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ı 
Y azımızm ıerlh·haıını oku

r.an muhterem kariler, ziraat: 
a deniz araemdaki münasebeti 
v~hleten anlıyamıyacaklardır. 
Bır Janlıtlık olduğuna hükme
~erdir. Hemen ıöyliye
ıın ki yanlıtlık yoktur. Top

ralc: ziraati olduğu gibi bir de 
deniz ziraati vardır. Yalnız 
bu İkinci ziraat ıubeeinin iımi
ne balıkçılık deniliyor. 

İnhisar memurları 
arasında 

esaslı bir tasfiye mi? 
Ziraat memleketleri vardır. 

Sanayi memleketleri vardır. Bir 
de balıkçı memleketleri vardır. 
Mesela Norveç'te balıkçılık, 
M111rda pamuk ziraatinden da 
ha az ehemmiyetli değildir. Ve 
balıkçılık Norveç'lilere, pam~ 
çuhığuıı. Mısırlılara temin ettı
ğindl!ll çok yüksek bir hayat 
seviyesi temin etmiştir. Binaen 
aleyh bazan iyi istismar edilen 
•ular, çok münbit topraklar
dan daha verimli olabilir. 

Reji zamanında aynı işi yapan 2200 
memur varken şimdi 5500 olmuş! 

Memleketimizin balıkları 
ıneıhurdur. Barbunya gibi, 
levrek gibi, lüks balıklar ıula
rıınızda yetittiği gibi, konserva 
t~:ı:~anmış ve tütsülenmit bal~k 
&İf>ı sanayi için de çok mebzul 
balıklanmız vardır. Bunımla 
beraber bu balıklardan istifa
d~ ede~iyoruz. Halbuki deniz 
bıolojisinin son zamanlarda 
ki terakkiyatı sayesinde d~iz 
sularının isti.man topragın 
iatiımanndan daha ziyade ko
laylanmııtır. Geçen sene K~ 
penhağ'ta toplanan beynelmı
lel balıkçılık kongresinde balık 
t;:ılık mütehaaaıılarınm, her ıe
llb hangi balıktan ne mikdar ~ı 
kabileceğini tayin etmeğe bı
le muvaffak oldukları söylen
ıni9ti Almanyada göller gübre 
leniy~r ve _b~lıkla.r ~~tittirili
yor. Bizim ıçın tımdılık yapa
cak fey, esaaen ııulanmızda 
m'!bzul ola:. balıklan daha 2:İ· 
yade çoğaltmağa çalıtmak de
ğil, onlardan azami İstifadeyi 
temin etmektir. 

Bir defa her feyden evvel su 
larnnızın keıifleri yapılmalıdır. 
Tıpkı toprak ziraat noktai na
zarından fenni tetkikata tabi tu 
tulduğu gibi sahillerimize 
Yakın sular da' balıkçılık noktai 
nazarından tetkik edilmelidir. 
Nerede ne Çetit balık yetitir,bu 
balıklann biolojisi nedir? Ge. 
S~lerde İngiliz hükıimeti. İn· 
Jrılterenın sahillerinde yemden 
böyle bir keıif yapmağa karar 
verınittir. Bunun için de hükii· 
illet yüz binlerce İngiliz lirası 
•arfederek hususi gemiler yap
lırınıttır. Ketfiyahn ne netice 
herdiğini bilmiyoruz. Fakat 
b a:ı:ı mütehaasıslarm o zaman, 

U tetkikat neticesinde yeni ye-
n · ı ve mevcut usullerle tutula-
~•Yan bir takım balıkların bu
t il.nacağını iddia ettiklerini ha
trlıyoru:ı:. Herhalde ıuları

llıo:ı topraklarımız gibi öğren
llıeıniz lazımdır. 

Sonra mevcut balıkların azal 
llıaaına mini olacak tedabir al-
llıak . . 
b' ıcap eder. Yunus balığı gı-
c 1• köpek balığı gibi bir takim 
anavarlar günden güne artı

;or • Bunlar balıklan iıİıba edi-
orlar. Bomba ile balık avla
~k. t11 balıklar araamda büyük 
a nbat yapmaktadır. Bomba 
v~c:~lığı azim ziyanki.rlıktır. Ev 
k a boınba ile vunılan balığın 
d ııını kullisi denizin dibine gi
b:r ve alınamaz. Saniyen bom-
111 balıkların yumurtalarını 
•hvettiği için dolJrudan doğ

ruya balığm cinsine kasdedi
Yor ve nes lini kurutuyor. 

Balığın neslini inkırazdan 
Urtarmak ve biolojiıiııi tetkik 

:;llıek balıkçılığın ilk aafbuı 
ı an canlı balık etrafında yapı

Cllk tedbirlerdendir. Bundan 
~nra balığın tutulmasını takip 
lı en safha geliyor ki, bu da da-

11 a:ı: ehemmiyetli değildir. Her 
:Yten evvel tutulan balığı kok 
d a tan muhafaza etmek lizım 

R Bey teftişlerine devam ediyor, inhisarların 
ana d k"k tevhit ve nakilleri üzerin e tet ı at yapıyor 

G .. ..kler ve fnlıiıarlar .. ekili 
umru •'-''- tına ,.,,, Rana B. şehrimizde_ki te~a 

dün de devam etmit!'':· V~!'il B. ev
velki sabah olduğu gıbi, dun .. sa':'_aiı 
ta saat 7 buçukta h~an~ul G~-
1 • B M. lüğüne ııtmıf, etkiden 
U, MÜdürliik makamı olan salonda 

b. üddet metırul olmuttur. Ba ~ı
ır m -d ·· Seyfettin rada kendiıine bafmu ur 

B. mülaki olmuıtur. Rana B. IBllt 
9 kadar ambarların açılmaaJDJ ve 
m:murlann vazifeleri batına gelme
lerini bekledikten ıo'!~ saat.~ u .. ıo 
ıeçe, baımüdür ile bırlikte ırumruk 
devairini ve ambarlarını teftiıe çık
mqbr. Evvelki sabah ayni ~.!ta 
bazı memurlar vazife bafın~a. ıo"!l·. 
memİf vekil B. bunların ıaimlennı 
a1c!ırar'ak usulen haklarında mukta
zi muamele ifa edilmeoini Baımüdür 
lüğe emretmiıti. Rana B. in htan
bul Gümrüklerinde dün sabahki tef
tiıi unaunda vazife batında bulun
mıyan memurlu birkaç kiıiden iba-
retti. Ali Rana B. Müskirat umumi nı .. 

Vekil B. ,ümrük ambarlann1 ıe- dürü Asım Beyle g/Jrii§üyot_ 
zerken muayene ve beyanname uıul 
..e muamelatmın tatbikatı bakkmda 
baımüdür Seyfi B. den izahat ve 
bazı notlar almıı, bazı ma!Unıatm 

serian ihzarıru emrederek öileyin 
ıümrüğü terketmiıtir, 

(Devamı S inci sahifede) 

Ölüleri yakmak isti
yenler Almanyadan 
teşvik görüyorlar! 

Teşkil edilen cemiyetin Vilayete 
verilecek nizamnamesi ha.zırlandı 

Şayanı dikkat izahat 
Oldükten son

ra cesetlerinin 

yakılmaunı iıti· 

yenler tarafın • 

dan teıkiline te

ıebbüı edilen 

cemiyet için mü 
essiıler tarafın • 
dan nizamnımıe 
ve Vilayete usu 
len verilecek is

tida hazırlan • 
mJttır. Müessis
ler kimyaker 
Nurettin Münıi 

Dr •"Rıza B., • ,..... 
B. ve refıkau, 

müdeniı Salih 
Murat, Dr. Tal
ha, Dr. Osman 
Şerafettin, A. 
A. muhaıebeciıi 
Necip B. !erden . .. . k · 

.. • C .A./manyıdakı muessesenın mer ezı 
ınurekkeptir. e 

. t (Kreınaıyon cemiyeti) iımi 
mıye e , 
verilmiıtir. Müeoıiılere, Alm~ny~)
daki ( F olkı - Halk yakma cemıyeti 
tarafmdan teıYik yollu me~tupl":r 
ve Türkiye'de yapılması tavuye edı-

çen ilkbaharda o kadar çok us
kumru ve iıtavrit tutulmu9tu 
ki balıkçılar Darüliceze~e v~ 
Hili.liahmere bedava verdıkl~ 
halde bu müeueseler naklıye 
vaHtaları olmadığını bahane e
derek kabul etmemiılerdi. De
mek ki marifet yalnız tutmakta 
değil muhafaza etmekte, hat
ta on'dan sonra da dahili ~ h~
. - p·ıyasalara arzetmekte ımıt 

rıcı . b' 
ki bu sonuncu safha da azım ır 
ticaret itidir. . . . . 

Hlılisa balıkçılık, hızım ıçın 

len krematoryom reıim ve nümune.. 
teri gönderilmiıtir. Müeuiıler, Al
manya'nın, ölülerin defni uıulünü 
külliyen men'eclerek ceıetlerin yakıl-

( Devamı 5 inci sahifede) 

tehassıamm hizmetlerinden is
tifade edilmektedir. Boğaziçinı. 
de de bir balıkçılık enstitüsü ya 
pılmı9tır. Fakat balıkçılık çok 
genij bir faaliyet sahasıdır. 
Balığın istihsali var, muhafaza
sı var, piyasalara aatıtı var. 
Bunlann her biri, ziraate, ıana 
yie ve ticarete taalluk eden iş
lerdir. Ve bu kadar mütenevvi 
ve her biri belli batlı bir ihtiaas 
işi olan bu geniş faaliyet saha
sında bir mütehassısla dar bir 
kadronun kifayet edeceği çok 
şüphelidir. Balıkçılığa ziraat 
kadar ehemmiyet versek yeri 

l Kaçakçılıkla 
Mücadele 

ilk mühim tesirler 
görülmeğe başladı 
ADANA, 17 A.A. - Kaçak 

çılık mücadelesinin ilk mühim 
tesirleri Mersin borsasında gö
rülmeğe ba§lamıştır. 

Beş, altı seneden beri Meı·
sinde hiç bir muamele yapmı
yan şark viliyetleı-i binlerce ki- ı 
lo şeker siparişi yapmakta ve 
bu siparişler tevali etmektedir. 
Mersin piyasaeında !oz ~eker 
kalmamıştır. 

Hazin 
Bir irtihal 

- . -
Çok kıymetli erkanı 

askeriyemizden 
Derviş Paşa vefat etti 

Milli Müdafaa V ekileti sabık müı 
teşarı ve Askeri divanı temyiz aza-
11ndan Devriı Patanın dü" vefat et
tiği teeuürle haber alınmıştır. 

Devrit Pata uzun müddetten be
ri rahataız bulunuyordu. Kendisi 
322 tarihinde Mektebi Harbiyeden 
erkim harp zabiti olarak çıknuıtır. 

ı Azami 47 yaılannda bulunuyordu. 
Kıymetli bir erkanı harp ve kuman
dandı. Gerek Harbı umumide gerek 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. dün öğleden son

ra Beşiktaşta lhlamur kö§kü 
nü gezmişler ve bir müddet 
sonra avdet buyurmuşlardır. 

• :ıı • 

Reisicümhur Hz.-dün mü
tekait ferik Emin Pş. ile büt 
çe enoümeni reisi Gümü.şha
ne meb'usu Hasan Fehmi B. 
yi kabul buyurmu.şlardır. 

Abbas Hilmi Pş. 
Mahkemadel 

- · -
Paşaya celp, Perapalasto 

1 evfik J<üştü Beyle 
gemek gerken verildi I 

Bir tedavi ücreti dolayııile ıabık 
Mısır Hidivi Abbaı Hilmi P~. aley, 
hine 4 üncü Hu .. 
kuk mahkemeıin
de Dr. Rıza Servet 
B. tarafından 6 
bin küsur liralık 
dava açıldığı, fa
kat Paıarun Şarki 
Erden'e &İtmeıi 
yüzünden celbin 
kendisine tebliğ e
dilemediği yazıl
mııtı. Haber aldı
ğımıza göre, Ab
baı Hilmi Pı. Şar- A. HİLMİ PAŞA 
ki Erden'den avdetinde Ankara'ya 
gidip ıehrimize döndükten sonra, 
mir mübatir tarafından mahkeme 
celbi, müşarunileyb, Hariciye Vekili 
Tevfik Rüıtü Beyle birlikte öğle ye
meği yerken kendiıine tebliğ eclil
mittir. Pa18, Avrupa'ya gittiğinden 
muhakeme vekil; huzurile rüyet edi
lecektir. 

Eski borçları 
Müzakere 

Saracoğlu Şükrü Bey 
Pariste neyi 

müzakere edecek? 
Verilen malumata nazaran Sara

Sahip ,,., Başma.barrirl 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umamr Nefriyıt " Yuı Mndlrl · 
ETEM iZZET 

~ • 
ı Müheyyiç ve efkara 
yanlış istikametler ve
ren neşriyat yapılıyor! 
Dünya yakın bir harp tehlikesi 

ile başbaşa değildir .. 

M. Mussolini'nin şayanı dikkat bir 
makalesi : Cinnet dalgası .. 

iki Üç gündür müheyyiç haberler 
n"§rediliyor: 

- Takın bir harp arifesindeyiz .... 
- Muharebe kokuıu var! .. 
- Kayzer menfaundan kaçtı .. 

- Ruıya - Romanya arauncla 
harp baılamak üzere. Aıkeri tahıi
dat yapılıyor •.• 

Daha böyle bir sürü haberler, tah 
minler, ıayialar . 

Dünyanın tam bir ıinir hakimiyeti 
içinde bulunduğu, milletler ve .. dev 
!etler araaındaki müruuebatm düz
ıün olduğu, ihtilaflann halledildiği 
gibi bir vaziyetten bahıetmek ne ka
dar gayrivarit iıe dünyayı yeni bir 
harbin yakın tehlikeleri içinde farzet 
mek le o kadar yanlıı olur. 

Herkesin huzur ve ıükUn ihtiyacı 
içinde bu ıibi bedbinane ve mühey
yiç haberleri netrü itaa etmek ancak 
gazete karilerinin itimatlanru ve hüı 
nü niyetlerini iıtiımar etmekten baş 
ka bir t'"Y olamaz. 

Bu noktayı bu ıeklile teıbit ve 
kaydederken aynı mevzu üzerinde 
Avrupa gazete ajanlannın yap
bklan bazı ıayanı dikkat net· 
riyatı da bu ıütunlarcla naklediyo
ruz. 

Bu haberler içinde M. Muuolinin 
de yazdığı bir makalenin hülasası 
vardır. GCTek bu mühim makalede 
ıerek diğer neıriyat dünya 
milletleri araımdaki derin, ıztıraplı 
ııkmtı ve ihtiliflara iıaret etmekte
dirlCT. Fakat hiç bir zaman bunlarda 
bir iki pnden beri mlısaana ve mü
heyyiç haber neşretmeyi idet edi
nen ve elkarı umumiyeyi yanlıt iı
tikamrilere sevkeden gazetenin c(ir 
düğü ve göstermeğe çalııtıiı yakın 
ve baıbaşa kalınan bir harp tehlikeıi 
yoktur. . 

ltalya Başvekili M. Musııolini 
• 

M. Mas.solini'nin bir 
makalesi 

LONDRA, 17 (A.A.) - Sunclay 
Diıpatch, M. Muısolininin '' Cinnet 
dalgaıı,, ünvanlı bir makaleıini neı

(D,,vamı S inci sahifede) 

coflu Şükrü Bey Nurullah Eıat Bey =========--=-====--=---=---==-• 

~ari7e8~e~ar: Bu seferki ümitler Zıyııyle pek ziyade müteellim ol
dujıunuz güzid" erk8m askeriyemiz 

den D..rvi~ Paşa .. 

Milli mücadelede fevkalade yararlık
lar ıöıtermiıtir. Muhtelif kıtaat ku
mandanlıklannda bulunmu9tur. 

Son memuriyetleri: Birinci fırka 
kumandanlığı, onu takiben Birinci 
Kolordu kumandanlığı ve bili.hara 
Milli Müdafaa Müıtetarlıiı idi. 

Devrit Paf'I müateıar iken haıta
lanmıştır. Tedavi için Viyana ve 
Berline giderek tedavi edilmeğe bat· 
lanmııtır. Haıtalığı tethiı edilmiı 
dımağmdaki tümörden mütevellit fel 
ci umumi geldiği anlatılmıthr. 

Devri, PaJ&ya ameliyat yapılmıı 
İse de müsbet netice vennemittir. 

lıtanbula avdette bir müddet 
Gülhane hastanesinde tednvi edilmiı 
tir. 

Devri~ Paşa ahiren Aıkeri diva
nı temyiz azalığına tayin ve naklolun 
muttur. Merhum dün •aat on ikide 
Ayaspaşa Palaıtaki daireıinde vefat 
etmiştir. 

Cenazesi buıün saat 11 de Gümüt 
ıuyu haıtaneıinden kaldırılacaktır. 
Cenaze merasimi büyük ihtifalat ile 
yapılacaktır. 

Bir batarya, bir tabur aıker, bir 
ıüvari bölüğü Vilayet ve Kolordu er 
kanı, lıtanbuldaki zabitan ile poliı 
müfreiı:esi meraıime iıtirak edecek
lerdir. Cenaze namazı Tetvikiye ca
miinde eda olunduktan sonra Maçka 
kabriatanına defnolunacalrtır. 

Bu elim zıyadan dolayı merhu
mun kederdicle ailesine taziyetlerimi 
zi beyan ederiz. 

zere tehirimize ı• 

ıecektir. şukrü B., boşa çıktı ! himiller müınes-

sillerile cereyan e
decek olan müza-
kerede Pariı iti
!afnamesi eııaslan
run ternamen ta
dili, harç miktan
mn ve dolayııile 
senelik takıitlerin 
tenzilini talep e-

Ş ÜKRıJ Bk:Y decektir. 
Bu müzakerede yeni itilil esaıla

n teobit edilecek olursa tediyatın hiç 
o(mazsa 937 mali ıeneoinden itiba
ren batlamaaını da talep edecefiz. 

Ruşen Eşref Bey 
Sof yada 

SOFY A, 17 (Telefonla) 
Balkan birliği katibi umumiıi 
ve Büyük Millet Meclisi iza
ıından Ruıen Eşref Bey tehri
mize gelmittir. Bükreıten av
det etmektedir. Burada Bul
g r Balkan konferansı hey'eti 
ile temas etmiş ve aynı hey'et 
kendisine aktam Sofya klübün 
de bir ziyafet vermiştir. Üçün
cü Balkan konfera.nıı Bükreşte 
İçtima edecektir , 

Dün güzellik kraliçesi seçilmedi 
ikinci bir 

müsabaka yapılabilecek mi? 

- Cümhuriyet 
ıazeteıinin 932 
güzeli dün seçi
lecekti. Güzel ıe 
çileuıemekle ı..,:. ' 
raber bu müsa -
bakanın dün ge
çirdiii safahat 
ta pek garip ve 
tohaf olmuıtur. 
N edewıııe bu ıe
ne her mem)e. 
kette ırüzellik kı 
raliçesi intihaba 
~nda tertip he
yetleri müşküla 
ta düçar olmak
tadır. 1932 ._ 
ıinde galiba gü
zallik buhranı 

da Yar. Bu itin 
ticaretini ve a
lemdarlıfını ya
pan Franaacla bi 
le güzelilı: lırali 
çeai intihabmı i· 
dare ve tertip • 
den M. Pierre 

Komik ve hoş sahneler 

Le G~e-o. k~-· Hakem hey,,tlnden Peyami Safa Bey JO numanlı 
dar muıkulat ı- güuli hazuu,. takdim ediyor. .. 

çindo kalmııtır ki Franaı~ güzelini Franıız güzeli intihap edilen kızdır. 
ıeçerken intihap salonunda hakiki 
bir ırüzele hakikaten tesadüf edile- * * * 
memiştir. Tertip ve jüri heyetleri Cumhuriyet ıazetui ıüzcllik kıw 

.ır. Ti ki kooaerva yapılabil
~~· Baun balık o kadar meb
ku tutuluyor ki ıokaklarda üç 
y rufa kadar satılıyor ve niha
k~ .gübre halinde tarlalara dö
v U!o~. Kıymetli bir servetin 
esaıtaı :ı:lik yüzünden böyle 

tııalıvolmas1 yazık değil mi? Ge 

çok verimli bir it olabilir. Hü
kômetin buna ehemmiyet atfet 
tiğini biliyoruz. Hatta ıon sen~ 
ler zarfında bir de balık!;'ılık mu 

vardır. J Tayyare C~iyeti merkezinde dan b:r içtima yapıldı 
Ahmet ŞÜKRÜ .,e zeklt meseleleri görü~üldü .. 

ve sadakai f itı"r 

azası biZ7.at tanıdıktan evlerde ve !içesinin ıeçiliti, daha doğrusu ıeçi
sokaklarda !f\izel k1z arama-?ıı rrk. lc:?1eyİfİ, de hemen h~~ aynı .m~ı 
mıılar, fakat ancak bir taa.i Nice'te 1 ku.~e raıtlanmalı:tan ılerı ıelı.rıış~ 
bulabildiği b;r kıa.ı Parioe aetıroıege j Mu..ı.aka saat 15 te C"mhunyet "' 
muvaffak olmuıhır ki, lıu da 11132 f ( Devm111 5 inci ıahif~d~) 
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Birinci Millet Meclisi 
HARDCt ll==DABERLlER 

Bulanık suda 
sevda sile 

r a:ıan: Edirne Keb'u•u 
il. Şer•! 

balık avlamak 
yananlar! 

