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Sahip ve .Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Newriyat ve Yazı MBdGrl 

ETEM lzZET 

;, Fransız 
r Siyaseti Fransızlar agır B· ba 
Değişiyor mu? f ransanın da sesı 

L Yeni Fransız kabine&i gene 

1 
b 1 d 

eı·~al'in ~iya~etinde tete~lı duyu mag"' a aş a 1 
tı. Kabinenm gene Başveki _ 

tar~dan tqkil edileceji bek· ı 
' letıjyordu. Çünkü Laval, itimat • • • k • 

reyi. alamadığından ve1~:u1 "Tamirat prensıbını ter etmıye-
~.e~ı .. teki vaziyetini zayıf gor· .., h 
d~günden dolayı istifa etııne- cegı"' ·ı Aldıgımız para araç 
~·~. tamirat ve tahdidi teılihat • 
r;lı.i iki mühim k~nfer~sın ari- d .., ·ı sadece haktır,, diyorlar .• 
.... ~•nde daha genış bır ten_ıe.r· egı ' 
:"'11; kabinesi teşkil etmek ıçın 
ı~tifasını Reisicümhura vertni§· 
tı L ı• · · · tt• • · blok • ava ın ıstınat e ıgı • 
llıecliste elli ile yetmiş arasın>
~llki .~ir ekseriyeti haizdir ve 
~ llünkü şerait altında batka 
Dl k • t• te r ombinezonun eksenye ı 
illin eınıesine imkan görülıne· 
11.ıektedir 

Filhakika Lava! istifa ettik· 
ten sonra Sosyalist Radikal fır
t••ı erkinile temas etmiştir. Fa 
lı •t tahmin edildiği gibi bu f~r
lı ~· dahili politika ınülahazaaıle 
İik\lmete girmeğe razı ol~a

ınıştır, F ırkanm reiai Herrıot, 
l~vale mecliste yardım vad~
llıtt, fakat dört Sosyaliıt Radi· 
kal nuın fırka kararile hükii
n;ıetten çekildiği zamandan be· 
rı, Vaziyette bir tebeddül olma· 
~1iını ve Soayaliat Radika~e: 
nn aağ cenah fırk~!a te;t~' 
llıesaj edemiyeceklennı bildır-
lllİttir. 

Garip tecellidir ki., daha ge
ni§ bir temerküz kabineai yap· 
lllak maksadile ite ba9layan 
lava! hükiimetin ıon teıekkü· 
liine göre, daha ziyade aağa 
doğru dönmü9tür. Çünkü SOOI· 
Yaliat Radikal ve ıol cenah fır
lr.larm iftiraklerini temin' ede
lllediği gibi, bu fırkaların itime 
dmı haiz olan Briand'ı da kay
betmittir. Gerçi senelerden be
ri F ransanın harici si.yuetine 
lıirinci derecede imil olan 9ah
•iyet, Hariciye nezırından ziya 
de Başvekiller idi. Briand' m ro· 
ili, Stresemann, ve Cbamberla" 
in kombinezonu nihayetlendiğ~ 
:tllmandan beri zayıflamııtı. Bu
lbunla beraber, Briand, yalnız 
};' ransadaki mutedil anasırın de. 
fil, bütün dünyanın itim~d.ım 
llzanmış büyük bir Harıcıye 

:a:ıırı idi. Binaenaleyh Briand'.ı 
.aYbetmekle yeni hükiimet, bı

l'incj derecede nafiz değilse de 
ıır~tij sahibi bir uzvundan 
"1ılhrunı kalıyor. Briand, 1926 
~enesinin yazında Herriot tara
l>j ııdan teşkil edilen ve ancak 

1 
r "teşehhüt mikdarı,, bayatı 

j an kabine istisna edilecek O" 

llrıa, yedi seneden beri gelip 
~'Çen 13 kabineye dahil olmuş 
llr, Ve bunlaı·ın dördünü de biz 
•~t kendisi teşkil etmişti. Üçün 
t:ii cünıhuriyetin tarihinde Del
~ae' d Ilı" en maada bu kadar uzun 
e ~ddeı Hariciye nezaretini it· 
... ~ eden bir devlet adamı gel
.....,nıiıtir. 

~abinedek~ diğer tebeddüle 
f,e ınce; Harbiye nezaretine, Ö· 
en M · • · T d' 1!111' • agmot nun yerme, ar ı-
I' niin Ziraat nezaretinden nak 
.j• tFlıdidi teelibat konferansın
)• ~aneanın takip edeceği siı
ea"!etın daha mülayim olmaya-

sına delalet etmıektedir. 
~':lülaıa yeni Fran11z bükii· 
~ t etki F ranaız hükiimetiıı· 
~ 8Yrı bir aiyuet takip ede 
)a)' hetuemiyor. Radikal Soı· 
rj h•t~erin kabineye girınemele
a arıci aiyaaette hükiimetten 
.,!j!ldıklarından ziyade, dahili 
"İ İ.~~ka mülahazaamdandır. Ye 
So uk~11ıet tetkil edileli, ıe~ek 
" 'Yalıat Radikal reisi H«not 
l!İ &'erek Sosyallıt fırkası reiai 
ç hnı, Laval'i takviye etmeğe 
a tnıaktadırlar. 

Jı ··Bununla beraber, yeni Laval 
" etinin, gerek dahildeki 
:t e !fere!( harice kartı vaz~eti 
.:~adığı da aıikirdır. Bri
~n kabineden ayrılması, bu 
tıı • le nıüzahir ol n sol cenah 
lı· dikal ve aol cenah müstakil gi 
~rkaların yardımlanndan hu 
de eti m~brum etmey~s~ 

İngilizler de Lausa~ne ~o.?f~ransının 
tehirine mütemayıl gorunııyorlar 

rın yahut çar§81Dba ııünü bir beyan
name neşredeceği söylenmektedir. 

M. Leon Blum 

PARIS, 18 A.A. -:- M. Bl.um. 
Petit Pari•ien ııazeteamde, t~t 
mevzuuna ait olarak beynelmilel va
ziyet hakkında fikrini beyan etmelde 
ve ezcümle ıu satırları yazmakta
dır: 

"Tamirat prensjbini terketmiyece 
ğit!, yapılan zararları maddi bir tarz 
da tamir etmek haraç vermek değil, 
/aiat bakkanjyet ve adil ve nasalet 
mecbudyet.idir. Almanyamn tamirat 
borcu tabii hak iiı:erine, daha doğru 
su kısaca hak üzerine tpüstenit bir 
borçtur . ., 

/ngilterenin •lacajı flazig11t 
- · LONDRA, 18 A.A. - HükGme

' İin tamirat meıelesi hakkındaki va
ziyetine ve hareket tarzına dair ya-

1 yi ve doğru malumat alan maha
filde beyan edildiğine ııöre, nazırla
nn bir çoğu Hoover moratoriumu
nun ıılb ay müddetle temclidine ve 
tamirat konferansı Lausanne' da top
landığı vakit bu konferanaın ıonbaha 
ra bt:ralulmaıını iıtemeğe mütemayil 
bulunmalctadır. 

Aflrupa böyle tstigor 
MILANO, 18 A.A. - Corriere 

della Sera ııueteei Popolo d'ltalia'· 
nın makaleıini mevz.uu bahlettiği ıı
rada tamirat meeeleıi hakkındaki bu 
yazmın tamirat tediyatı huıuıunda 
arbk bir anlatma elde etmeıi lazım 
ııelen Avrupa'da hüküm ıüren umu
mi fikir ve kanaatlere uyıun olduğu 
nq beyan etm4tir. 

Laflal'in beyannamesi lıazır 
PARIS, 18 A.A. - Nazırlar mec 

!isi yeni hükiiınetin beyannameıini 
yarın teıbit edecektir. Ayni ııün öğ
leden sonra M. Laval melo'uıan mec 
!iline ııiderek bu beyannameyi oku
yacaktır. Bundan sonra M. Feoılll'd 
e M. Blum tarafından verilen iıtizah 
takrirleri müzakere edilecektir. 

Amerikanın vazigeti 
VAŞiNGTON, 18 A.A.. - Hari

ciye nezareti, önümüzdeki 3Q hazi. 
ran tarihinden sonra l>orçlar hakkın
daki moratoriumun bir aene müd
detle temdidi için vukuu muhteınııl 
teklife ait olarak pzetel .. rde i11titar 
eden hıılıerler hakkında büyük bir SÜ 
küt muhafaza etmektedir. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

- · · t' "dare heyeti bir arada (X) i~ar1>tlisi HaJil P§. dır 
GayrimübadıJler cemıye ı ı 

Gayrımübadiller ara
sında çiftlik meselesi 
600 bin liralık çiftlik 400 bin 

liraya mı satıldı ? 

istifalar oldu, 
çekildi? 

idare heyetinden 
Halil Pş. niçin heyetten· 

bu meb usların müntelııplen 
~ k:'rşr vaziyetlerini sarsabile

tır.Şimdiye kadar bunlarBri 
•ııd'ın d il oldu<fu hir kabine· _y_o_r. ___ _ 

1 Ankaraya nakil 1 

Ve Barem •• 

inhisarlar Vekili 
dün beya

natta bulundu .. 

Gümrüklerdeki teftişler 
devam ediyor 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün sarayda 

dairelerinde meşgul olmu§Iardrr. 
Besim ômer Pş. ve Akil Muh

tar Bey saraya gitmişler ve Ga
%İ Hz. ne arzı tazimat fylemiş

!erdir. 

•*• 
Gazi Hz. ni.n yaverlerinden 

Şükrü Bey dün Yugoslavya sefa
retine giderek. Reisicilmhur H:ı . 
nin bir kartı ile sefir Mr.Lubou
mir Nichitcb'in fücceten vefatı 

üzerine beyanr taziyet eylemiştir. 

Yarım 
Bilgi 
ismet Paşanın Ziraat 

mektepleri 
mezunlarına hitabesi 

- . 
' 

Derviş Paşa merhumun cenazesi biJyük merasimle Harbiyeden geçiriliyoı 

İlimde bir tam adam, 
1000 yarım 

adama tercih olunur. 
, Hazin ve vakitsiz ölüm 

Ali Rana Bey çalı§ıyor 

Gümrükler ve inhiaarlar vekili 
Ali Rana Bey dün sabah erken güm 
rüldere ırelmiı ve öğleye kadar m"J 
ııul olmuıtur. Ali Rana Bey meoaı 
saatinden evvel ııümrükl.,.e gelerek 
vazifelerine geç gelmeği itiyat edi
nen memurlarJn vaziyetini tetkik et· 
mİ§tİr. 

Vekil Bey bundan sonra refaka
tinde Gümrükler Baş müdürü Seyfi 
Bey olduğu halde Galataya geçmit 
ve Galata ithalat giimriiğünü ııezmit 
tir. Rana Bey bi,lha11a yolcu ve bek
leme salonların1la tevakkuf etmiı ve 
buradaki faaliyet ve muameleyi ala
ka ile takip etmiştir 

Gümrüklerde her ...,.; efyanm a
çılma.1 hakkındaki emü;den . ıonra 
dahilde seyahat edenler1n zatı "fY•· 
sı dahi açılarak tetkik edilmektedir. 

Vekil Beyin beyanatı 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Zi· 
raat mektepleri mezunları cemiyeti
nin senelik konereainin tazımlerini 
Baıvekil lamel Pı. ya arzelmeie 
memur heyet lamet Pt. tarafından 
lıalıul edilmit ve iltifata mazhar ol
mutlur. lamel Pı. Ziraat meııunları
na aelô.ın ve muhabbetlerinin iblağı
nı emir buyunnuı ve Ziraat mektep
leri mezunları cemiyetinin faaliyeti 
ile yakından alakadar olarak heyet
ten lizmı gelen izahatı almıt ve .,... 
cümle buyunnutlardrr ki ı 

" Yilk5"k enstitülerin faaliyete 
geçmiş olmasından çok memıw· 
num. Bu müesseseden memleket bü 
yük hizmetler bekleyor. Ziraat me
zunlau memleket ziraatına çok fay 
dalı ve çok mü~•sir olabilir. ÇüD
kü memleketimiz bugüa servetimn 
esasını ziraatta arıyor. 

Bütün dWıyada sanayi mahsull
tı sürprotiksiyonu varken sanayi 
mahsulatımız bizim ihracat. malımız 

Rana B. müteakiben Tütün inhi- güç olur. Biz m•mleketin ihtiyacı
sar idaresine giderek tetkikatına de- nı temin edecek en mübrt!m sana
vam etmiş ve bazı ziyaretler kabul 1 yii kurmak istivoruz. Halbuki zirai 
ebniştir. Rana B. dün tetkikatının mahsulfitrn kıymetlendirilmesi 
neticesi h~kkında m <'lliimat ricasında v e ihracı çok mühimdir. Bütün zi
bulunan bir muharr irimize şu beya- raat hayatımız i yi rençberlere muh-
natta bulunmuştur: taçtır. 

-Seyahatimden maksat vekaletin TAM ADA M 
alakadar olduğu işleri yakından gör- Bir ilmi tamim kolay değildir. 

Derviş Paşanın cenazesi dün 
muazzam merasimle kaldırıldı 

Derviş Paşanın ölümü Türk ordusu 
için hakiki bir zıya olmuştur. 

Vukuu vefabnı teeuürle yaz D 
dığmıız Milli Müdafaa vekaleti 
aabılt müstetan ve askeri divanı 
teııııyiz azaıından Derviş Paşa· 
nm cenaze merasimi dün büyük 
ibtifalat ile yapılmıttır. Metbu 
mun cenueıi saat 11 de Gümüt 
suyu hastahanninden lı .. Jdınl
mıtbr. Tabutu Türk bayrağına 
aanlmış olduğu halde top ara
basına konulmuştur. Cenazeyi, 
Reiıicümhur Hazretleri namma 
umumi katipleri Tevfik, serya
verleri Rüsuhi Beyler ile Kolor 
du kumandanı Şükrü Naili Pa
şa , vali Muhiddin, ve merhumu 
müşarünileyhin akrabaamdan 
Bilecik meb'usu Salih, Bolu 
meb'usu Cevat Abbas, Kılınç 
Ali Beylerle birin<:i fırka ku-melrtir. Tetkikatıma mevzu teşkil e-

Merhumun kabri başında Cevdet 
Kerim ve Fethi Beyler hitafıe 

iradediyorlar. den me<eleler muhteliftir. lnhisarla- (Devamı 6 rncı sahHede) (Devamı 6 ıncı sahifede) 
rın Ankara'ya nakli meseleıi de ayn =========================="' ca tetkik edilmekte olan meseleler --··-··-·-.............. _ ...... --
meyanındadır. Bu hususta bir karar y t • 
ita11 tetkikatın neticesine bağlıdır. a o op Si 

- lnhi&a\"' idarelerinde barem uıu d 1 
lü ~t~~~ ~t!':li~it ::'.:":;sele ile meı lca p e erse ... 
gul değilim. Evvelce lnhisarlarda 
Devlet bareminin tatbiki teklif edil
mişti. Bu teklif mccliıce tetkik edi
lecektir. lnbisarlarda baremin tatbi
kinden maksat maaı miktannı ve 
memurin adedini tesbit etmektir. 

Yugoslav 
Sefiri öldü! 

Müteveffanın naşı bu 
akşam 

Belgrada götürülüyor 

Ölüleri yakmakta 
böyle bir 

mahzur var .• 

Hariciye vekilimiz dün akşam 
Şah Pehlevi Hz. ile iftar etti! 

T evf!k Rüştü Bey Tahran' da büyük 
bir hüsnü kabul gördü ... 

Bu akşam Vekiimiz şerefine 
Belediyesi muazzam bir ziyafet 

Tahran 
verecek .. 

TAHRAN, 18 (Huıuıi) - Hari
ciye vekili Tevfik Rüttü ve lı Ban
lr:au müdürü Celil Beyle maiyetleri 
erkanı dün Tahrana vasıl oldular. 
Tevfik Rü,tü B. gece Frugi Hanı 
huıuıi ıurette ziyaret etti ve nutuk 
lar aöylendi. 

Vekil Beyle Celil B. ve Tahran 
ıefirimiz bu alqaın Şahın iftarına 
davetlidirler. Salı ıünü Belediye ta
rııfnıclan büyük bir ziyafet verilecek
tir. Çarf81Dba ırünü Hariciye velrili
nin ıreımi ziyafeti vardır. Pertembe 
günü ııefaretanede bir bıılo verile
cektir. Heyetimiz Tahranda ıayet 
İyi ıurette kabul edilmiıtir. 

Yoll•rtl• kar 
TAHRAN, 18 A.A. - lraa kar 

altlukaaı içinde kalmqtır. Her taraf· 
tan tiddetli ıoğuklarm yapmıı oldu
iu tabri .... ta dair haberler ııelmelrte
dir. Tellerin kırıl.-aı yüzünden tel· 
ırraf ve telefon muhaberatı hııleldar 
olmuıtur. Birçolı ..ıürlerd..,. alınan 
haberler, kann meelıenleri ve elek. 
trik teaU.tını huara ujnıtmıt oldu
iunu bildirmektedir. 

Refakatinde muteha1111lardan bir 
heyet bulunduiu halde lran - Tür
kiye hududu hakkında müzakeratta 
bulu-1< üzere Tahran'a ıilmekte 
olaıı Türkiye hariciye -..ekili doktor 
Tevfik Rüıtü Bey, diin 11kpm Pehle
vi'ye viııl olmut .,.. lran hariciyı 
müıte§8n ile Tiiridyenin Tahran -
firi . .., sair erlııin •e memurin tara
fından kartdanmııtır. 
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Sigasl Tefrika: 54 

Birinci Millet Meclisi 
Y zam E4linae lleb'uau 

il. Ş.ref 
Alman 

/ngilizler bizi gıkmaga çalışı
yordu ve buna bilmi

gerek gardım edenler vardı .. 

Alman 
lmperatorluğu 

61 inci yıldönümü mÜ· 
nasebetile içtimalar 
BERLIN, 18 A.A. - Alman1•'

nın her ı.rahnda 1871 senesinde te
euüs etmit olan Alman İmperatorlu
iunun 61 inci yıldönümü münaıe
betile dün bir takan içtin..tar yapıl 
mııtır. 

! Bir günde 
Berlinden 
Buraya! 

Cümhur reisliği 

Hitler Hindenburg'u 
neden istemeyor ? 

Almanyada 300 kilo
metre sür'atli BERL~N. 18. A. A. - Hit

ler'in Hindenbourg'un yeniden 
tayyareler yapılıyor intihabı kabulden imtina için 

Reuf Bey ya ne yaptığını bilmiyor, 
. yahutta bile bile lades diyordu .. 

Colonya'da t~hdidi teslihat kon
feran11 murahha•larmdan Rheinba
ben, sabık muhariplere hitaben bir 
nutuk söyleyerek Almanya'nın da eli 
ğer milletler derece•inde ıilablanma 
ğa hakkı olduğunu ıöylemiştir. 

l 1 
ileri sürmÜ§ olduğu sebepleri 

BERL N 18 A.A. - Deutsche 'h • d Lı_ d 
L f H , . 350 k'l 1 ı tıva e en IU<ra fU ur: u t anıa run a.zauu ı ome re F''---'- . b 
ve vasati 300 kilometre ıür'atinde IKJUDl:e, balı azırda mev-

Süyük Gazi mümtaz ıahai
yetlerine his vekar ve temkin 
ile açık sözlülükle bu paçavra
yı harap ve berbat ettiler. Hü
seyin Avni Beyin tamir etmek 
hevesile söylediği sözlerin bir 
kıymeti kalmamıttı. Likin 
Lauıanne müzakeratı cereyan 
ederken mecliste çoktan fena 
havalar esiyordu. Bu çok mü
himdir. Lord Gürzon'un değiı
mez bir noktai nazarı vardı. 
Bekleterek yıpratmak, yıprata
rak bozmak, nifak sokarak a
yırmak ve boyun eğdirmek.. it 
le bu da olmuyor değildi. Bile
rek, kasten bu itte İngilizlere 
alet olan Yusuf Ziya (Bitlis) 
ve yarim ııibi bir çokları bulun 
makta beraber öt~ masum 
insanlar da yok değildi. Mane
vi kanallardan propagandalar 
ititiıliyordu. Meclisi inhitata, 
ihtilafa dütürmek için bele ıu 
maslup Yusuf Ziya ve yarim 
olanların yapmadıkları maska
ralıklar kalmıyordu • 

Vekiller bey' eti reisi iti hüs
nü idare edecek yerde güya ga 
yet aç.ık ve merdane tavırla ha 
reket ediyonnuı ııibi bu aynlı
ğı körüklüyordu . 