Hilafet meselesi ortaya ablıyor ve bunun 
etrahnda hareketler yapılıyordu 

Lausanne konferansı 
uzun sürmiyecek mi? 

Konferans "Tehir edilmiştır, 
denilmek için açılacakmış •.. 

Almanların bir muhtırasa Derhal şu müstahaseden li.fet maskaralığı munkkatea 
bahaetmeğe batladılar. Vekil- tatil etmitken yine bat kaldır
ler heyeti reisi tam manasile mıttı. 
bir saltanatçı olduğu için ne lstanbula giderek halife Ab
bahaya olursa olsun, milletin dülmecide biat tarzında el etek 
sinesine bir (Hilafet) kazığı öpenlere savrulan yapmacık il
dikmek hususunda itlemeğe tifatlar bunlann bazısını serse
başladı. Kafadarlan çalı4ıyor- me çevirmitti. 

PARlS, 17 A.A. - Le Jour- ı tahdidi teılihat konferansı iJe 
nal ıazetesine nuaran, tabdi- ayni zamana tesadüf etmiyecck 
di teslibat konferansına gide- surette birkaç gün için tehir O· 

cek Franıuz heyetine M. Tar- lunmaaı mümkündür. Zira hiç 
dieu riyaset edecektir. bir yerde Lausanne koınferansı 

Mımıaileyhe bahriye ve hava nm acil bir netice vermesine ih 
ifleri nazırları M. Dumont ve timal verilmemektedir. Konfe
M. Duınesnil ile M. Boncour rans ihtimal birkaç gün inikat 
ve miralay Fabrü refakat ede- ettikten sonra dağılacak ve bi-

du. Süleyman Sırn 8. (Yozgat) 
Hüseyin Avni Bey (Erzu· Kendine mahsus tavur ve liaan 

rum) Salahaddin Bey (Mer- ile istikbalde çok fenalık yapa· 
sin) Ziya Hurşit (Lizistan) cak olan bu apışmaya iıaret et 
gürültüye batladılar. miş ve rüfekanın aldandıklan-

cektir. lahare tekrar toplanacaktır. 

Bu takrir üç encümene gi· nı açıkça söylemitti. Likin mec 
derek milli hakimiyııtin kabulü liste hakikat ve hakkı görüp 
ile beraber hilafet köhne müea dinleyecek kafa kalmamış gibiy 
sesesinin (Hanedanı düveli Oa I di. 
mana) aidiyetini tesbit etli· t Yusuf Ziya (Bitlis) gibi 
ler. 1 Türk davasının aleni dütmanı 

Türkün Büyük dahisi, Bü· olanlar bile Türklük maskesine 
yük kurtancıaı, yok olan fırsat bürünerek istizah istizah üstü
lan yaratarak ondan istifadeyi ne yapmadıklannı bırakmıyor· 
millete öğreten Gazi Mustafa lardı, Halbuki henüz Lausanne 
Kemal Hazretleri meseleyi kav da bir fey olmamı,, henüz İf 
radı ve halletti.. Şimdi herkes batlamamıttı bile. İkinci grup 
susmuttu. ibretli bir tarih der teklinde toplanan muarız biz. 
si vermitti ! bin iki batı vardı. Haktan gö-

Lozan konferansına davet rünenleri Mustafa Kemal Türk 
edilen heyeti murahhasa harici davasını kavramış gibi hareket 
ye vekili ismet Paşanın riya- ederek ancak bu davanın Mus. 
setinde hareket etmi,ti. Trak- t:ıfa Kemal davası olmadığını 
ya' dan geçerken, herkese ümit haykırırlar ve daima Büyük Şe 
ler saçan patanın nur ve iman fin ve yüksek ve tertemiz tab
veren gözlerini gören köylü- sına muarız geçerlerdi. Vekil
ler sevincinden delirecek ha- ler hey'eti Rauf Bey tam iki 
le gelmitlerdi. Şimdi artık me yüzlü bir siyaset güdüyordu. 
sele Türk davasının tam ve Bir taraftan Büyük Reisimizin 
kimi! bir halli sırasına gelmi, emir ve tensibi altında yürür 
bulunuyordu. gibi görünürken öteden ikinci 

Ankara'daki heyeti vekile gnıpun kodamanlarile mahrem 
müttehit bir cephe göstermesi samimi, sıkı bir merbutiyet i
lizım. Meclis yalnız bu kon· çinde bulunur, hep onlraı teı· 
feransa bel bağlayacak bir va- vik ve tetci ederdi. Sonra .. Or
ziyette mi idi ? taya bir meb'ua intihabı kanun 

Bilmem nasıl oluyor, ne olu liyihaamı, Rauf Bey bililtizam 
yordu? Türk kurtulmuttu. Şim çıkarttı. 
di, halis ve istiklal yolunu Bü- Bu mel'un ve menhus layiha 
yük Gazinin nurlu 'vurlu yolu- meclise verilmi§ti .. Mmakeresi 
11'\1 güderek can veren Türk ÇO ne yol açamayarak, bir el çabuk 
cukları yepyeni bir devlet kur- luğile lihiıyayi encüme gönder 
muşlardı. Meclis azasının Türle mek istediler. Layihayı tetkik 
mefkiiresine gönül bağlamıı o- eden rüfeka bunun mürettep 
lan ekseriyeti artık yeni doğan ve suiniyete müstenit olduğunu 
devletin adını koymak ihtiyacr anlamıılardı. Bu el çabukluğu
nı duymuşlardı. Ortada henüz na Büyük Gazi mani oldu. 
sulh aktedilmemitti. Sulha ha-
zırlık vardı. Lausanne'da topla Hüseyin Avni Bey (Erzu· 
nan konferans devam ederken rum) ve Salahaddin Bey (Mer 
de meclis içinde çalkantılar bq siın), Necati Bey (Erzurum) 
ladı. Ortaya lüzumsuz, icapsız gibi arkadaşlann tertip ve tek
bir hilafet m eselesi çıkını,, Ab lif ettikleri bu layiha çok ber
dülmecit halife ilan edilmitti. bat bir tBYdi. Memelekete biz. 
Bu orta devri müstabasesi.ne met etmi!, memleketi kurtar. 
can vermeğe çalıtanlann da mıt batta Büyük Gazi olduğu 
ne istedikleri malümdu. Likin halde ne kadar Rumeliden gel· 
Türk milleti hakimiyetini artık mit olanlar vara~ b;t yıl b~ yer 
bir şahsa veremezdi hususile de oturmad~kça ıntıhap edılmek 
Türk davasım kıskanç bir atk hakkını haız ol~ayacaklardı. 
ile müdafaa eden ve çizdiği yol Mesele a?ktı; G:azı Mus~fa. Ke 
dan asla dönmeyecek olan Bü- ı mal . meb us ıntihap edılmıye
yük Gazinin arkaaından ayrıla- cektı • 
cak Türk milletinden bir kiti (Devamı var) 

yoktu . . 
Yolunu t•ıırmıt olan bazı 

şaşkınlarla bulanık suda hail 
balık avlamağa çalıtan sersem
ler Türkün (Osmanlı) fikir ve 
zihniyetinden bili kurtulmadı
~ını zannediyorlar,lıili oıııu böy 
le iki yüzlü siyasetle oyalayabi 
leceklerini ümit eyliyorlardı. 

Meclisin haliı acınacak ,ekle 
girmitli. Adeta tefessüh ediyor 
du. Kokmu9 bir bava eameğe 
basladı. Vekiller bey' eti reisi 
Rıı'uf Beyin dar dütüncesi, sal 
tanatçı kafası, Osmanlı haneda 
nına olan derin bağlantısı itle
r i karmakarıtık ediyordu. Yü· 
zündeki nikabı yere atmak llJ'a 

sı gelmemit değildi. Fakat 
memleketin ili menfaati sükiin 
ve sükWıet i.ateyordu. Müdafa. 
ai hukuk grupu da artık zafer
den sonra sanki her feY bit
miş, olmut gibi biz de pek çok 
&iyMi teşeküllerde görülen ata 
let devrine girmitti • 

MOessif 
aı~ lrtlhal 

iş bankası umum 
müdürü Celal 8. in 
validesi vefat etti 
ANKARA, 17 (Telefonla) Bir 

müddettenberi rabatsu: bulunan iz. 
mir meb'usu ve it bankası umum 
müdürü Mahmut Cetal Beyin valdeıi 
Hananef-di dün akıam irtihal et· 
mittir. Merhumun cenazesi bugün 
Hacı Bayram cıamiine nakledilmit 
ve onda namazı kılındıktan sonra 
bldınlmııtır. 

Tabutu Batvelôl, Tekiller, meb'
uslar, Ankara Vafui, mali müeaaese
I• erkanı Ye it lıankaaı memurlarile 
bir çok zeyat, polis Ye ulı:er krtaları 
takip etmiftir. c_.ze Hacı Bayram
dan Banlr.alar caddesi taril<ile Oa
muılı bankası ÖDine ıretirilmit ,,. 
orada e- ot.ımobiline konarak 
Cebeciye sidilmİf ve teesaürlcr ara· 
11nda topnia t....di edilmiftir. 

MiLLiYET : Zıyaını büyük 
lıir teesaürle bydettiiimiz mer
hume mütfik, iyiliği leY<ll' Ye Türk 
laıdmlıimm rüzide yaaıflanm lıaiz 
kıymetli .... .....,.di. 

Bu gazete, matbuata tevdi e· F. • /ngı"li:r. itllli ı1? 
dil . 1 . • h b 1 ran:sı:r. ı' 

mıt o an mm reamı a er ere 
nazaran, İtalya, Fransa, İngilte LONDRA, 17 A.A. - lngi 
re ve Almanya'nın atideki nok- liz gazeteleri, bir Franaız lngi
talarda mutabık kalmak üzere liz itilafı akti lüzumun".\a i.arar 
bulunduklarını haber vermekte ve }_vrupa'daki emniyetsizliğe 
dir: ancak iki memleket arasındaki 

Lauaanne konferansının tim te4jriki mesainin hiıtam verebile 
dilci terait altında faideli karar ceğini beyan etmektedir. 
vermesi ihtimali mevcut olmadı M. L aval'in müllikatları 
ğından Fransa 5 veya 6 ay müd 
detle tehirini teklif etmiştir. 

lngilizler ise bilakis konfe. 
ransm tesbit edilmit olan tarih 
te açılmasını iltizam eylemit· 
!erdir. Fakat konferans "Tehir 
edilmittir'' denilmek için açıla· 
caktır. Müzakerat, bir iki gün
den fazla sürmiyecektir. 

Murahhaslar, mütehauııla· 
nn ihzari mesaisinden malumat 
almakta iktifa edecekler ve bu 
sene içinde tekrar toplanacakla 
n vadile dağılacaklardır. 

Lausanne'da toplanacak o
lan devletler, Vaşington'a müt 
terek bir nota göndererek Ho
over moratoriumunun 6 ay müd 
detle temdidini iatiyeceklerdir. 

Bu mühletin iki konleran· 
sın Fransız ve Alman intihaba
tından sonraya talik edilmesine 
müsaade bahıolduğu söylen· 
mektedir. 

Tamirat t:te sulh 

BERL1N, 17 A.A. - Parla 
mento Sosyalist grupu reisi M. 
Breitıchiedt dün "T abdidi tes· 
lihat, tamirat ve sulh" hakkın
da bir konferans vennittir. 

Sosyalist reisi, Almanya'nın 
silihlanndan tecrit edilmiş ol
duğunu kabul etmekle beraber, 
harbiye nazırı M. Groener'in 
tahdidi teslihat hakkındaki te
zini tiddetle tenkit etmittir. 

T amiral meselesinden bahse 
den mumaileyh, Sosyaldemok
ratlann tamirat siyasetinin doğ 
ru olduğunu teslim ve fakat hu 
dutlannı tayi:n eylemit olduğu 
nu söylemiş tir. 

Lausanne'da kartılatılacak 
muhtelif ihtimalleri tetkik eden 
hatip, "Tediyeye kabiliyetimiz 
yoktur" sözü yerine Nasyoınal • 
Sosyalistlerin "Tediye etmek 
istemiyoruz" sözünü ikame et
menin mq'um olacağını beyan 
etm:ttir. 

M. Von Houclı, memoran
dom verdi 

P ARlS, 17 A.A. - Alman 
mahafili, M. Von Hoesch'in M. 
Laval' e bir muhtıra vermit ol
duğunu teyit etmektedir. Bu 
muhtırada Almanya'nın timd-. 
ki mali vaziyeti tasrih olunmak 
ta ve tamirat taahhütleri ile mü 
naaebetleri zikredilmektedir. 

Almanların i:stedikleri 

PARlS, 17 A.A. - Vossis
che Zcitung , Lausanne konfe
ranaı hakkında bir makale Def· 
retmi.ştir. Nim resmi bir men· 
badan mülhem gibi görünen bu 
makale, dün Havas ajansı tara
fından neşredilmit olan Alman 
noktai nazarının eaaslı hatlan
ru tayit etmektedir. 

Makale, Lausanne konferan 
ımm kinunusanide toplanması. 
nın muhakkak olduğu, çünkü 
lngiltere ve İtalya hükUıııetle
rinin buna taraftar olduklarını 
ilin eylemİ! bulunduklarını be
yan etmektedir. 

PARlS, 17 A .A. - M. La
val, biribirini müteakıp M. V on 
Hoesch, M. Ed&e ve M. Flan· 
din'i kabul etmitşir. 

Alman heyeti 

BERLtN, 17 A.A. - Tah
didi teslihat konferansına gide 
cek Alman heyetinin bütün aza 
sı timdiden tayin edilmittir. 
Heyet 19 kitiden mürekkept ir, 
bu meyanda M. Brüning'ten 
başka Almanya'nm Ankara se
firi M. Nadolny de vardır. 

Amerika'nın JJazigeti 

LONDRA, 17 A.A. - Ob
ıerver, Nevyorktan istihbar edi 
yor: Vatinı:ton'da kongrenin 
hatti. intihabattan evvel 
kısa vadeli kredilerin tenzili ve 
ya ilgası, imkanını yeniden tet· 
kik etmesine intizar olunmakta 
dır. Zira umumi buhrandan mü 
teeuir olan b lk, ban bir takım 
hususi sebeplerden dolayı, dev
let adamlarının Avrupa'nın üze 
rine çöken yükü Amerika'lılann 
omüzlarına atmalarını hof.Dut
ıuzlukla görecektir. 

Fransı:r. heyeti garın 

teşkil edilecek 

P ARiS, 17 A.A. - M. La
val , 2 şubat 932 tarihinde ini· 
kat edecek tahdidi teslihat kon 
feransına gidecek Fransız heye 
tinin kimlerden terekküp edece 
ğinin önümüzdeki salı günü top 
!anacak nazırlar meclisinde tes 
bit olunacağını beyan etmittir. 

Konfer~n 1tan et:tvel 

LOvlDRA, 17 A.A.- Umu 
miyetle iyi malümat almakta o
lan mahafilde Lausanne konfe
ransının küşadmm beklenllmi. 
yen bir teabhura uğramaaı tak 
dirinde Almanya'ya bir morato 
rium babıedileçeği zannolun. 
maktadır. 

Bu teklif, konferanım bila
hare daha müsait terait altında 
toplanmasına medar olacaktır. 
M. Mac Donald'm mesai.ainin 
kısa süreceği, söylenen konfe
ranaın kilfadında hazır bulun
ması muhtemel olduğu beyan 
edilmektedir. 

Amerika' da 
Feyezanlar 

325 ev su albnda 
kal mışbr 

GLANDORA, 17 A.A. -
Tahlisiye takımları, nehrin a· 
kur dalgalan üzerinde bayatla 
nnı tehlikeye koymak suretile 
binmit oldukları sandallarla 
damlar üzerine iltica etmiş ola.o 
lan toplamağa uğratmaktadır· 
lar. Şimdiye kadar 6 kontluğa 
ait takriben 325,000 ev su altın 
da kalmııtır. 

Bunun neticesidir ki müda
faai hukuk grupu haricinde R~ 
fat Bey (Kayseri) Adliye, Veh 
bi B. (Balıkesir) Maarif ve ni 
hayet Hüseyin Avni B. (Erzu 
rum) da mecliı birinci reisi ve 
kiletine intihap edihnitti. Bu 
intihaplar müdafaai hukuk gru 
punun atalet ve keaaletini, la
kııydisini isbat ediyordu. Zafer, 
şahsi husumeti, saltanat ve hi-

Billıaaoa Celal Beyia Tahran oeya 
batincle bulunduta 1ılr ıırada bu e
rım :ııiyaıa .............. laınuet.ki teea
sürii arttırmaktadır. 

Almanya hükllmeti, ittihaz 
edilmit olan tertibata riayet et
memek için hiçbir .ebcp görme 
mektedir. 

M. Laval, 25 klnunuaanide 
kolaylıkla Lauaanne'da buluna. 
madıtı takdirde konfenıııım 

F eyezanlar tedrici surette 
Yolobusha'ya yaklaımaktadır • 
Swanlake'de tabliıiıye takımla
rı, bütün setlerin tam._ mah 
volmut olduğu fikrindedir.Glen 
dola' daki it mahalleleri de su 
altında kalmıı ve her türlü it 
durmuıtur. 

M...ı.-. kı••dide ailesi•,,. 
Celil Be:r• .... tui,-.t ... tetmir..... · ı.:r--.n... 

Hindistan 
Gene karıştı 
Polis halka ateı etti 

ölenler var •• 
BOMBAY, 17 A.A. - Ben

gale'de kiin Berbampore'den 
resmen bildirildiğine söre polis 
halka ateş etmeğe mecbur ol· 
mut ve neticede bir kiti ölmüt, 
iki kiti yaralanmı,tır. 

Biribirine ıirdil•r 
HAYDARABAT, 17 A.A. • 

Burada birden bire Mecusilerle 
müslümanlar arasında zuhur e· 
den bir ihtilaf ve niza netice
sinde bir Mecusi telef ve diğer 
3 ıahıs ta ağır surette yaralan
mıştır. 

Nizam zuhur etmiş olduğu 
ma'hallede heyecan hüküm sür· 
mektedir. Ebali turada burada 
toplanmakta devam etmekte
diı-. Ancak poli.a vaziyeti kont
rol altında bulunduruyor. 

Hindenburg'un 
Riyasetinin tecdidi 

BERLlN, 17 A. A. - M. 
Brüning, dün meb'us M. Go
hring'i kabul etmittir. Mumai
leyh, başvekile Hitler'in muh
tırasını tevdi etmittir. Bu muh 
tırada, Hindemlvuırg'un riyase
tinin Reichstag tarafından tec 
didine fırkaca mümanaatta bu
lunmasının kanunu eıtasiye mil 
teallik olan esbabı ile sair •· 
bap izah ve teşrih olunmakta
dır. 

Reichstag'taki Nasyonal • 
Sosyalist hizibi reisi M. Frick, 
Voelkiscber Beobachter gazete 
sinde Hindenbourıı'un namzet
liğini kat'i surette reddetmit ol 
duğuna dair gazetelerde intf. 
şar eden haberi tev.ı:İp etmekte 
dir. Mumaileyh, son nutukla· 
nnda M. Brüning'in merkez fır 
kasma istinat eden diktatörlü
ğüne karşı porteatoda bulun
muş olduğunu ve Nazis'lerin bu 
diktatörlüğe nihayet vermek i
çin ilk fırsattan istifade edecek 
!erini ehemmiyetle kaydeyle
mektedir. 

Hitler - Stenne:s tlo:t1a:ıı 
neticelendi 

BERLIN, 17 A.A. - Mou
bit mahkemesi, Nasyo-1 • Soıı 
ya1iıtlerden M .Stennes'in Hit
ler aleyhine açmtf olduğu zem
mikadib davasında beraet kara 
rı vermittir. 

Dava esnasında Hitler Voel
kischer Beobachter gazeteıinde 
ki makaleyi yazmadığını beyan 
ve makaledeki fikirlerin mülbe 
mi olduğunu da inkar etmittir. 

Çin ve Japonyanın 
Amerikaya cevabı 
VAŞiNGTON, 17 A.A. -

Resmi mabafil, Çin ve Japonya 
tarafından Amerikan notuma 
verilmiı olan cevapları ımıemDll 
niyet baht bulmaktadır. 

Amerika, İngiltere ve F ele
meok müsteana olmak üzere 9 
devlet muabedeaamesine imza
larını koymUf olan diğer devlet 
!erin niyetlerindem resmen ma
lumatlar olmamııtır. 

ltalya'mn Amerika'nın hat
tı hareketine mümasil bir hattı 
hareket ittihaz edeceği zanno
lunmaktadır • 

Çin' de kabine hulıranı 
NANKIN, 17 A.A.-Nazır 

!arla hükfunet liderleri, takip 
edilecek siyasette mutabık kal
mağı temin İçin hemen hemen 
48 saat mütemadiyen içtima ha 
!inde bulumnıı.ktadırlar. 

Bu müzakereler neticesinde 
bir buhran zuhur etmesinden 
ve bu buhranın hükümetin baş
tan bata y-iden tenaika sebe
biyet vermesinden korkulmak
tadır. 

Baıvekilin Japonya'ya kartı 
tiddetli bir mukavemet tarafta 
n olduğu ve hariciye nazırının 
da kendisine müzaheret etmek 
te bulunduğu zannedilmektedir 

B:ı nkerlerin gardımı 

' --- - -· ---

Meclis reisi Istanbula geliy 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Meclis Reisi Kizım Paş 

mtizdeki hafta lstanbula hareket edecektir. 

D,alıilige vekili Ankarada. 
ANKARA, 17 (Telefonla) Dahiliye vekili Şükrü Kay 

bwıabah avdet etti. Dahiliye ve Hariciye erkim tarafında 
tılandı. 

Erzurumda soğuk: 20 dere 
ERZURUM, 17 (H.M.) - Burada soğuklar devam e 

tedir. Bugün hararet sıfırdan .. ağı 20 derecedir. 

Bulgarlar geni bir harici isti 
raz yapmak istiyorlar 

SOFYA, 17 (Milliyet) - Son günlerde Bulgar Milli 
kasındaki ecnebi dövizler ziyadesile azalmıtbr. Bulgar 
tehlikeye dilftüğü için hükfunet yeni bir harici istikraz iç' 
dat yapmaktadıı·. Bu münasebetle F ranko-Belj ban kas mm 
müdürü Pariae hareket etınit olup orada banka mehafili i 
iıtikrazm ıeraiti için temas edecektir. 

Terki teslihat kon/eransınd 
Bulgaristan neler istigecekt 

SOFYA, 17 (Milliyet) -Terki teelihat konferansı 
Bulgar heyeti murahhaaası bugünlerde intihap 
Harbiye Nezareti tarafından heyete erkim harp miralayı 
nof ittirak edecektir • Bulgarlar konferanstan gönüllü as 
ğin kaldırılıp mecburi hizmeti askeriyenin ikamesini 
koıntu devletlerin de kendisi gibi terki teslibat etmesini 
yeceklerdir. 

Maarif vekili Ada11.aga gitt 
KONYA 17 A.A. - Burada teftitatmı bitiren Maarif 

li Esat Bey b~ sabah Adanaya hareket etmiftir. 

Adanada grip salgını 
ADANA, 17 A.A. - Şehrimizde grip gittikÇe t iddetl 

tedir. Maamafih mekteplerin tatiline timdilik lüzum görülm 
dir. 

Bir senelik hayvan ihracatı 
MUGLA, 17 A.A. - Bir- zarfında vilayetimizden 

bi memleketlere 7,757 sığır, 6,412 koyun, 4.816 keçi, 187 m 
8.846 kümes ve kafes hayvanlan ile 1.417 kuzu ihraç edilmit 
ihracatın mühim bir kısmı İtalyan adalarına yapdmııtır. Y 
adalarına da cüz'i miktarda ihraç edilmittir. 

Suriyeliler cümhuriyet istigo 
ŞAM, 17 A.A. - Sabık Mısır Hidivi Abbas Hilmi Pat 

Suriye tahtına geçirilmesi meselesi bütün Suriye matbuatınd 
zun uzadıya münakatalara sebebiyet vermektedir. 

Bunlardan bazdan kırallığa tiddetle itiraz etmekte ve Su 
için Cumhuriyetten batka bir fekli idare tammıyacaklannı Y 
makta oldukları halde bazdan bu haberi hüsnü suretle karşı 
maktadırlar. 

Terki teslihat kon/ eransınd 
5 komisyon teşkil edilecek 
CENEVRE, 17 A.A.-Terki tealihat konferansına tevdi 

dilecek olan dahili nizamname projesi airdeki teşkilatı ihtiva 
mektedirı 

Konferama davet edilmit olan 4iplomatlar tarafından g· 
derileı:ek heyeti murahbualar reisi, reis vekilleri, ve komiay 
reislerinden mürekkep divan riyaseti. Konferans nunamea • 
i.c:abatma nazaran ve -aitini tetbil ıayesiyle muhtelif koın 
yoalar teşkil etmek hakkını haizdir. Bu komi.ayonlarda 1- be 
ti murabbuanm bir mümessili bulunacaktır. Ayrıca ibdaı edi 
cek komitelerde ise ancak mahdut murahhaslar bulunabilecekl 
dir. Şimdiden ıu komiayonlarm teıkili takarrür etmittir: 

1 - Kara komisyonu, 2 - Deniız komisyonu, 3 - Hava 
misyonu, 4 - Milli müdafa masraflan komisyonu, 5 - Ko 
ram koiniıyonu. 

65 kişinin ölümüne sebebiyet 
veren tren kazasının mes 'uller 

MOSKOVA 17 A.A. - Ali mahkeme 2 kinunuaanid 
bulan feci tren bzasmda mes'ul olanların mahkemelerine bati 
yııcaktır. Kaza ıu suretle olmuıtur. . 

2 kanunusanide iki tren birkaç dakika fasıla ıle Moskovad 
arka arkaya hareket etmişlerdir. Birinci tren Kosaine istasyon 
nu geçtikten sonra bir sarhot kendisini hat üzerine attığmd 
tren durmuı. 

Tren meınurlan icap eden ifaretleri hat üzerine koyınaiı • 
mal ettiklerinden arkadan 70 kilometre sür'atle &elen tren bi · 
cisine çarpmlf ve bu esnada ikinci hattan Moskovaya plmek 
olan bir lokomotif te enkazın arasına dütmüttür. Dördüncü 
tren güçlükle zamanında durdunılabilmiştir. Bu hidi~de 6S 
ti ölmüt ve 131 kiti yaralanmıttır. Yaralıların üçü de biliba 
hastanede ölmüttür. 11 ınunun mahkemeye veribııiftir 

CHA~GHAl, 1? A.A. - Ceneral Daweı'in halefi 
Cbanghaı bankerlen, bazı ıera· H . 

ispanya' da bir tren 
soyuldu it altında Nankin hükfunetine VAŞiNGTON, 17 ~A.A) - ali 

· d • hazırda M. HoTet'la ,_,,. Dawes 
7 mıdlyonlduklolar ava?.-

1 
ıt~s1ına in yerine Amerikanın Londra ııefirli 

ınna e o annı soy emıı er iine Colorado ayanı cümlıuiyetper
dir. Bu ıartlann batlrcası, Ja- verlerden M. Lawrence Pbipı'i tayin 
ponya ile diploması münaseba- e~eii _ciddiyetle d.erpiı etmekte ol 
tıoın idamesidir. · dusu toylenmeldedır. 

MADRIT, 17 (A.A.) - V 
iaw:r- yalanında 40 ~ 
de rüvelnrler nlduiu ı.atde bir 
tandtt tremne bii<:um ebnİf Ye 
ma 
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Tütün kongresi • • 
ıçın hazırı ar! 

Ekonomi 
----~~~----------------:--::--:~~~--~--;;-~------~--~~-------;--:-:::---:-~~--:-~~~~~-

Şark Spor Adliyede Maarifte 

Tütün kongresi için 
hazırlıklar başladı 

lstanbul Ticaret odasında da 
hazırlık var. 

Tütünlerimiz için ne yapılacak? 
Ticaret odan tubatta An

karada toplanacak olan Tütün 
kongresi için hazırlanmakta
dır. 

Oda, bilhassa kongrenin ruz 
naınesinde mevcut olan tütün 
ziraatinin tahdidi meselesile 
ehemmiyetle meşgul olmakta
dır . 

Alakadar mahafilde mem
leketimizde tütün ziraatinin tah 
didi zaruri ve lüzumlu görül
mektedir. Bütün dünyada bü
Y~_k bir töhrete malik ol~ 
T urk tütünlerinin bu şöhretını 
bazı fena cins tütünler kesret
ltıektedir 

Bu tütünler rekolte yekOnu 
nu da çok kabarttığından, a~i 
::amanda iyi cins tütünlerın 
satışına mani olmaktadır. 

Tütün ticareti son bir bu
çuk sene içinde tatavvur edile
miyecek kadar büyük bir deği
şiklik geçirmiıtir. Bu vaziye
te göre, yeni tedbirler almak 
zarureti hisaolunmaktadır. 

Deri fabrikatörlerinin 

içtimaı 

Dün deri fabrikotörleri Sa
nayi Birliğinde bir İçtima yap
mışlardır. 

Bu içtimaa sebep yerli pa
lamut bülaaalannın debagatta 
istimal edilip edilemiyeceği me 
selesidir. 

Son günlerde debagatta yer 
li palamut hülasalarının yüzde 
elli miktarında kullanrlmau fik 
ri ileri sürülmektedir. 

Dünkü içtimada bu fikir 
tetkik edilmiştir. 

bir broıür halinde tab'ma ka. 
rar vererek dağıldılar. 

Italyada bir konsorsium 

ROMA, 17 (A.A.) -. ~~r 
karername bütün demırcılık 
sanayii mÜeaseselerini mecburi 
ıurette bir araya toplayacak o
lan bir konsoraium ihdas etmek 
tedir. 

Alman eshamı 

BERL1N, 17 . (A.A.) • 
Dün akşamdan ben, esham tı
careti borsaların kapalı olma-
) dolayısile bürolar arasında 
erı ··ı b'I yapılmaktadır. T~m~yu • 1 :. 

bassa ecnebi kredılerın . tıev~ıı 
hakkında Berlinı' de derpıf edil
mekte olan proje dolay11ile, 
sağlamdır. 

Kıymet sukutu hakkındaki 
ıayialar, her ~e ~adar sabah
leyin tekzip edılmıı•e de, kor
kak sermayedarlar üzerinde 
tesir icra etmiştir. 

Boersen Kurier'e nazaran 
M. Brüning, dün at~I ~redi
ler ve bilhaaaa ec.nebı dainlere 
matluplanndan bir kısmını ye
niden Almanya'da yatırmak 
mezuniyetini veren İtviçre he
yetinin projesi hakkındaki mü
zakerata iştirak etmit olan Al
man mümessilleri ile görütmüt 
tür. 

Buğday fiatlarında 
tezelzül.. 

Son sünlerde Anadoludan buğ
day muvaredatı çok gayri munta
zam bir §ekilde olmaktadn-. Alika
darlar bu vaziyetten hiç memnun 
değildir. Demir yollar idar"'i latan
bula sevkiyatı muntazam bir §ekil
de yapmadığı için muvaredat mun
tazam bir ıekile sokulamamaktadır. 

Bu yüzden fiatler çok mütusıir 
olmuıtur. 

Meseli dün şehrimize 66 vagon 
buğday selmittir. Halbuki seçen 
hafta aynı ründe selen buğday 14 
vagon idi. 

Şimendiferi Kaçakçılık Mektepler 
Yeni bir ıekil ..... F ener-ltalyanlar maçı Mahkemeleri Kapatılmıyacak 

·ı Türk ıirketi oldu 1 M k f lJ•• Jd Kanun tebliğ edilir 
Şark timendifer kumpanya- aç ço sert ve avu u o u ve 

edilmez 
n Jenİ bir.teki~ gİnDif,Y!' bir her iki takım 
Türk An0111m tırket balım al- mahkemeler çalışa ... ak 

mıt:~lkan harbinden evvel da kazanmak için oynadı.. Kaçakçılık takibatile metıul ol-
mak üzere lstanbulda teşkili karar-

Şark Demiryollan timdiki Yu- Di1n Taksim Stadyumunda Oliın- Bunun üzerine Fenerliler canlan- lqan ihtisas mahkemeleri için hazır 
nan, Bulgar ve Sırp arazisinde pi7at !iki için, Fenerbahçe ile ita!- dılar ve ltalyan kale "ni muhasara lıldar ikmal edilw.i' sihidir. 
fUbe hatlara malik bulunuyor- yanlar çarpıttılar. ettiler. Mütemadiyen ıüt atıyorlar- Kaç kçılık kanunu tebliğ edilir 
du. Balkan harbi ve onu takip Havanın sotuk ve yağmurlu ol- di. Ancak bu ıütler f8n11zlıktan ya edilmez mahkemeler hemen faaliyete 

h •d b b mo.11 oyunun zevkini kaçıracak gibi harice gidiyor yahut ta dün çok iyi geçecektir. 
eden arbi umum• e u at- zannını verdiyıe de netice böyle ol- oynayan kalecillerinin elinde kaliyor Kudretullah ve Kemal Beylerin 
lar parçalanmış ve muhtelif madı ve maçın çok sert ·olmbına du. üçüncü ve birinci ceza mahkemele-
memleketlerde kalmııtır. rağm.en çok heyecanlı bir ıpor ha- Haftaymın sonlarına doğru Mu- rinden ayrılıp ayrılmayacakları he

Lauaanne muabedeaile Tür- vuı içinde cereyan etti. 'Fakımlar zaffer Zeki'den aldığı pasla kaleye nüz malum d~ğildir. 
kiye topraklan dahilinde ka- tam saat üçte sahaya çıktılar. Oyun doğru sarkarken ıs paa çizgiıi dahi- Vazifeleri uhtelerinde kalmak üz-
1 kı · . c·· h · b"" Refik Oıman Beyin hakemliği ile !inde dü•ürüldü. Verilen penaltıyı re kaçakçılık mahkemelerinde hakim 
an ıım ıçın um unyet u- ba•ladı. ' lik etmek i•;n kendilerine salihiyet 
ı-"- ·ı Ş k • d"f 1 • ' Fikret gole tahvil etti. Bir az sonra ..--
Kwuetı e ar şımen ı er en ilk akını Fenerbahçeliler yaptı- da haftaym bitti. verilnıit olması da muhtemeldir. 
arasında 929 senesi mayısında lar. ltalyan müdafaa11 bunu zorluk 
aktedilen itilafnamenin 12 in- çekerek defetti. Top bir az ortada ikinci devrede mu•lak hilkimiyet Veznedar bulundu •• 

1 F enerlilerde idi. Hasım kalesinin ö-
cı. maddeaı· mucı"bı"nce Şark Şı" - dolaştıktan sonra aeldi gene talyan 1 d 1 y k d 

d 'ferl kil b' T k tarın kr.Jeıine day:ndı. nünden hiç ayrı ma ı ar. u an a 
men ı eri müda ır ür ilk tazyik on dakika kadar sürdü. da söylediğimiz ribi mütemadiyen 
Anonim tirketi te9kilini derub- Fakat ne dense Fener forvet hattı fÜt attı.klan halde gol çıkaramayor-
te etmi9ti. hiç bir gol atamadı. )ardır. 

B Devrenin ortalarına doğru uzakta 
Şirket bu taahhüdü yerine undan sonra ltalyanlar mukabil bir firikik cezası verildi. Zeki bunu 

oetı'nnek ı"çı'n yalnız Tu""rk top- akına geçtiler. Onlardan bilhassa k d" . h il k 1 • •• 
.. d k b Japoni fevkalade oynuyordu. en mne aı ııörü,ü e a enın ust 
raklarm a i atta mahıua ol- Onlarında bu akınları on dakika sol zaviyesinden ikinci defa olarak 
mak üzere yeni bir tirket teşki- kadar sürdü. Bu arada top kornere ltalyan kalesine ıoktu. 
li için hük6mete müracaat el· gitti. Korner atddı. f enerbahçe kale- Bu golden sonra oyunun sonuna ka 
mittir. ıinin önü bir hercü merçti, firsattan dar bütün hillı:imiyete rağmen batka 

Müesaisleri Burhaneddin, iatifade eden ltalyan forlan topu sol atamadılar ve maç ta 2 - 1 Fene-
Seyfeddin,. Muıtafa Beylerle, Fenerbahçe kalesinin atlarına taktı. rin galehesile bitti. 

M. Baki ve Malzeke olan bu 
yeni tirketin nizamnamei dahi
liıi Hükiimetçe taadik edilmiş
tir. 

Bu suretle Şark Demiryolla
nrun Türk hudutlan dahilin
de kalan kısmı, merkezi latan 
bul olan Şark Demiryollan 
Türk Anonim Şirketi tarafın
dan idare edilecektir. Hattm 
Yunan arazisinde kalan k11mı 
iıe diğer bir kump~a tara
fından idare edilecektir. 

"Nezareti 
Celileye iş' ar!,, 
Benzinin ne olduğunu 
Istanbulda bilen yok! 

Ticaret odası eJlinci ıeneaini bi .. 
tirdiğinden bu yarını asırlık faaliye
tin bir tarihçesi yapılmaktadır. 

Bu tarihçenin çrkanlmaıı için bu 
yaran asırlık zamanın bütün zabıtla
rı ve evralıı sözden geçirilmelırtedir. 
Bu tetkik esna11nda çok ıarip ve 
!&J'&nı dikkat geçmiı vak'alara tesa
düf edilmektedir. Dün de 321 aenesi 
zabıtları tetkik edilirken o tarihler. 

Poliste 

Eğlenti dedikleri 
· böyle olur! 

Alt ve üst l<at kiracıları arasında 
eğlenti bir cidal çıkardı! 

Betiktaşta terzi Zeki Ef. arkadaş Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış, 
larmdan Kaptan Osman Nuri, Sala- carih yakalanmıştır. 
haddin Be7leri eve ei1~nflye davet 
etmİf. Fakat eğlenti eınaaında danı 
ta ettikleri için alt katta otul'an Ah

iki hırsız tutuldu 

met ve Hikmet Efendileİ> rahataız B"§iktaşta Akaretlerde bazı evle
olmuılar ve yukardaki eğlentiye mü rin kapdarını kurcalamakta olan Ha
dahalede bulunmuılardır. Bu müda san ve lbrahim İ•mindeki iki sab•ka 
haleye yukardakiler kızmıılar ve iter lı polis tarafından cürmü m~ıhut ha
üçü de Ahmet Efendiyi yüzünden l linde yakalanıruıtır. Ozerlerınde may 
ağırca 7aralamqlar Hikmet Efendiyi muncuk ve bir çok anahtar bulun-
de dövmüılerdir. muıtur. 

Bir ev yanıyordu Kavga ve cerh 

Akaaray Maliye tahsil tubeoi vez 
nedan Hamit Ef. bir müddet evvel 
zimmetine para geçirerek ortadan 
kaybolmuıtu. Hamit ef. dün zabıta
ca bulunarak Müddeiumumiliğe tea
lim edilmittir. 

Sabık Kartal mal mü
dürü tevkif edildi 

lhtilasta bulunmakla maznun sa
bık Kartal malmüdürü Süruri Bey 
hakkında bir müddetten beri tahki
kat yapılmakta idi. T ahkikatm aldığı 
,.,ıaı. Süruri Beyin tevkifini icap et
tirdiğinden dün hakkında tevkif mü
zeldceresi kesilmit ve kendisi tevki
faneye ıönderilnüıtir. 

Balkan Ticaret 
Odası açılıyor 

Bu odanın alh şubesi 
olacak, 

teşkilat son şeklini aldı 
Balkan Ticaret odası meselesi bu 

ay içinde kat'i bir tekli halle rapte
dilmiş olacakbr. Altı Balkan mille
ti birlikleri reisleri bu ay sonunda 
tdırimizde bir içtima yapacaklard .... 

Bu içtimada tahmin edildiğine 
nazaran münhaııran Balkan Ticaret 
odası meselesi görüıülecektir. 

İçtima eden ıon Balkan konferan 
sında bir Balkan Ticaret odaıı teıiıi 
karar altına alınmıı fakat merkezi
nin nerede oJmaıı lfızım reldiği teı
pit edilmemiştir. 

Reisler divanının yapacağı bu iç
timada Balkan oda11nın merkezi ka
rarlaıtırılacaktır. 

--Salgın halinde mektep~ 
lerde hastalık yoktur 

F atib ve Kumkapı tarafla
rında salgın bir halde hastalık 
olduğu anla,ılmıştır. Buralar
da aşı yapılmağa başlanmış
tır • 

lstanbul li~esi 
de tedbiri ihtiyati 
tatbik edilmistir. 

talebesine 
olarak a§ı 

Mekteple;de hastalık çok 
olmadığından tatil edilmesi 
mevzuu habis değildiı·. 

Fakat Maarif müdürü Hay 
dar ve Maarif müdür muavini 
Hıfzırrabman B.ler gripten has 
ta olduklanndan vazifelerine 
gelememektedirler. 

Ücretler yüksek mi? 