Şimdi Rauf Beyin iıtediti 
oluyordu. Zira bugüne kadar 
lafı geçmeyen (anasır) mesele 
si alenen ve kürtü üzerinden 
haykırılmağa baılandı. 

Bu anasır ıözünü Hüseyin 
Avni Bey (Erzurum) Büyük 
Gazinin paçavraya çevirdiği 
mundar liyibayı guya müdafaa 
ederken baykırmqtı. Kürt •e 
Türk demekle bir marifet yap
mılfı. Şimdi Yuıuf ~,a, Şey. 
ket Beyant, Hasan, daha bir 
sürü Kürtlükle •e serde Kürt 
elbiseaile arzı <endam edenler iti 
azıttılar . 

Hatti llyas Sam· B. (Mut) 
bir hayret Ye lıata eseri olarak 
baykınyorkenl Kürt ye Türk 
milletlerini yadederken {Kürt 
ve Türk, iki milleti necibe) di
yecek kadar caflet cösteriyor
du. m , 

Rauf Bey bu gürültüleri 
meclist~· çık..-dıktaıı sonra se 
yirci. kalıyordu. 

Bir hava, menhus bir h ... ·a 
esiyordu. Milli hükümete g~ 
çen kurtulmu9, mağrur Ye ha
rap yurtlarımızın bin bir elem 
çekmiş zavallı halkına dütma
na uyarak zülum ve eziyetler 
yapmıf birçok hezele yüz bul
mağa baılamqtı. Dünkü elem
ler unutuluyordu. lstanbul mo 
lozlarile htanbulun hamiyet
li ve namuslu balkı biribirine 
kanı tınlıyordu. 

lstanbul sokaklarını kirle
tenlerin ahengine ayak uydur 
mut olanlar, Damat Feridin 

bendeliğini millet bizmetkirlı
ğma tercih eyliyenler, Türk 
bayrağının asla kirlenmenıit 
eteklerinin gölgesinde yaıa
yan milletin necip ve yüksek 
bissiyatile alay edenler timdi 
yüze çıkıyorlardı. 

Derhal ön safa geçmişlerdi. 
Likin latanbul muztarip idi. 
Bu ıztırabı içinden duyan Bü
yük Mil~ .t Meclisi bükUmeti 
lıtanbula muavenet etmek kay 
dına düımüttü. Bir gürültü bat 
lr.dı. Bu muavenetin fekli bi· 
le mecliste naho! gürültüler ya 
pıyordu. 

Sanki bunları körüklüyen 
Rauf Bey, bir de öteden hüku
met otoritesini gevıeten, adli
yeye kuvvet •ermek ister gibi 
cörünüyorken, ceza esaslarını 
yıkan bir yeni taleple Abdül
kadir Kemali orataya çıktı. Bir 
hürriyeti f&haiye kanunu teklif 
etti. Bu kanunu 'hükumet ade· 
ta koltukluyordu. Kanun ber
bat bir ıeydi. Masuniyet ve 
hürriyeti şahsiyeyiı ıamil gibi 
görünüyorken arkada gizlen
mit maksadı rüfeka sezemiyor 
lardı • 

Halbuki: T qkilitı esasiye
deki hürriyetleri ~a kanunu 
tamamile ceza tahdidi altında 
muhafaza etmifti. 

Adliye Vekili Rifat Bey 
(Kayseri) zaten bununla ali
kadarlık göatcrmediği gibi bu 
layiha baklanda tedbir alması 
lizım celen heyeti vekile reisi 
sakit kalıyordu. 

Abdülkadir Kemali, Ali Şük 
rü 'Ye rüfekası kanunu son bir 
gayretle çıkartıyorlardı. 

Zavallı Refik Şevket (Saru 
han) bütün kudretile bu mas
karalılm önüne geçmek için 
çupmıp duruyordu. 

Çok endife(i bir vaziyet var 
eh. Müdafaai Milliye Vekili 
Kizım Paıanm (Balıkesir) hav 
salası bu biçimsiz kanunu ala
mıyordu. Sinirlenmiıti: 

- Demek oluyor ki, ordu
nun ordusunda gezen bir ca
susu göriince: 

- O, caam efendi! Sizin 
hürriyet ve masuniyetiniz vata 
nın selametinden mukaddestir. 
Buyurunuz, tqrif ediniz efen
dim demek mi lizım gelecek? 
Bu nasıl İttir. 

Ali Şükrü (Trabzon) gemi 
azıya almıttı. Vekiller hf'yeti re 
iıııi ise Ali Şükrü Beye gemici 
dilile iltifatlar savurarak işin 
içine girdiji yok idi. 

Sulh konfet"anll bengimm
da, eo ziyade mütesanit bulu
nulması lizım iken, mecliste 
fena fena vaziyetler hidis olma 
ia baılamrıtı •• 

(Devanu var) 

DuueldorP da h~lk fırkamun içti
mamdan ~onra Almanya'nın harpte 
mücrim olduğu suretindeki yıolanı 
ve tamirat oamile yapılınıı efali pro
testo etmek üzere bir nümayiı icra 
edilmiıtir. 

Berlin'de, Nasyonalist - Sosyali• 
talebe federaıyonunda bir nutuk söy 
lmnq olan Hitler, ıimdiki hükumet 
adamlarının vazifesi tereddi etme
miş bir millet vücude getinnekten 
ibaret olduğunu ıöylemiıtir. Ancak o 
zaman müeııir bir harici siyaset ta
kibine imk3.n biıd olacaktu·. 

Alman milletinin bir k11mının Al
manya'nın Fransa ile birlikte yürü
mesinin Ji.zım geldifine, diğer bir 
k11mının da lngiltere'nin yanıbqm-

gayet seri tayyareler inııa etmek ve cut olan siatemıin ilgasını in
bunları kullanmak tasavvurunda bu- taç edebilecek o her hadise, Al-
lunduğu \ıaloer veriliyor. manya için harici noktai na-

Emniyet tedbiri olmak üzere ka- d L • k 
.. .. • ti' b' b' 100 zar an Dır azançtır. raya ınıt ıur a ıç ır zaman 

kilometreyi geçmiyecektir. Bence Alman milletini mede 
Poıta tayyareleri, 300 kilo ve yol ni devletler camıasının kıymet

cu tayyareleri 600 kilo alacak 6 ili. t b. "lmü' k · · "• 
8 ol nald dec

-L • ar ır ru yapma ıçın ye5 a 
y cu e catır. 

Bu tayyareler, Berlin - Kopcn- ne çare budur. 
hag, - Berlin - Viyana,- Berlin - Amı Almanyanın verecek birşeyi ol 
terdam, Berlin - Zurih veyahut Bet'- madıkça ona hiçkimse bir§C'y 
lin - Praıı-ue yollanru 3 saatte ve 
Berlin _ lıtanbul, Berlin _ Atina, vermiyecektir.Tebliğ edilecek o 
Berlin - Kadik ve Berlin _ MoıkoTiı lan bazı muahedenamelerin icra 
yollannı 1 gÜnde katedecektir. sı hususunda tesadüf olunan fi

Türk - Bulgar 
Dostluğu 

li mütkülat, normal bir hukuki 
vaziyettir. 

da mevki Rlmasına kail olması ki.fi • " 
değildir. Sofyada çok samımı 

Almanyanın harici siyaseti
nin itibarını iade etmesi me
selesi Alınan milletinin dahil
de itibannı iade etmek mesele
sinden başka birşey değildir. 

Alman milletinin bir k11mmın Al- b • • ti' 
manya'nın kurtulma11 l&zıın geldiği- ır ıç ma 
ne kail, olml\sı diğeı: kısmının. d.a ,A_I- SOFY A, 16 A.A. - "Geçikmit-
manya nın olma•ı lazım gelcliğinı •- ı tir." (Balkan muhabiri mahıuıumnz 
!in ~i daha ~uv,U.k ,olu~. . . dan) Balkan konferan11na iıtirak e-

Hıtler, talebeyı bır mıUetin ıstık- den Bulgar Matbuat Heyeti tarafın
balinin onun kendisinin luırar kuYVe dan Sofya Hfirimiz Temk Kimil B. 
tine ve azim ile lıareket etmek m... ıerefine dün ak.,.m burada Uııion 
lek~ne bağlı oldufu fi";"ine _kail .ol- Klüpte bir :ziyafet verildi. Ziyafeeıe 
maga davet ebnek ıuretile aozlenne ikinci Balkan Konferansı nmumi ki
nihavet venniıtir. tiln Ruıen Etref Bey de davetli idi. 

Amerikan 
Sefiri gidiyor 
Amerikanın Tokyo sefir

liline tagin edildi 
VAŞlNGTON, 18 A.A.- M. Ho

over, Amerika'nm Ankara sefiri M. 
Joseph Grew'i 1931 aeneoi nihayetin 
de diplomaai hayatından çekilmek 
arzuıunu izhar etıniı olan M. Tor
be.'in yerine Tokio aefirlii'ine tayia 
etmittir. 

Hindistan da 
Yeni tevkifat 

POONA, 18. A. A. - Genç
lik birliği kadın diktatörü ni
fal«:uyane bir nutuk irat etti
ğinden dolayı 12 ay hapıe mah 
küm edilmittir. 

Maharaıbatra tehri kongre
sinin kadın diktatörü ile aza
larından 17 kadın tevkif olun
muılardır. 

BOMBAY, 18.A. A. - Kong 
re izasından altı kitinin tevkr
fi esnasında 'halk hiddete kapı
larak polisleri taıa tutmuştur. 
Polisler kendilerini müdafaa i
çin siliha davranmıılardır. Bir 
köylü ölmüş, bir kişi de yara
lanmıştır. 

POONA, 18. A. A. - 17 
kongreci tevkif edilmi§tİr. İki
si kadındır. Bu iki kadından bi
ri Maharaabtra kongresine di
ğeri de gençlik birliğine riya. 
set etmekte idi. ikinci kadın, 
fesata teşvik eder mahiyette 
bir nutuk söylemi§ olduğundan 
12 ay bapıe mahkum olmuttur. 

Ziyafette bu zevattan bqka yalnız 
Bulgar meb'uılan •e Bulgar Mat-

ı 
buat erkanı hazır bulunmakta idi. 
Ziyafetin sonunda ..bık z.İr"8t nazırı 
M. Griıror V asileff şayanı dikkat bir 
nutuk irat ederek Türk ve Bulgar 
milletleri aruında husule ırelen bü
yük anlaımarun ana hatları üzerinde 
tahliller yaptı. Ezcümle kadehini kal 
dınrken dedi ki: 

"Bulıraristan için tarihi olan bu 
salonda kadehimi Ga.ı.inin ıerefine 
kaldırıyorum. Biz, Mustafa Ko.mal'i 
yalnız mezayaıile, tarihi ile ve bü
yük bir milleti ölümden kurtaran i
cazı.ar dehuile değil, daba bqka 
türlü de, kendimizi taan- aibi tanı
rız. Mustafa Kemal'in bir Makedon• 
yalı olduğunu daima hatırlarız. Mus
tafa Kemal yarı Türk, yarı Bulgar 
bir köyün çocuğudur ve o köyün 
Bulsar h~lkı Türk halkı cibi onu ta
nır ve sever!,.. Bu hidiee, iki mille
tin birliği için bir semloolchır. Gazi 
aynı zamanda bizim de tefimizdir. 

Kadehimi kaldırarak inkitaf et.. 
mit mes'ut Türkiyenin reisi olan 
Gazi'nin ıerefine içiyorum. Türlôy ... 
nin Saı.detine içiyorum." 

M. Grit?or Vaıileff'ten ıonra aefir 
Tevfik Kimi! Bey kısa bir nutuk 
ıöyliyerek sofradaki oamimi hava
dan ve Türkiye için cöıterilen mu
habbetkirane sözlerden dolayı te
ıekkür etti. 

Sefirden sonra, Ru:;en Eıref Bey 
söz alarak çok güzel bir hitabe için
de Sofyada birkaç ııünden beri hi11I 
ettii{i intibalarını anlattı. 

Müteakıben Bulgar Ajan11 müdü 
rü ve Galatasarayın eıki talebesin
den M. Traiko Popoff, Bul,..ar genç
leri hakkında ve Bulııariıtan hakkın 
da söylenen IJ\i:<el sözlere teşekkür 
etti ve Türkiye için hayranlığını göı 
teren sözler •Öyledi ve eskiden mek 
tep sıralarında tahsil arkadaşlığı e
den ~ençlerin timdi hayat sıralarm 
da Türkiye - Bulrariıtan Birliği i
çin ayni kuYTet ve ıaınimiyetle çaı
lııtı.klannı söyliyerclr alkıılandı. 

Daha sonra Bulgar talibeler c ... 

Tarihte milletimiızin dahili 
ve harici bir devresine bağlı 
kalacak olan ve 1918 t91rinisa
nisinde başlam19 olup pek ya
kında h'tama ermesi muhakkak 
bulunan bir siıtemin ortadan 
kaldırılması mevzuu bahiıtir. 

itte bu sebepten dolayı ilga
" Alman milletinin beka ve 
mevcudiyetinin ıartı olan bir 
sistemi teklif edilen çarelerle 
kurtarmak için vaki olan tqeb
büsleri reddetmek mecburiye
tinde kaldım. 

Hitler, bundan sonn müateh 
ziyane bir eda ile kendisinin 
birçok seneler Alman biikil.me
ti tarafından bir devlet diipna
nı ve taraftarlarmm da ikinci 
sınıftan bir takım vatandaılar 
gibi telikki edilmit olduğunu 
beyan etmekte ve bwılarm tim 
di bilhaasa hükUmeti kurtar
mak için ııirif ilmiı olan itte ilk 
safı i9gal etmeğe da•et edilmek 
le oldukları ilive edilmekt~ 
dir, 

Hitler, ıözilne bitana •erir· 
ken •iyast sistemi kurtarmak 
İçin ortaya çıkarılmıt olan bu 
meseleye reisicümhurun iımi
nin karıtdırılmıt olmıuma t
süf etmekte •e törle demekte-
dir: jC: •!

1 
Biz, büyük harp muharipleri, 

ordumuzun maretalı sıfatile 
mütarünileyhe kartı sarsdmaz 
bir minnettarlık bissetmekt~ 
yiz. 

---··---------
miyeti reiaeai Matmazel Kirkoff, 
Franaızca bir nutuk söyliyerek Tür
lciyede yapılan büyük hareketlerde 
mühim rol oyıuyan Türk kadmlıiı
nm BulgAriıtana kendini tanıtmadı
ğından, tanıtmak için ve konferans 
vermek iç.in Sofyaya kimoeyi sönder 
memesinden tiki.yet etti 'l'e ilri mil
leti birlqtirece:. en kuvvetli hareket 
!erin harsi hareketler olacafını söy
ledi. 

Ziyafet, çok samimi bir ha•a için 
de cereyan etti. 

Iktısat Kroniki Varıova 67 
Anvers 65 

tU hadiseden belli: 
Birkaç gün evvel Fransan.m 

ehemmiyetli bir viliyet gazete 
si olan (Depecbe de Toulou
se), ki radikal fırkanın fikirleri 
ni ne,reder, dünya matbuatına 
derhal in'ikis eden bir makale 
ne9retmittir. Bu makalede "ta
mir tediyesini terketmek F ran 
sız - Alman münasebetine iyi 
tesir etmez mi? Almanya tedi
ye etmezse ve bunu açıkça aöy 
lerae onu kim durdurabilir?. E
ğer Fransa, iyi bir nümunei im 
tisal olup ta Almanlardan al"
cağından vazgeçerse, Amerika. 
ya olen borç hakkında Vaıing
tonda yapılacak müzakeratta 
yüksek mevki sahibi olacaktır,, 
deniyor. 

doğru ilerlemit bulunacak, orta 
da yelruz Fransızların Ameri· 
kaya olan bıoı'rçları kalmıı ola
caktır. Fakat ihiren, Amerika 
büyük kona-resinde, Amerikalı
lar moratoryomu yalnız bir d~ 
faya mahsus olarak kabul et
mitlerdi. Şu halde Fransızlar
dan alacaklarını her §eye rağ
men İstemekte d«-vam edecekler 
dir. 

(lıtanbul) (65~ 

En 
Barselon - 58 
Görülüyor ki, latabul cetve-

l !in en ;ı.ltmda gelen ıebirler
zaran pahalılık nedir? Bütün ı dendir. Bu cetvelin asıl ehem
bu Avrupa'daki otomobil teş"b ı miyeti tundan dolayıdır ki, mu
büslerinin mihveri, amele ücre kayesede mesai erbabının ba
ti •e hayat pahalılığı olduğu- yat standardı nazarı dikkate a 
na göre, Ford'un, Avrupa'daki lınmııtır. Yani halkın en geoit 
hayat pahalılığını adım adım tabakasını tqkiJ eden kütle
takip etmesi kadar mantıki ve nin normal hayat ihtiyaçlarını 
zaruri ,ey yoktur. tatmin için sarfı lizım gelen 

ucuz hayat nerede? 
Türkiye ucuz mu? Ford mü 

euesesinin on dört memleketi 
mukayese ederek yaptığı bir 
beynelmilel ucuzluk cetveli bi
ze bu sualin cevabnu veriyor. 
Cetvelden anlıyoruz ki, Türki
ye dahi en ucuz memleketler
dendir. 

F ord müessesesi böyle bir 
tetkik yapmağa ıu sebepten lü 
zum gönnü9: Malihndur ki, 
otomobili Amerika'da imal e
dip, AYrUpaya göndermek, mas 
raAıdır. Avrupa ıehirlerinde 
Ford fabrikalan açıp, otomobil 
parçalarının ebemmiyetlilerini 
göndermek ve otomobilleri AY 
rupa ıebirlerinde takmak ve ha 
zırlamak çok daha ucuzdur. A
merika'da itçi pahalı, AYrupa
da itçi ucuz olduğundan F ord 
bu usule müracaat ediyor. F ord 
A•rupa'nm 14 yerinde imal nıü 
essesesi açnııttır. 

F ord için bilinın•i iktiza e
der ki, bu 14 yerde hayat ne 
kadar pahalıdır. Amerikaya na 

itte aıağıya naklettiğimiz paralar mukayese edilmittir. 
Ford hayat pahalılığı cetveli Mukayeseye cöre lstanbul
bu maksatla yapılnuıtır. Ame da normal ihtiyaçları tatmin e
rika' da Detroit' deki F ord fab- dilen bir Türk İtçiai, Detroit 
rikalan muhitinde hayat pa de normal ihtiyaçları tatmin o
lılığı {100) olduğuna göre, •- lıman bir .Amerika .iıçisine na
ıaiıdaki AYrupı& telıirlerinde zaran ancak yüzde 65 sarfedi· 
pahalılık tu rakamlarla JÖıte- yor. 
rilmektedir: 

Alacaklının 
borcu 

Makale, bir şahsın veya bir 
fırkanın mütaleası mıdır, yok
sa, Fransa hükümetinin orta
ya bıraktığı bir tecrübe balonu 
mudur? Bu

1 
beynelmilel ajanı

ların şu sıralarda Petinden koş
tukları, öğrenmek irin çalıştık-

Stokbolm 
Frankfurt 
Kopenhag 
Beri in 
Paris 
Cork 
Heleingfon 
Manilya 
Mençester 
Roterdam 

-104 
93 
91 
90 
87 
85 
83 
81 
74 
68 

Franaa Almanya'dan ala· lan ehemmiyeti bir haYadiıti~. 
caklı. fakat. Amerika'ya da Eğer bu bavadi.a hakikaten 
borçlu. Almanlar, vermİ}'ece- bükümetten çıkmışaa, şu ıebep 
jiz! diye o kadar tiddetle hay ten ehemmiyeti büyiiktür ki, 
kırıyorlar ki, Fransayı ürkütü I bu takdirde Almanya ile F ran
yorlar. Fransızların ürktiikleri sa arasındaki borç iti teniyeye 

1 meKı.uuu 

Side F ransızlarıu Almanlar· 
la anlatmasmm kifi olmadığı 
görülüyor. Amerikanın Fransız 
larla ayrıca anlaıması iktiza • 
diyor. 

Almanya bir tarafında, Anae 
rika diğer tarafında olarak 
Fransa ortada kalıyor. İki ta
raf ta muannit olarak, biri ver
memekte, diğeri de almakta ı•· 
rar ediyor. Fransa, bu iki müe
bet menfi ku..-.et aruında cam 
baz Pibi ilelebet oynayabilir 
mi? 