Ecnebi ve ekafüyet liseleri
ne müdavim talebe velilerinden 
bir kısmı vekalete müracaat 
ederek leyli ücretlerin çok yük 
sek olduğunu, halbuki resmı 
mektep ücretlerinin tenzil edil 
diğini bildirmişlerdir. Vekalet 
bu müracaatı tetkik etmekte
dir • 

Hayriye lisesi 

Hayriye lisesi Maarif Veka 
!etine müracaat ederek mezun 
talebesinin Darülfünuna kabu
lünü ve ı·eami müsaade veril
mesini iatemi,tir. Vekalet bu 
talebi kabul etmittir, 

Albüm hazırlandı 

Darülfünun teşkilatı ve la
boratuvarları hakkında hazır
lanan resimli albüm ikmal e
dilmiş ve vekalete göndeTilmiş 
tir. • 

Bir tashih 

Dünkü niiıhamızda Hukuk 
fakültesi talebe cemiyetinin fev 
kalade bir kongre aktedeceği
ni yazmı,tık. Böyle bir kongre 
nin toplanmıyacağını haber al 
dık. T aıhih ederiz. 

Fabrikatörler bu fikrin tat
bikinin doğru olmadığı kana
atinde idiler. Hatti İzmirde 
Yerli valeks (Palamut hülaıa
sı) İmal eden fabrika bile, pala 
llıut hülisasının deri sanayiin
de Yüzde otuzdan fazla kullanı 
lamıyacağını ileri sürüyordu. 
Neticede yüzde 70 Avrupa hü 
)' 

Mithat Bey ' de geçen çok garip bir vak'aya tesa
dilf edilmittir. 

Salnzağacında sisortacı Stavri e
fendini. evinia alt bbnı tutan Anaa 
t.aa efendinin fazla yaktıfı sobanın 
kurumları hıtuımutaa da itfaiye da
ha selıneden söndiiriilmüıtür. Bu 
kattaki etYa 2000 liraya aigortalı i
mİf. 

Fenerde Süreyya pafa fabrikası 
amelesinden Mustafa Ye Ali iıimle
rinde İki kiti kavga etmiıler Musta
fa bıçakla Aliyi sol gözünden tehli
keli surette yaralam,.tn-, 

Balkati Tie&ret odaıının merke~i 
nin lstanbulda olacağı muhakkak ad 
dedilmektedir .Oda için Dördüncü 
vakıf hanın son katı münasip görül
mektedir. 

Balkan Ticaret odaaında 8 Bal
kan devleti tahiiyetinden teflerin 
idaresinde altı ıube bulunacaktır. 

Darülfünun divanı 

Çoktan beri içtima etmiycn 
Darülfünun divanı çarşamba 
günü Muammer Ratit Beyin 
riyasetinde içtima edecek ve bi 
rikmif evra.kı tetkik edecek
tir. 

lstifsarı hatır •• 
1 ~saları kullanmaı. zarureti tea 
•nı. edildi. 

Fabrikatörler, bu kararın 

Belediyede ____ ;:___,_ 

Ticaret odası birinci reisi Mitbat 
Bey lstokholma gitıniıtir. 

Mithat Bey latokholmde tütün 
;,terile m~ğul olacakhr. 

l aksi ücretlerinden 10 
kuruş indirilecek ~i? 
Hamit Bey şimdilik .. b~yle bir şey 

olmadığını soyluyor 
b Dünkü Yeni gün gazeteti 

elediyenin takti, ücretlerinden 
0 !1 kuruş tenzil etmek istediji
nı Yazıyordu . 

. Dün bu hususta belediye re 
1t~ ltıuavini Hamit Bey d-it
ır ki: 

k --Böyle y~i bir tasavvur ve 
,arar Yoktur • Evvelce biz ikin 

hı bır . taksi modeli yapmıf. ve 
e Unu ılan etmiıtik. Bu tak11de 
ntre 14 kurut ve kilometre ba

:ına. 1 kuruttu. lstiyenler bu 
bak11den istifade etmekte ser
eattirler. 

Fakat bizim ilan etmemize 
Baıınıen kimse talip çıkmadı. 
t undan başka yeni bir 9ekil yok 
ur. 

lJı Şimdi, gene iıt'yen bu iki 

1. odelden birini tercih edebi-
ır. , 

Belediye bütçesi 

d Belediye bütçesinin tubat 
ev.r ıi ~hir meclisi içtimama 

:tetıftirilınes ·ne çalrtılmakta-

dır. Şubeler hesabı kat'i rapor 
tarını kimilen göndermitler

lllir. 

Darülbedayii ıslah 
Darülbeday.ii ıılab komite

si, yarın vali ve beledi.ye reiıi 
Muhittin Beyin riyaıetinde iç

tima edecektir. 

15 şubatta 
Belediyenin iıtatiıtik yıllıiı 

15 şubatta netrediiecektir. 

Maşallah 
Mutemet Beye! 

Birkaç gün evvel ortadan 
kaybolan belediye mutemetle

rinden Nail Bey Meninde bu
lunmlJ!, ve lıtanbula gönde
rilmek üzere yola çıkanlmı•
tır. Nail Beyin, zimmetine on 
bin liraya yakın bir para ge
çirdiği teabit edilmittir • 

"ı321 tarih.inde Şurayı Devlet 
büyük bir mütkiil kartmııda kalı
yor: Benzin yağı nasıl şeydir? 

Bu sualin cevabını vermek ŞurayJ 
Devlet için kabil almıyor ve derhal 
Ticaret ve Naha Nezaretinden so· 
ruluyor. Nezareti celile! bu sual kar 
şııında 'tatınyor. Benzinin naıd ıey 
olduğunu Nezarette de bilen yok. 
Hemen bir tezkere ile Ticaret oda
sından soruluyor. 

Bu tezkereyi alan Oda pacaları 
sıvıyor. Tetkikat, tetkikat nihayet 
benzin hakkında bir fikir edinildiği 
kanaati hasıl oluyor ve Nezarete 
ciddiyetle ıu cevap veriliyor: 

" Benzin yağının leke çıkarmakta 
müstamel bir madde oldufu ... ," 

Şoförler ve 
Yeşilay! 

Hazırlanan istida 

vilayete veriliyor 

Yeşil Hilalciler geçen gün
kü içtimalannda sarhot şoför
ler hakkında bazı mukarrerat 
ittihaz etmi9ti. Şoförlerin saı-
h09 olarak otomobil kullanma 
maları ve fazla içkiye müpte
la olanlarm ellerinden ehliyet
naıneleri alınmaları hakkında 
cemiyet bir iıtida hazırlamıt
tır. 

istida bugün resmen 1ıtan
bul Vilayetine takdim edilecek 
tir • 

Tapu. umum 

geldi 

müdürü 

Tapu umum müdürü Ce-
mal Bey dün ıehrimize gelmif 
ve öğleci sonra Tapu müdür
lüğünü teftiş etmiştir. Teftiş 
bir hafta devam edecektir. 

Tutuşan kurumlar 

Taksimde Feridiye sokağında 72 
numaralı Leon efendinin evindeki 
bacanın kurumları hıtuşmuı ve se
len itfaiye tarafından söndürülmü,. 
tür, 

Kaza 

Haydarpaf8 rıhtımında büyük 
amba .. önünde vagondan ınuıamba 
çelmıekle me,gul 65 ya larıncla Mar
ko, ayağı kayarak demir balyaları· 

nın ü.urine düımüı ve •iır surette 
yaralanaralı: ifadeye gayrimuktedir 
bir halde Tıp fakülteıine kaldırılmıı 
hl', 

Rüşvet teklifi 

Zabıtai belediye memurları Çem
berli Taıta muhallebici Hasan oğlu 
Mahzunun kaplarının kalaysız oldu
ğunu a-örmüşler. Bu meselP hakkın
da zabıt varakası tutulurken Mah
zun mazlUm bir tavir takınarak ta
bak tabak tavuk ıröğıü ve kaymakla 
n karakola gönderdiği sibi 14 lira 
para da rütvet vermeğe hazırlanır. 
ken cürmü me,hut hnlinde yakalan
mrt ve evrakı müddei umumiliie ve
rilmiıtir. 

Böyle şaka olur mu? 

Etninönünde Abdürrahman oğlu 

Sait isminde biri Halil İsmindeki bir 
arkada,, ile şakalaşırlarken, Halil 
bıçakla Saidi başından yaralamıı ve 
kaçmıştır. Yarlı Cerrah paşa hastane
sine nakledilmiıtir. 

iş meselesinden cerh 

Tütün gümrüğü ha.mallarından 
Hamdi oğlu Has-ın'ı Cumhuriyet is .. 
kefesi hamallarından Halil İsminde 
biri, iş meselesir.den sustalı ç•ılu ile 
iki yerinden yaı-alamıştır. YAralı 

Ecnebi fahişeler 
lstanbulda bulunan ecnebi tabü

yetindelô hafifınetr1!J> kadınlarla bun 
ların oturdukları ecnebi tabiiyetinde 
bulunan otel sahiplerinin hudut hari
cine çıkarılmalarına karar verilmişti. 

Polis 2 nci şube ınüdiriyeti kısmı 
ahlikisi b!lnları tesbit için faaliyete 
devam etmektedir. Galata ve Beyoğ
lu civarında bircok kadın ve otel sa .. 

bipleri hakkında İcap eden tahkikat 
ikmal edilmiıtir. Bunlar hakkında 

bir li•te tanzim olunmııktadU". Umu
mi tahkikat yakında ikmal edilecek 
ve hepsi hakkında mufassal bir liste 
tanzim olun.arak emniyeti umumiye 
müdüriyetine aönderilecekt.ir. 

Polise hakaret eden 

adam 

Geçenlerde Fettah iıminde birisi 
Beyoğlunda poliı memurlarını tahkir 
ve Üzerlerine hücum ettiğinden 6 ncı 
İstintak dairesine vcrilmiıti. 

~Üstantiklik Fettah hat.kında ki 
tahkıkatını ikmal ederek evrakı mah
kemeye v~rmiştit. 

Bir ceset bulundu 

Evvel~i akşam Tophanede Kireç. 
kuyusu cıvarındaki bo, ar•ada bir 
ceset bulunmuttur. 

Polis tarafından yapılan tnhki
kat~ ~~nun Diyako Apostol ismin
de bırısı olduğu anlaıılmı,t.r. Apos 
tolun ne suretle öldüğü teıbit edile. 
memittir. Ceset morl'• g'ÖtÜrülmüs-
w~ . 

Polis merkezi ehemmiyetle tahki
kat yapmaktadır. 

Sarho.ş 
Kumkapıda oturan Tahsin İsının

de birisi son derece ıarho~ olduğu 
halde yanında bir kadınla ı:iderk n 
sokak ortasında birkaç el silah atnııt 
tır. Tah•in yakal' 

Ramazan ve Belediye 

memurları 

Ramazan münaıebetile Belediye .. 
de ak~m mea.ai uatleri on altıya in ... 
dirildiği hakkında bazı neşı·iyat ya
pılmııtır. 

Ramazan dolayrıile meıai saatle. 
rinde tadilat yapılmadığı Belediye 
l'İyasetinden cazetemize bildirilmi4 ... 
tir. 

Bir fen 
Kurbanı 
Rontken şuaı neticeıi kanında hu .. 

sule eelen haıtalıiın tedavisi lcin 
Berline riden koy- . 
metli rontkencile
rimizden Ziya Hil
mi Beyin29-12-3ı 
de Berlinde vefat 
eylemi, bulundu
ğu haberini aldık. 

334 senesinde 
askeri tıbbiyeyi ik
mal eden ve Millı 

Riyaseticümhur başkatibi 
Tevfik Bey, dün Darülfünun 
emini Muammer Raıit Beyi zi
yaret ederek Gazi Hazretleri 
namına hastalıktan iadeyi afi
yet ettiği için hatırını sormuş
tur. Muammer Ratit Bey bil
mukabele tazimatlarının Gazi 
Hazretlerine iblağını rica et
miştir. 

Sömestr tatili 

Darülfünun fakülteleri ve 
yüksek mektepler çarşamba ı:ü 
nünden itibaren bir ay sömestr 
tatili yapacaklardır. 

--------
Tayyareci 

· Yetiştirilecek 
Aero klüp kurs açıyor 

Aero Kulüpte yakında tay
yarecilik öğ~enmek istiyenler 
için bir kurs açılacağını yaz 
mıştık. Şimdiye kadar kun< 

mücadelenin bida- kaydedilenlerin miktarı pek 
yetinden sonuna çoktur. Hatta bu meyanda t·-' 
kadar cephelerde k k d d d 
bulunmu, ola- aç a ın a var ır. Kurs. "';. 
Hil'."i Ziy~ Bey, 34~ ••nesinde Cc-ı bir hafta on güne kadar b;~ 
becı aı~erı hast~n~s•. Rontken müt~- nacaktır. Kursta şimdilik ı 
hassısltgına tayın edılmi~ ve bilô.ha- ya ·ı·k h kk d , ~ .. .. · recı ı a ın a nazarı ma -
re Gumufsuyu hastanesine nakledi .. 

mat verilmekle iktifa edilecr' 
tir. Ameli malumat ta kuliı, 

]erek son zamana kadar bu hnstane. 
nin Rontken mütehassıshğıru yap. 

makta bulunmuştu. çe bir spor tayyaresi salın al 
Mesleğine olan a~kıylc beraber dıktan sonra verilecektiı·. Kur& 

İyi kalp ve samimiyeti ile bütün arka larda takip edilen gaye tayya
da,tarının ve mafevklerinin teveccüh re he,·eskarlarmı plot dercce
ve muhabbetlerini kazanmıt »e şube- sinde yeti~tiı mektir. 
sinde kıymetli bir mütehassıs bulun. · •••••••••••••'!! 
muı olan binbaşı Ziya Beyin ölümü/ Y E N İ R U S Y A J 
Fen ".e ıı_ı~lekeı namına bir 2iyadır. Yazo , FALlll R!FKI 

Ailesının ve do tlatının samimi · 
teessürler;n,., eazeteın.İı. de j..,fİr:tk ÇIKTI 
PdP-
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Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti gecen nüshalar 10 Jm

ruştur. Gaz tc ve matbaaya ait 
ışler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların mcs'u
liyetini kabul etmer. 

bir cevap yazarlar •• 
"Benzin yağı leke çıbnna· 

ğa mahsus bir maddedir.,, 
Kim derdi ki; benzinin bu 

kadar meçhul olduğu bir mem
lekette yirmi yirmi bet sene 
sonra benzinle iJliyen otomo
biller her gün birkaç kiıiyi eze 
cekler! .. 

Balıklar ne zaman 
uyur? .. 

lıaiz adamlar çok!. Dün bir 
arkadaJım, tam it sırasında 
gelmit bana ıoruyor: 

- Rica ederim. Sen hay. 
vanat bilirsin. Merak ettim .. 
Balıklar ne zaman uyur?. Ba
na anlatsana! 

- Bilmiyorum. 
- Allah &Jkma batından 

aavma! .• 

1 
- Yahu! bilmiyorum de-

dim ya!.. 
- Peki! Kim bilir?. Kime 

ı 
ıorayım !.. L-----------.. - Balıkçılık mütehuııaı-

BUGÜNKÜ HAVA na!.. diye batımdan sav~ım .. 
Yeşilköy askeri rasat mer~

dnden verilen malumata göre 
bugün bava bulutlu oJacalt, rüz
gar !fİmal istikametlerinden mute 
dil kuvvette esuelrtir. Dün bava 
tazyiki 715 milimetre, uaml 811-
~uneı 3, asgari ı idi. 

Ramazan 10 
Vakitler: 
Güneş 
Ôjle 
İkindi 
Aktam 
Yııtsı 

imsak 

DS 
1,Tl 

12,24 
14,52 
17,08 
18,44 

S,37 

Savdım amma aldı beni bir me 
rak .. Ne zaman uyur bu hay
vanlar? .• 

Kadın kavgası 
Dün gece yarıaı Beyoğlu 

caddesiMe tahit olduğum bir 
hadise bana bu aahr)an ya:zdır 
dı ve Kadınlar Birliğinin naza 
rı dikkatini celbe beni sevket
ti. 

1 Saat on ikiye doğru halk 
1 sinemalardan çıkarken Ağa ca 
miinin biraz berisinde bir top-

1 
lantı gördüm, yakla,bm. Or
tada iki kadın, sokak kadmı 

1 

döi!ütüyor ve etrafındaki kırk 
elli kadar • her amıfa mensup 

~~~~~~~~~~~~~ erkek - lakayıt ve memnan &ey 

1 ~ 
rediyorlardı... Kadmlardan bi-

.. -L~ risi dütm~ttü .. ~~ğ~?nin ayak 
• _... ..._ ta olutu duşmedıgmı ıfadeetme 

Belediye plajı 
İki milyon ... Lü değil, tam 

iki milyon lira sarfedip Filur· 
ya rlajlarmı urilqtiriyormu
ıuz., Sebebi Vama ile rekabet 
için imİ! ... 

Sebep ne oluna oltUJl ka.. 
rar mükemmeldir. Dünyaya bu 
sıra temiz ve muntazam bir 
kumsal lazım.. Çok mütteri 
buluruz •• Yalnız yerini fena İn· 
tihap etmitler: Filurya iyi de
ğil. Y enibabçede yapmalı.u 
Bu fikrime muhterem belediye 
heyeti fenniyesi ne buyurur· 
lar? •• Urbanism noktumdan 
bu fikrim iyi mi, fena mı? 

321 senesinde benzin 
w yaga 

Ticaret odasının ellillci se
nesi münasebetile tetkik edi
len zabıtlarda pek tuhaf teY· 
lere teı;adüf ediliyormuf •• Ba
kınız! Size garip bir nümune 
yazacağım .. 

321 senei rumiyesinde ŞG
rıı.yı Devlet Ticaret Nezaretine 
hir tezkere yazarak (Benzin 
yağı) denilen maddenin ne ol
duğunu sorar. O zamanki ti. 
caret nezareti bu suale bir tür 
lü cevap veremez.. Kocaman 
Ticaret, Ziraat ve Nafia neza
retinde besızinin ne olduğunu 
bilen bir tek adam çıkmaz... Tu 
tarlar bunu lstanbul Ticaret 
Odasından sorarlar .. 321 sene
si ticaret odası da benzinin 
ne olduğunu bilmediği için 
A vrupadan sorar ve alınan ce
vaplar üzerine hülaaaten f(>yle 

ae de galip olduiunu göateri
yOt"du. Kadın kavgasına ka
ntmaktan hazer etmeme rağ
men müdahale edip ayırmaya 
mecbur oldum.. Etraftakiler 
bu eğlencıeli nümayiti ihlal et
tiğime kızdılar ... Kadınlar da 
belki bu kadar seyirci önünde 
kavıa etmek fınatmı kaybet
tiklerine içerlediler.. , 

E Yet 1 Kadın erkek müsavi 
olalnn, olalım amma kadının 
hazan erkekle at batı beraber 
olamıyacaiı - böyle yerlerde • 
kadını kendimize benzetmiye
liın., 

Zaten Beyoğlu on ikiden aon 
ra böyle manevi hayatını kay 
betmit gezen ölülerle doludur. 
Evvelleri bunlara müsaade et 
mezlerdi.. Şimdi en büyük cad 
de ortasında döğilf ediyorlar. 

Polis olacak kaılmlara hu
ausi !tunlar açacay yerde (Ka 
dınlar Birliği) böyle dütmüt 
kadınların bulundukları yerle
re gidip onlara naaihatlar etse, 
çocuğunun deı dini dinlese, on 
lara kartı cemiyetin alakası 
olduğunu gösterse kadmlığa 
d&ba büyük hizmet etmit olur .. 

FELEK 

Mürettipler kongresi 
Türk mürettipler cemiyeti riy.ue

tinden: 
Geçen bafta ekseriyet t..Un edi

lemediği cihetfe k011&'remiz in'ikat 
edememiıtir. 22-1-932 cuma günü 
1&Bt 1 de talimatnamenin maddei 
mahıuaası mucibince aktedileceği ve 
bütün azanm hazır bulunmalan rica 
olunur. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 15 

Güzellik Kraliçesi 
bisiklete binmiılerdi, iki k~ 
şu köşkün her yerinde, her a
vuç toprağında, beraber büyü
yen fidanlarm her dalında ma
"•m habralannm bir izi vardı. 

ıı.. 1isinden iki üç yaş büyük 
,.. ~S !~im küçük arkadaşına 
+" ,..etce, yaşça, saadetçe teiev 

o unu ihsas etmekten daima 
'raz etmitti. Zahiren çift mü 

,ıavi, hep mütevazin olduklan 
k-,+ini vererek küçük Bel
f izzeti nefsine hürmetkar 
cağı bi~işti. Fakat kalben 

mıni mini kıza. veiakiir, aıyaııet 
kir müıfik bir arkadaıtı. Ne
dim Münir, gençlik zevklerini, 
kadınlık kaprislerini sevgili oğ 
!unun küçük bir tebessümü için 
feda eden çok hisli, çok ıefkat
li bir ananın göğsünde çocuk 
saadetinin tahikuında yaşıyor 
du. Ağır batlı Nedim tatmin e
aılmi, ruhi! bodbin bir çocuk 

Nezihe M•hiddin 

olmanııfb. Bu zevkten mıalırum 
Yatayım küçüklere berrak kal
binde ull bir teflcat titrerdi. it 
te küçük Belki.sle aralannclaki 
samimiyet ve dostluğun teme
li bu his olmuttu. Kaç geceler, 
anuının sıcak ve emin göğsüne 
dayalı masum başı rüyalarmda 
öksüz kolD§usunun hicranına 
hıçkırmııtı. Onun gururlarını 
hırçınlıklannı, hemen affetmek 
te ne cömert, ne müsamahalı 
bir arkadaıtr .. 

Belkis bu mektubunda Ne. 
dim Münire on günlük hayatı
nın bütün heyecanlarım, bütün 
kahramanlıklarını biç saklama 
dan yazmıtşı, Hatta bu akşam 
Harun Mecdinin davetini bile 
unutn:ı.amııtı. Açık ve samimi 
itiraflarına rağmen tahteuuu
runcla muammalı, esrarlı bir 
his ve hayal iilemi yaşıyordu. 
Fakat bu kadar kelime kalaba-
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lktısadt hareketler 1 m 1 
Buhran ve Kömür Havzamız 

-1-

ı ktuadi buhran -daha doğru bir 1 ne, mütevekkili.ne el ve kol bajhya 
tabir ile iktısadi inhitat- maden sa- rak neticeye intizaren boyun ejrnek 
basında da kendini çok kuvvetle bü- de o kadar batalı bir hareket olur. 
seıtiriyor. Kömür iatihsalit ve sab- Basüuüa iktıaacli ketmekefincle baY 
ıında baıiz lıir clütülük Yar. zadan inkifllf lıeklemek pyri müm-

En miibim kömür müıtabıillerin kiinü temmınidir. Fakat bir milyonu 
deo biri obua Almaoyanın iıtibaali, ancak bir, iki yüz bin t- ııeçen ibra 
dokuz ~hk remıi iatatistilderine ca~ -tamamen cletilae bile lua
nazaran, 1930 Hn 'acle 1931 - men olaua- muhafwya çallflDllk da 
sinden yüzde 15,5 fazla idi. Kömür vatanıa emrettiği bir vazifedir. 
amelesi it bulmakta mü,kilita •in- Belki lıavzada ihracatı tatil ile 
maktadır. Ruhr havzasında amele, yalDIZ dahili iatiblilritı temin ede
itıiıı:liği ~~ pay~ak ~ ceı. kadar dar bir say programı ta. 
re, haftada mr ııuıı mecburi tatile kip ebnek de alda gelebilir Bütün 
~ tut~ldu.ilrtıVaziy~ ~!_ıihlbir' n'!. d~- milletlerin büyük bir azmle İatbik et 
ır aa~ayı ~e sat ..,.un- •~t mek iıtedilderi azami ihracat aİyaae
ı~esı b~uz ~damı;ımaktadır: ~~n tiae ne zıd "bir düıünce, değil mi? -
~ .. lngiliz lrömur . pıyaaaıı dütük- EYvet diğer memleketler ihracab ma 
lugu muhafaza ediyor... • Jaafıaza veya tezyit için zaranna mal 

Alıcılar taaa1TU~ "" ucuzluı!" çok satmak &ibi, dUnkü iktaat kitapları
k!;ımıet .v!~ekt~·~· Norveç •ıı:nen- run hiç bir ıahifesine girmeyen, yeni 
diferlen, ıhbyacı ıçın, 3 - 9 patı da- tezler icat ederken, ÖJ'le bir düfünce 
~ ".~z olduğundan 30:000 ~n kö- nin çürüklüğüne ııömülmek - buı 
m~ !on defa Pc;ılonyaruın ma.lıeyaa buıusi vaziyetleri müıait oba lrile
elmiıtır. Vakıa hır hafta evelkine na memleket lebine addedilemez. Zatea 
~ lngiliz .~öım;r .bor"'!~ iyi topraklanmızın ihraçç metalan at
~ Bunk.~kömurlen ~3 tılin 9 pe- mış, taımış değil ki. 
ru ile 14. §ili.':' ~-- 9 peru ~aında mu Binaenaleyh, ihraç mallarımızdan 
amele gormuı~· ("~akrı~n 525 lru- biri olan kömürümüzün -hiç değilae 
~·J Fakat diger cıns ~°';"ürler es- bugün- mabreçJ.,.;ni ıraip ebneme
ki fıa~ m~efll7:.'" etınijtir .... , .. ğe çalıtmalıyız. Memleketin bal ve 

Nakliye fıatlen de çok duıülrtur. müabıkbd ref~hı endişeleri bunu 
Evvelki hafta oa,·u] piyasası bir ton emrediyor. 
kömür için ( kardif - 1 skenderiye ) Sadreddin Enver 
6 tilin 83.· 4 peni {takriben 250 ku- ı------------
ruı) kardif - Cenuva 6 şilin ( takri
ben 210 kuruı) kaydetmiştir. 

Binaenaleyh, A«nıpa boraalan
nm vennifOlduğu ıu fıatlere nazaran 
ecnebi kömül"lcri zaten az olan mah 
reçlcrimizi bü•bütün ve kolaylıkla 
kapatabilecek bir tehlike gÖıtermek
tedir, lngiliz lirasmm sukutu bunu 

Mevlit 
Merhum gazeteci arkadaşımız 

Behçetin tabattürüne vesile olmak 
Üzere 19-1-932 Salı günü akşamı te
ravi& n,,,_zını miiterunp Çenberli 
tatta Atik Ali Pata camiinde mev
lit larMt edilecektir. 

ibur etmiı vi7.iyettedir; evet, İlter -------------
linin dü,üklüğü İngiliz sanayüıı.in Mevlit Kıraati 
canlanmasında hiç şüphesE-L mühim 
imil olmuştur. Dün yalnız kemiyet 
•e keyfiycten ha:ilm vaziyette bu
lunan lngiliz kömürleri bugün 
fiat itibarile de müreccah vazi
yettedir . 

Yukarıdaki rakamların ifade etti 

Bahriyeden mütekait Sabri Bey 
ailesi mcrbwn Ayşe Hanım ruhuna 
bugünkü pazartesi günü akıı-r te

ravihten sonra Beyoğlunda Kamer 
Hatun camündc mevJUt okurw:a-

ii mebl&flar Türk kömürcülüiü ile ğmdan arzu eden .ıı.evatm tepifJ.eri 
vapurculuğunu düşündürecek bir ma rica olunur. 
hiyet arzetmektedir. Eğe havzasın '------------
da ve hatta lıtanbul'da Bunkercili
ği almAk için, yabana atılmryacak 
bir tetkilat ile, çalıtan Ruı kömürle 
rini de unutmamalıyız. Ruı kömür
leri için komiayoncular vuı:taaile va· 
purculanı ..e acentalara, (yani npu
nın kazanına) bundan bir müddet 
evelki fiat teklifi, Bunker t.eıliıni 
(vapurun kazanına teslim) 24 şilin
dir, ( Takriben 840 - 850 1wru,.) 
Maaınafib icabında bu fiatm yeniden 
tenzili Raıyanın tatbik ettiği iktısa 
di uıullcre nazaran- nihayet pek ba
sit bir formaliteden ba§ka bir şey 
değildir. 

Şu umumi gjdi§C göre kömür 
ba•zamıznı luol ve istikbalini koru
mak için ne yapmalıyız? 

Dünyanm her gÜn bir az daha 
nhamet kesbeden ilrtuadi inhitatın 
dan en az müteessir olmamJZ nelere 
mutevakkıftır? Avrupanın, Amerika
nın temadi eden konferans kararla
rmdan ümit bedemek ne kadar &o§ 

Zenci Heyetinin 
temsilleri 

FRANSIZ 
TIY A TR OSUNDA 

Bu akşamdan itibaren DOUG
LAS ve Boys'ıa.rı, Girla'Jan, cazları 
Ye Zenci varyet J.eri Fransız Tiyat 
rosunda iki pb'de 20 tabloluk "LOU 
İSİANA., yeni ve muazzam revü 
ile başlayorly. Bu revünün entrika 
lan sizleri hayrette bırakıp Ameri
kanın merlrezine ıukledeeelrtir. 

DOUGLAS'ı görmek, sizi eev.iodlıe 
eek bir mü•mue sayeeinde 3 sa.at
lii bos vakit geçirmek demektiı'. 

Önümüzdeki Çarşmnl>a ve Perşembe 
mektcJ>lHere ve ııcnuma htıSUtii mati 
neler. 

Yeni Rusya 
Falih Rıfkı Beyin Yeni Eseri 

Kom'!u Devlet için dilimizde yazılmış ilk tetkiyk. 

Gençlik ve halk terbiyesi met<>tlarınrn, şehir ve cemiyeı 
hayatmın, kızıl fırkamn en eyi tahlili. 

ON FORMA, 150 KURUŞ 

Tevzi Mahalli: Muallim Halit Kütüphanesi 

Hikaye 

Sinirli 
Necmi, postahanenin önün

de arkadatmdım aynldı: 
- Niyazi, ıen bekle de, ben 

fU mektubu postaya atayım .. 
- Peki bekliyorum .. 
Necmi, mektubu postaya bı 

rakıp çıkb.. Yan yana gidiyor 
lardı. Tam Eminönüne çıka· 
caklan sırada Niyazi birden 
bire durakladı, arkadatmın ar 
kasına saklandı. 

Necmi ne olduğunu anlama 
mıttı: 

- Ne Yar, Niyazi? 
Niyazi, parmağını ağzına 

götürerek: 
- Sus, ıonna.. Şu gideni 

s~rii-yor musun? 
Necmi etrafına bakınarak: 
- Kim o? Hangi giden? 
- işte, itte •. Aman beni 

görmesin.. Sinirlinin biri.; •• 
Mız mız adam. insana aülük 
gibi yapııır, elinden kurtulun
caya kadar medetallab .• Ve ili 
Te etti: 

- Çabuk yürü, gözüne gö
rünmeyim.. Sonra onun nasıl 
adam olduğunu anlatırım. 

Sinirlinin gözünden uyn(. 
mışlardı. Yolda Niyazi, Nec· 
miye anlatıyordu: 

- Gördün ya, boynu kula
ğı sanlı.. Sinirli, titiz birisi .. 
Titiz ama, İnsana Hkız gibi 
sarılır .. Hem sakat bir §ey has 
talıktan baş alamaz .. Titizliğin 
den bir şey yiyemez. Hele su 
içişini gönen, bardağı elinde 
evirir, çevirir yanından bakar, 
altından bakar, bir türlü içe
mez.. Balık yemekten kat'iy
yen korkar, boğazına kılçığı 
kaçacak diye ... Kuyruk yağı ye 
mez, sinir yapanmf, aanki si· 
nirli değilıni! ııibi ... 

Bir gün sofrasına misafir 
olmll§tunı.. Yemek yemesi aa
atlerce sürdü... Çatalla kanıtı 
ra kanttıra durur, kartıaında 
kinin yiyip yiyeceğini burnun· 
dan getirir .• Çartınm esnafmı 
bıktırmışbr. Ona mal satmak
tan kaçınırlar.. Bir gün beni 
yakalamıştı. İlle ısrar etti. Be 
raber gidelim, dedi, haftalık 
nevale düzec:ekmiı .. Gittik bir 
dükkana girdik.. Sıraaile bat· 
ladı: 

- İyi sucuğnnuz var mı? 
- Var efendim, alası, di-

ye çıkanp verdiler .. Aldı, bak. 
b, kokladı: 

- Aman, batka bayvanm 
etinden olmum. 

Peynir: 
- Bir parça verir misiniz 1 

Bu ıünııer gibi, keçi peyniri.. 
Beienmedim... Daha iyiai 1ok 
mu? 

Zeytin için : 
- Ya Ayvalık, ya Edremit 

olsun .. Yok, bu su Z07tini! 
Daha iyisi, daha iyisi yok mu? 
Rica ederim kurtlu oln.sm .. 

Zeytin yaiı mı? 
- Bunun ağır lnr kokuau 

var .. 
Ba,kasını verirler.. . 
- Bımda "salat., Y•iı kan· 

ftk, istemem.. 
Ba,kn birisinden verirler .. 
- Bunda "susam., yağı ka 

nfık.. 
Daha bqke.amdan .. 
- Bu da değil.. "pamuk,, 

yağı kantık .. 
Yine bafkaıından verirler .. 
- Bu acı .. taze., boğazımı 

lığı, vak'a gürültüsü arasında 
benliğinin gizli ve lot hayalle. 
rinde derinleşen hisleri bir lah
:ıa kendi şuuru bile kavramak -
tan uzaklaşmıftı. 

ma geleyim mi?. kök yüzünü göstererek: - Hiç 

Mektubu postaya verip hızlı 
adımlarla dönerken bir yükün 
altından kalkmış gibi idi. Ba
basını limonlukta buldu .. Bera 
ber çıktılar, bahçenin arkum
daki tarlaya doğru yüriirler
ken Nedimin ''Parsile., kendi 
beyaz köpeği "Venüs,, biribirle 
rile takalaıarak arkalarından 
kotuıuyorlarclı. Mor salkımla
rın ferahlı kolaıaa havanın bü
tün nescine ıimni,ti. Filizle
nen !eylik fidanlarım olqaya· 
rak, mebzul bir bahar coşkunlu 
iu içinde fııkırao beyaz ve sa
n çiçekleri koklayarak tarlanın 
kenanna geldiler. Emektar bah 
çıvanlan Ali ağanın kırmızı ku 
tağının bir ucu arkasından çö
zülerek sarkmıt, bir türküyü 
mınldana nnnldana tarlanın 
.,. köteSİııi belliyordu, Belkiı 

iki dini bona aibi ağzına ıeti
rerek çapkm bir köylü kızı ııibi 
seslendi: 

- Heyyy .. Ali ağa.. yardı-

Ali ağa kazmayı toprağa sap inl!!n olmaz .. Diyordu. 
ladı. Kuşağını toplaya topla- Onlar konuıurken arka 
ya onlara doğru yürümeğe bat- dan iki narin el Belkisin gözle 
ladı. Yanık yüzündeki kmtık rini kapattı. Belkis gülerek: 
lıkları derinlettiren aaf bir te- - Nafile.. Hiç saklanma •. 
bessümle elini göğsüne btıatıra- Anladım. • 
rak efendilerini selamladı.. Lamia ellerini çözdü iki ar-

- Yardım iatemiyormusun kadaş kırk yılhk 'lıasretzedeler 
Ali ağa?~ ıibi öpüştüler •. Kol kola bahçe 

- Allaha !ükür kaz._yı tu ye dönerlerken Limia : 
tauk kuvvetim var küçük ha - - Oh ne kadar memnunum l 
nım •• Nasılsın bakayım?. Kaç -diyorct..-- seni böyle net'eli, 
gündür hastalığını merak edi- bayatlı görmek beni nuıl sevin 
yordum. dircli !.. 

Belkiı te onu taklit ederek Arkadatmın yüzüne tirin ıi 
elini göğsüne bastırdı: rin gülerek deYıım etti : 

-Eyvallah Ali ağa .. Düanla - Belkisciiim •• Hayatın ba 
iyiyim, ait oyunlarmdan bir feYkalade-

- Allah iyilik verııin efen. lik çıkarmağa kalkma •. Kaç 
dinJ., Adnan Beyin uzattıiı si- gündür bir facia artistine ben
ıarayı öpüp kulağmm arkaıına zemiştin .• Hayatı bir takadan 
sıkıştırdıktan sonra çarpık çur· başka türlü teli.kiri edenen bed 
puk topraklı ellerile tarlalan i- baht olursun!. 
taret ederek Adnan Beye iza. 1 'f ~ ~ 
hat vermeğe başlamıştı. Başını Haydarpatadan yediyi çey-
tevekkülle sallayarak: 1 rek geçe kalkan Tapur köprüye 

- Eğer Allah İsterse.. Bu 1 yanatırken yağmur tufan gibi 
sene bereket var .. Bahar tam '· ... hvr-d•ı .. Bu saatte niıbe
zamanma eritti.. ten tenha olan npurun kama-

Adnan Bey ufukta kararan rasında A · ·· 

----GEÇ KALANLAR ___ _ 
Bugünden itibaren ve yalnız üç giln için 

ASRI SiNEMADA· 
LEON TOLSTOİ'fıin liyamıt "Caıılı Ceeet,, eserinden mulrtıı:bea 

CANLI CESET 
muazzam fıilminin m.e.ı..e tıckrar başlayauktır. 

JOHN G1LBERT - RENE ADORE - CONRAD NAGEL ve 
ELEONOR BOARDMAN tarafından temsil edilen bu filmin iraetıi 
canasmda Rus BALALAİKAS'.. heyeti vıe debak.ir muganniyeler 

i~ralc edeuktir. 

Yeni netriyat 
Sokakta harp var! 
Muharrirlerden Kemal Ah-

met Beyin "Sokaklarda Haqı 
Var,, ünvanlı beş fonnalık bir 
romanı intişar etmiştir. Bu kü
çük r~an ateşli l:ıir üslupla ya 
.z:ıiımş serapa heyecandan iıba· 
rettir. Tavsiye ederiz. 

ıaı 
Osküdar Hale Sinemasında 

ŞARLATAN 
İl.iveten Cesaretin mükafatı 

-i&t-

Bu Akşam Saat 21,30 da 
FRANSIZ TİY ATROSU'rı.da 
Meşhur dansöı: DOUGLAS 
ileBOYOK ZENCİ REVÜ 
HEYETİ tarafından 20 tablo-

:kı!lı: yeni l'eviiyü olan 
LOUİSİANA 

yı temsil edilecektir. 
Çarşamba ve pecşembe günleri 
eaat 17 ,30 da TALEBE İÇİN 

MATİNE 

yaktı. .. ilh .. 
Ju kal•ın orta yerimden 

çatbyacaktım.. Yanından ka
çmcaya kadar akla karayı seç
tim ... 

Dedim ya, azizim, daha ne 
ler, neler ... Meraklının yanın
dan da hiç esanı, fİ9eai eksik 
olmaz .. Biraz dine bir §ey sü· 
rüldü mü, hemen, çıkarır .. 

- On paralık esans ı.. gör· 
dün mü? Her teJi izale eder .. 
Bunu herkes akıl etmez, diye 
çıkarıp çıkarıp gösterir u 

Kendi böyle olduiu aibi, 
zavallı kansını da Iİnirli yap
b.. Ne olacak, iman bunun ya 
nında sinirli olmak değil, zır 
deli olur ... 

Bak geçen gün bu sinirlinin 
yüzünden hatlarına ne gelmit 
anlatayım: 

- Kendisi Oaküdarda otu
ruyor. Bir gün evlerine misa
fir gelir. Karısı kocasına tele
fon edecek olur: Buaün evde 
misafir var ... lstanbuldan ııelir 
ken boş gelme, biraz tedarik
li gd, diyecek.. 

akşam gazetelerini gözdaı geçi 
rirken Lamia ile Belkis te ay
naya bakarak kıyafetlerini göz 
den geçiriyorlardı. Belkisin li· 
cİYert diradan mantoıu kötk
ten istasyona, gardan vapura 
girinc.eye kadar İnc:e yağmurun 
altında epice ıalanllllf yeryer 
kabarmıtb. Hde yakasında ye 
kollarmdalü gri kürkler ezilmit 
büzülmüt çirkin bir manzara al 
IDlfb. Vavur yanll§mca bütün 
yolcular bir an evvel çıkmak 
gayretile bir an evvel köpeşte
ye Ü§Ütmüttü. Şimclidaı açıl· 
mış büyük fe111Si7eler kaim Ye 
kaba kamaeleler biribirine ka
nımıttı. Yağmur gittikçe tid
detini arttırıyOl'du. Kalabalığın 
arasına düttükleri İçin geri dön 
mekte de mütkilat vardı. ister 
istemez bekliyorlardı. Vapur 
da tiddetli zürgirdao lıir türlü 
iskeleyi tutamıyor, çın enlu 
boğuk boğuk küfürleri, ilikl 
kadar itleyen yaemur ve akpm 
serinliği içinde yolcuları büsbü
tün sinirlendiriyOTdu. Köyler
den zerzevat getiren küfeciler 
de teklif tekellüfü unutarak ça 

Dün Akşam 
MAJİK SİNEMASINDA 

No 8 OCAK 
Arkadaşları 

filminin iraesinde hazJ:" bu
lunanla-r 'bu fevkalade filmin 
şimdiye kadar görülen film
lerin en muazza:nı olduğunu 

beyanda müttefiktirler. 
Siz de bu filmi gördüğünüz

de aynı fikirde 
bulunacaksmız 

1 ~l~LIE DOVE 

~~~i!'e~lek 
Şelızadcbaşı FERAH Sinemasında 
Bu ~e 9,30 da beynelmilel varye~ 
"ff <:ambaz kuD'.\l)allyaları 59 artist, 
41 numaıra. Bu geee birinci Rama-

.an programmın on günüdür. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hutalıklan 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün ög

leden sonra saat (2,30 dan Se) 
kadar İstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 22398. Sıra numara
sını beklememek isteyenler, 
kabineye müracaatla veya te
lef-oııla randevu almalıdırlar. 