Düyunu 
• 

umumıye 

Düyunu umumiye müzakere 
!erinin yeniden bqlamakta ol
ducu ,u sırada, Düyunu umu-

btr aoaın .. "*" .. ·--- ---

Hamil/erle müzakereye memur 
heyetimiz perşembeye gidiyor 

ANKARA., 18 (Telefonla) Pariste hamillerle müzakereye ııı' 
mur edilen Nurullah Esat Bey bu akşamki trenle lstanbula harf' 
ket etti. Saraçoğlu Şükrü Bey de yarın akıamki trenle gidecekt~r 
Heyetimiz İ•lanbuldan pertembe günü Pari•e hareket edecekl•1· 

ANKARA., 18 (A.A.) - Sabık Maliye vekili Saraçoğlu ŞükJ11 
Beyfendinia Amerikaya hareket edeceklerine dair İstanbul gaıt 
lelerinden naklen bir Avrupa telgraf ajansının verdiği havadi~ 
Anadolu Ajansı kat' iyyetle tekzibe mezundur. 

Tütün meselesinin esasından 
halledilmesi için tedbirler 

ANKARA, 18 (Telefonla) - İzmir taraflarında bağcı .,c 
tütüncü bir kısım balkın mahsullerini satamadıklarından sıkııı~ 
çekmekte oldukarı malumdur. Bu işi esasından halletmek i~ 
Ziraat Vekaleti bazı tedbirler almağı düşünmektedir. Bu tedbıt 
!erden bir tanesi §Ulur: Tütünün başlıca alıcısı olım Ar.ıerikal~ 
lar senede 80 - 90 milyon kilo ~ark tütünü alıyor. Şark tütünl~ 
nin istihsal merkezleri Türkiye, Yunanistan ve kısmen Bulgari: 
tandır. Yakında Ankarada toplanacak olan tüti;n kongresi~~ 
görüşeceği meselelerden biri de bu 90 kilo tütünü hasılatları ıı~ :r 
betinde üç bükümet arasında taksimi meselesidir. Bu mesele hf' 
!olunduğu takdirde her sene 40 - 45 milyon kilo tütünümüı~' 1 
satıfı tahtı temine alıı>mıt olacaktır. Kongre için ikinci müh~ " 
bir vazife de; hissemize düten 40 milyon kilo tütünü en iyi tütiil '1 
yetiştiren menatıka tevziidir. d 

Recep Beyin tetkik se,qahatı ~ 
ANKARA., 18 (Telefonla) - Cümburiyet Halk Fırkası ıJ 

mumi katibi Recep Bey refakatinde umumi katiplik başkatibi 'f; 
ya Bey olduğu halde çarıamba günü tetkik ve teftiş ıeyahatiııl 
çıkacaktır. Recep Bey bu seyahatine Adanadan başlayacak • 
Konya, Isparta, Denizli, Muğla ve lzmire gidecektir. 

Mütehassıs M.MalcheAnkaradd" 
ANKARA., 18 (Telefonla) - Darülfünunun ıslahı ile meş,J ~ 

olacak mütehasaıı M. Albert Malcbe geldi. Maarif erkanile tt "' 
maslara bafladı. Ôğl~ sonra İsmet Paıa kız enstitüsünü :ıif 
ret etti. Ankara hukuk fakültesi programlarile de meıgul ola~ 
tır. 

Büyük bir 
Manevra 

ALlCANTE, 18. A. A. -
Limanda demir atmıı bulunan 
lspanyol filosu kumanda• a
miral Al•aro de Gutian, reiai
cümbur M. Alcala Zamora'yı 
amiral ııemi•inde kabul etmiı
tir. Bu sırada a·miral gemisin
den 21 pare top atılmııtır. Bü
tün cemilerde mürettebat •e
lim vaziyetinde bulunuyordu. 
Filonun muzikası milli martı 
terennüm ediyordu. Limanm 
üstünde 20 tayyare, kumandan 
Burguette'in idaresi altında c.
•elinlar yapıyordu. 

Amiral, bu ge~it resmine 40 
kadar harp gemisinin ittirak et 
mesi lizım geldiği fikrindedir. 
Ancak lıpanyol filosunda kili 
miktarda cüzitam bulumnadı
iından bu merasime cenubi A
merika cilmburiyetleri donan.. 
malarmı davet etmek icap • 
decektir. 

Bu •uretle tqekkül edecek 
olan nmazzam donanma, Vigo
dan Santander' e kadar bütün le 
puıya sahilleri önünde geçit 
yapacak, ayni zamanda filonun 
uğrayacağı bütün limanlarda 
tenlikler icra edilecektir. 

Heyecana kapılmıt olduıtu 
bariz bir surette cörülen M. 
Alcala Zamora amirale cevap 
vererek, daha §İmdiden tasvip 

miye meclisinin geçen 16 ikin
ci tqrinde yaptığı bir tebliği 
babrlamak faidelidir. 

Bu tebliğde meclis, Türkiye
nin 1931 - 1932 mali seneei için 
334,000 altın Ttirk lirası tediye 
ettiğini, halbuki 1,000,000 al
bn Türk lirası Yerilmesi · tiza 
ettiğini bildiriyor. Ve ilive ede 
rek diyor ki, mukavele mucibin 
ce, bu paranın ecnebi kambiyo 
suna on gün zarfında tahvili il 
zım gelirken, bu yapılmamıı
tır, ve bu eebepten de hamillere 
tediyat olmayacak, fakat onla
nn hakları mahfuz kalacaktır.-

Dikkate liyık cihet tudur ki, 
bütün O•manl.ı borçlanma vazi 
yetini ıöaı- ba tebli(, 0.
maalı de•letinden aynlıp ta bor 
ca iftirak eden diğer m-.lebt 
!erden bahsederken, bualanl 
yalnız Suriye, Filistin, 1ra 
muntazaman borç yerdiklerini 
zikrebnekte Ye ıu carip malu
matı •ennektedir: 

"Düyunu umu iye -1iısi, 

diğer medyun hükUnıetleri •e 
bilhaua Bulıaristan, Yunaııis· 
tan, Yugoslavya ve Arna•utlu-

· Türk-ita/yan 
Dostluğu .. 
ANKA~ 18 A.A. - ttalı' 

Hariciye Nazırı M. Grandi cena~ loı 
rı, ltalyanın Ankara büyük ely, . 
8-on AJoiai cenaplanna ,u teı;;J' 
söndermiıtir: 

"iki memleket ara11ncla me~ 
dostluk rabıt.alarmı taknye ..,.. 
meı'ut Meia küçük ada11 itil~ 
haldaııda.ki .,.ı.ai momnuniyetidİ" 
Hariciye Vekili Hazretlerine ibJ.Öf lt 
nı rica ederim.'1 

GRANDi 
Hariciye .Si.Jeti vekili Şiik'I" 

Kaya Beyefendi kendilİDe vaki ol-' d 
ı.u teWii üz.-iae ltalya sefiri 
!arma fU mektubu gÖnılennİftİI': 

Sefir Hazretleri, . . .ı ~· 
Meiı küçük adası itili.fnaJll"" it 

haldmıcla M. Grandi cenaplan ,,.tlf 
naliltfen yaptığınız tebligata ~ () 
auııiyetle muttali olclum. Ve k~ 
yelten Tevfik Rüttil Beyi derhal lı' 
berdar ettim. 

Doıtane iı'anndan dolayı l!-'J 
Hariciye nazın cenaplanna tetel'I'• l>cı 
eder, zatıi.linizLı hariciye vekili ~ ll 
lektaton arumda cereyan eden rti'. · · 
zakerelerin müncet' olduğu me•'' :r 
neticeden dolayı kendiai kadar.":',; 
nim de memnun olduğuma itİJv. 
buyurmasını riea eylerim. Bu itil~ 
ıuıınenin iki mımlelıet araımda P' 
cut do•tane ve itimatki.rane m~ 
batı taı..-iye edeceği huıuıund~ 
ıahıi kanaatimi de izhar ederek '/" 
aek hünnetlerimin kabulünü ri"" 1 

.terim ıefir hazretleri. 
Hariciye Vrklle~ 
v~kili Şükrü JC•r, - --···· .. ·----·--' etmekte olduğu bu muhtetııı' 

projeyi bükümete iblağ edee:t' 
(ini söylemittir. 

t 
iu taahhütlerini ifaya ikna i~ ~ 
meaaiıine devam ediyor. Şioı .., 
ye kadar bu mesai müıbet et" i " 
ticeler •ermemiıtir. Binaen•: ~ 
leyh bu hükilmetlerin hisaeJefl 
için tevziat yapacak para yolr 
tur.,, 

Bu ıuretle anlayoruz ki~ 
liıs taahhüdünü ifa etmeJCI" 
memleketleri iknaa hili çalıf1' 
yormuı. Ne bıkmaz ve devaııılı 
menidir bu! Bilhaaaa bu met'' 
inin müsbel netice vermedijiıı' 
itiraf etmek, ne hazin ve acıklı 
dır. Tevztat için para olmadıi1 

nı ilin kadar da himillere t1" a... 
ıir eden fena haber olamaz. .-. 

Bu.aca senedir, Os lı dift' 
!etinin varisleri borç ~ • 
me.kte urar ediyorlar. H 
de'lıletl rin andası altında iK 
tabi -1 borç y •'f"'", 
muı, neye yarar? A.sd diğerle" 
ni ikna edemedikten IODr&, '' 

•ıl -ıar borçlular halkasına *' 
amadıktan sonra! 

Bu vaziyet kartısında Tii~ 
teainin bir kat daha kuyyetltıl'' 
diğini kabul etmek tabiidir. 

Nizaıneddin .lıJ 
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JkBra Kemal şirketlerinin hesabalı-nın tasfiyesi 
ut rı_ • 

.c.1eonomı 
)f --:::----

Pamuk ihracatimız 
inkişaf gösteriyor 

aıt ..... • • •••• • ı 
ıtfiıi Ancak Amerikan rekabetinden 

dolayı fiatlar düşüktür 
~ P ....... ....,...., son aylarda proera......., .. •na hatları 

11 
._,.,.. • -~ lıir qe13• fiik· görüt ülmitt9r. 

!.; OeJ'.:ı~ıi •.•• , ı.a-evv• Lehiıtanla ticaret J 
i~ ::.,~7_!!.nı linıhk ıJ,111 ı..ı,.. ;. muahec:lemk 
bili~ -, eö'r.,tir. Gesen oeoe 

.. lllq s:o---- ,.....ı. ilua..,t•- Alda...,_ ma)üme&a ~""-' Leh 
~ ı..t . ,000 lin lı:•ı .,ı;·k t,935 ı.w.· u.-b Türkiye • Lelıiıt•~ ~ret 
.,.. Ja 1di. _L,.>,,, • r-·~- t.tkikİDI 11te-rit il .,u..--nın , ..,. 
. _:. '-1 11 •eae kb-uevnl zam..k 1- mittir. da b" 
iP' 1aya Pllmulı: a.ı..:.- aııübim Lehiıt-1e ar-aza kn n U: 
• ""'ette ........ tır. ,.._ oeoe ltalya- müddet e\'vel bir ticset mu.ahed~! 

1" '67 000: .....,ki ~ . • • b ah de bet" ıkı ııı;,. h • lo pamuk ""'°" etbc>· aktedilmİf, fakat u mu e .. 
~ ı 'lls alde, bu ae.nelô ~ taraf pa.-!inıen~ol:u-ınca da henuz i-..:.. •000 kilodur. Yunaniıtan Ye Al- ıastik ...ı;Jmernışlt. 
~Ja ela ıı....cı\lımn: arbmttr· 
70Q la .. Alrnanyaya ıeçen •ene 50, 
4 lo Jlanıuk ibnıç ettiiimİz hal-
4' bu nıiktar 1931 mahıul ıenesin-
111 ~·800 kilo~a çı~t~r. FranSll
"" Fllcaııtn12 ı•e ı,;,. miktar aal-

ıf ftıt. 

'/J .ı_ P-:ınuk ihracatmmda menim bi
• ~elindeki durgunluk :WI olm.':'•· 
._ .. ~ ihracat, limanda fırtınalar musa 

ı....._•tliii taktirde, ~ -ye ııisS hay!i fada olaald:lr. Bu arhtta 
\> "" anıi) lnıilt..-e, Almanya ve 

~ "-anlıto.na yapılan fula ihracatbr. 
•eı "'•-.aim bidayetinden k~
ı,.,., .__ ....... ,._ı. jh..--. 

1f ırı • 4,00Q liradır Geçen oene aynı 
..,. 11ddet zarfmd." yapılan pamuk ihra 
7· ._.. 3.'93,000 .kilo idi. 

..ı!::uk fifttleri bütün dünya pi~a-
da dütmüıtür. Bu tenezzule 

~ ......... Aıneriluı ......... iotih
'aiitnun fulahiıilır. Ba •azİ:rek ça 
'• loulunmak icin muhtelif tedbirler 

1Rln•ttır. Bilhuoa Amerikada 932 
~•inde pamuk zeriyat ıehaomın 
lahdidine karar verilmittir · 

Nebati yağlar şubat 
kontenjanı 

Se _, 1 200 000 linunmn harice 
ncıue , • . al" • 

jtmeıini mucip olan ve1et ın yagı 
!' ala· tında kullnnılan Hindiıtan ce
ım · ı • t"d . )erinin tubıat komtenJBn ıs eıın c 
":ılı tahdide tabi tutulacağı haber 
:ı_br Bu ı..t.er piyaında mem
ııumiyetle · kftrtılanmıt ve timdiden 
yerli keten ve keten tohumu yai~a
nncla mühim tereffü husule gelmıf· 
tir. 

Borsa fiatları 
Kambiyo ! Kapanı~ 

lngiliz lirası 1 L;l~lis 
i: 

Bir T. Liraııoın mukabili 
Framııı frapgı 

1 12 00 06 
Dolar 47 55 00 
Liret 9 42 67 

Tasfiyeye muhtaç Adliyede 

Halılar nasıl 
Alınmış? J müzmin bir tasfiye işi 

l Kara Kemal ;i:k~tlerinin karışık 
hesaplarını iptal etmek icap ediyor 

iddiaya göre her iki 
tarafta hakh 

Bundan l>ir müddet ene! ,uete.. 
ı- alcaeden JllCIO linlıık hir hah me
aaleıinden ı..ıuedilmitti• llnııci 
nza ııuılılıeneoine intikal eden vak'· 
....,_ıtvdur: 

Sait B. isminde lıir zat Ruıyaya 
balı •""" etmek için bir letebbiiıe 
pnfiyor Ye dostlarmdan Adnan Be
ye kendieini bir halıcı ile tamfbrma· 
11 teiclifuade buhınuyor. Adnan B. bu 
ter.lifi kab..I ede•·elr. Sait Beyi halıcı 
Niyui ef. ile rörüttiiriiJOt". Ancak 
,. pa211rlık aymadıimdan, yahut 
lıafka bir ıebeple Sait B. in Niyazi 
Beyle •nlqmaoı mümkün olmııynr. 

Sait Bey, bu sefer halt tiiecarla
rmdan esb:ak Konya meb'uıu Ali 
Rıza B<:ye müracaat ediyM Ye iddia 
edilcliiioe ıöre kendini tU ....etle 
tııkdim eoliyor: 

- Ben, Şurayı devlet ı·eiıi Nuı· 
ret Beyin yeğeniyim. Epeyce de eın· 
liılcim Yardır. 1500 liralık halı alaca-

1 
;on. .. Anealı: paranın 500 liraoını 
verebilecelim. Geri kalan lain lira j. 
çin me aol•r •enedile borçlıınaca-
. ' Fi"···· 

Ali R12a Bey, bu teklifi kabul e· 
tli1or ve bir kolaylık olmak üzere 
lıin ı;..,.nın noter oenedine boığlaruna 
una muvafakat ediycw. Borç, vade
sinde verilmeyince Ali Rıza Bey, 
.Sait Bevin emliıkine mürncaat edi
yor. Fakat, neticede bunlana da his 
aeli ve kısmen ınahcuz olduktan an
ıa.ılıyor. Ali Rua B. bunun üzerine, 
Sait ve Adnan Beyler aleyhine bir 
da a açıyor. Dava, dün 2 inci ceza 
mal>kemeainde .,,örüldü. Müddei u
•nmi maznunların cezalann•n tavi .. 
llİni İ•tedi. Adnan Beyin n!ôli mü
clafuuaı yapb. Mulr.ı.eme, karar i· 
çin baflıa lıir rüne kaldı. 

Kaçakçıhk kanunu 
Kaçakçılık kanunu dün de Müd

ıleiumumiliie teblif edilrnemiıtir. 
Maaınafih, Mahkeme hemen faaliye

" l fktıaat bankası heyeti umumiyeai de dün 
Ticaret müdürlüiünde toplandı 

Kara Kemal tarafından umu 1 edilecek, milli tirketlerdıı.. bi· 
m~ harpte tetkil edilmit olan Wıara Taki olacak talepler' 
Mılli İkbsat B-kası ile milH mesmu olımıayacaktır. 
mensu~t, kantari1e, ekmekçi· .Millf iktıı•I 1Hı1tlct1•ın• 
J~ Te ~er milH ,il-ketlerin tu f'liıtc•·· 
fiyelenne senelerden beri de· K K-1 afmcl 
vam edilmektedir. Şimdiye ka· t · edilar~ · ol hal!~.fi _911_ 
da .Jedi'- . . . eeıa 1D1f up ı ı - 1-

r ._.. ıcn ~es~ı netıces!n· lıuhman Milli lktuat BaskaH 
de bunlann yuzbinlerce hra 9e eti • · dün Tic:aret 
borçlan ve o kadar eh alacakla· -~d··.ı~~yeeı, l 
n buluncluı.... f k 1 cakl mu unvfünde toplanmıttır. ç-

au , a at a a a· · da • d" k d ... _., 
mı kabili t h · ı olm d ,._ "bi tim• , fUD ı7e a ar m_..ur 
b" • boa 91 a 1

&' .cı ! bankalaım tufiyeaine -ur 
~et~~ rçlann da tediJeaı lıulunan lıtaıbul Esnaf Baska· 

mumkun bulwmıadığı tııhak· . • 
kuk et"'••ti" F"lh kik aı taafıye menıurlugundan çı· . .....,, r. ı a a, mese· ka 1 • Jırt• 
Ja milli ekmekçiler 9irketiJıin n m~tiJ .ve ek"rı:: I· 
matlfıbab diğer bir mKli şirket sat_" A::ı B 1 

•1: .a· 
te mevcut ve o şirl<etin vasiyeti vuB nclt ey c... seçı .. !~{~ 
itibarile gayn kabili tahlil bu- u an ~ra ~ .. ,.eye ıur aue 
lunmaktad B uk b"l devam edilecektır. Eınaf Ban· 

ır. wıa m a ı C9· k M"ll" lkt n __ ,_ 
h2bı mat)' t d . d" ka a111 ı ı ııat ........... mat· 

.. up an a tım ı~e. . · )tbatmdan 36 biıı lira tahsil et. 
dar ~racaat eden yok gıbidır. mittir. Bu paralar -keir ba.o
Salihıyettar bir zat, kerıdiıile kadan tetlricen tahıil edilecek. 
llöriiten muharririmize bu ıe· tir. 
rait dahilinde milli !~etlerin Dünkü heyeti umumiye içti· 
!aafiye ~ti müzminleımit oldu· ıumm ltüyük bir ltu•usiyeti 
gunu, binaenaleyh bu 1irketle- nrdı. Belki dünyanın hiç bir 
rin alacak ve verecek hesaplan yerinde ve biç bir zaman böyle 
bizzanır iptal edilerek meYCut bir heyeti umumiye içtimaı ya. 
etYalannın hükiınete intikale. pılmaııuttır. Kara Kemalin kur 
deceğini beyan etmiıtir. Bunla cluiu bu bankanın bir tek bia
nn taıfiyeleı;ne batlanalı haylı elan vardır. itte Milli lktııat 
.eneler geçtiği •e mÜTUru aa· banlraımın h.,,.eti umumiy~i 
man b.ddi ele l.ittiği için ala· 1 lıu bir tek hiaaedarın ittiralrile 
cak ve verecek hesaplan iptal olmuttur. Pan.t. fiat1 ... i..ıe1P ıulout ajuı

loıtan itibaren beıhmııhr ki bunda 
~U.-rika pamuk rekoltesinin netice· 

'İnia müessir olduğu aıiki.rdır. 

Belga 
Drahmi 

3 40 
136 38 

56 
22 te geçebt1ecek bir haldedir, salonun •-l!!!lm!ll!!!!!-1!9••••••--m!-------

b rg kuru meyva 
• 

pıyaıası 

Berlin T iirk Ticaret oduından 
lt.....,,, piyaıaoı lıaldon.ı. malu
~ t•lmittir. 
~ llu ııaaılWnatıt A&U1ran Hamburı 
~ llM)'ve pİya- yıllıeJı taıilin

"<>nra canlanmııtır. 
l\ıi•~•ul memleketlerindeki ıtolc 
ı. ~arı nazan dikkate almıırak 6at-
~-.ı-.-.. ihtimali ıönıı.n-eı.-

0da tetkikat ıubesinde 
içtima 

~~:'ret Odaoı ı ;' W fUbee.İ ra
lt--.~ ..... ı.. ,..._; ..... 'iia.ii 
~· !'Cem,; Beyin riya1eônde lıir 
;;:;- 1ıtpaıqlardD'. Bu iGf • .ı. 
..ı, ,!~n tqkillle elle eclll""11e-. 