Fakat telefonu açtığı vakit, 
lllCfgul olduğunu anlar, biraz 
bekler .. Tekrar açar, yine 
meıgul... yine meıgul... Kadın 
sinirlenir, avannın çıktığı ka
dar, bağınr: 

- YMlgm var! diye bağıra 
cağım •. 

Bunu duyan, santral "yan
ını., kelimesini duyunca sonu
nu dinlemeden itfaiyeyi haber· 
dar eder. On dakika sonra ka
pmm önüne itfaiye otomobil· 
lerinin dmldiğ, :i görünce: 

- Eyvah! Sahiden, yanı· 
:yormışız.. diye dü~üp bayı-
lır ... -

Niyazi daha anlatacaktı. Fa 
kat ehemmiyetsiz yağan yağ· 
mur birden bire h12lanmağa 
başlayınca; Niyazi kendi sem• 
tinin u--ıvaymın ııeldiğini gö~ 
tererek: 

- Allaha ısmarladık, Nec
mi sen evine geldin, fakat ben 
tramvayı kaçırmıyayım diye, 
Necminin elini sıktı, ayrıldı .. 

Sinirlinin hikayesi bu kadı:.. 
la kalmıttı .. 

- Varda, destur diye bağıra 
bağıra yolcuların arasına kar'" 
mıtlan .• Belkis: 

- Aman dikkat! diye bağır 
dı., Müthi! çamurlu sırsıklam 
bir küfe, zaten ıslak mantosa· 
nun ••i tarafma yulanııverdi. 

Genç kız biru gerileyerek 
üstünün başının felaketini U· 
miaya gösterdi : 

- Bu kıyafetle T okatlıyana 
nuıl gideceğim?.. Lacivert 
mantonun ıağ tarafı mülhit 
bir surette çamurlanmıı, ıs) 
ıslak Jekelenmiof ti. 

Adn n Bey - Hele bir 
IIJll •• Bir pastacıya girer fırça• 
lanz.. Di kııı:1111 teselliye çalı 
yordu. 

V yanaştı. Güç beli çık 
blar. Demir parmaklıklann iJ.. 
nündeki ko turola bil tleri ve
rir donuk ve ıslak ıtıklar al 
bnda bekleyen bir kaç kitinin 
11 smdan Harun Mecdi Be,Y •Y 
nlarak gelenler doğru ilerle
di: 

- Aman ıslandmız .• Bwıdan 
evvelki vapuru da bekledim.. vı 
yordu .. 



MiLLiYET PAZARTESİ 18 KANUNUSANi 1932 -___ __...-~ 
Tarihi Tefrika: 33 

Sabatay ıZevi 
N•/cl•'•n: R. N. 

M .h hakkındaki fıkralar 
esı ı· 

Sabatag lehine çevrı ıgor 

Fakat Mesihe ait itikattan istismar ederek 
kazananlar da vardı! 

Birinci sahifeden geçen yazılar 

inhisarda Ölüleri yakmak 1 Bu seneki ümit 
Tasfiye mi? Istiyenler Boşa çıktı 

(Bap l inci ubllede) (Bqı I iaci ,.JıJfede) (Bqı l iaci u.lıif~) 
Gll ilkt "~"-l ..... ,_, -· -'ıuri1atini YU'a cloina rit- darebanesinde yapılacaktL Hakem 

"" e m111ı11r •r lr tİjİllİ, .batta Tiirt.i,e içia taYli1e et- he1eti 1Ut on befte toplanmqtı. O 
Rana B. İn mufarabtiııi mit- --•--- dakika1a kadar rivayet edildiğine L.p baunüd"- .,_.,, B. İn -dinde tilıleri Knmator,- ,.......""""' ve · 2S kız 

... r- - ....... 7.. • u ____ u__ röre güzelliğini ilenye ....... 

.. • fa.:.ct.. Ye ti--..-! dahili1e miidiir- ~lnun - ~-""" 
_._ -- ild""' • - 1 YBl'dı. Fakat baı.- heyeti buzuran-leri toplanarak lıtaabal ve müJha. t-U. Milm.ı. ana ed ıguıı ooy e-

'-·tı ru"'mrüld" erinde müıtah!= me- mektedirler. da ,.palan pçit naminde ancak on 
.... - L--·-la iki hannn ııöriilüyordu. Bu vuiyet nuın'n adet n .......... b _,..._ mulı- Knmaı,.,,. cemiyetinin ~ • ·· --L-•·- · hak -.- u--.. 1 mu__,, tertip heyetini Ye em-

1 Müheyyiç 
Neşriyat 

Nakiye H.ın 
Şikayeti - - --
Sıhhiye Müdürü Ali 
Rıza Bey ne diyor? 
Evvelki gün Nakiye Hanı 

bir aktam gazetesinde sanat 
yomlar talimatruımesiııe itira 
ederek, haıtanelerdeki yatak 
lann ihtiyaç nisbetinde olm 
dıiını ve bu nokaanlık yüzü 
den bir hastanın tedavi müd 
deti için azami dört ay gi para ük. b' 

• . kendisini o kadar büy ır ae· 
. Beni larail peygamba-lennm . le karııladdar ki. SabataY 

kitaplarmda istikbalde gelecek ~~ç bu kadar beklendiğini "" 
olan nıesih' e dair yazılı ol~n v~lden tahmin edemediğini dil 

telif masarif, nriclat Ye .U.. haldgn.. nan -. P">ll"UDI rojainin - an !eri ~ddüde düşürmüttü. Mum.-
da Vokil B. tarafuıdıuı iıteaea -- tunlardır: fih ı.aı.- heyeti: 
IUmıabn teoloiti ile llMfııul olmut· 1 - Kr.nu1oa .-niyeti -ıe- - Allah ne verdiyse .. 

(Bıışı l inci sahifede) 
retınektedir. Bu makalede büyük d.,.. 
!etler arasındaki ilrtnadi münasebet 
lerde me..-c:ut olan mütkülitm mede 
niyet için pyet vahim bir tehlike teı 
kil etınekte olduğu ııe,.n edilmekte 
dir, Cihan buhranı, acil Ye mÜeslİr 
çareleri zaruri kılan bir safhaya gir
mİftİr. Her milletin kudret, nüfuzu 
nazar ve cesaret ııöatemıeai lizım. 
dır. lktıaadi tahdidi tealihat zaruri. 
dir. Tarife alçaltılmalıdır. Yoksa ta 
miratın aynı teslimat ile t.diyeai 
mümkün olamaz, altın olarak tediyat 
ta bulunmak ise kabil de;ildir. Çün 
kü ek- milletlerde artık kifi d .... 
cede ihtiyat akçesi 10ktur. 

bir müddet konmasını 
bulduğunu söylüyordu . 

haberler, Sabatay lehine tefsır .. nd .. 
~itiyordu: "Bir çoban dağılan fU yuj lznıirde gördüğü ~ 
surüıiinü nasıl toplarsa ben de h.. .~ k°:ı,ulün hakiki sebepler,r 
S •• •• ~ k - onla- uınu . k .. urumu urtaracagım ve . d ...... rken dığer pe mu-

lardır. ketimizde hıfzuııhhai umumiyeyi ve Kabilinden mevcut 12 hanun ara-
Seyfi Bey digor ki fen ve mantıkı idrak ve iıtihdaf eden smda intihabı yapmafa karar ve.rdi 

fıtanbul Gilnırülderi Batmüdürü efn.dı milletin bu uıulii kabul ft nef ve eyyeJi altı buı•İ aeçildi. Bunlar
Se,fettin B. kmuliaile rörüten mu- ıi üzcırinde tatbikini iıtiyenler tara- dan da tekrar liçü ayrıldı. Fakat, 
barririmize demittir ki: nndan ibdaı olunacaktır. bu üç ıriizel kartmnda hakem heye-

-"Veldl Bf. burün de rü-ük 2 - Bu cemiyetin ınakaadr aari ti diittiiiü tereddütten kendisini kur 
ambarlanru ırezdiler, kendilerile be- ve içtimai bir kıymeti haiz olan le- tanunİyordu: 
raber bulundum. Vazifelerinde bulun zini müdftfaa ve bir an evvel mevkii - Avrupaya Türk rüzeli.. diye 

lnlıitl•• •• lıarp ne zaman 
olabilir? ra bir çoban göndereceğim,, tep ~ ub~unuokta göz önüne gelme 

· . d" du hım ır n h , fırı ~ih' e delalet e ıyor ... : mek kabil değildir: Sa atay m 
Benı lırailin kitaplarında go!"'1 k d !eri lzmirde o kadar zen 
len bu tarzda istikbale taallUk ~r fuıutlardı ki timdi kendisi 
eden sözler timdi tarafta.-ların· g~nb 0 

kadar sevinçle kartılama 
ca hep Sabatay'ın lehine .anlatı n~ gdenler her halde yalııız 
lıyor ve anlatılıyordu. Bır kuy ğ ib'' değil zenoin baba ve 

ki • t Bu mes ı ' " 

madıldan görülenler hakkında uıu- file koymaktır. bunları mı ırönderecefiz? .. Bu iiç ha 
1 •-tbiki' · --L-d el bi" nımdan herhanni biriıi Türk -"lzelli en ~ ,......., en muam e ta ı 3 _Cemiyete intitaP edecek her ~ •-
ı... n-du··rı::ı._. if ed"I ekt" " f k . d'-'- · ğini temıil edebilir mi?. Ve bu -e .,..m ......,. a ı ec ır. ert iitibi adillikt- musa ....,. ve11· --,,··· 

~p doğru olabilir mi? .. 
Rano B. ile muhaf•:ıa ka tahtında duhul edilebilir. Bu tereddüt bir an aonra umumi· 

memaru 4 - Cemiyetin reioi bu cemiyete lCfmİf, bütün hakemlerde kanaat ha 
Vekil B. evvelki sabah aaat 8 de dahil olanların en ilimidir. !ini almqtı: 

rüınriiie ıittiii zaman, yalnız nö- 5 - Kongralıra azalarından bat· - Bunlar, Türk rüzelli;iııi tem. 

VARŞOVA, 17 (A.A.)- lluıtro 
wany Kurier Codzienny, ''Hukuki 
Avrupa meselesi" ünvaru altında M. 
Brüning'in beyoınatmm neticelerine 
dair Londra muhabirinin göndermit 
olduğu uzun bir makaleyi netretmek 
tedri. Bu makalede denili1or ki: 

Filvaki şehirde hasta ad 
di ile hastanelerdeki yatak a 
dedi arasında azim bir nisbet 
sizlik vardır. Bu niıbetaizliğ 
tevlit eden amilin parasızlı 
olduğunu herek. gibi Nakiy 
Hanım da ıüpbesiz biliyor. F 
kat biz bir kere de bu mesel 
bakında Sıhhiye müdürü Al' 
Rıza Beyin fikrini öğrenmek i 
tedik. Ali Rıza Bey diyor ki: 

- Nakiye Hanımın söyle
dikleri doğrudur. Heybeli sa
natoryomunda bir hastanı 
iyi olarak çıkmasını biz de a 
zu ederiz. Talimatnamede ha 
ta için müddet konması yata 
adedinin ihtiyaca kafi olmam 
sından ileri geliyor. Dört s 
ne evvel Heybeli sanatoryo 
munda 35 yatak vardı. Peyde 
pey yapılan paviyonlar saye
sinde bugün yatak miktarı 12 
i bulmu9tur. Yeni paviyonla 
da yapılırsa yatak miktarı n 

r~ u yıldız dogmu! u. a lan kardeşleri olan ve bunlann •.er 
dunyada yeni bir devnn b t . tinden azami iatifade edebıle 
gıcı gibi telakki edildi. Bunj ı- ve k bir mevkide olan Sabatay 
rıananlara da Sabatay'm H~ ~~ Z:viyi de kartılıyorlardı. Doğ
te ıtösterdiği bir t~m ~ev H~ ru•u Sabataym kard~leri, onı~n 
deliklerden bahsedılıyor U. _ runda paraca hiç bir fedakar 
laıa Sabatay'a inananlarla in~ rıftan geri kalmıyacaklanm her 
ınaynalar arsındaki kavga b~- sile ile anlatıyorlar, pek cö
YÜdükÇe büyüdü. lstanbula r veertçe hareket ediyorlar, icap 
çok mektuplar getiriliyor, ~b- °:tikçe paralar dağrtıyorlar~ı. 
den ele dolaştırılıyordu. N 1 8 i mir yahudiliğinin fakir ve •t 
Yet hahamlar tunu ilina mec· ~ tabakaH Sabatay'm kardeşle 
bur oldular: Bu mektupla"fa ~den çok iyilik görüyordu. İt 
Sabatay'a dair anlatılan fey eı:; t bu mühim sebebi unutme
~~landcr. fakat halkı aldaıı;;a .:ak lizım geliyor. 
•çın böyle bir çok ıeyler uyd·r- Mesih relecek diye Sabatay 
rup para çekmek maksa 1 e Zevi'nin taraftarlanndan zen
tnektuplar yazıhyo~du 1.. • k in olanlar fakirlere para dağı 

T abkikat neticesmde bır fd ~orlar kendilerini huzuru 
•ahtekaTlar meydana çık:i: ;: kalple ~ünahHz olarak mesihin 

"Mesih,, i bekleyen Y • u. 1
" ka ısında görmek istiyorlardı. 

lerin itikadını bu yolda ıstı~- S İ!tay'm kardetleri de böyle 
ınar eedrek para kazanmak 11

• : tdar Pek çok paralar dağı 
teyenler aleyhinde hahaml•.ıJ~ :.:ak f.kıneri aeYindiriyorlardı. 
rafmdan ağır .. cezalar 

1 
~':"d~ Fakat bundan maksatlan pek 

Ntlıayet bu munakabufa ab~ il' "d tabii olarak Sabatay Zeri İrin 
bire durdu. Fakat ır mu • bi ka d h f . " 
d · · di Sabatay'm lehinde o r t a a tara tar temın et-
laı::ı;~: aİeyhinde bulunanlar a ~ekti. Pek mümkündür ki bu 
rumdaki kavgalar ergeç tehar bıraderler ne yapbklanm bil. 
bat gösterecekti. Likin itte mit olıunlar, bunun ne gibi ıi
tam bu sıralarda Sabatayın düt yuıi neticelere varacağını kea
manlamıı birden bire hayrete tininler., 
dütüren ve bunlann artık söz lzmir yahudileri bir zaman
söylemesini meneden bir haber lar Sabatay aleyhine hahamla-
i§itildi: Sabatty Zeri lmıire nn verdiği linet kararını unut 
gelmiftil.. muıtu. Tarihte bunun misali 

Sabatayın dütmanlannı asıl çoktur: Halk kütleleri Sabatay 
fatırtan tey yeni mesib'in fz. Zeviye taraftardı. Fakat bu küt 
mirde mazhar olduğu parlak lelerin fevfınde olan din ilim
hüınü kabul idi, lzmir yahudi- !eri muhalif bulunuyordu. Yal
leri Sabatay'ı kendi aralarında mz vaziyetin bir hususiyeti var 
gördüklerinden dolayı 0 kadar dı: Din ilimleri Sabatay'm •· 
seviniyorlardı ki tezabürabn Jeyhinde olmakla beraber nüfuz 
tafailitı her tarafa olduğu gibi ve kuvvetlerini artık kaybetmif 
İstanbula da geldikçe burada bu görünüyorlardı. Sabatay Zevi
l~nan Sabatay aleyhtarlan DO nin muvaffakıyeti hususunda a 
dıyeceklerini bilemiyorlardı.! mil olan tesirler ıuolardı: Na-

tan Gu:ati'nin her tarafa yolla 
Sqbatag gene lzmir'del" dığı beyannamelerin intiıan, 
Akıl ve mantık soğuk birer Mısır Kudüs ve Halepten Sa 

feydir. Bunların hakimiyet ve batay~m kuvvet ve nüfuzunu 
lniirakabesi yerine kalbin ııcak gösteren bir çok rivayetler, Sa 
heyecanı kaim olduğu devirler batay'ın 1adık taraftarlarının 
de biiYiilı: vekayi zuhur eder, or faaliıyeti ve nihayet Sabatay'm 
taya atılanlar mühim bir takım zengin kardetlerinin dağıttık
tecrijbeferde bulunurlar. Akıl lan paralar. Bu 1ayede ıark ile 
h~ lllantık böyle devirlerde ya ünuebatta bulunan Avrupalı 
h ıç bir tey söyleyemezler, ya· :cirler anamda da mesih hare 

U,t ta daima ayru feyİ tekrar keti alaka ve ehemmiyet peyda 
edıyor diye insanı rahatsız eden etmiı oluyordu. Oyle ~ 4:11 ha
~leı-den sayılır. Bu mühim de fif bir vesile ile artık bir infilak 
"•ı-ler tedricen hazırlanır. Niha oluverecekti. qte l>öJ:le bir. he: 
'et büyük vekayi iç(D olgun bir yecaıı ve intizar devrmdedır k! 
k:le .relir. Fakat Sabatay Ze~ yabudiler mesih'in artık keııdı 
lı ndı zuhuru için acaba devn bulunduktan memleketin ka~ı-
•zırtalllıf mıydı? .. Her halde sma kadar geldiğini, öğrenlD;'t 

~?1.8t.dan bir §ey varsa o da keo oluyorlardı. Sabatay m fzmıre 

betçi muhafaza memurlan lıulUDu· ka milletin her ferdi İ§tİralı edehiliı·. ıil edemezler .. 
yordu. Rana B. muhafaza -.ırla- 6 - Cemiyetin dinsizlikle alika- Ve .. bu kanaat karar h.ıinde te-
rmdan birine, ambarlardan birini aç 11 Yoktur, yalnız eaaaab diniyyeye celli etti: 
maaını emrehnittir. Muhafaza me- riayet eder. Krununutanın indi, ma - Bu tart içinde güzel seçilemez 
muru, kartıamda Vekilin bulunduğu naıaz idat ve an'aııelenne fen n ve ııec;ilmemelidir .. 
nn anlayınca hürmetkarane, ambar- mantdo tercih eder. Müsabakanın hoı ve ırarİp sahne 
lan açmak aalibiyeti dahilinde olma. 7 - Cemiyet bilbaıaa cenazeye terinden birisi de bundan ıonra ba~
dıimı, bir aut aonra relecek alika- - derece hürmet eder, merasimi di lıunıthr. Oit-endiğimize güre, o da 
dar memurlara anahtarları t•lim ile niyyeye ifa eyler. töyle olmuttur: Tam hakemler dağı. 
mük. ell-L bulunduğunu a·· 1 • R 8 Kr · ti' lacağı bir ıırada bir hanım müsabaka "' oy emıt, a- - emasyon cemıye aza11n 

B b ·· · · tin' • da 1a ittirak etmek arzuıunu izhar ve na • unun uzenne meaaı saa ın n birin.in vefatında cenazenin bü-
hul,,,.. ·· beki · t' heyete müracaat etmİftİi" Tertip he-wunu emı9 ır. tün mera•imin1' dinine ..;;re bir ihti•• 
R B ,,.. \!:>- ~ yeti icin bütün ümit birden bire bu ana . A ütün inhisarına• mı tam içinde ifa eder ve kremator- · v 

kız üzerine aksetti. e... hakem he· 
Rana B. dün de öğle yemeğinden :rııma iaal eyler. yeti ile tertip heyeti mütavereye çe

sonra Tütün lnbisan U. M. liiiüne 9 - Müsliimanların krematoryu- kildi. Bu hıuum mevcuda nazaran fe 
ııibnittir. idarede, edri<ien beri idet ma ilave olunan pyet fenni ve ıihhi na değildi. Bu hanımın oon oeçilen 
olduğu veçlıile, kapıdan içeriye ıi- bir mağıelde yıkanarak bilihara ceoa üç güzele ittirak ederek bnnlarnr a
rea büyükleri üıt kata çıkarmak i- ze ıwnazı lulınmak üzere merasim rasmda birinci ve ikinci güzel aeçi
çin asansörün yukarıda ise hemen aalonuna sevkolunur, bililıara krema lehilirdi. Fakat, bekem heyetinin: 
•talı inmeoini temin etmek üzere bir toryuma isal olunur. - Evet ... 
~ .çalınmoı~dar. Velôl B. idareye 10 - Bu meraıim poliı ve acili. 
rınnce bu zilin çalınmaaına mini ol- ye eri.anından muayyen zevat huzu
mut ve asansörü ata.iıda bulamıya. runda icra olunur. 
rak merdivenleri yaya çıkmıt ve U. 11 
Müdiir vekili Hüsnü Beyin yanına - Cenazenin külü ırayet 11kı 
ııitıni9tir. lnbiaar tubeleri müdürleri kapalı muhafazalar derununa konur 
L.. __ da V-'-'I B takd ve mühüt"!enir mahalli ınahauaa va-..,... ""' • e İm edilmitler ' dir. zedilir. 