........... tetkilr ,,,,, 1 
.,. -

.... 2 

l asfiye edilen 
Banka 

~•rtın• 
"'"' dl 
ir haftada. ..... -- _.ı.w 

... l.aliflo.ittir. s.la J ' i 
• ...,-. ,... ......... ai t' b 

·dollayılli1e .... ,. ..... 

, l1Viçre fraııgı 2 42 75 
Leva 61 20 37 
Florin 1 17 92 
Kuron Ç. ıs 98 00 
ı:nı A. 4 08 00 

ıata 5 61 85 
il ırk 2 00 02 
Zloti 4 25 00 
Pengo 3 67 22 
Ley 79 90 47 
Din•r 26 79 36 

' Tahvillt IKapamş 

L Dalılli 94,251 D. Muvahhade 43 25 
A. J)e.,irvolu 00 00 

Boraa Harici 
Altı» 

~ 
9j55[ 

Mecidiye . 48 00 
Rıınk-ot 21341 

. 

lıütün tefritatı ikmal edilmittir. 

Daktilo imtihanı 
Dün Adliyede daktiloluk etmek 

mre müracaat eden hanımlann, 
Müddei umumilik Batmuavini Hik
-t, mul\Yinlerden Bürhaneddin ve 
Cemil Beylerin lı"zurile kütiiphane 
IAlonunda imtihanlan ır_...,.ıhr. 
la.b"lıana kırktan fazla hannn iftiralı: 
ebnİftlr. 

Imtibaru kazanan lıanımlar, mü ... 
lıal vur... buldukça derece oıraıilc a· 
piacak miinluıl daktiloluı.ı..a tayia 
eılileedılet •iı . 

Batkan 
Konferansı 

Jtlortı lı.egdi .. ,,. ff· 
nantle toplomgor 

Balkan konferansı idue Jae.. 
1eti 28 k1-llNDide Yıldız ıa 
raJJDda içtima edecektir. Bu iç Yunanistan 

Arpa alıyor --
Şehrimize bir Yunan 

heyetinia 
gelmeli muhtemeWir· 

' timaa Balkan konferanıına itti 
raket.mit olan Türkiye· Yuna. 
m•tan, Yugoıla-.ya, Bulgaris
tan, Romanya ve Arnavutluk 
marahhaaları iftiralı: e d ektir. 
Mecliee, konferans reisi bulu
- B. M. Meclisi re;ı Tekili 
Haıan Bey rİyaMt edı ~tir. 

y • ...-.t ....... Cutıi T....,_ ve 

MekeJ ı• ' 'i açlsk lı ' pi .. ,, . ....,.._,, ... , 
Get- 'i ta -· - .. ..... -- ..,......_ ,._. .. ~ 

)re! 11n. S- iwin Y ••·-
• Tiiılti)oed• Jlf.flOO lıile ~ ...... · ... ----~ ....tı.o- ilk ,.... ....... -tir .... _ 

.ıwr. 
.. _...,_... Tnılrya ... .-... 

...,, ....... a 1 ıaör. ~-
__... lıi:JMı ~ ....... azere 
ır-,,. •• 
Wr y_ ..., ............. - ,.,,.. 
celi talımia edilmektffir. hıs;-t 
Ofisi .. lıaNri ........... ?acirle
rine ...... w r • ;..-. 

[ ltlfldı ..... .... 
* Ş r • • ..... 8. M. 11. Bit~ 
C!' • •' .- Cü - -· wJI. ol"... ~ 

' F....,;•. W.- ı 1 tın· .... "- ...... 
._,dığm.ı.., dila T .. atliy• - -

Y eai bütçe huarlıfı 
ANKARA, 18 - Biitiin Velıi. 

imler ,...; ,...., lıitç..mia -.ran •. 
.... -Wtiçia~. v .. 
üledor ,... -· lliitçc . ia _ .. r.,.._ &eol>it .ipa ~nıalda.l.n.ır. 
y.ı.;ıetr-, merk• wı •iillı-.lcattaki ,.w .. · de lıir..- ilıtiyaç fıateoi iıte
mitıla dir. Ba listelttin •• ......, -
ama ıöre tanzimi ,.., "6 - Ô(İn Mt 
•35?1 a -·ı l :reni,...._ ı...ı.. 
..,... da malU...t iatenih"ııir. 

Barut inhisanmn 
telıraf muhaberab 

Barut ve~~e 
isbiaan muvakkat miitlirlüfi 
poeta ye telıraf mulıalaeratıımı. 
lliier cleYlet inbiearlan mubüe 
.. bndaki ttnit• tabi hıhllm.
u teblit edilmiıdr. 

Villyette 

Mübadil 
Bonoları 

Maliye V ekileti 
yakında rön

derilecefini bildirdi 
Ellerindeki mallar iatinlat e 

dilen muhacirlere usulen bono 
verilecekti. Bonolar geciktifi f. 
çin bunJar müracaatta lıulun
............. Ve1rt•r
den gelen cevapta booolann 
dsıderilmek ~e lıalanclutu 
Wt.lirilıııittir. - .. 

Kaçakçılık kanunu 

Poliste 

Şüpheli 
Bir ölüm 

Madam Rozam• ço
cutu aeden öldü? -

Gelatada Lüleci Hmıhk cacl 
.. inıle 87 -arada otoran
Madam R•aam iki &açuk ay. 
blıı ı..,ı. iuniıuleld ~ ft'• 

wlki .-:e ,..,.. elmiıdr.Beledi 
,,. ııloht a tazaftaılıaa ;rapdaa 
_,_.inde ölümü tfipheH 
acı.··• r ı .... sürt. dolıt • • -
Mili Morıa ıltıdermitth. Oli
~ Aı•i uqtınlacaktlr. 

Rebia eıya 
KeçaLpJık kanunu -riliyete 

pJ.ııiftir. Vili,- bııua ..a. Bımdaıı bet ay ene! Leh tee 
bince 9iddetli takibat icraamı baaımdas Reırat, &.,oilun· 
mOllıakata tamim etmittir. da Knmlı llua tebruınhn Ü 

diirretit Ef• J: .............. 
Yeni mülkiye müfettifi iı 500 linbk aJ pelto ~e bir aT 

tüfentini ala-" Te ~eti 
Kadıköy kaymakamı İbra- · · dmal "deli etmi,ti Tala. 

him ~y mül~iy~ .müfettifli:fi· ~k:: yapdı~or: r. 
ne taym edibllifbr. Kadıköy 
kaymak 'ığma da poli• altın. Tutapn kunı•lar 
cı tuhe müdürü U..- lle7iD ta- . 
yini haber abnımttır. Dün qlıaJa aut cıa lıutukta 1 

~. Tabiinde Küçük Pannrkbr 
Polis müfettifi '- Z3 n-rab eırde bir .-. 

--~ bıhlf .. a .. 
etndllltsAtHlı. llgaz kaymaı.a- AK F11at 

Bey polis müfettitlitiıle tayiır 
eclibniftir. 

Mubuebei umu.U,. 
müdürü 

Maliye VMMi -ha t ıi 
umumiye •iMlüri Faik~ AD 
kuMıaa ••. ·- rhDftir. 
Burada bftaç ... kaldıılııt
IClllra 4 ' raya pdac., tir. 

Ağaçları himaye 
lıt.mat Zireat odaııma t• 

tebbiaii Ue Hiıaayei~ eemi 
yeti --. altnKla bir -1yetia 
ıe,kiline karu -.erihııittir. 

fidu tenİab 

K....W,U eena 
5'7~ •••ıPI ı' •• IU 

- CeW s--· wm • lıir ........ ~~ 
,.,... ,..naulanlaa Sad.lr -
-Mldlaı lıili Smım laf lıaWarm. 
dan, CeWi - 411

1 

- f ,._ 

1a,..ıı lııeplfbr. Cel&J &e7ot 
lu Jıut.J .. m ' ı lral&ıb ıtw. 
CariJıı~ 

Bqın bir fellket 
ıelmit ...... 

AnıaTillkiJ im lıia , .... 
dılımplMI. .. ~ 
u U•H----hh 

Jbr, 
' 

Belediyede 

Cazip bir 
Teklif yapıldı 

Kümes hayvanları 
için bir bil 

inp edecek grup.. 

Yri wımqıııı.r .... '""" lteı.. 
.ıı,,.,.e mıi a u eJerek tank '" 
aaire l"İlıi lı:ümeı ı..;,.v-tı için bW 
lıal Raf talip ........... 

Cnp lıili Siolucöcle ~ iıo
temel&teör. Bu lıuı"" lpa 40 W. Ji.. 
ıa W"f J Aıtir. Halde 1ıôitin r.-.. 
..., 1 

7 altın - hlıaif edilecek 
ve -.ı.; .-.it .ıt..da .................. 
calmr. ,. 1 ·- ... teklifi teda1r et
...... Ji:. 

Ceaaze otomobili 
~--tiiçu-. ... 

••L"lindea ilôai "-k ol.....,._ ,... .... L,._,,_ Wr otonıolıil • ... 
•• , 1 __. ..... 
tiri., d~clia. 

Ayni .....ıelde w de • ,...,. 
11ı.ea1ı:tır. 

Geliı •e gidiş yollan 
Oalriidar cilMI" de olcırnolıil va 

otolıiiıhriu ıelit " sidit ,..ı1an ay. 
11 o1ma.ı.tm.ı=ı ..., ,...O.na cbırlıinı
dm> .... kaza olmaktadır. Bele
ıllye S.,oilıı ve lotaııbul ciloetin• 
al•uğu plıl ı-...ı. da PIİ4 ve sidit 
~nı ı.lıit el "ıtiı. 

Y eai talimat 
Belediye daimi encümeni ı...., ci

ter, PllÇll .,. saire satan eoı>af içia 
1ıir t.a1· • •ıae ,,_ıftar. Bu -.ı.. 
eleler ı. a • ı......, clüld&inla-..da 
aat.ılmı_yacaktır. Bualer •:vn diildıiıı 
larde arbMcak Ye bu dükkanlar top
lu llir laaWe buluucakbr. 

BelediJe fdair dalıilinde, bu cli&
lıinlerı ..,.,_ .. içiıı ıaiiııaaip Wr 
J'• ..--lı:tedlr. 

Şoförlük öğrenenler 

Ekmek fiab 

1 
Ma•rifte 

Darülfünunu 
' 
Islah •• 

Gelen mütehauuı 
Ankaraya gidiyor 

D-rilfinun isin lıir ıolabat ~-
.. 3"'P k iizere •lbeılilen lnicnl( 
,.tluir M. MaWı dün Dariilfü
ıııl•elı: mıin Maw Raıit Beyi. 
tiriltlltiİftür. Mutelıuı,. bir iiıi si
De ..... Anlaıra:ra ıiderelı ~ 
Vdıiıı-tUe t- edecela "" telınr 
......,,. a•cl.t .-w t.tlıikatuıa ... 
.. y-"tır. 

Hastanelerde 
Tetkik .. 
Tı11 teltı6ea ;,;,. ge•i bir 

,.1cu tliiıiinilügor 
Tıp felriilteoi meclisi müclerriıini 

evvelki ıiin içtima ederek - smof 
...W...sinin fakülte haıtalıaneoinderı 
ll1Uda bütün ~lı.ir hasta._ ıl ıiıı· 
den İltifadeoini temin lıv ... ı.. .,,;ı. 
_,_.. edilmi~tir. Gene ayni -.zu 
da s6riitiilmelı: iizere oılıhiye "Nlıili 
Refik Beyin riyuetinde .ı....ı;1eceı. 
içtima cünü taayyün etmemitlir. 

Mektepleri teftiı 
Maarif müdiirliiiü oıhlı.iye nai

fettitleri ııaektepleri toftite ı.ıı ıı 
lar<lır. llea mekteplerde pip fazla 
olduğuna clair ihbar vaki olmuttur. 

Niçin ilmi bir 
Cemiyetimiz 
Yoktur? .... 
Bazı ilim adamlarımız 

bu yokluktan 
pkayet ediyorlar 

Ticaret Te zahire boraa11 ıı., 
kimyageri müderris Nurettin 
Müft!İı Bey tarafmdan muhnilt 
ıular ü:ıerine en yeni Ameri
kan ıiıtemlerine göre uzun za· 
mandaDberi mühim tetkikat 
7apılllllfbr. Nurettin Bey bu 
müauebetle kendisini ıııören 
bir -lıarririmize faYaDJ dik-

•• Wta ....,. flatı 8,30 ve fran kat bir Öüfüocesiai inh etmit. 
.ıs 11 ..._. teeWt ediltmıtlr. esciimle demiştir ki: 

KlbrH 
Ç6plerl 

Kozluda bir .. dea 

- "Bizde ilmi ve -leki 
çalııma hayab okadar krdi ve 
dağmıktır. ki, bunun darülfünu 
ıaımuııca şimdiye kadar naaert 
dikkate nasılıa alınmamuı 'te 
müderriıler arasında ilmi bir ce 
miyet tqkiline teıebbüs edilmlt 
olmamuı cidden t~ıüfe taYllll 
dır Ben üç senedir, ıııerek mel<
teplerde, ıerelı: huauıi olarak 
en derin Aımrikrn •İiltemleri 
üzerüıde muhnik gazlar haldmı 
da uinıfıyor, araaıra konferans 
Ju da ffriyonım. Bundan De
riilfiimında kimeenin halteri 
7oktur. Biz kimyaıwler cmtİ· 
Jetimiz Tarea da, 30 aaaıı, ay
ıılıa 25 • k.ut •erte toplana
cak yedi buçuk lira iie bir ocla 
bile tedariki İlllkbı _ ..... 

ct. a.lııw ıhsrBenim silıi buı 
iliaı aıılıamlanmmn kendi aaba
lumda kıymetli etütleri olchıtu 

Ko..,. lıilcliriliyor: _ 9,.... aııMkk..Jrtn-Bunlana lıir araya 
Mi kömir it ecaimda Wr .. ..._ ,.tlrilmai, üzerinde ~lflluı 
11 ı-"-tr ~·•ı leell .._ - lllftZulanla alman ihni neticele .......... lıiti ............. hılıllb .. . 
....... 'ryad-. brter..aa lpa :; na ort•ya k-ulmaaı, memleket 
SAn amılı•• tis lıİfİ Jwalanmaqtw irfw Damana tiddetle l&zımdır. 

· Dariilfiıa-, bir ınüclerriıler 
cemiJ.ei -..,-a mahfili tetkili i

Vahtfyane bir cinayet çin delalet etmesini teklif edi-

KONYA, 17 - X- w,.i lıai· 
.......... 1 ............ _ 

w ,, . 7 1 2 11 'o' o 1 , ,. • 

:' ,, 1. 

Bir .......... 

7orum.,, ____ ...... ... --
Konferans 

C. H. F. ~ l ... e H.,'eti ~--_.. ' . 
Fırbmz aalonunda zı K. 

-i 932 perı-be ıünü akfa. 
ç r • ... P•I' ....., • Mat 9 buçukta Midenis 

P.... .._ Kı H f• Muuffer Be,Eendi tarafındaa 
Ç l .,. wlbsa "' .._ Wr lı5,li - bnleranı verileeoeiinclen ıır 
,..ı.ı. ' 'Dil: ..... 17 'ıl'ı. ç... • Jıa,ur.nların vakti mezkUr
... ,,. ci w lllllllıit lıir ..... • .ta 0-ıısbeyde Rumeli (Cahi) 
.. o l •ı 1: U,'11 • -.... cecldıdsd H Fırka medıeaiaıe 
.~ j, w"':' tek llil .._ _...a.n tetrifleri rica ı• sur. 

6; • 1 'r9"' 
rahat etmiftir. 

• T..,. miidüıi • • 
1 

i Ce 
-ı .llq tılin de Qiedem NUR 

Tapu ıııııüdia i,-mc gelerek ıeç 
ya.ide llaıılar 1Pl'IP el rftur •. 

HoJuda 1efiri Sof. 
yaya gitti , 

latanbul Ziraat ~ 
Halkalı- fidanhjrıdeD ~ltilere 
"-rikuı uma çııkia tevaia. 
tma batJaınlfbr. 

Hokadı aefiri ayı11 --!•••••••••••• 

Kain-ede ..... : Nikah Tith kOlll'ell•• iz. 
mirdeD ıitlecek olanlar Mülıa vilayet meclisi azaem 

elan Mmıet K~rn lkym 1<eri 
12M1Jt. 18 -~ taplaae -i iffet Hanımla Tütün inhi •çakçıhk kanunu 

tebliğ edildi ş DiD öileM IODN polia 
ciivam iDtci ı• müdür auaYİ 
Dİ Sait S.,ia riyudİDde '°'."" 
laııalf ....... ararlar ........ 

ia B.lrar hal im.eti r liı de YEN l RUSYA 
dem 'rl<etini t-.il eılec:etfta 1 y.,..,, FALİH RIFKI 

ılen, iU.ataı=esini Bulıar lua ı ÇIKTI 
lı Hz. " takdisı içis Scılya'ya 

_. tlltla •nıte1 1 • ' ele- _. idareei -·..O.at tefi Ihsan 
~ 1'::!; ,t" 12 ,_, " ...... Arif Beyin ~ meraeimi _dün 

itia llifue11 )'iri 'ıa ..... ;. &e,othı -~. m__..gDD· 
sia4'e bh Lrın • •• ..... lıti- ılr -. ıtdil• ıtıı. Tuafo1ııe 

-
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Aacın umdeei "lllLLIYET" tir. 

19 K. SANI 1932 
t.s.r..ıı-: Anlıara -w.ı, 

100 No. • 

Telgraf adreei: f.et. MiUi,..t 
Tclıemı: 24310,9,S. 

ABONE OCRETLERI: 
TürJcjT• ;çin Hariç için 

L. K. L. K. 
3 ay.lığı 4- ·-6 

" 
1 50 14-

ıı .. 14 - l1 -

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nliehalotr 10 ku
ruıtur. Gazete ve ıı»tlıaaya ait 
işler için müdiriyete müracaat 
edilir, Guetıemiz ilinların mM'U· 

liyetini kabul etmez. 

BUGONKO HAVA 
Yeşilköy Askeri rasat merltıe

zinden alınan maltlmata nazaran 
~ugün hava kısmen bulutlu ola
cak, rüzğAr şimal istiblDlttinden 
mutedil esece/rtir. Dün tazyikı 
nesimi 175 milimetre, azami ha
raret 5, asgari 1 derece illi. 

Ramazan 11 
Valdtlen DS 
Günq 7,21 
Öğle 12,25 
ikindi 14,53 
Akpm 17,09 
Yateı 18,45 
imsak S,37 

IF.:·•~ 
El sıkmıyalım! 
Efendim! Rüfekaya, karile

re, ahbaplara, doata, dütmana 
tavaiyem: 

Bu günlerde grip aldı yürü
dü. Grip olmayan ev kalmadı. 
Bu yüzden (grip = aüpürııe) 
diyebiliriz. 

Bir çok sirayet vuıtalan var. 
Bunları ortadan kaldırmak eli
mizde değil ... Fakat t• günler· 
de ıu el sıkmayı ortadan kaldı
ralım .. Ben cümleye ilin ede
rim ki; çıplak et ile kimse ile 
müaafaha etmeyeceğim. Hatıra 
gönüle bakmaym!Hem tıutalık 
biraz tahdit edilmit olur, hem 
botuna emek vermeyiz. 

rli telgraflar 
Dün lııir tramvayın ön aahan

lığmda iki gazete müdürü tÖY· 
le g~filyor: 

- Yahu! Nedir si:ı:in gazete 
deki heyecanlı telgraflar! .. 

- Geliyor ... Bizim muhabir
lerden. ... 

- Camm onu bırak, timdi ... 
Bunlan neden yapıyonunuz7. 

- Uzatma kardetim... Her
teyin yerliaini kullanıyoruz ya! 
T elırafı da buradan tedarik edi 
yoruz. 

Güzellik kraliçesi 
Uzun uzadıya güzellik tafai

litı okumadan gına geldiği i· 
çin güzellik kraliçeai intihabı 
hakkındaki tafailatı sıkı sıkıya 
okumadım. Fakat öğrendim ki; 
müracaat edenlerin içinde krali 

MiLLiYET SALI 19 KANUNUSANi 1932 

Yeni netrlyat 

"Kutlu Ağaç - Ceviz Ağacı,, ııı 

H.ılım i,i y..-maıına ve iri ıe
çlnmcoıne t.ioleli olalıilecel<, ameli 
risaleler, kitaplar ,_. neıretmek 
!buma'"' it9oılea ıı.i aö1lw, duru
..... Ara..,., IMt ....ı. .. t1a yazdan 
kitaplar da .....,elana çıkar.Fakat ne
~ itiraf --.eli? Bu kitaplann 
çoiunu -ı. .. da uygun dütürwniyo 

1 
ru•: Ya mttı:ulan, ya mevzularm 
yazılq tarzı balk için alır ıeliyor. 
·Hbdr, büyük hlabaldr, fikir ve ma 
lümat rıdamu balen eolı:i ma..ı ve 
destanlardan almakta devam edip ri 
di1or. 

8-, bundan yinni - kadar eY· 

1 
vel, lıir Romanya npurunda tayfala
nn okudukları riaalel- dikkat et
mİ!tİm. 30, 40 ııahifetik kitapçıkların 
bir kısmı, ekincilik, bağcddr, bahçe-
cilik sibi kö1 itlerine dair sade, ame 
li, fakat ilmi malUnıat veriyordu. Bir 
kısmı da siyasi ve içtimai teıel<kiille 
re dair, yine öyle .. de n ameli loll
gileri vererek, halla siyasi efendili-

! ğe hazırlıyordu. Her risaleye bet Ro 
manya santimi fiat konmuıtu. lıtan 
buldan Atinaya riderken, mavi, ... 
kin ve parlak "Ere., denizi içinde 
güverteye yaalanmıt gemicilerin e
kincilik kitabı okumalan biraz ııari· 

1 
büne gibnİfti. Biritinden aonlnm; 
"Biz, dedi, hayatımızın bir kıımıru 

1 

köyde ıeçiririz. Zaten ailelerimiz 
hep çiftçidir.. Bu kitaplar çok itimi 

, :r:c yarıyor.,, Bu teaaclüften üç, bet 

1

..,.. önce de, Rutya "ldarei Mahal
liyel..u.m., ki,.tül- mahaut ruaçça 
1'8 t~ yudınp loaıtırdddan 

j "Koyun,, cKep•, •Ah, sBuiday•, 
•Ça...t.ır• cilıi bu R-ce risalele •• 
re pek benzer kitapçdd'" alıp oku 
muıtum. Çok muktedir kal-ıe.-clen 
çıkan bu. kitapJana fİab pek UCW<• 

d11; ,.m,. 3 çeoo "Kobelr,, e, yani 111 
20 parayL 

Meırutiyettcn sonra Tllrldyede 
dahi bu neviden risaleler .an;nm&
ye lıafladr. Fakat bunlan yazanların 
clalıa doiruıu tercüme edenlerin ço
iu l'•lı1ıe Türk kö,.lüslinin -ıöni, 
dilini, anlayıı ve diitiinme tannu i,-i 
bilme1en l'enç lstanbullulardı. Rlaa 
lelercle uıl köylünün kullandıfı ta
birler yoktu; onun yerinde y.ı..ncı 
dillerden tercüme olunmuı ilmi -
ilmi olunca tabii ya arapça, Y• a'*D-

(1) Yazan Kutamonu meb'usu 
HASAN FEHMi Bey; İstanbul, 
Ordunun Kütilphaneıi, 1932. 

--·····--·-.. · ... ·-·····---
çeliğe layık kimae bulunmadığı 
için bu sene kraliçe seçilmemiı ! 
Zaten her sene biraz dütm rağ
bet bu sene artık torbanın dibi
ne indi. Buhranın da tesiri olaa 
gerek .. Demek, güzellik te buh 
rana tutuldu... Bana kalına bu 
na aebep buhran değil, kraliçe· 
!erin evlenme hususunda müt· 
külata uğramalandır. Neden?. 
Onu bilmem! Fakat Avrupada 
da güzellik kraliçeleri izdivaç· 
tan pek mea'ut olmuı değildir· 
ler ... 

Demek ki; bu sene güzellik 
tacı (Cıimhuriyet) in elinde e
manet olarak kalacak ... 

Karilerim izden 
B. C. Beye 

Eveti Odunadn teker çıkar
mayı Almanlar icat etmişler. 
Et• eaki mektep hoc:alanna 
aonanız size odunun bu meziye 
tini çok e•kiden ke,fetmit ol
duklanm söylerlerdi.. Ben kor 
kuyorum ki; odunculanmız bu
nu duyunca fiatleri yük.dtip: 

- Ne yapalım efendi! İster 
yak! ister ye! Odun bu fiate! 
diye kafa tutmaya başlamaaın
lar. 

FELEK 

Ya.ı:an: .A. Y. 
ce olacak - ittilahlar vardı. Yazık 
ki bu riaalelerden bir kaç niimuneyi 
kitaphaneye ywlettirmemiıim; bir i· 
ki miaal de yazar, göıterirdim. 

Şimdi, ilk defa, halkı tanıyan -
çiiakii balk içinden oioiup halk için
de Jaf•J'an-- üateaine ilimli ve bu
suoile pek alollı bir adamın halk için 
yazdmıt halôlraten faideli bir riaaleoi 
ni gÖrdürn, ıeye seve, tatlı tattı oku 
duıra; zaten İnsan eline alınca aonu 
gelmeden bı..ı.amı1or; yazanın di
linden -kendi tabiri!- bal akıyor. 
Bazı kitaplar vardır ki keçi boynuzu 
na benzer; insan bir miskal bal ala
bilmek için, tam bir batman tahta 
çifnemelidir. Bazı kitaplar da vardrr 
ki her cümlesi bir bal tulumu gıl>i
clir. itte Meclis arkada§ım Huan 
Fehmi Beyin "Ceviz Ağacı,, böyle 
bir bal tulumudur. 

Hasan Fehmi Beyin üalübu, Ana 
dolunun halk dilini, halk edebiyatı
nı emerek yetittiiinden çok zengin 
çok renkli ve hele çok canlıdrr. Bu 
üılüpla bezenmit dütüncelere gelin
de, bunların hepsini doğru sağlam 
ve ameli buldum. Okurken, pek ça
buk. anlayoraunuz ki muhterem ya
zıcı, öyle kitaptan ve ezberden bir 
ıeyler söylemiyor; ya§adığını, ve 
Yaı•ttıjiını anlatıyor. Baz.ı ziraat ve 
ormancılık nıüteha1111ları gibi buğ
dayı, ekmekten, ormanı ma..,rrun 
ağacından gÖnnüt detildir; kendisi 
aiııs biiyütmiiı, ceviz toplamq, lı:o
nı yetiftinniı bir adamdır. Sonra oö 
ziinü dinletmeyi, öiüdüğiinü tuttur
_,,., kalplere tesir etmeYi ele o b
dar iyi biliyor ki benim cibi çok 
tembel, koltuktan lnmddayıp raftan 
kitap alnUıya üıenen bir adama bile 
relecek ıuhıltta ceviz ağacı dikmek 
kararını verdirtebilir . 

Ben Ha .. n Fehmi Beyin bir kaç 
nutkunu dinleyerek ne yaman bir 
halk hatibi olduğunu anlamııtım bu 
sefer, bu kitabından sözü bdar yazı 
fi ela tesirli olduifunu nelaimdeki tec 
riibe ile öfTenclim. 

"Ceviz Ağacı., na dair, yalnız 
türkçe deiil, lıatb dillerle de lıu lıa 
dar kuvvetli •e kıymetli bir eaer ya 
zılabilmit olma11nda fÜpbeliyim. Ki
tapta bayat, ilim, tiir ve ameli öfiit
ler, o kadar biribirine •rgun yürji. 
yor ki "Ceviz Aiacı" nı okurken, 
Biifonun l'etıçlikte mütalaa cttijjm 
"At", •Anlan•, cK.plan• gihi nü
munelik parçalarını hatırladım; 
onlarda ilim, hayat ve fİİr memzuç. 
tu, fakat ameli tavsiyeler, tatbiki 
öğütler pek yoktu ... 

Bu nefis ve miikemmel kitabın 

bence tek bir kusuru var: Pahalıca .. 
GQnül ister ki böyle bir kitabı fakir 
köylülerimiz bile 18bn alabilip kıt 
geceleri, ocak batında yeni harfleri 
heceleyMt çocuklarma, okutturarak, 
faidelensinler .. Köyliimüz 35 kuruıu 
l<olaylıkla kitaba veremez. Fakat lnı 
nun da bir çaresi yok deiilclir; nı.,.e 
la Maarif, Ziraat velWetleri!e -
lıalli idarelerin Maarif ve Zirutle 
~pi daireleri, "Ceviz Aiacı''nı top 
tan ve ucuz alıp, köyliilere Wraız 
satabilirler .. Yahut ucuz butınp da 
ğıtabilirler. 

Son IÖz olarak, zir .. t ve omıan
cıbt D\İİtelıa1111ı olmayan Hasaa 
F ebmi Beyin bu ri .. leaini, zu-t ve 
ormancılık müteha .. 111 l'enç Be,.lere 
bİI' önıelı: diye takdime cesaret edi
yorum. Bu yolda, bu kıymette -r 
ler yazabilirlerse, ne mutlu! 

A. Y. 

1STIF ADE EDlNIZ 
Senelik büyük satışları baııebi.lıe 

&yoğlunda Baker ve Hay~ ma
gazalarmm anmi fıi&t tenzilatından 
istifade ediniz. Bu rnağ.azalarm ye
ni müdiriyeti; en birinci nevi mal
ları en dun fiatlarla satmağa mu
vaffak olduğunu muhterem halka 
bilfiil i"?at etmektedir. 

~ 

1 Komı11memleketlerde1 

Halepte sükunet 
iade edildi . 

Mevkuflardan bir kısmı 
tahliye edildi 

Beruttan 1 tarihi ile Adana 
gazetelerine yazılıyor: Şam, 
Hama ve Domadan maada Su· 
riyenin her tarafında intihaba
tın hitam bµlarak meb'uslann 
seçildiğini geçen mektubumda 
bildirmiştim. Buralarda da İnli 
habahn bayram ertesi yapıla· 
rak yeni meclisin içtimaa da
vet edileceği zannedihnektedir. 
Meclisin ilk it olarak yapacağı 
fey kaDWtu eaasiyi tanzim ve 
Reiaicümhuru intihap etmek o
lacaktır. Bundan sonra da kabi 
ne t.efekkül edecek ve Fransa 
ile akdolunacak muahedenin 
müzakeresine geçecektir. Halep 
ten meb'us intihap edilen Suphi 
Berekatülhalidi ili komiser 
Ponso ile görütmek üzere bu
raya gelmittir. Mumaileyhin 
Suriye Reiıicümhurluğuna geçi 
rileceği kuvvetle §BYİ olmakta
dır. Halepte yapılan intihap mü 
nasebetile Şam ahalisi dükkin
lannı kapamışlardı. Bunun üze 
rine askeri kumandam ahaliye 
hitaben ıu beyannameyi nqret 
mittir: 

" Gerek erkekler ve gerek ka 
dmlar tarafından olaun yapıla
cak en küçük bir nümayiıe bile 
müsaade edilmeyeceği ve aske
re kartı her ne suretle oluraa 
olsun vuku bulacak küçük bir 
taarruza kartı aili.hla mukabele 
ed·ı ,.. " ı ecıe11 ı .... 

İntihabat nrünaaebetile Ha· 
lepte tevkif edilen Vatanilerden 
bir kısmı iıe el'an mevkuf bu
lunmaktadırlar. Bunlarm da 
tahli.yeleri için tqebbüaatta bu 
lunulmuıtur. Yirmi günden be 
ri kapalı bulunan dükkanlar •· 
çılarak herkes it batma gidip 
gelmeğe baflamıttır. Bu suret· 
le yiyecek hu.ıusunda çok müt· 
külit çeken.Jıalk büyük bir aı
kıntıdan lcwtul.wı oluyor. Va 
taniler yakında yapılacak olan 
Şam, Halep b e Doma intihaba
tı hakkında alınacak tedbirleri 
konuımak üzere ayın yedisin
de Şamda Cemil merhum ve 
Ltltfu Haffar Beylerin evlerin
de iki içtima ,kdetmitlerdir. Va 
taııllerin yakında Ha:mada ve 
Halepte biitiln rüeaanın iıtirak 
edeceği umwni bir içtima yapa 
caklan da söylenmektedir. 

Yeni ne,riyat 
Havacılık ve Spor 
63 Üncü aayııı zen.ıin ve cazip 

mündericatla çdonıftır. 

Askeri Tebligat 

Bu ay İçinde yoldamalan Japıla· 
cak 328 doğumluların ve bu doğum
lularla muameleye tabi Osküdar as
kerlik ıubesi mıntakaamda yerli ve 
yabancı efradın en aon kabul edilen 
yeııi hüriyet cüzdanlaruır timdiden 
tedarik ve yoklamaya bu cüzdanlar 
ve birer vesika fotografile ıubeye 
müracatlan. 

Malul ve şehit 
yetimlerine 

Kadıköy Ye Adalar Askerlik ıube 
Riyasetinden: 

Malül ve ıehit yetimlerinin 932 
senesine ait kayit muamelitı batla. 
yacak ve ıubat nihayetine kadar de
vam edecektir. Bu müddet zarfında 
ellerindeki resmi senet maa§ cüzda
nı ve raporlan hamilen ıubeye mü
racaatları, aksi takdirde tütün büye 
ikramiyelerini kaybedecekleri ilan o
lunur. 

İRTİHAL 
Elsbak Devlet Demir Yolları Mü

dürü umumisi Mühen-dis Cevdet 
Beyin refikaları ve piyade umum 
rnüfettişliğir.den mütekait mirliva 
Nazif Paşa Hazretlerinin hemşire

leri Hanım irtihal eylemiştir. Ce
naze.si bugün sabah saat 10 da İ<ı- 1 
timbotla Beşiktaş i"k.ele9inden E
yüp aultana nakil ve orada <:enaze 

1 

namazı eda edildll<den osonra ıai.losi 
nıakpe.roesine defnOOıınacaktır. Mev-
la gariki rahmet eyJesin. İ 

ZENCİ HEYETi 
Fransız Tiyatrosunda 

fevka!Ade alkışlanıyor. 
Muvaffakiyet 1 Hakiki muzaf

fıoriyet 1 
DOUGLAS ve Mi.as COOKS, 

cazla.rı, Gir.1'1 ve Boya'ları ile balkı 
<teshir ed.iyonlar. Yeni "LOUİSİA
NA" rövüsü bi.c cevherdir, ve 18 
tabl.osile ııizi mematiki hammin e
vasıtına götüre.ceklerdir. Yeni 
Zenci heyetini .görmek eğleıı.c.eli 3 
o;aat geçoiımek demektir. Her akga:ın 
21,30 da 11uvare. Yarın ve :ı>e1"el"be 
gliııleri saat 17 de meı.teplüere ve 
umuma matin1>ler. Cuma, Cıımart<>11i 
ve Pcar veda ma tineler:i. 

Usküdar.da İ~bul 6 mc< iera 
memurluğıınıclan: Bir borçdan dola
yi mahcuz ve paraya çevrilmesi 
muloarrer bir .ıtdet büfe, v., akı ıpar
ça kadife oda takımı 24-1-932 tari
hine muaadif pazar .günü saat 10 
danllce kader U11küdardaAyazmada 
Tulunba sokağında 42 numerolu ha 
nede satıla<:ıağmdan talip olanların 
yöwıı mezkCl.ııda mahallinde hazır bu 
ludunıl.acak cnemw-a rnüraeaatları 

!~olunur. 

Yeni Rusys 
Falih Rıfkı Beyin. Yeni Eseri 

Komşu Devi.et için dilimizde yazılmq i.lic tetkiyk. 

Gençlik ve halk terbiyesi metotlannın, şehir ve cemiyet 
hayatının, kızıl fırkanın en eyi tahlili. 

ON FORMA, 150 KURUŞ 

Tevzi Mahalli: Muallim Halit Kütüphanesi. 

Yarın akşam 

E L B l M R l ıe M E t E 1 
SiNEMALARI 

IOJük Gala -llarak 
&güne kada.r görille.nlerin •"

<ıında en büyük operet 

'lnaurıea. ' 
CHEVA·LI ER 

ŞEN MÜLAZIM 
Tamamen Franıızça sözlü ve şarlah 

Şaheııerini takdim edecektir: RejiııllrU: ERNEST LUBİT.SCH 
Musiki: OSCAR STRAUSS'un GALA İÇİN BİLETLER 

timdi den .. uı.yoır" 

Paramount filmidir. 

..... BUGON VE YARIN SON OLARAK ~ ... 

Istanbulsokaklarında 
ilk Türkçe sözlü, sesli ve ıarkıh büyük film. 

Gündüz 2, 4, 6, gece (Ramazan münasebetile) 8,JO, ve 10 da 
İ.şbu film: 'Sinemamızdan bafka İstanbul cihetile Kaddcöyii· 
nün hiç bir sinemasında gösteırilmiyeceğini ıkat'iyetle beyaıı 

ve ilan eyleriz. 

ALEMDAR Sineması 

23 K.inuıısani Cuıtıart.,sl 

akşamı saat 18,JQ da 
(Viyolonist) 

Dany BRUNSCHWIO 
(Viyofonseliat) 

ANDRE HUVELIN 
(ve piyanist) 

Mad•m HUVELIN 
G LOR YA' da 

y•ğane konserlerini v1Jr1Jcek11Jt
dir. 

Doktor 

Hafız - Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

müteh sı 
. Cumadan maada hergün öi· 

leden sonra sa.at (2,30 dan Se) 

kadar İ&tanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 
1stanıbul 22398. Sıra nwnara
sını beklememek iateyeııler, 

kabineye müracaatla veya te· 
lefonla randevu almalıdırlar. 

llLtlE DiYE ~ 
BOYALI MELEK 
fl.lttıinde gıcce batakhane ha]l8trnı 

yaşıyor ve aık çıklyor. 