Rana B. idareden muhtelif nıalu. . 12 - Cenaze krematoryuma na-

Demesi pek mümkün olmadı. Ve 
1932 senesi için kraliçe ıeçilmeain· 
den '8rfmazar edilme.ine karar ve
rildi. 

mat Ye izahat iıtemittir. Bu meyan- kil olunurken hazırun bir sökün ve 
ıla Reji zamanındaki ve ıimcliki me- hu,u ile teıvi eder ternıit fi'li tamam 
murin adet ve nıaatları miktanru. olancaya kadar ~eraıim salonunda 
eski Ye ıimcliki masarifi muhtelife muattar bir hava içinde inti211r 0111• 

yelnin ve müfredatını, muht..!if se- nur, cenaz~ mar$ı tn~nnüm edilir 
neler ıatıı ve n.ridatman mub1ese- veya müteveffa.,;., hatırat ve meza. 
lerini iıtemiıtir. Bunlar sür'atle ik- v~~1 vn~ "" t,. ... k;r o1''"ur}' 
iDii edilecektir. 7~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Vekil B. Müskirat lnhiaanndan linde ihtiyactan f•.zla bir k'"un me. 
ela bazı malilınat istemekte ve ahnak mur kadro haricinde kıdacaktır. Bun 

Nihayet münakaıalırdan aoııra ö
nümüzdeki çarfıınıba aktamma ka
dar müddetin temdit edilerek vaki 
olacak aon müracutlarm kabul edil
meai takarrür etti. Çarıamba akta· 
mına kadar müracaat edenler bulu
nana müaabaka tekrar edilecektir. 
Ve ilk müaabakalarda ıeçilen 23, 2, 
20 numaralı bllnnnlar da dahil ol
mak üzere yeni müracaat edenler ara 
smda ikinci bir müaabaka yapdacak· 
tn-. Müracaat vaki olduğu takdirde 
perfembe ııünii müsabaka tecdit edi. 
lecek, Rlısi takdirde hakem heyetinin 
ilk tereddüdü ve kararı nazan itiba 
n almandt, bu aeneki miiaaboılaı ne
ticesiz kalmq olacaktır. 

tadır. 
lara da, hizmet senelerinin ilk ilı:iai 

lnlıisarların tevhit 11e nakli için birer Ye müteakip senelerin her 
Vekil B. İn tetkikatını ıür'atle biri için yarımıar m""' niıbetinde 

bitirerek relecek hafta bidayetinde tazminat verilerrk aliık~larının keıil-
• _.__ ' mesi muhtemeldir. ,..,.....,.. ya dönmek iıtediii aıılatd-
maktadır. Baremin tathikı 

lnhiaarlann tevhidi ve hangi kı- Yeni bütçe ile inhiaarlarda dev-
ıımlannın Ankara'ya nakledileceği let bareminin de tatbiki tabü görül
hakkında, Rana B. in Ankara'ya av- mekte, yalnız fen ve ihtiaaı memur
detinden ıonra kat'i kararlar verile- lan 't:in huauıi bir barem tatbik edi. 
cektir. Gümrüklerde yapılacağı anla leceği anlatılmaktadır. Devlet hare. 
tdan eıaıh ulahat ve tasfiye karar- mi tatbik edilince, inhisar memurla
lan da Ankara'cla verilecektir. n maaılanndAn va•ati yüzde 20. 30 

Ba meselelere dair ,imdiden IÖy· nİshelinde birer miktar kaybedecek. 
lenenlere kat'i nazarile bakmak doğ. terdir. Buna muk~bil Ankarn'ya nak
ru de;ildir. Muhakkak olan nokta- lediJCffk olanlar mesken zammı ala
lar, mümkün olduğu kadar tasar- caklarclır. 
ruf temini için inhiaarlar teıkilitının Bundan ha,ka devlet baremile İn· 
kabil olanlarının tevhidi ve Ankara'- hisar memurları, diğer devlet me
ya naklidir. murlıtrırun malik oldukları hukuk 

Bu cümleden olarak iki inhiaarın ve imtiyazları ihraz edecekler teka
talôp t91kilatırun Umum Gümrükler ütlük hakkını da iktisap eyli~ecek
Muhafaza Kumandanlığına devredil terdir. 
mesi, ıicil, teltit. muhaaebe, İn§aat B 
kımnlarıııın hirl"ftirilmeıi mevzuu arut inhisarı müdürünün 
bahistir. Viliyetlerdeki h~r iki idare- beyanatı 
nin oalıf ve idari t"fkilitlanrun tev- Hükumete intikal eden Barut n 
hidi için tetkikat ,,.pılınaktadır. An· Mevaddılnfilakiyelnhj..,.. mu...ı.Jcaı 
cak tütün ve müskirat idareleri, tim iclnresi müdürü Liıtfi B. Gümriilder 
di1e kadar llY1'l ayn te;kilitlarla i- ve inhisarlar Veldletile t-.,

1 
ede

d:ıre edildikleri ve ınetrul oldukları rek dün Ankara' dan odet etmittir. 
maddelenn cins, nevi ve tenev- lutfi B. kendiaile ııöriife<I bir mo
vuu itibarile batlı batma birer ihti- barririmize demiJtir ki: 

• • • 
Hakem heyeti meyanında Halit Zi 

ya, Cenap Şahabeddin, Namık lama. 
il Çallı lbrahim, Ahmet Hatim, Hey 
ı.:.ıtrat Kenan Ali, N~jat, Mah~, Sa 
biha Ziya, izzet Melıh, Peyıuru Sa
fa Beyler ....,.dır. Dit tabibi Ruhi Va 
mık Bey de hakemler araa.uıda kazla 
nn birer birer ditlerini muayene edi 
yordu, 

Üç güzel kim? 
Müaabaka ara11Dda seçilen ve kra 

liçeliğe namzet göıterilen Nermin, 
Melek Hanımlarla ilmİni heniiz öğ
renemediiimiz bir tazedir ki bunlar. 
dan Nermin Hanım ıs rey, 2 numa
rala Melek Hanun 13 rey ve 20 numa 
ralı Hanım da dokuz re1 almıtlar
dır. Bu haruınlarclan ikisi Franın:ca 
ve lnııilizce bilmektedirler. 

•••••• 
Haliç şirketinin 
Vaziyeti 

Tetkikat için geni 6ir 
komisyon toplanıyor 

lktııat Vekileti belediyeye 
bir tezkere göndererek Haliç 
vapur tirketi hakkında yeni 

bir komisyon tetkilini ve tetki 
katın sür'atle ikmalini bildir
miıtir. 

Hakiki Avrupa me'<f!le!.İ, me11ru
iy-t meselesidir. Eğer beynelmilel 
vazifeler. yekcihet bir karar ile bir 
tarafa b1takılacak olursa. Cemiyeti 
akvam misakı feshedilmiı olur. Av
rupanm bünyesi her 11n çökebilir ve 
önümüze pek yalmıda patlıyacalı: bir 
harp tehlikesi çrkar. • 

Yakında iki konferans akdoluna
cakbr. Cenevrede tahdidi teılihat 
konferanımda Almanya Veraailleo 
ınuahedeıini ilerj sürecek, Lausanne 
da ela tamirat meselesi mevzuu hah 
solduğu zaman bunu reddeyleyecek
tir. Londra nzeteleri, İngilizlerin 
hissiyatına tamamile tercüman olma
maktadır. lngilterenin Almanyaya 
son zincirlerinden yani harici borcun 
dan kurtulma11 için yardun etmekte 
ne "'ibi bir menfaati olabilir? 

A onferans toplanırken 
LONDRA, 17 A.A. - lauaanne 

konferanıından ve tamirat meselesin 
den bahseden Reynoldı r.azeteai, A
merihrun hattı hareketinin tenakus 
tarla dolu olduğunu yazmaktadır. Bu 
gazete diyor ki· Amerika, murahhas 
taranın Ameriklllllll Avrupa meıele· 
ıi hakkındaki korkulanru resmen 
izaha mecbur olmamaları için Lauı· 
anne'a murahhas göndermekten İm· 
tina etmiatir. 

Reynolds, töırle devam ediyor: 
Naııl M. Mac Donald, borçlann cez 
ri •ıırette tenkiı edilmesini iıtiyor
aa, Sir John Simon da tahdidi teıli
hatı "gayet muazam bir iş,, addet· 
mektedir. Mumaileyh konferansta 
lngilterenin ileride harp patladı;. 
zaman hazır bulunmalı: için her aene 
israf etmekte olduiu ıoo milyon ln 
giliz liraımın lnciltere'nin eınnü ıe
Limeti için zaruri oldufunu beyan 
edecektir. 

Referee gazetesi, Franıu: tezini na 
zarı itibara almaks121a tamirat mese 
lesini kesip atmanın tehlikeli olduğu 
na nazarı dikkati celbetmetkedir. 

Bu gazete diyor kiı Fransa, timdi 
ki hattı hareketinden dolayı mütema 
diyen mtıahaza edili,.or, Fransa,, iı
tatokonun muhafazaıını arzu etmek 
tedir. Fransa, gayet mantıki olarak 
muahedeler ıiyasetine tesadüf edi
yor. Bu ıiyasctin terki keyfiyetinin 
kendi emnü aelimetl için tehlikeli o
lacağını düşünüyor n karıratalıldar 
ve hatla bir felôket intaç etmesinden 
endi§e ediyor, Fikrimizce lngittere, 
Fnmarun enditelerini teekin için za 
ruri olan ilrtısadi teraiti temin eyle
melidir. Franaarun Lauııanne'e kon
feranırnı kendiıinin ıiyui hiç bir mü 
zahiri olmadıiı itibarile terketmesi
feci bir f<11 olur. Zira o amaa ıiya
aetini tıımamile milli müWuızalara iı 
tinat ettirmek mecburiyetinde kala· 
cıaktrr. 

A•iel 
ROMA, 17 A.A. - Kont 

Bethlen, Avustury.'ya müte
veccihen dün aktam Roma'dan 
hareket ebniıtir. 

Mumaileyh, bal'eketinden ev 
vel Macariatan'da bir tebeddül 
hasıl olmam, olduğunu ıöyle
miştir. 

Bir iddia ve 
Bir dava 

i geçecektir. 

Tabiidir ki, haslanelerd 
yatak miktarı arttkça, tedav 
müddeti de kaytlardan kurtula 
caktır. Emelimiz hastaları böy 
le bir tahdit k:ıydından kur
tarmak için, yatak miktarını 
arttırmaktır. Yatak adedi art 
tıkça, Nakiye Hanımefendinin 
arzuları da yerini bulacaktır. 
Binaenaleyh Nakiye Hanım 
paviyonların inıaıına aleyh. 
tar değil, taraftar olmak icap 
eder. 

- Tifo da var diyorlar. 

- Y apdao tifo aııları has-
talığın arttığmdan değil, bazı 
mektep müdürlerinin talebi ü 
zerine almmcş ihtiyati bir ted 
birden ibarettir . ., 

Tayyare 
Cemiyetinde 
içtima .. 

Sadakai /itir ve zekat 
Tayyare Cemiyeti latanbul 

Viliyet merkezinde dün reis 
Hasan Fehmi Beyin riyaısetin· 
de kaza ve nahiye reislerinin 
ittiraki ile bir içtima yapılmıt· 
tır • 

Bu içtimeda toplanacak olan 
zekat ve sadakaifrtrr hakkında 
&örütülınuıtür •. 

Bunların gene geçen seneki 
teklinde toplanmasına karar ve 
rilnıittir. Kapalı zarflar nahiye 
merkezlerinde hey'etler huzu
nmda açılacaktır. 

Hallwnızın zekit ve sadakai 
fitrelerini Tayyare Cemiyetine 
verecekleri tüpheaizdir. 

Yüzde 15 ler verildi 
Ticaret Ye Zahire Borsaıı, sene 

ortuıncla,. varidat azaldığı için aıe
murlarmın nıaatlarından yüzde ı5 
tenzilit yapDUftL Bu ay, bo,.... nri. 
datı,. ıınaırafi koruyacak dereceye gel 
eliği rörülerek, memurlardan iki ay 
keailen yüzde ıs ler kendilerine tea· 
Yiye edilmittir. 

Oteller için yeni 
talimatname 

••nın bu hususta nisbeten pek geliti bütün tehri candl~-~-~-ılrdd·~· 
•z çalıştığıdır. Şimdiye kadar yahu diler sokaklara ot<u u. 
lf1ec;en safhalardan anlatılan fU 1 · ıokalan böyle kalabalık o ~ır .. 11!or ki Sabatay'ın muvaffakı: alaylan hiç bir zaman gonne • 
Ydetı için çalı .. ,. kendisi değil, · t' Süslü elbiırelerile sokakla 

ah • ,._, mıt ı. d 1 d" i t a zıyade batkaları olmut· ra yayılan yahu i er ın . egan 
~r. Etrafıdakilerdeo bilhassa nilerile bu manzaraya. bır kat 

aas ıubeai olduklannclan tevhit bu. *- Ankara'dan ayrılırken orada. 
ıuıunda, mahzurlu neticeler almma. ki muhabirinize de söylediğim ribi, 
aıuuı için çok dikkatlı hareket edile- hazirana kadar Barut ve mevaddı in
ceği muhakkaktır. Bizim öğrendiği- filakiye devlet inhisarı teklinde mu
mize göre, Ankara'ya nakil ve tev- nkkat idare ile tedvir edilecek, 932 
hit itinin Vekileıin yeni bütçesile bütçeıile kat'i tekliai ~taktır. Ba
kat'i bir .... ., raptı çok kuvvetle rut 1 nhioarırun da Ankara' ya nakle. 
muhtemeldir. Eaaaen yeni Vekilet, dilip edilmiyecefini bilmiyorum. Bu 
yakında bütçesini ihzar edecektir. cihetler Vek"eti celilece tetkik edil
V ekil B. İn tetkikatı netayic;İne gö.. mekte olup neticede veo-ilecek emir
re inhisarlar için hazırlanacak yeni !ere göre harckt olunnıa11 tabiidir. 
te~kilitt projelerinin de, yeni bütçe Şimdilik muvakkat idarenin ted. 
ile birlikte mediai iıliye arzı muva- viri \' çİn Maliye bütçesinden 400 hin 
fık görülnKktedir. Bu lı!kdircle, İn- liral"' tahsiaatı fevkalide tefriki hak 
hisarların yeni t"fkilİılı da buiran- kınclaki kanun mer'iyete ıinnittir. 
dan itibaren tatbck edilecek ve An- Bu para muvakkat İdarenin müteda. 
kara'ya nakil meaelesi de o zaman vil ııermayelİ olacak ve mali aene ni. 
kuvveden file getirilecektir. hayetine kadar ücret ve masraflar 

Yeni komisyon Galip Bab. 
tiyar, ticaret müdürü Muhsin, 
belediye muavini Hi.mt, ticare 
ti bahriye müdürü Zeki Bey. 
!erden mürekkeptir. 

ilk içtima yarın yapılacak 
tır. Komisyon tirketin faaliye 
tine devam edip edemiyeceiini 
tetkik edecektir, 

BANDIRMA,- Seyriaefain ida
reli Bandırma Belediyesi aleyhine 
102 liralık maddi ve 2000 liralık ma• 
nevi zarar Ye ziyan daYUI açmıttır. 

Seyriaefain idareıi, Belediyenin 
Bandırma iakeleaini vapurlarm ya
napnı111na müsait bir telda koyma
dıimı, bu ,;izden 2ı kinu-1de 
ilkeleye ııeJen lnebolu vapurunun 17 
aut tealıhurla iskeleye yanapbildi
iini iddi .. etmelrtedir. 

Belediye otel ve pansiyon. 
far için yeni bir talimatname 
yapmıt ve tatbika baılanmıt· 
tır • 

h~r kaç kat'ı azim ve karar sa- d ha fevkaHidelik verıyorlardı. 
ıb" 1 • a (Devamı var) 

1 
1 o rak ona yardım etnııt· 

er, Onu İleri sürmekte amil ol
~uşlardır, Yalnız Sabatay Zevi 
111n •tikir olan mühim bir has· Fırtına devam 
::sı .vardı ki o da kendisi için Ediyor 

ının ve zaman nerede muva- Bı'r vnpar karaya otarda .. 
fık olduğu ve kendi tarafına 
c lb d Fırtına devam etmektedir. 
be etınek için olgun bir hal e Dun·· limana oelen malfuna-
ulunaları k""fetmekte tabii ve • d 1 

" 1 -:r im t nazaran ltalyan ban ıra ı '•nı ınayan bir his sahibi o • a • • 
•ıd l I k Fı" oaro vapuru Çanakkale cıva ır, ttc senelerce evve çı • o k t 
llıı~ olduğu lzmire şimdi tekrar nnda Çimenlikte araya 0 ur-
&elıyordu. Fakat bu gelit öyle muttur. 
alel~de bir gelit değildi. Saba- -~---
tay lzmirin artık kendisi için Hasan Bey geldi 
olgun bir muhit haline geldiği Büyük Millet Meclisi reis k Yanılmayan tnMi anlayııı il.e vekili Hasan Bey dün. ~a
k eşfe İf bulunuyordu. Haki- ra'dan ıebrimize gelmııtır. 

•ten lzmire geldiği zaman 

Yalnız inhiaarlarm takip t"fkilat bu sermayeden mahsup edile«ktir." 
!arının Gümrük Muhafaza Kuman- Lutfi B. dünden itibaren idare. 
danlığına timdiden geçmeleri mulıte- nin yeni kadrosunu tanzim için tet
meldir, kikata başlamıtbr. Ayrıca idarenin 

~ekli için de Vekalete göndermek ü
zere bir rııpor hazırlıyacaktır. Veka. 
let, yeni bütçe ile Medise nı eceği 
teşkilat liyiha11nda bu raporu da na. 

2200 - 5500 
Aldığımız malıiınata göre, eski 

Rcjic!en 2200 küstır memur devralan 
Tütü., lnhisarrrun bugün mevcut 
memurin ve müıtabdemini 5500 e 
yakındtr. Müskirat idaresinin de 
1500 kadar memurin ve müıtahde
mini vardır. Bunları hemeıı hemen 
S • 6 da biri latanbul'dadrr. Anka
ra'ya bu kıt ortaamda nakil halinde 
bir çok memuı-ların muzayalaaya ma
ruz kalacaklan muhakkaktır. Nakil 
meodesi ha%İrana tehir edilirıe bu
nun kıımen önüne geçilecektir. 

Sonra, inhi-1arcla faı:la memur 
görülmektedir. Tevhit ve nakil ha-

zarı dikkate alacaktır. 

Cezmi B. şehrimizde 
Maliye Vekileti ""riclat U. M. 

Cezmi B. dün Ankara'dan relıni§tir. 
Cezmi B. Barut ve Mevadı fnfiJikj.. 
ye Şirketi hi11edaran heyeti wnumi
yesinin ayın 24 ünde vuku bulacalıc 
içtimaında Maliyeyi tems;len, hazır 
bulunacaktır. Cezmi B. aynca ,..,,._ 
giler hakkmda tebrimizde bazı tetlai. 
katta bulunacak ve buradan ayni 
makaatla lzmir'e de ııidecela:tir. 

--.. ·---
Etıbba odası 
Kongresi 
22 11.ô.nana.~anid• Htıllc 

Evinde toplonıgor 
Etıbba odası heyeti umumi

yesi 22 kinunuaani cuma rünü 
aaat 14 te Halkevinde senelik 
kongresini aktedecektir. 

Kongrede reis T "6k Salim 
Pata oda icraatı hakkında iza
hat verecek ve 931 lıeaabatı 
katedilecektir. Kongerede 932 
bütçesi de müzakere edilecek 
ve mesleki meseleler konll§ula 
caktır 

Belediye de, 1 nebolu vapurunun 
fazla hamule aldajı için kendi ted
biraizliii yüzünden teahhur ettiiini 
iddia eboelatedir. 

Fransız sanayii sergisi 
ni ziyaret edenler 

LONDRA, 17 (A..A.) - Geçen 
15 ıün zarfında bure.ılaki Franıız 
aanayii -ııiaini talıriben 70,000 kiti 
ziyaret etmittir. Ba mikdar aynı -
manda Iran, Felemenk Ye Flaman 
HrSilcırini ziyaret edenlerin yekunu
nu seçmekte ve hemen bm.en Chi
li ıergiainin rekoruna mÜtaYİ bulttn· 
maktadır. 

Ağaç koruma cemi ye'· 
ANKARA, 17- Aiaç ko'.'.'.:ı. '). 

aıiyetinin, menafü wnumiyeye ce_ 
dim cemiyetle.. meyanına ithali• 
let ıuraaı tarafından kabul olun' 
tur. 

Balya madenleri 
ANKARA, 17- Balya, Kar 

dm madealeri kiralama ve 
Anonim Şirketinin 1 mi 
tqlail.ine dair - m 
vekileçe tasdik edil 

Türk vatan 

Şerafet!" vrlrrlr~n 
"'-r"' ı • .~ ç - Y:ızısı iç sahıftmıtuı -



MlLLlYET PAZAlt 

Balıkyağı içemeyenlere: HASAN KUVVET SURUBU .. 
Hudut ve sahiller sıhhat 

Umum müdürlüğünden: 
İzmir Emrul let11Aiye hastanesi için ve mezkOr ıhutueye 

tellllm prtile 52 pecça demir karyola, sandalya, yataık yemek 
tablası, ve Ç8Jllqır arabası aleni münakasa ile yaptırılacaktır. 

Talipler latanbulda Galatada Kaıramustafapaşa sokağında İ&
tanbul limanı s8hil arhhiye merkezi :kva.zım mem~luğuna mü
racaat ederek ııartnamelerinıi göre'bil!Tler. 25 K. sani 932 pa-

2artıesi günü saat on dörtte me:ı!kOr merker.de müteşekıkil mü
bayaa komisyonunda ihalesi ia-a edileceği ilan ı0lunur. (55) 

ls!anbol Evkaf Mü~ürlo~nn~en: 
MUZA YEDEYE V AZOLUNAN EMLAK 

Müddeti kar 
sene 

1 - Çelebi oğlu Hoca Aliettır: mahallesinde mar· 
puççular caddesinde cami kapusu ittisalinde 
dükkan 

3 - İstinycde Kilriccübaşı mahallesinde çayır cad
desinde 23 No. hane 

3 - Anadoluhiannda barutlıane caddesinde 14 No. 
hı hanıe 

4 - Anadoluhisarında baruthane caddesinde 16 No.lu 
hane. 

5 - Anadoluhisarmda baruthane ca<ldesinde Fev
kinde odaıyi mliştemil di.lldı:an. 

6 - Anadoluhi.sannda baruthane caddesinde 12 No. 
lu dillı!kan. 

7 - Anadoluhisarmda baruthane caddesin.de Kargir 
oda. 

8 - K.asımpaşada cammikelbir maıhallesinde Türabl. 
baba !Okağmda 7 No 1u ahır. 

9 - Daya hatun maıhallesinde Çakmakçılarcla bü
yük yuıi hanın odabaşılığı ve bir oda ve biır dilli
k&ı ve altı baraka. 

2 

• 
2 

2 

2 

3 
Baladaki emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vazolun· 

muştur. Taliplerin Şubatın İkinci Salı günü saat ıon beşe kadar 
Akarat kalemine müracaatları. (177) 

Jandarma satın alma komisyonu 
Riyasetin den: 

Jandanna içın (33000) metre Kaputluk kumaş kapalı zarf
la alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve 
mümkasaya iştirak içinde 2-2-932 Sah günü teklif ve teminat
lariyle beraber saat on bire kedar 'komisıyoınumuza müra.caat
lan. 

Jandarma satın alma komisyonu 
Riyasetinden: 

• 

Jandarma için (13500) çift ·kundura kapalı zarfla ııJ.macak
tır. Taliplerin şartname ve evsafı görmek için her gün, müna
kasaya iştidk için de 2-2-932 Salı glinü saat on beşe ılııadar Ko
miısyonumuza müracaatları. (178) 

!an' at sa~i~i aranııor 
MAARiF VEKALETiNDEN: 

Meslek mekteplerinde mobilya vıe !bina doğramadlığı ve bir 
de aoğuk ve aıcak demircilik mualliınliıkleırini mükemmelen ya
pabilece'k iktidarda, nazariyatı, resim ıbilgisi ve ameli meleıke61 
çak kuvvetli, Tüıit tabiiyetinde san'atkarlara ihtiyaç vardır. 

Talip dlanlann tahsil ve sair vesikaları ve 4,5X6 futoğnıflan 
ile tahriren Maarif Vekaletiııe müracaatlan. (233) 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
PEŞİN VE T AKS1TLE SATILIK EMLAK 

Es. Mevkii ve Nevi. Teminat 
283 Beylerbeyi Bostandbaşı maıhallesinde. Gazhane 

sakağında 3 numaralı 9 dönüm bostan 50.-
316. Beyoğlu Finızağa maihallesi Beyıoğlu caddesi 

33. No. hane. 200.-
55. Ketencileırde Tahtakale caddesinde 2. No. 

iratlı arsa. ~50.-

110.- Büyükadada Rıhtmı caddesinde üstilnde Md 
odayi havi 26. No. dükkan (ev halinde de kul-
lanılabilir). 125.-

Balida yazılı emıt.k pazarlıkla satılıacağından taliplerin 
L :ı5-l-1932 pazartesi günü aaat on ahya lkadar şubemize müra,.. 
"''< .ttları. 

' 

Türk Anonim Elektrik Şirketinden: 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Şirketleri ile 

fa }L>nb~l ve .Ka~köy Havagazı Şirketleri ve Tesisatı E
,,. ı:ı .b'."ı;:ye Ş1rketı, elyevm ve odukça uzun bir müddet 

km.mı ~.mf~k b":·hal hiç bir memuriyetleri bulunmadığı ilan ve ar muş ı ır . ril . . 
diın Münir, gen~ce ve m~yecek o~an hizmet taleb1nden sar-
kadınlık kaprisleri'ıPaSinı bllhassa nca ederler. 
lunun kiiçük bir tebesı müstedilere alakadar olan hayırhah ze
feda eden çok hiali, Çvsiyename ve teşebbüsler hakkında dahi 
li bir ananın göğsün(L 
saadetinin §abikasında y;. 
du. Ağır batlı Nedim tatmir, 
cfılmit n1hile hodbin bir çocu~ 

Ankarada LOZAN PALAS Oteli 
111 

2S Kanunusanide yeni binasıaa tatınıyor 
Bu lııeıre Bankalar cadde<ıindeki yeni binuma ta§macak olan ıP 

ZAN PALAS oteli Ankaradıı. tam manasile ilk <lefa olarak asri b• 
şekilde anı endam edecektir. Otel bütün konforu haiz olmakla bt 

ı raber tekmil bir lokirıta, pastahane blralıaru: ve eğlenc.e salonları 1ı' 
zırlanmıştu. Meşhur Viyolon~t FRİDMAN'ın tahtı idaresinde bir 
orkestra takımı her gün ~ı çalacaktu. Cuma ve pazar günleri 1 
.dan sonra tedansan ya,pıl.acaktır, 

Alaturka ve alafnı.nga yemek:lcr için güzide aşçılar tutulmuştıı' 
Muhterem meb'uslarımızdan ve yükeek memurlarımızdan ve ecnelı' 
aefaret erkanından bir çok mümtaz zevat şimdiden ıpamıiyoner 

abone kaydedilmektedir. 

Siz de Bir Kumbara Alınız! .. 
r Fiatler rekabet kabul etmez derc>c:>c<k ehvendir. # 

Emniyet Sandığı Müdürliığünde~ 
_,. ·'t. ' ~ ·'r· ; .. . .. .. ;.'. . ~ .. . .. . . . Mehmet ve Süreyya Beylerin 7613 ikraz numaralı borç se 

di muci:binoe istikraz eyledikleri meıblağ mukabilinde Sandd 
mız namma merlıun bulunan Balatta Hoca İsa mahallesiııl 
Kaıranlnkmeyhane sıokağmda eski 12, 12, 12, 12, 12, 12 ve } 
16, 18, 20, 5, 7, 9, numarnlı ve iki yüz yirmi arşın arsa üzerİJ1 
biri kargir üç katta altı oda, üç mutfa'k, daraça, diğeri kargir 
katta dört oda, iki safa, iki daraça bir dükkan ve diğeri iki d~ 
idin ve kargfa: üç katta altı oda, iki sofa, iki mutfak, iki daraç' 
havi üç apartımarun tamamı vadesi ıhitamında borcun ödefll11' 
mesi haseıbile müzayedeye çıkanlaıra:k dört yüz bin lira bed' 
mukabilinde müşterisi Adf Bey namına kat'i kararı cekilJll 
İ'9e de mumaileyh teferruğundan imtina eylediğinden tel<! 
yimıi gün mü<lıdetle satılığa çıkarılaıl"ak 10 şubat 932 tarilı. 
müsadiıf çarşamba günü saat on beş buçukta kat'i ihalesinin) 
pılması mukarrtt bulunduğundan talip olanların mezkur güıı 
saatte Sandılk idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilan oh.ın 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil 

A:N .AI:>C>L lJ 
SİGORTA ŞİRKETİ 

Te~kiiatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
İş Bankasıdır 

Telgraf : 
20531 İmtiyaz 

1 Devlet Demiryolları idaresi ihinları 1 
İdaremiz matbaasında mevcut işler bir vaziyette 1 adet 

57X82 eb'adında hurufat ve yine aynı eb'atta ibir adet taşma
kinesi ile 40 X 30 eb'adında bir adet pedal makinesi bilmüzaye

de satılacaktır. Müzayede 1-2-932 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 te Haydarpaşa matbaa Müdürlüğünde iora kılına
caktır. 

Talip olanların her gün matbaaya müracaatla makinıeleri 

görebilecelkleri ve matbaa ile Haydarpaşa mağazasından da 
müzayede şeraitini müş'ir şartnameyi tedarik edebilecekleri ve 
müzayede glinü ve saatinde matbaa müdürlüğiinde hazır bulun 
malan ilan olunur. (217) 

2000 M3 çam kerestenin kapalı zarfla münakasası 6 Şubat 
932 Cumartesi günü saat 14,30 da An.karada İdare Merkezinde 

yapılacaktrr.Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer 
lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazılıdır. 

* Lokomotif Alev, Duman ve Regülatör borulaırmm kapalı 
zaııfla mlinakasası 13 Şubat 932 cumartesi günü saat 15 te An
ıkarada İdare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Hay
darpaşa vemeterinde beşer lira mukabilinde satılan şartname

lerde yazılıdır. (185-186) 

Pendik istasyonu büfesi bir sene müddetle ve aleni müza
}"Cde ile icar edilecektir. 

Müzayede 23-1-932 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
15 te yapılacaktır. 

Bu hususta fazla malUmat a1mak istiyenlerin Haydarpaşa 
gar müdürlüğüne müracaat ederek buna müteallik şartnamele
re 15 ilrunışluk pul yapıştırıp imza etmeleri ve iki yüz lira temi
nat aıkçesile tarihi müzayedede Haydarpaşa İşletme Müfettiş
liğinde hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. (218) 

Tab iSiJe Uınuın Mü~ürlll~ün~en: 
İdaremize ait bir adet eski otoşeni (tırtıllı otomobil) aleni 

müzayede suretile 23-1-932 taırihine müsaıdif ouınaırtesi günü 

satılacaktır. Taliplerin yevmü meııkilrda saat on dörtte Galata 

da Rıhtım caddesinde Tahlisiye mü<lürlüğüne müracaatları. 
(234) 

J 3 üncü Kolordu ilanlar• ı ._ __ _ 
İstanbul Sdıtıi;y.e aıktar- 7-2-932 pazar .günü saat 15 te 

ma ambarında mevcut olup ıoc ihalesi yaq>ılmak üzere aleni 
duda istimale salih olmayan i- miinaık.asaya konmuştur. Ta
ki kalem ecza aleni müzayede liıpkrin şartnıamesini almak U
ile satılacaıktır. İhalesi 25-1-932 zere her gün ve münakuaya iıı 
tarih pazaırtesi günü saat 14 te tiraık için de muayyen saatte 
komisyonumuzda yapılacaktır. komisyonumuza müracaatları. 

(35) (241) . . .. 

ALINMASI DAHA 
LA TIF ve SiZiN 
IÇlN DAHA iYi 

Etıbba odası riyasetinden: 

Morina Balık yağından F.mulai
yon Skot ciğerler için sıhhi bir mu 
kavvi olarak adi yağdan Uç defa 
daha kuvvetli olduğu lııpat olun
muştur. 

Oda Heyeti Umumiyesi 22 k~unıusani 1932 cuma günü O 
ğaloğlıuınıda Hallkevi'ııde (Saıbık Türkocağı binası) içtima cııl' 
ceğinden azayi ıkiramın yevmi me2lkUrda saat 14 te teşrifleri 
ca olunur. (24C 

Vitaminleri zengin o.Lup Morina 
Balık yağı mükemmel bir mukavvi 
teşkil etmek için kireç ve soda 4ııız 

lariJe karıştırılmıştır. 

MAARİF VEKALETi 
Terzilik mektebi müdürlüğünden: 

Skot'un yegane tertibi sayeainde 
onu hazim ve tabii lltif kıJar, ciğer 
!erinden muztarip ola:n.lar hakiki 
Emulsiyon Skot almakle tıedavi bul 
dukları gibi zafiyeti umumiyeden 
aaabiyeden, kuvvetıaiz.likten murta
rip olan.Ja.r hemen iktisabı kuvvet 
ve afiyet ederler. Sizin ve çocukla
rınızın sıhhati için sıhhat ve kuv
vet ilacı alan 

Mektebimiz sfpari~ Atölyelerinde her nevi erkek kostümle 
kadın manto ve tayyörleri azami itina ile ucuz fiat mukabilv 
de dikilmektedir. Hec gün öğ1eden sonra mektep müdürliiğiif 
müracaat. 
Adres: Sultanahmet Dizdariye mahallesi.Telefon 224 

lstanbul Be:şinci icra Memurlu- ı:-ıı----------~l',' 
juodan: Kirkor Gazarosymı Efeadi Zlihreviye, bevliye tıedavihan 

Dr. HORHORUNl 
ye (1700) bin yedi yüz lira ve 97 ku- Beyoğlu, T...-labaşı, Tak,.im ZaI!' 
ruş verme~ borçlu Hllmıil Beyllı bak sokak No. 41 - Tel.3152 

EMDLSil~N 
SK~T 

tan bir şi'tC alınız. 

.--~Doktor ~-il!! 

Ahmet Rasim 
Etfal hastanesi dahili 

hastalıklar mOtehassı:n 

Şi~i, Yeni iet.uyoın, Sd>lıhyan a
partımaru ikinci kat 4 numaırıı. 
Hergün 3 den 8 e kadar beata 

kabul eder. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve 2Uhrevt hastalıklar mil· 

teba.saıor. Karaköy, büyük mahalle
biı<l yanm.da 34. 

karısı Emine Feri.de Hanun uhdei 
taııa.r·ru funda bulunan ve mecmu una 

(12000) on iki bin 1ira kıymet tak
dir edilen Koska'da Mimar Kemalet 
tin mahallesİn<i<: Ll.l.eJi c.addaıinde 

eski 36, 79, 81 yeni 77 w 71 ve 69 nu 
maralarla murakkam tarafları: Bir 
tanıfı hazan İanail Bey arsa"lı ve 
hazan Şebremaııetlne ait arsa, bir ta 
rafı Recqp Pa12 kütüphanesi ve bir 
tarafı (30) metrelik tuik ve bir ta
rafı hazan Fatma Zehra Harumm ve 
bazaın Hasan Hayri Efendi ve Ney
re Hanımın arsalan ve hazan (20) 

metrelik tarikiam ile mahdut mu
kaddema tahtında 73, 81, 79, ve 77 

ve 75 numaralı beş bap dükkan vo 
73 numaralı maa bahçe konak deınJ.. 

nunda cari n1191f maeunıJı mal leziz 
elyevm arsanın 73 numaralı maabah 
ç.e konak mahalknin derununa cari 
kanııavate meaeı:ısıatma tabaiyetle 
nısıf masura halkalı mai leziz tama 

mile 79 numaralı konak dörtıre bir 
b~ ve 81 numaralı dilkk4n ma
halllııirı hieee ttibarUe bir ~uk 
hİ86eleri 12 ııehim tertibile üç aelımi 

Sultanah-ı Be!jlncl Sulh Hulruk 22-2-932 ta.rlbi.ne müsadif pazartesi 
Mahkeme31'nden: Tereı.e.ine malı gilnil 98at 14, 16 ya kadar açık birin 
kememlzce vu'ıyet edilıen P~se el arttırma auretile sattlacak ve tart 
meb'uau eııbakı Alımet Hamdi Be~ ~l 1-2-932 ~ dlvanhaııe
alt oluıp aatılmaııı karargir olan H• rı talik otı!NM'11lrtır. Artıtım:ıoıY" it
köyde H&cı Şaban mab&IJeelnde De tttak için yllzde on 1ıeminat almll'. 
re 110kağmda kiin ve tar..ll!tı 929- Hakları tepu 9icl.llerlle ıült olma· 
147 numaralı .OO.ya1ınıcla mevcut 200 yan iıpotelıll ucaklılu ı.ı. diler .. 
numaralı hane ve sinema bl11MJ11111 laaılolılarm n irtifak hakkı uhilı· 
ilk arttınnuında ta1lc> :ıoulnıır etme- lerinil1 bu lıaklarmı ..,. huwıllt t. 
m..ine binaen ikinci vttınnaya I• " maııarlfa .cJal.r olan lddlalıınnı 
vez'ınıı karar verilmlıtlr. Talip olan !Un tarihinden itibaren yl.rml g11n 
!arın ~kinci arttınna tarihi olan 14 
tubat 11132 ıpazar gilnü - 15 te mu içinde evnıkı mllııbltıoJ,edle bildirme 
k(lr gayri menkulün muhaınmen kıy lerl lhundır. Abl. halde hakları ta 
meti o.lan 1500 liranm yüzde cnu pu •lclllerile eablt olmayanlar e.tıt 

Dr. TAŞÇIY AN 
Zührevt hastalıklar tedavi.halle 

Eminönü Minasyan eczahanesi ıı: 
ŞUimdaki sokak No. 4. 

SEYRISEF AlN 

~rkez acenta: Galata Köpt" 
bil§ı B. 2362. Şube A. Sirke'' 
Milhilrdarzade han 2. 3740. 

İZMİR - PİRE - İSKEN· 
DERİYE POSTASI 

(lZMIR) 19Kanunusani ss 
lı il de Galata RıhtımmdaJI 
kalkar. 

KARADENlZ 
POSTASI 

Vatan 
vapuru 20 K. sani 

ÇARŞAMBA 
günü aıkşamı Sirkeciden hll' 
relı:etle (Zonguldak, İnebO' 
lu, Samsun, Ordu, Kiıresol1• 
Trab2'0ll, Süımene Rize .; 
Hope) ye gidecektir. 

Fada tafsilit için SirkeO 
Yelkenci hanındaki acente
liğine müracaat. Tel. 2151;_ 

D.ANAGNOSTOPOULO 
ve C. SISK1Dl 

EMBRtcos LİNE 
SARK AVRUPA POSTASI 

Taliplerin şartnamesini almak 
lbıere her gün ve milnakasaya 
iştirak edeceklerin de vakti 
mıayyerıde komisyonumuza 

Birinci fıııka ıopçu taburu- nibetlnde pey akçeslle birlikte ımh bedelinin paylqmuındarı hariç ı..-
kemeye müracaatları ilAn olunur. lırJar. Gayri menkuJlln müttıerlye «· 

l KinuMMl'ide Anv..-ı'den eaıt 
muhtolife IJıe hareket etmiş 
E v o t c o s V"i>Ul'U 23-26 J(t 

müracaatları. (8) (27) . .. .. 
Cinsi 
M.at<lüğme 

Maıkera 

Makara 

Mikdarz 
10,000 

1,461 
3,415 

Müteahhit nam ve hesabına 
yukaa:ııda cins ve mi>kdarı yazı
lı elbise malzemesi alınacaktır. 

nun hayvanatmın arpaları ıkrr- haleel tarihloden itibaren ifl.ey«>ek 

dıırılacaı\ctır. İıhalesi 26-1-932 ta Doktor vergiler, bı>ledlyıe ve vakıf icarelori 
rih salı günü saat 15 te ıkom~ -..e ealıres! mllftıerl)"O aittir. A. 

yonumuııda yapılacaktır. Talip Rusçuklu Hakkı akadacların ıc... ... uıa. ıaı 
!erin şeraiti ve kırılacak arpa Beyoğlu, İstiklal caddesi nwıUJWn ylla on dolw.suncu maddo-

Büyük Parmak kapu, Afrika aiıne göre tevfilci hareket •ylemele 
m~kdarını anlamak üzere Seli- rl ve daha ziyade maU\mat almak;. 

n ide limanımıza muvasaJA 
dece lrtir. 

Tatiınlat içıin Galata, Çinih F• 
t Hanında umumi ac.entaıarı 

Anagııostopou lo ,.e C. Sı kı<I• 

fondilcre müracaat. Tel. Bey0 

haruna bitişik Apartıman 
mi yede F. 1. Levazımma ve 1 No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. teyenleria. İetanbul Beşinci İcra M !!2!!!61!!!2!!!.J!!!. !!!!!!!!!!!!!lİ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!'~ 
vakti muayyende komisy-0nu- ı Saat: 14-18. mıutluğunun 930-6013 numaralı dos ı 
muza miıracaatları. (37) (243) .... ---------~' yaeına müracaatları i15n olun ır. MİLLiYET MATBAA• 