_... Kadık6y - 
Süreyya sinemasında 
Paris Damları laltmda 

ALBERT PREJAN 
tarafından 

Franaız911 aödll ve tarkılı 
filim 

DEVREDİLECEK İHTiRA 
BE~ TI 

Bal}'ll ve emso.linin bafJamaC' 

mahcııs v~ıtin islihatı" halrlı:rndı 

Sinai Umum mlidiriyettnden ;.tiJı· 
sal edilmiş olan 89-95 nıumaralr 'I' 
6 Kin.unevvel 1923 tarilili lhtl-ra b< 
ratı bu keııe fenığ veyahut icara Y" 
"ril«cğinden mezkur ihtirayr .sat•~ 
almak vey6but i9ticar etmek <ırııd' 
sun.da bulunan zevatın İstanb<' 

Babçe~r Taş Han No 43-4a de cıs• 
kim 'Vekili H. W. tSTOK Efendi)'ı 
müracaatları. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 16 çiçeklerle bezenmiş olan bu sof du. Belki! hayretle bakarken vam etti: şem bir kaşanenin hususiyetini melerile çınlıyordu. Danı şiıır' 
radan yer yer ziya hüzmeleri genç Mıaırlı kolundaki manto- - Benim dairemi hazırlama müzeyyen dekorlannı andın· diden hızını almıttı. Hanı~ 
fışkırıyordu. EfHnevi elektrik yu gayet tabii bir tavırla Belki lamı söyledim .. Lutfen bu ak- yordu. Belkis ve Lamia bu tıl- Mecdi Bey, meftun nazarlarilt 
ıştldarı altır.da çıkırdayan bil- sin ince tuvaletinin omuzlarına şam hatırım içi.o rahatsızlığa sımlı efsane aleminde hatları genç kızları karşıladı ve BelıdJ 
!urlarla pahalı madenlerin man iliştirmişti. Genç kıza eski ve katlanınız?. Bu gece burada tatlı tatlı dönerek hülyalı ııöz si dansa davet etti. Ahenkli •' Güzellik Kraliçes·i 

Nezihe Muhiddin zarası bir peri masalı gibi fü- samimi bir dost muhabbetile e "Ay Yıldız" klübünün bir mü- lerle etraflannı seyre dalmışlar çapkın bir fokatrotun havaaııı' 
sunkirdı. Belkis içinden hakiki ğilerek: sameresi de var .. Belki eğlenir dı .. Kristal aynalarda, gümüt uyarak yürürken Belkis kendi' 

.Harun Mecdi Bey ne yapaca !arın üstünde parlayan bol elek bir kraliçenin gururunu duyu- - Epice rutube içinde kaldı siniz .. Adnan Bey : üzerine altın kabartmalı takım- ni zaptedemedi: 
ğını bilmiyordu .. Genç kızları trik ziyaları, müzeyyen ve ıtık yordu. Masnaın biraz ilerisinde mz. Ütümiyesiniz .. -dedi- -- Sizi rahatuz etmemek ıar ların önünde mütevazı tuvalet- - Daireniz cidden enfes 
ellerinden tutarak yağmur biri lar camakanlar, şık otomobiller geniş kendilerini bekleyen ih- Emrivaki 0 kadar şaşırtıcı tile kabul ederim'.. Kendimize !erini gözden geçirdikleri za· emaalsiz! -dedi- ad ta bir P' 
kintilerinden atlatıyor bir taraf ağır kürklü kaaınlar, temiz gi- tiyar dostları Harun Mecdi B. olmuftu ki Adnan Bey: birer oda buturuz elbette. cl.ecll. man gayriiradi ikisi de birden ri masalına benzeyor. 
tan da Adnan Beyin koltuğuna yimli erkekler arasında yol al misafirleri yerleştirdikten siyah - lhtimamınıza tefekkür e- - O zaman vazifemi tam o· güldü. Lamia: Harun Mecdi de kendini 1 
girmeğe çalıııyordu,. mağa ba,Iadılar. İçinde bulun- gözlerinde munis, cana yakın derim .. derneğe mecbur oldu. larak yapmaktan beni mahrum - Bu dekorun içine bu kıya tamadı. Genç kızın kuağına e 

Köprünün üstüne çıkuıca dukları genit ve kibar arabanın bir tebessümle : Dııarıda yağmur gene bütün edersiniz. Emin olunuz hiç ra- fetlerle ne kadar yakıttık! de- ğilerek: 
mükellef bir otmobili kendileri yumuıak döşemelerine gömüle - Değişmekliğim için bana hızile batlamıtşı. Onlar lüks, hatsız olmıyacağmı. Rica ede- ğil mi? - dedi-. - Bin bir gece ımaaallanıı' 
ne muntazır buldular. Şık bir rek refah ve ıervetin füsunile yirmi dadika müs ade ediniz refah ve tataa içinde uzun soh- rim siz müstcrhi olunuz. Belkia hala mütehayyirdi. hayatta Y•tamak sızin eliniıcle 
şoför kasketini çıkarmıt kema- büyülenmiı gibiydiler. diye rica etti. betlere dalmıılardı. Bir aralık Burada kalmağa razı oldu- Hayatında bu kadar mebzul bir dir •• diye mırıtd neli. 
li hürmetle kapıyı açmıfh .. Bel Vestiyere giderken Belkisin Adnan Bey eski arkadatile Adnan B. saatini yoklayarak: nuz ya .. Öteai kolay .. Doğrusu servet ve ihtişam görmemi9ti. llria güldü .• Hayatın bil 
kis duraladı. Harun Mecdi ne· muhteriz tavırlanı\ı ıezen zen- konuıurken iki genç kız fen ve - Bizim vapurun vakti yak bu fırtınaya minnettarım. Lamia gümüt kakma antika tün cilv erini birer taka tel 
zaketle kolundan tutarken ona gin Mı11rlı, çamurlu mantoyu ıuh bir neş'e içinde hafif hafif laııyor .. Artık müsaade etse- Saat ona doğru müsamere- bir gardirobun kapısını açtı ve ki etmeğe karar vermitti. Gıı\P 
üstünedki çamurlan gösterdi: bizzat çıkardı. Servet ve refa- cvıldaşıyorlardı .. Salondaki ki- niz? .. Diye kımıldadı. Harun nin davetlileri yavaı yavaı salo birden bire haykırdı: j yordu .. Fakat birden bire gö~,' 

- Güzel otonuzu berbat ede hın verdiği kayguauzlukla oka- bar insanlar Belkisi tanıyorlar Mecdi: ..._ nu doldurmağa baılamıılardı. - Bu enfea itte!.. ri bir noktaya takıldlar. y~iiJI 
ceiim .. Bir kazaya uğradrm.. dar hot, öyle laubali, öyle ta· mıı gibi gizli ve seri nazarlarla - Bu akıam misafirim olma Harun Mecdi genç kızlan otel Belkis te dolabın önüne gel 1 deki tebeaaüm uçtu .. Titrecf"' 
- dedi- . ka-::ı idi ki davetlileri de gayri bakıtarak aralarında fıaıldatır- nızı rica edeceğim. deki dairelerine kadar götürdü mitti, içine baktıiı zaman du- 1 ni belli etmemeje çahııyordı;; 

Harun Mecdi Bey genç kızı iradi ona uymuş ve kendilerini ken genç kız bütün bu alikayı - Na11l?! Dediler. Genç a· ve biraz istirahat etmelerini ri daklanndan bir nida fırladı. Ça ~ Vedat Naci yanında bir eatıJ. 
kolundan tutarak otoya yerlet unutmuılardı. Salonun ışıklan içinden latan bir aevinçle takip dam aokakları if&l'et ederek: ca ederek tekrar aşağı indi. murlu ve alak mantosu, Harun f dilberile kol kola aalona girtJI; 
tirdi hepsi yerlerine geçtiler. A göz kamattırıyordu. Harun ediyordu. Hakikaten on bet yir - Yağmur, dolu .. Kıyamet Zengin Mı11rlı uzu.nı müddet Mecdinin en mutena parfüm.

1 
ti, etraflarnda mea'ut ve t 

raba yol almağa batladı. Yağ- Mecdi misafirleri için itina ile mi dakika geçmemitti ki Ha- kopuyor!.. kalmak için kiraladığı büyük lerin buhamda aulı duran koa· çehrelrele bir grup kadınlı~ 
mur birden bire duruvermişti. hazırlanan masaya doğru yürü run Mecdi Bey smokinle kapı- Biraz kulak verdiler, haki- daia·eyi mutantan hususi bir su tümlerinin arasına asılmıştı!. kekli insanlar vardı, H~. 1, Şiıaııenin arkasınadn büyük dü. Salonun iri palmiyelerinin dan İçeri girdi .. Kolunda mu- kalen camlar hı~ımlı darbeler- j rette döşemi9ti .. Burası muvak Aşağı indikleri zaman bü- Mecdi il masalarına döndull 
caddeye c.ıkmca ıslak kaldtnm· altına yerl~tirilmi ve nadide tena bir eüzel mantn ta .. vn•-11 .. oro•ln·~~..ı.. ı ..• L' · ·• IJ. -'--- ı .. , ' ' 

[__,,:_~:=::ıJı:.o:~~====-ı==::i~ıı.iıı;.jilll,ıı;Jm!!!S~~~:Z:=:::ı:::::.::;:.;:;::;:;;;;il.iıill~::.:'.::~ı<.r~•·~·.,..-i::::·;-.=.;~:;:::::ı,;::::,ıaa.eıld5.i·~-~eo~~~.,..~;,::-:-:..;.~:.,:...;;;:;;;.;.ıc;,..ı.r..j!&11ıel'~n~ıır..;a~a~a~ın:::..·~..,..~-·--~-~---~~.ı......,..,...&!iJ ı ı 

i 

l 



Yeni Valentino . . ..... . . . 

Clark Ga ble son filmlerinde 
ınütevaffa Valentino'yu da geçti 

~ -
,, 23 l9Jl. C/ar/c Gable 1931-... ~ 
v alentino 1915-19231 Ramon Novarro 19 - , 

V l be .. n içinde petrol diya 
y . alentino öldükten ıonr~, 1 dan ı g~ı iki sene ıehir ıe-
erıni bir batkasının alma11 ı- rm aç · . . k 

Cap ed' d N teki halk hir dolatan bır tryatro umpan 
bilh ıyor u. e m R '. yasında çahttı. Az kazandığı 
..,__ aaaa kadınlar bu .Y~ Fa . . ok ünler yevmiye üç de-
"""'n Novarro'yu geçırdıler. a ıçın ç g . · 1 d b' 
kat d . nl b'lh • fa yemek yıyemıyor ar ı, ır 
, ne e olıa ın1a ar, 1 aa .. kum an • dağdmca Clark 
hl kadınlar vefasız olduldan v.e !:. d Ped.Yçentle ortada kal-

_er §eyden çabuk bıktıkları ı- ın e y ıda .. d .. dolara 
Çın §İındi onu da yerinden azlet dı. Montana .ıun e uç 
ıtıiş be · 1 Ç'" kü Clark odun tatıdı. Nıhayet Portlant
Gabel " nzıyor ar .. un t'-•k ta "··ka bir İf buldu. Burada 
. e ı onun yerıne ge ı,.~ ""T 'h et te 
ıatiyorlar bir kadınla tanıtktı ved.n~ ay L 

· evlendi. Karısı en ısıne Ol 
Clark, Amerikada Ohyoda Angeles'te bir it temin etti ve 

sakin ve sessiz Cadiz'de doğ- Clark' ta Hollyvood'da bir kaç 
ınu§tu. Burası ihtiyarlann cen- teşebbüse' giritti. Fakat film i
lleti sayılabilir. Fakat gençler milleri kendisine çok büyük ku 
İçin öyle değil .. Gençler bu ses lakları olduğunu ihtar ettiler. 

sizlikten bir fey anlamadıklan Ondan sonra Clark kansını 
İçin, vakit ıelince büyük şehir- bıraktı. Tekrar tiyatro kump"n 
lere hicret ederler. Clark ta 

yalarının biri ile turneye çıktı. 
Akron' da ilk verilen işi kabul 
etti. Bir kauÇuJc kumpanyasın
da çalıtıyordu. Ona mektuplar 
~~zdınyorlardı. Clark yazar gi-

ı görünmekle beraber, daha 
ln.ea'ut bir hayatı dütünüyordu. 
llilha11a tiyatroya inc~abı var 
d~. Her akıam tiyatroya gider
~·· Nihayet küçük bir tiyatro 
d~anyuında it buldu. ft efe. 

11111niz de aleti.de ve bir cümle 
!e •ığan bir sözü söylemekten 
~baretti. Para vermezlerdi. Fa-

1.t Clark cene menmundu. Tiı
Yttronun düzgün ve podra ko
~•11 içinde kendi ilemini bul
ltıuı aibi idi. 

d llir cün baba11 kendisini bul 
~· 'Ve petrol ıanayiihde bir İf 
h •nebilınesi için Clark'ı Oklo-
•ıntya götürdü. Fakat delikan 

~arie -
Sen 
a .. tık 
sahneyi 
bıraktı 
iibi 
bir 

' y .. 

''l' ali" filminin mü 
llıessilesi için yeni 
bir senaryo daha 

Batka bir kadınla evlendi. Niha 
yet Nevyorl<ta bir salııiede mu 
vaffakıyet kazanınca, Hollyvo. 
od'daki eski direktörü kendisi
ni çağırdı. Çünkü Hollyvood'
da Gangster denilen kaçakçı 
haydut rollerini oynayabilecek 
atlet yapılı delikanlılar kalma
mıttı. 

Clark bir film çevirdi. ikinci 
filmi Joan Crawford ile bera
ber oynadı. Ondan ıonra filmle 
rin arkaıı açıldı. 

Clark'ın kadın bürcile arasın 
dairi muvaffakıyeti müteveffa 
Valantino'yu da ıeçtiı. Şinwli 
en büyük sinema yıldu:lan çe
virecekleri filmlerde eı olarak 
Clark'ı iatiyorlar. 

Havadis 
Filimi eri 

MiLLiYET SALI 19 

--
Acaba kontenjandan 
istisna edilmez P1 ı ? 

ı 
Fob fllm acentesinden atide ki 

ki mektubu aldık : 
Mi/Jiyet gazetesi müdiriyetine : 
Efendim. 
(Milliyet) in 10 kanunusani 

932 tarihli nüıhaıında (hava
dis) filmleri hakkında intitar e 
den makaleyi alaka ile okuduk. 
Filvaki halkımızın (havadis) 
filmlerine kartı gösterdikleri a
laka hakikaten tayanı dikkattir 
(Havadis) filmleri olmayan 
programlar o kadar hüsnü te
lakki edilmiyor. 

Bu münasebetle arzedeyim 
ki; (havadis) filmleri aceı:tcle

ri bu filmleri günü gününe çı
karmak huıuıunda (konten
jan) ıebebile büyük müşkülata 
tesadüf etmektedirler. Şüphe
sizdir ki; bir film halka ne ka
dar çabuk gösterilirse o kadar 
kıymetini muhafaza eder .. Tıp
kı gazetelerde günü gün.üne in
tişar eden haberlerin kıymetli 
olmalan gibi. 

KANUNUSANi 193.Z 

Tarihi Tefrika: 34 

Sabatay Zevi 
Nakleden: R. N. 

Binlerce gahudi hep bir ağız
dan bağırdı: "Mesih geldi/,, 

Bunu işiden Sabatay taraftarlarının te~kil 
ettiği ıafların aruından ilerledi 

fmıire mahza bu tezahürat ~tiyordu. Oruç tutmağa batla 
eanaımda bulunmak ,ereli.ne dı. 
nail olıun diye pek uzaklardan Dqarda yahudiler kendisin• 
kafile kafile yahudiler geliyor- bekliyorlar, hiç olmazsa bir lu 
du. re daha olıun görmek iıtiy0t 

Sabatay Zevi bu kimbilir !ardı. Fakat bu intizar beyhu. 
kaç bin kitilik yahudi kütleleri de oldu. Çünkü Sabatay gMe 
arasında göründüğü zaman kalabalıkla, halk ile alakasını 
yanında "Kraliçe., si olan Sa- kesmiş, tenha bir yerde ibadet 
ra da vardı. Saranın uyandır- ve ri,-azete batlamağa karaı 
dığr tesir ve intiba pek büyük vermiş görünüyordu. 
tü. Yeni mesih'i görenler bu 
tezahüratı bütün tafsilatile ve Sabatay niçin bu halkı kendi 
mübalağalarile anlatırken en sine "Mesih,, diye hitap etmek 
en ziyade Saradan bahsetmek- ten menetmitti? .. Şimdiye ka
len kendilerini alamıyorlardı. dar geçirdiği safhalardan anla 
Sara beyaz ipekli eıvap içinde şılabilir ki, Sabatay için ken.. 
büriinmüt, kocasının yanında diıine "Meıih., denmesi en iı
bulunuyordu. Kendisi son dere tenen bir gaye idi. Senelerd• 
ce güzel görünüyor, muvaffa- beri bu gaye uğrunda çalıtma 
kıyetinin ehemmiyetini dütüne mıt mı idi?. 
rek mağrur ve azametli bir ta Her halde muhakkak olaa 
Y'llJ' alıyordu. Bütün bu teza- b!~ ~ey varsa o da Sabatay Ze 
hürat dtıYam ederken, Sara vı nın kendini Mesih ili.o et. 
majrur tawnm bırakmadı. emlı: emelile lzmire gelmit ol
Herkeain nazarını kendi üzeri- dufudur. O halde şimdi niçin 
ne celbetmeğe muvaffak oldu. bundan vazgeçmit görünüyOI' 

Bir çok Avrupa memleketle
rinde bu havadis filmleri hatti. 
gümrük resmine tabi değildir. 
Biz de bunu talep etmiyoruz, 
1ackce her haftanın havadis fil 
mini kontenjana tabi olmadan 
gümrük resmini vererek geçir
mek istiyoruz. Biz hatta tayya 
re gibi seri vasıtalarla muhte
rem halkımna havadis filmleri 
ıöıtennek eınelindeyiz. Uma
nz ki; bu maruzatırmz hükUme
ti cümburiyemizce hüsnü telak
ki olunur da halkım12a yepyeni 
havadis filmleri gösterebiliriz. 
Bilvesile hürmetler efendim. 

Bu senenin Fransrz güzeli Matmazel Emilienne Caisson de 
Souza'nın yeni bir resmi 

Sara'nm bir zamanlar hara du? .. Hadiseleri daha İyi mü
linde beslediği maıal buıiin rakabe edebilmek için bu onua 
bir hakikat olmuı demekti. Sa tarafından gösterilen bir ihti
ra nihayet Mesih'in kan11 ol- yattan batka bir feY defileli .. 
mllfbı. Hattl daha ilerisine Kendisini 0 cün halk kütlel&
ridilerek denebilirdi ki, Sara- rinin heyecan ve tezahürlerine 
nm bugjin mazhar oldufu ıaa- kapdırmayarak daha müsait 
det pmdiye kadar 'hayalinden bir zaman beklemeğe karar Yer Bir kararın zararları bile geçmemiıti. mif ti. 

Sinema Haberleri 

lzmiı- sinemacıları ile film tacirle· 
rinden dün, lzmir Belediye mecliıi
ne hitap eden fÖyle bir mektup al
dık: 

* Conrad Nacel ve Joan Maroh 
Nevyorkt• bir tiyatro iJe anaajman 
yapmqlardır. Şimdi sahnede oynu 
yorlar. 

lzmir Belediyesinin kinynuaani 
bidayetinden beri tatbikine hatladığı 
yeni oktruva tarifesi :yüzünden iz
mir ve hav,.liıi sinem c:ıları ve film 
tüccarlan pek feci ı,;r \.aziyete düt
müılerdir. l•tanbul belediyesi Avnı
padan ıelen filmleriniı:iloıundan bir 
defaya mahsus olnı;ılııııiiıA:re 150 ku
ruş almaktadır. lzmil"! · e filmler la
tanbuldan ithal olun~ktadw. Şim
diye kadar lzmir belediyeıi celen 
filmlerin kiloıundan 1! kuru, oktru-
va resmi almakta idi. Bu defa bu 
resmi 200 kurut çd<anoııtır. Ancak 
böyle biı- karar verirken filmlerin 
mahrecini nµarı itibe.re almamııtır. 
Bu suretle ayni film· lznıire her ci
ritinde 50 lira olıtnıva reımine tabi 
tutulmaktadır. Halbuki lztnir ve h&
valisinde öyle sinemalar vardır ki bir 
haftalık ba..U.tı ancak 30 liraya ba
liğ olmakta ye filim kirası olarak bir 
haftalık ancak 7,50 lira vermektedir. 
Böyle bir ıinema da oktnıva reami 
olarak bir filme ISO lira vermeğe mec 
bur tutulmaktadır. lsmir sinema ve 
film tacirleri tarafırubiıi lzmir bele
diyesine v.-ilen fakat iki hafta ceç· 
tlfi halde elan nazan ltibare alınma
yan müracaatlannın eaaaı tudur: 

• Sıhhati endiıeyi mucip bir devre 
geçiren Tom Mix iyiletmittir. 

* Umumi harpte hatan Luıitania 
vapurunun yüzdürülmeıi mevzuu ba 
hiıtir. Bu tahlis. ameliyesi oafahatı
nnİ, hatta deniz altuıdan dahi filme 
alımDa11na karar verilmiıtir. 

* Amerikan yılclıdartadan Joan 
'içüncü defa olari.k nleniyor. Bu 22 
yaımclalı.i aanı111 artiıt 1926 da Wr 
milyonene, 1928 de de Jonny Conıı.1-
aine ile evlenmiıti. Bu ılefa. da met· 
bur senaryocu Gene Harlcey'i lco.,. 
lığa intihap etti. 

, 

lzmir Belediyeıinin 1 kinunuaa
nidea itibaren tatbik eylediği yeni 
olrtruva tarife1lnln filmler hakkmda
ki fılaaıında büyük biı- J'anlıılılı. var 
du. Bu yanlı ılık acilen tadil edilmez 
" lzmir dahilinde •e c:Warmdaki 
film ve ainemacılıiı mahvedecek ma-

l hiyettedir. 
ı bmir Belediyeai film oktruvuını 

tezyit ederken, lstanbul oktruvaoı
nm yalruz Avrupa veya Amerika dan 
celen filmlere vazettiii oktruvayı na 
zarı dikkate almııtır. 

lstanbul Belediyeıi film oktruva
sını yalnız Avrupadan gelen filmle· 
rin kiloıunun 15 lira ciiınrük reımi
ne nazaran % 10 yani 150 kuru, ok· 
truva reımi , almakta, Türkiye dahi
lindeki tehirlere gönderilen ve bila
hare lıtanbula iade edilen filmltt iıe 
oktruva resmine tabi tutulmamakta
dır. 

iz.mir ve civarı sinemaları, filmJe .. 
rini l•tanbul filmlerinden celbetmek
tedlr. Hiç biriıi A vrupadan doiru
dan doğruya film getirmez. Şu hale 
nazaran lstanbul Beledıyeıinin ok
truva t;rifeıini, yeni tarifesine me
haz ittihaz eden lzmir Belediyesi, lı
tanbul Belediyesinin yaptığı gibi, ti
careti dahiliye olarak lzmire getiri
len filmlerden hiç bir reıim almama
" icap ederken, htanbul Belediyesi
nin memaliki ecnebiyeden cetirilen 
filmler üzerinden aldığı olr.truva res
minden bile yüksek bir resim talep 
etmek ıuretile, Avrupadan doğrudan 
doğnıya memlekete film celbeden ve 
mezkur filmi ıenelerce Türkiye hu
dudu dahilindeki sinemalarda teıhir 
eyleyen bir film • taciri ile o filmi si
nema11nda yalnız bir halta irae eden 
sinemacı beyninde hiç bir fark gözet 
miyor demektir ki; bu cihet şehri
miz sinemacılığını da ızrar etmekte
dir. 

Memleketimizin yegane eğlence 
mahalleri olan sinemalar, hali hazır
da pek büyük bir buhran geçirmek
tedir. En büyük ıinemalar bile haf. 
tada yalnız iki giin itlemekte ve hJ
tanın beş günü bom boş kalmuktad1r. 

Umumi haıılitlannın <' ~ 25 ini . . 

elektrik üeretlerinin esiri bulunan, 
müıterileri ıinemaya celbetmek için 
yaptığı el ve cluftl" ili.nlanııda bileBe 
tediye ve Maliye hi11elerini p8fİn•n 
tediye eden ıinemalanmızdan, tim
di ıröıtereceği filimlerdee de 40 - 50 
lira oktruva iıtemek, bizim hali acze 
düımemize ıebebiyet venıcektir. 

Şehrimiz Belecliyeıinin muhte
rem iz.asından rica ediyoruz, ve ıı....,. 
dilerini defterlerimizi ve hu.planını 
zı tetkika davet ecliyonız. Ufak bir 
tetkik neticesinde anlayacaklardır 
ki: lzmir ıinemalan umumi haıılatla 
nmn % 30 unu Belediye, Maliye, 
lstihlik, Damğa ve aair verırilwe, % 
30 unu film bedellerine, % 10 unu 
elektrik ıirketine o/o 15 ini ldray., 
o/o 5 ini mütebaki meaarife verdikten 
aonra bu meolekte ceçinen ailelere 
bu baıditın o/o 1 O u bile lıalmıyor 
ve hepimUı uranna çalıııyoruL 

750,000 nüfuılu lıtanbul fehrİ 
Belecliyeai ticareti dahiliye olarak 
cetirilen 61mlerden oktruva resmi 
olarak hiç bir ıey almazken, 150,000 
nufuılu lzmir Belediyesin.in ayni 
malın kilosundan 200 lı.uruı iıteme
ıi, çok ve tahammül edemiyecetimiz 
cl«ecede ajır bir yüktür. iki kuruı
tan, :yüz miıli olarak, iki yüz kurup 
çılcanlan bu vercinin, ya latanbul 
gibi külliyen lifrini veya ••cari de
receye tenzilini rica ve iıtirham ey .. 
leriz. 

Muhterem Belediye reiıimizdc" 
ve muhterem Belediye iıuılarmdan 
ikinci iatirhaomnız ıuılur: 

lzmir, şimdiye kadar bütün car
bi Anadolu ainemaları ~n bir mer
kez teıkil ediyor ve bu :yüzden bir 
çok aileler ceçİniyordu. 

Sabatay ile karı11 dünyada 
mı yafıyorlardı, yoksa batka 
bir ileme geçmiıler de oradan 
mı bu tezahüratı seyrediyorlar 
dı? .. Her halde kendilerini ha
yali bir llmıde farzedecek ka
dar mes'ut bulunuyorlardı. 

Dijer taraftan bu hayaaız 
yahudi kalabahğı da ne yaph
jıru, ne gördüğünü fark etmez 
bir bale gelmitti. Sanki yer a
yaklarınm altında kayıyordu. 
Hepsi fUUr ve muhakemelerini 
kaybetmiı bir halele bulunuyor 
lardı. Bu şuurauı: :ııevkin te1i-
rile olacak ki bu binlerce yahu 
di hep biır ajnıdan baiırmafa 
ba1lad11 
· - M•ib, meıih !.. Mesih 
celdi!. ' 

Bunu iıiten Sabatay ken
di pek yakın taraftarlamım 
tetkil ettiği arranın araaından 
ilerledi. Sai elini yukarı kal
dırdı. Bu bir itarettl. Ani ola 
rak bütün deminki batnımalar 
durdu. Herkes ıu-u9tu. 

Y alnııı: ajııı:dan ajıza bir mı 
rıltı vardı. Herlcea yavatça bi
ribirine: 

- Mesih ıöz aöyliyecek! .. 
Onu dinliyelim ! .. 

Diyordu. Sabatay kendisini 
aabıraızhkla dinliyenlere kııa 
bir hikayede bulunmata mec
bur oldu. Onlara: 

- Bana meıih demeyiniz!. 
Sabatay böyle derneği mu

vafık bulmuıtu. Bunun mana
sı timdi kendisinin meıilı diye 
ilin edilmemesi, fakat kendiai 
ne vakit muvafık gördüğünil 
bildirirse o :ı:aman bunun mey 
dana çıkanlması idi. Biraz ev 
v 1>I derin bir şuursuzluk içinde 
naaıl bağntacaklarmı bilemi
yen yahudiler timdi ki.milen 
susmuşlar, bareketıiz duruyor 
!ardı. Aldıklan vaziyetle tunu 
demek istiyorlardı: 

- Madem ki Mesih kendisi 
böyle istiyor, biz de ·susarız .. 
Kendisine "Mesih,, denmesine 
izin vermeyinceye kadar belde-

• 1 nz .. 

Şehrimize bir film hir defa değil, 
ınüteeddit defalar gelir. lıtanbulda 
ıröıterilen bir film fehrimizde El
hamra, Majik ainemalarında cöıte
rildikten aonra Türkiyenin aair bu 
ayar sinemalarında •Öıterilmek üze
re lıtanbula gönderilir. Bir iki ay lı
tanbulda büyük ıinemalardan ceç
tikten <Onra tekrar lzmiı-e cetirile
rek Asri, Ule, Ankara, Şık ıinemala 
rından birine verilir. Bilahare tekrar 
lıtanbula iade edilir. iki, üç ay ora. 
da da yene bu sinemalara mümaıil 
sinemalarda göıterilir va tekrar iz. 
mire getirtilerek ayni film Karııya
ka, Milli kütüphane, Menemen Ma
nisa., Akhisar, Aydın, Denizli, Ispar
ta, Burdur, Unak, ilah .... sinemalıı. 
rına verilir. Bu ıinemaJar bir filme 
7,5 • 20 lira arasında bir kira verir
ltt. Bu kadar ciiz'i bir Ücret mukabi
linde ıretirilerı bir filme 50 lira oktru 
va vermek imki.ımzdır. Bunu talep 
etmek, isimlerini yukarda yazdığı
mız fehjrJer sinemalarının kapanma
•• d~ektir. On liraya film alan, o
tu~ l~ra lıaaılat yapan bir müesıese, 
elli hra oktruva veremez. Bunun i
çindir ki: bir filmden yalnız bir defa 
oktruva alınmaıını iıtirham ederiz. 
Bir filmin ömrü ancak üç, dört sene 
olduğuna nazaran ve lzmir dahilin
deki ufak sinemalarla mülhakat ai
nemalarmın ıröıterdiii filmler iıe iz. 
mirin Elhamra, Majik sinemalannda 
ıeçen üç, dört sene zarfında ıöıte
rilmit filmler olduğu •e bu filmlerin 
de oktruvaaı verilmif bulunduğun
dan, mezkilr ıinemalarm doıyaların
dan, Poli. kontrol defterlerinden ko
laylıkla iıimleri teıbit edilebilecek 
olan bu kabil filmlerin, mükerrer ok
truva re-:minden istiınaıını rica ile 
bu meılek sayesinde ceçinen yüzler 
ce ailenin maiduriyetine meydan ve-. . . . . . . 

Alay bundan ıonra durıun 
ıeçti. Bizzat, "Mesih., in ver 
diği emre itaat eden bu aayı
ıız yahudi kütlesi artık - çı 
karmadan yavat yavaı ilerli
yordu. Sabatay Zevi kardeşle
rinin evine gidiyordu. Alay 
kendiıU. oraya kadar reiakat 
etti. Sabatay kendisini pek te
reAi bir misafir diye karşıla
yan kardeşlerinin ve diğer ya
kınlarının arasında "Kraliçe., 
ile beraber evden içeri girince 
kuytu bir odaya çekildi. Kimıe 
· anlatmak 

Maamafih Sabatay Zevi bu 
vaziyette ne kadar kendine h& 
kim olursa olıun artık halkın 
hissiyatına ti.bi olmaktan ken
disini kurtaramıyacaktı. Öyle 
görünüyordu ki. Sabatay Zevi 
ile kardeti llyaı arasında bu 
huıuıta bir münakata cere
yan ediyordu. Çok geçmeden 
bir rivayet çıktı: tlyaı, Saba
tay Zevi'nin beklenen Mesih 
olduğuna itikat etmiyordu! .. 
Jlyu, Sabatay Zeri'nin Mesih 
olarak ili.n edil-ind«ı ne 
ıibi ıiyul ınahzurlar çrkacatı 
ru dütünüyordu. Natan Guab 
her tarafa datrtbiı beyanna
IMlerinde Me1ih'in zamanın 
paditahmı hükmü altına alaca 
fmı iddia etmeaait mi idi?. 
Böyle bir iddia~ ıııe gibi -. 
ticeler clofuracatmı Uyu he
aap ediyor: bunu zararlı görü
y~. 

Sa6•1•6• lıiieaın 

tlyu bunun yahudi ~aa
U- me,'wn bir takım netice
leri olacajına kanidi. Daha i
leri siderelc bütün bir -••tin 
zarara duçar olmumdan i9e 
Sabatay'm ortadan kalkmuı 
m«ci olacağını dütüoüyordu. 
Bir glin evde yalnız buldufu 
Saba tay' a elinde bir kılıç oldu
ğu halde hücum etti. Bıı teca 
vüıı kartısında Sabatay hiç İti 
dal ve metanetini kaybetmekıi 
zin gö-zlerini kardeJine dikti. 
Uyu bu nazarlar karşısında 
cesaretini büsbütün kaybede
rek elindeki kılıcı bir tarafa at 
tı. Müteakiben ölü gibi yere 
yıkıldı. Sonra kendine geldiği 
zaman artık o da Sabatay'm 
beklenen Mesih olduğuna ki.nü 
len kanaat eetirmit bulunu
yordu. 

Sabatay'a itikat eden halk 
onu her tilrlü feoa alcibetten 
muhafaza çarelerini temin et
mek istiyordu. 

(D~v•mı vai) 

Kaçakçıhkla 
Mücadele 

/z:mirde de şiddeti• 
lterelcet• geçildi 

IZMIR, 18 A.A. - Bütün miil
bakatta kaçakçılığa kartı ,lddetle 
mücadele açılmıflır. Kazalarda ıiga. 
ra kifldı ve tütün kaçakçılığı ,_ 
lar yakalanarak adliyeye verilmekte 
böylelikle lr.açakçılık mücadelesiae 
ber tarafta ebemmiyelk devam olua
maktadır-
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İlkmektep müfettişliği ifeden geçen yazılar Birinci sa 
!S - - - -·---

l MiZAH 

Ame,.ikada 

için imtihanlar yap ldı Gayrimü~an~ller 1Hazin ve vakitsiz ölüm' Fransanın da 

1 .ha ı s .. . . d b. • ·ı k Arasıda çıftlik (Bap 1 inci sahifede) sirayet etmiş ve bu meyanda meŞ:. Sesi duyulmağa 
Borsanın kapısında iki ya

h d. " u ı yazı mı, tura mı?,, OJDll 
yorlaT. Oyunu gören biri ııoıu
yor : 

mti n ar gun ıçın e ıtin ece ' Meselesi Jn Rütlü, harp akademi- Jı_ur Konya .isyanı da vücude gelmi,ş B 1 d 
. si lııı-ndam Fuat Pap.lar ve ti. Bıı tehlıkeli isyanın tenkilinde aş a J 

netice Ve a"' ete bı·ımn·ıe.,.ektir (Baııı 1 laci :ıabHede) , .• Ciindnariy_et lhlk.F_ırkası vila-1 :k':"n- rmhuut~uurn. büyiU: feclakulıklıu1 

- Yahu, ne yapıyorsunuıt 
burda? 

"' loiinıı 5 _ ıo lıia Jinı tıı- 1.,, • .,.. be ...., -da C d t K /, • (Başı 1 inci sahil ede) 
lıadillerin i!tink ~eclilduiıö, Ha J.-• y .... 1 re n:ltl ~ e e stiklilJ harbinde muntazam ordu Ba bıııııaa dair Vaşington'a biç-

- Efendim, biz Amerikan 
bankalannm ikb•line bakıyo· 
nız. Eier yazı gelirse banka iki 
günde iflb edecek. Tara gelir· 
•e bir haftada iflas edecek. E
ter ara havada kalırsa banka 
sağlamdu. 

ilk tNrieat aıüfettiti olmak isti· j aıektepler.i müdürltwi Hilit Ziya n 
ıerı mıalliııııhrin iaıli1uı-.... ... s~ Beyla-Je 'm ıdd· .... rı ' . n 

erfrek muallim -lıt.ı.in4e l>qlamnıı den mürekkepti. 
!"': lıntih~ .ıı _ -ı.tep 1-a.n imtihanlar bet rinde ikmal edi
'!tirıık ebnitlir. Diin yalnız, oüall~ Jecek ... e aetice Aıılıaray.a bilıılirile
n ""!-L zarfta YelıaletteJı ıı~ fb:i: cektir. Buıün tifıolııi imtihan Maarif 
Jolop, ~ep bıfu,.~hha01, ıçt'"!"! lC§kıliıb, mektei> idaresi, ıımıımi ter-

il p ... -ve riifekalmııı İte fazla'/&- rım, sabık Giinrii§hane meb'usu teljkilatma başlandığı en nazik bir bir dipıo-tik teblii vırJr; olruaını§
loBna Jıe1ii L ılaı:uu Lir araya Fethi Beyler ve tdırimizde bu- ana,e .v" tarilıi harbimize (Birirıci br. Binaena1"7ft, hükilmetin ımıka
lııoy....S. - lıia liralık çiftliği 400 hman Jlleb'us!ar erkiJl ümera lnonu aıuharelıesi) diye geçen Yu· bil hath hareketinia ne olacağı talıii 
bin liraya •la aWıililıldaiai, Ptn- -ye zabitan, vı1a,."et erki.;., Halk nan bask11;1 .Deni§ Pa~.Y~ bilhassa irili~ Felı:at e"dcıe de söylenil
di çifiliii 7 fllll?Ya ayJrtp ......ıamı,. hrk t -L-'J't .. b" yaratan hadıselerden bmdır. Yunan mİJ oldniu ~e hakim olan his, 
da toık.•U.. edec:elrl...m;. ı.. ınD"etle ası e,..ı a. ~1 ve ır o1:dusvna karp o ~ bıür mühim Amerika hiikiimetinin jimcliki halde 
cınlanıı lıonolıın "-~ ·· elli ._ _ çok zevat takıp -edıyordu. Cena /Mr kuvvet olarak bulundurulan Çer borçlw meseleoiai lmrcalıunamak ,,;. 

yrt .,.. t.orlııiye cı.r.ı..m.ı- ~ lıi el-' - · · 
lmtilıaa }'apılnıqbr. JDdihaııa -• Ye mes "'"" babielenncfen -yap.ıJa,. 
onda lıatlammt 1J de ilmıal edilmiı- calı:tn·. 

:r.uue 7llZ ,.,,. • '-- Jd • .. L E·L-- . . ı· .. L oldu" A ' ,___.., net ı..ım.., ol<lllfanu jddia etmekte ze.tm .... ııu uga lop araDa&mm ıses = ve karde!f]erının tam bôy ye ••- ıru .., Yrupa nıa ,..,.... 
dirler. C-'-ıot idare .lteyetin.._ .,.. taraf,--:-.ıe bir-L çelenkler ta le. haya._ti ve nazik bir ande birde. 11 meıehleaiai ve lıuaeten beynelmilel 

-• ..,._, ..,,........ ~ b d f _,, bor"'-aaele.mi '-'-· Len-"-'-'--

Z.ld s,...,,, .. 
Ameriklılar lnıiliz e.pnaı 

ile daima c y ederler. Amerika 
hariciye nazırı S~ lnsiJte 
reden avdetinde, etrafmdakile.. 
re fil fıkrayı anlatıp dunıyor-

tir.Heyeti müıneJYize miifettiti UJllll Ayrıca tatbikat ve tefti§ de J'Blf-
ıni ....._ A.ıi, 1- ve erkek muallim tırılacaı.tır. 

İktibaslar 

Salomon adalannda 
insan eti yiyenler 

Hali yamyam kabileler varmış 
w Stoklıolmde çıkan DAGENS NYHETER'tl.n w 

fngiliz gazeteleri, Salomon adala J yayarak, kendilerini tarunmayacak 
,..... m...ı..t olan Mala:rt• ada .. nda bir lıale getirirler. Taarru:dar da ek
ilıi lncüizia ölıliirildüiüııii yazddu. serİya rece yanııt yapılır. A'R!lar .,_ 
Her iki ôlünün '-tlannı -riaıdaırın- yuyan ka.,;i sarwlıır - ınahı...ı.,. 
~~ "!ırmıtlar ve ba ba,ı.n alıp &Ö· arauııda pııaik ı.u..ı et....ı. içia, lıir 
türmiit)erdir. denbire harp nareleri saYUl"llrlaı· 

Ytungaml•I' t/igan. Yahf! s~yhaLır k~rlar: "~afla,; 
Daha Jİnui bet aene ev.e1iJ1e ı.a ıuu nhy ....... Golia, cımk eolia.,, 

.ıar yamyamlık n iuaan kafa11 avcı- /sim al11111/c için 
Lğı Salomon adalaruıda "k &ık va- U 
kidi. Halii hupn bile araıımı böyle ykularıııdan"11yanaa nıahıurlar 
nk' ..... teoacliif ediliyor 01m- Y• lı:açmağı tecrulıe ederler ve ya-

ya _, _,..,.. reounı, s- yem Ce · bbıd ~_.__ • ~'-' lıir ı .. -L:1. • • • :_L-... U§ T'; l hut <:engi kaı..le meeı.... olr.n4ar. 

imal ediLnİf bir cenk aaluu veya bat ,_.. .. _.._.. ~.gafil ~
ka bir §eyi tea'it etmelı J&zmıııeldiii :~"'"'. ':""' tiu~ • •YA ,.eder~ tımt
zamanln, yerliler ıırf insan lıa§ı te- gıı açın magl~p olıırl_a!:. Hw:ıım 
darik etmek ııayeıile baıka adalara e4enl.er, daha :zıyac'fe mn ııman l!"'.ı.. 
eeferler tertip ederlerdi.. Bu oeferler lama.ga ~!~!ar .. Eneli kendısuı
bazan yiiz elli mil mesafedeki den Hınutı ogn:nırler, onclaa aoııra 
ad-•- ;.._ .....,,_ -.ıa· ,_,, lıaıını koparırlar. 

ıtU.«1' -.. ~ı .......... "" IC'UI ır ve cenaa~ 
verler tn'de.ıLriade ,.;i>: elli, ilki Jİİ1: Diitınan çocııldanaa lıiç dalwnul 
insaıa bato cwianet ııetirirte...ıi. wz. Miihac:iınler oalan lıendi lrö•
Mümkünoe yemek içia - iyi parça- J.rine götürürler Ye kendi çoc:ıııw;;., 
lar addettikleri kol 'Ve 'G'•klan da ai>i lıalıarlar.. Ba 9Uretle ile lıahile-
brrakmazlardı. niın ıuifaa mlı:.ı...,. pıialtı;loır. 

Yenilıine :rerfileri 'bö,le azaklara Avcılann a•cleti mııılıtqem bir 
sefut... tertip et..İ!"Orlar, sadece hayranı .,;;..ü.üir. Xö, .. _ i-· . _ 
ko~r- laanız etmelıle ilı,;fa &- •- - re 
diyorlar. cukt&n lazla batlrop...t......, lıoııı bay 

Wi.2 Ümi= ıle • Alma11 1ııfttifi 
Tugerist ismmde lıir lı.al:ıileain n....ı 
kafa avına ç•ktıklaruıı tetkik etnaiı
t.iı-. Ba zat ,önliikleı iu.i !öyle ıınfa. 
byor: 

"Bu kabilenin tu~ ettiii kG 
avı, oadece gençlerin hoıuna giden 
biı· - y.ı...t ..... _,.4ıuunc1ıa laJı 
ramanlığuu gÖ&tl>l ~ bir m..t 
değil, fakat ı...ki.lô bir liizıım ii.zerinc 
yapbfma hnidir:" Çoculdarımn:a 
iıim Wmaiı: M-f,, *'rler. 

Bu lııuiı ve İptidai lııalııiıle ... çe. 
cuğa İı<İtn koymak için, batka kabile 
den lıirini ildi.....a. &dettir. Bu Mii
nün1batıÇile ...-t.ı. i....; ıle ele c ; iı 
sayı ır. ocuiun babası bu iımi oi
luna eh verebilir. 

Onun i~ a.ltuı- sa"- kafa 
•mı ıretirmelı değil, i...Uni de 
öiren-ıiı: lôıaıı 1 1. 1 . p,- ... Jıa.. 
lanın ise kıymeti _yoktur. Baaau bıırı 
lardan hile yotlanna sapanlar yok 
depdir.. B.nlw ....... Wwyı ~
dikleri zaman, JoeaclilaUwl...,. lııir ioim 
koyarak, an'aneyi lıozmaktad .. lar. 

Fakat 1'ôyle lııile yapanlar şiddet 
le • ' al imelsts•ler. 

v .... ıw ...... luiilrii...c> .... 
'.·~ata avcılığı" ..,. önüne g~k 
tçın "°" derece ça}lfmaktadtr. HatU 
daha aİJade loontroı altmda bulunan 
salı.il yerlerde hı. ~ "'
mcıı miıü olahiltnd<tedirls lalıat 

l. • ' aumnn ıç taı-aflannda iae kafa avcı-
lı~ı el'~ hl . ,, '""' ._ kafa .. 
prınç gilıi. ı>atıWs Plıi aı--, -1ır. 
Bir ticaret metaıdır. 

Nasıl .u.ı:ı 91/uıri§r? 

Ek-"7a b;;Qa blıile ....... a
va ÇJkar. Evveli lıoiyiik lıir -
~e~tip edilir. Bütün köy bu Jıa,r_ 
•ttir.lı eder. E~ler lıitince ka
dınlar evde kalır ,.. ~ a..ıo. 
~nde tapılacak ı..,,.....nı Jıazırlıiı 
ıle meHruJ olutlar. Erkekler ise si
~~· Jıir kaç 'uf' '1ı -,i, ecdde
nnı alırlar •e kayıklara ltineı·elr apı 
lırlıu-. 

Bu .eEerl<r --~,,., a ••, 
li bir luıç kifiıün lruma 1 a•nda ida
re eclffir. Erkek çocuklar da şe/
iştirak c~Ur. !derler cliima ev"'el 
den ve dikkatle bazırlaıırr. Hücıım 
edilecek h '1ezin caıu61ar kullana 
ralc, •efeıi ~ alıınaaı ve - • .....; 
müdafaaya lıazu.lanmuı da mü _ 
kündiit-. Bir k..W.. "- ....... 4 
rak taarruz etrneıı. Mm.telif ""=' 
ra ayrılır ve avdet için ""'-tac:ııJıla
n yerleri evvelden tayin ettikten 
ııonra dafıılırt.a,. .,. mwhtelif ı.;;,ter; 
~~rlar. KaWe, ~ eldufu 
~ıbı, av11ette de toplu bir hıılde se
hr. 

ram dalwı ııariik elur -.. 1wıftaıar.. 
sürer. Bu suretle de :rai dojacalı 
çocuklara hazır ilİla v~ fu 
la kesik bfal• .ilıtiyaı olarak muha 
faza edilir. 

Sa!Qllloa adalannda lıükiiaı sü
ren Holıında maı.....11, bu gayri .in
ııaıi idetin önüne ,geçmek maksadile 
- derece de çab!'Daktadır. 

V ahıil~ ellerinde ne kadar kafa 
Uısı -.-sa, teolim ehneıfe mecbur tu· 
tulmaktadır. Fakat lıunl"1" dini ., • ., 
-ıen ile Holandalılann ka•unlar
telif edebilmek İçin bir kobylık bul. 
mutlerdtr. 

Kllfaııın en mübiı:n bir parçuıQI 
alıkO!'anlı;, ..,..Wni t-edim etmekte
~rler. ElleriU.e blıın ~.Ja ila 
bütü l.ııfa 1-a '' ' T i nmWa 
za cdiyol"!Dllf ciLi .bakarlar. Bu ... 
retle alclatdıklan için de lıeyazların 
budııb.1.W.n iie aı ' ı•ıla .ı..,. ~er 
ler. 

Gariptir ki, bazı berazlarda u
:latı .111~~ tı..nJa_r arası~a lıalınca, 
y ... lılcnn adetfenni bcaimoiyorlar. 
Salomon adalann.ı. y;ımyamlarla 
&Z\la miiddet. beı·aı..,.. 1ra1.., &..ilz 
'5wnde 1.i, l Uılya.a d" yamyamla _ 
mışt"': ~atta. bıraktığı notlarda 1!. 
..,.. - ta..-aye ebıı..td..tir, Bübas. 
• kollarla bacağı., ..,..,,. etJ.:rioıön 
ı:zzetüıi nıedhu sena eylemrkte
asr. 

Grip salgın 
Halinde.. 

-·-
Bir ç•k tl11ireler nıemur.~nz 

gibi kaldı 

• Ş"""-izde an. lı~ı·a~ıj. ıictikp: 
çoialmaktadır. a- daire.leni.. bir 
ç<J&r menıurlar lıaıtaloınaralr iıler;nin 
... ma ırelememektedirleı·. 

Ditı <le Adli,.,.., lıirind Ye iicitı>. 
~ ceza mahkemderi, ban loiki..İe
,... haatalanınalar.ı yiiziincleo ,,.;;~-
liikJ., tepW.il eMİhttittft-. • -, 

- - --

mde 5 - & 'bin ISalı1. ı.-osa oı.. pıuyordu.. Bu meyanda Kolor· ~re .upna.a s~ ıuua alıti mev.ti et hül;:_...., ••-- ol~ ~-.... ~ 
ciğer bir~ IWI P&f'lya. kea r · du Jmmand nb" H abd ti~•ı:ı vakıt. kılhassa E!hem kuvvet .._ llADD1 uu0 _ ~ 
ııin de Trilmpie 9fdii:i rıriizayd ; • . .a gı, tıp e.. luının renkilınde Ill:rvuı Pttşanın ro olan Ye mitaddit defalar beyan ve 
ne boaolan ııWıetia.ıe itıinık ettiril mnı, Ha.rbıye mektebi, .Halk lü çak büyük olmuJt.ur. lzuottin p., ifade kdmmıt bulunan vaziyetini 
ımedijiaılea d'olayı _._ eımq -ve Iırkas•, latanbul Lele&yesı, :ı:ev şanın Küt<lhyada çok mabirane sevk mulıefaza etmek taaaYYU111uda lla
lıu HMI P-~ nnu:ip <esi, biraderi, Bileıcik meb'uını ve ldaresile mağliip ettiği Ethem lanclaiuılur. Ancak Amerib, lııalı:ıı
olınqtar. Salih Bey bahriyeliler tıbbiye kuvvetkrini büsbütün inhizama uğ kunclan ftZ seçmemekte ..e bu:eket 

İıl.re Jııeyel.illlleıı .ıiier 1ıir alin liler aakerl bu tar ektebi rıttan yegiine amil Derviş Paşaarn ~melı: içiııı Latı.sanne konfenaunm 

mut. 
Stimaoa. sab.k İngiliz mali

ye nazm Snowden ile birlikte 
Lcındra haricinde otomobille 
bir aıeziti Yapmlflu. Bir ara
ldı:: Stimson fOSCDin kenarında 
acemice bir Ya"ZI ile fU levha~ 
gÖl'DIÜf. 

takciri kıymet k..usyoaund. ıloa- '--~'L. __ .... ely mG-~ild.'k-:~ yıldmm gibi saldırı.~Jarı olmu~ur. "Y• huna münıasil diğ ... beyaelmi-
yaeı tetkik edilenk ..ı. •=ılai• aen .... tanan er, cu ı u- Vakıa bu maksatla sevk ve tav· lel müzakenılerin elde edeceği netice 
göriilmiqt:Gr. a.._ iurine ı.. aa çülıc aıhit mektebi, Beyoğlu zil edilen ı.u süvari kuvvetkn"nin lere ina-- eyl......kt...ür. 
ela "...ı-+i ....._ ,....._,, 0 W- Halk fuka.s:ı kaza merkezi na- bir kumandam vanlı. Fakat bu emir Sô7an malıa6fın filôrleri. koqre 
41e pydiaÜbaılil de cki;iliaa. Pt•wi JIUna ~ler konulm1J4tu. Ce ve kumanda makammm hadit;ata i- nin .... ı;ı- fimctiki vaiy«ioıi cle
hadi1 olııı.}'DICa ",et_,_~ ft•~e _ '•yma Harb" T bb" deta seyirci kalırcasına terahi ve la iiş•ı.-...::.e kati~ muarız olıhı"'
tinde ele itim_,..,.,. diye\ '? · 1ıw. &'~~lhz • kü '.!ke.,~t ıye, kaydisi üzerine lnı kuvvetler Der..-iş n:ıe~ıJetiir. ,,_ g• 

J>iiwr ıaıar:-, >§lııs • • k +1e- " .... • an ÇU , a.s- Beyin kumand;ısma VJ!rilmi!jllr. "Dikkat! Şosenin :ııol tarafı
na Yf!Dİ katran döldilmii§tür. 
Okumak bilmeyenler karşı ta
raftaki aşçıya mücaraat etsin
ler.,, 

rini talaıiıa edecek ~ tal.ip ve keti liseler talebesi, piyade, top Yunan ordusu lnönü.ade inhi.za- Panailunya iy"1U M. Reed, ıe-
iıataç eılilıaediğiai, boo>o ' ,. para et çu, bahri.ye, süvari tabur ve bö ma uğrarken Derviş Paşa da kendj senlerıle tmnirat mesdeoi ile bot ;I 
Jl!e ·- : gCiren lıir pyı -, lülderile polis müfrezesi i_ştirak em:in" verilen bütün ıriinri kırvvet meıeleainin yektije.iden tam.men 
dıller lıir !'""btm tqeb•iıü ile, a- etmif buluı;.uyord B d lerile Etbem k?1n'etlerinin Kerileri ayrı iki mesele olduğunu Ye Alman-
relamıda lliWl taplıyıırak cemiyet ..._ 1_ • d H bu: un ~ ne doğru geceleri dahi yürümek su- ya'run tecllyatta bulunmamasının 
konçeoiııin içtiınaa .ı.....tiııi istemi§ ı>aŞ~ pıya e, ar tye, Kulelı reti1e tevcih ettiği müthiş darbeler Amerlt.a'nın borçluları üzerinde bir 
Jerdir. Btıaı.ııı üurine !l"'Çen ay ııon musika bandoları: vardı. Cenaze le bunları sersem etmiş ve bir daha tesir icra etmesi iktiza etmiyeceji 
l~ında konpeıııi:n ıLıveti :ı:anıreti alayı büyük bir matem içinde toplanmalarına zaman ve imlrin bt- tezini yenidan teyit etmiştir. 
hlisıl olmuı, tayja edilea ,,V. •elme- Harbiye Macka yolile Tetviki- rakmamıştır. Dervi§ Paşamn, tam do Binnetice, kongn borçluları ta
den, ~~~re ito ayak .ı.. \ir ilı:i ye~ gclirilmiftir. Bura- kuz g.ün süren bu kahramanane sav ahhiitleriui ifa etmemekte ıerbeat bı 
gaynm d?ın - loe- da --1e .. akı letlerıledir ki ba§kumandanın da bu rakmaiı tercilı edecektir. Amerikan 
ri • · .ı.ua. takdiri kyaw:t og namazım mute p, yurdukları üzer.e bunlar kamilen e- ........... ı.n bu slll"etle Amerika hiikô 
itleri imaç edil..İftİr. S.. ·~ ~h~un c:eııue namazı bü- sir ~dilm_iş yaln1z o hain iJç kardeş metinin Yergilerin tezyidini diqiindü 
~-~~ luıaa'reye ptme- Yiik bir cemaatle kılmmıthr· yenı vazüe almak üzere düpıan or-
mıı, ~ ~I =!. b .içbıaa Badelına ala1 •Ylll şekilde hare- dugahına f!•ğmM>i1miş!erdi. jii lıir oırada ı... rniihim matltibııa
gııyn muayyen hır gune bırakılmı§- ket ederek cıınaze Maçka kabris !-tfoci ı aöı:ıii. Sakarya muharebe- daa Vllqeçrrteüni hir tiirlii anlıya-
t:r.. tan et- ihni it" B d lennde de vazifesini çok iyi yapa» mamalda ..lan mlintelıipl<r lıııızul"Ull 

.. Bu .J.erait karşısında, bazı gayr.ı- ~~~ 1'..ef~~..ı.-ı~ r. ur~ 8 Derviş Paşayı son büyük taarruzda da uuuldi bir .._.,..et ileri sürebile-
mubacli- aralarında anlaııarak bo- "lllernulB .. ııeumrken kabrısta da mütafea edt!lim alılerdir. 
nolannı bir "?~ koyup bü_yijk mü- nın dııarıaında muzikalar ma- 2S Ağustos akŞ..mı Afyon ceını- ıc-,.-in iB.tihabata bılar bu 
b:yedelere .1llllfta;'<e": .~ı.ten tem mar4mı çalıyordu. Ce bunda lirkasmı yerleştirerek ça<ll-
ş~ .~e olma~ ilen •-ekte nazıe ılefnedildikten aonra rmda portatif masası üzerine Sl!rdi battı hareketi m11halaza etmefe ui-

ve bınbinle anlaımaga çalıımakta- kabri ha d el K ' ği haritası lnş11Jda mütevazi sakin raı-u mııhteme.ldir. z-.... gerek 
dırlar. I tın a evv i. .. 0

_:- fakat temkiali ve t.tıt:minkJr bir •az' .,..,...ııri,.,tı;iler cerek demoknı.tlar, 

Yugoslavya 
s6ri öldü. 

(Bap 1 inci sahifede) 
nz istirahat ıııbnİf. fakat .bıılinı:lelı;i 
fenalık utbjmcllın yakında bulıımm 
Amerikan huıa-inden- bir .hekiuı 
cdbedilnıiııtir. Hekim. Niı:Wtch'i lıale 
ti nw de bulmus v~ kendisine bir L' 
Huile Camphrc :;irinırası yapmış ise 
de bir teairi ı;lmamıştır. Yediyi bir 
lı:aç dakika a-eçe Af. Nichitch vefat 
c1miştir. Müteveffa, nin ccaedi dün 
Taksimde SıraserYilor"deki .ikametga
hına wılrledilettk salona ahmıuş ve 
.!ün akşam merllİm!e tabuta konul
muştur. 

Bu sahah saat Jl,30 da ilaımetga· 
1ımda istirahati ruhi için bir ayini 
nllııutl yap.ılacaktır. 

Ceset te bu akşamki konvAnsiyo-
11el trenile B"l~t'a nalı:ledilecektir. 
Miiteveffanm ailesi ile ayni trenle 
Belgrat'a gidecclderclir. 

M. Lubounıir Nic:hitch, Anma 
diplomalli mdıafilinde kendini pek 
fle'Vdİnni§, Yugaallivya hiiküınetinlıı 
mahlr diplomatlanndan :idi. Vefab 
U.eS"SiiT'le lı:arşılanm:ıştır. Dün fehri
mlzdeki dostlan 11e eefaı-etler erkanı 
ikametgahına giderek ailesine beyani 
ta&iyet ctıni<lerdir. Madam Nicbitdı 
!<ld.lleti teessüründen ziyaret kabuİ 
etmediğinden ziyaretçiler i~ıı bir def 
ter ıahsiş edilmittir. 

Diiıı eefattt erkinı dmn bir te
essür ~nde idiler. Sefaret er""='
dan M. Chetbina dün bize dedi iri:-

- Müteveffa iyi bir dost ve iyi 
lııir fei idi. YugosliYya hiikmntti 
M:. Nichitclo'in şaiwnda mühim bir 
dipl1>111at kaybetmiştir.'" 

Dün ioir refikimiz miitevaffamn 
vefab etulında taL!Wcııt yapılacağı
m ~" ise de mu ftTÜaı :=alil 
mata göce, tahlrllaıtı icap ettittcek 
bir IDOlele vokmr. Sefirin. mulıteum 
olan pltaiyeti doJay1Tile muayenem 
bin.at ltdoıl.i.., sihltlye müdürii Ne
tet Ôsıu•ıı B. ta"'fmdan ica-a edi].. 
mi§ ve kain sektesinden yefat ettiği 
anlaşılmı•tır. 

oır~';l lnmıandam • Şükrü içinde gördüğümüz Dervi~ Paşayı ikinci lıir cnoratoriımıııu taaclikiııd• 
Naıh Pafa, Dernş Paşa 26 Ağus>tos günii doğrudan doğruya $0nra miintahiplerin huzuruna çıktık 
nm hayatı a.skeriyeaile meziyet Afyoa istikametine taarruz ederkea Jan tıılıdlrde vazi7etlerinin bozıılma
leri ve fazaili hakkında lasa bir Kocatepeden muharebeyi idar" edı.n •ından korkmaktadırlar; 
hitabe irat etti. Ve bunduı son Başkumandanın takdirine mazhıu 

rh ,__ . k h olan ate§li ve fflWletli lıdt.tı ktnnan-
ra me uınun mtenaıubi a ra- darılarıllılanı bi'ri olarak talllmı§tık 
manarıeai hakkındaki sözü, o za •JJad '··-' d"" d · 

B k dan} k 
A ,. o • ...,a JJ§D18n or a.suaun ha 

man aş uman ık ararra- yat ve bfıtırasına nihayet veren 
hmda erkiJ11 :harbiye veza.ifin- (Başkumandan meydan muhare1*
de balıınan Cürnburiyet Halk sirıde) üe Dervi!J P•şanın bir bhra
&rkaaı 'filayet "heyeti idare reisi ırıanllğıaa daha şabit oluyoruz. O da 
Cevdet Kerim Beye bırakb.. lııımandasmdaki 11 inci lırkamn ile

CeJJtld Kerim Beyin lıitabeııi 
Cevdet Kerim Bey !fU hitabe 

yi' İrat et111i.1 lir1 
lllııht«em demliler, .bbr.ııman 

.aıdııerJ,,r; 

Ar.tmJzda fl<>D dalcikaltırım Ke.çİ
ren Davq P.aşa değerli re zııuyJlf. 
iakryetli m aska olduğu .lrııdar, 
Türlr h<tildV ve mJr>J•p 1--eketintk 
.aıeıl<ür Jıizmet ve fedd:frJ,iz Jıeb
.ketrmş büyük bir bbramıındn-. Şa 
dakikada, pfilr 'Ve ne~i6 lraln:ıaıır ut
runıı kıım:nı bimallaba <lölt:tüğu Jou 
.lnsalıttz t9pr>1.kl«a Jranpuş olan 
Derviı Pll!Jll, gelr '1alrti:tanılrr ki ara 
ıarztlan bl/Jimfrin -Mrinlifi~ yli.lr
.ııelmiı ve orada ytt tutıfmf olarak 
aynJ.mılJ lnılıuıayar. 

Askeri meziyet ve insani fazilet
krini Şıi:trü Nafü Pap BnretlerU:ı 
ıfen ıfinlediğimiz bn biiyüJr 61üniin 
başrnda omm bir "" da kalıı:amentılr 
farım ko:ımşalım, 

ri hatlarında bu tarih1 muhare~yi 
idare eden Büyük ~azfoin mubare 
benin en buhranlı safhasmda kımdi 
ne venfiği hücum t:mrini ırtrnm üs
tünde Türk Jı:ımıanda.nrna 7.akıpn 
ı:eng§veranı. bir has/atla ileri atllır 
nk ilrkBSJıoı ve bittesir bütün cep. 
beyi stingü hiicumuna Jcaldırması
drr. Derviş Pş. yı bu muhakkak 6111-
nıe I rr.kMnım vı O.iiıode olarak atan 
Jcuvvet -un yiibek ruhundaki ia
tiklaJ ve inlulap a§k ve imam idi. 

işte.elendiler bir dakika sonra bu 
ıssız mezarh~ bırakacağımız 
Derviı Paşa bu lıtiyük insandı. Ha
yır lkrvif Patı: •n ıssız hir mnar 
da deplsi.a, sen ıiiilllhn beri da/ta 
1'üyüJ: /Hr :nnıhabbetle. tim biiyü 
bir fdlıatle ve derin bir teeuürle 
lıarp IDl!ytlanJanmla olduğu gibi biJ 
yük B11§i:UD1kndanmm kalbiade ya
pyan bir "ahtiyarsm ... 

Sen dünden beri inkılSp erkıimmn 
arasında ,vaşayan bir fani olmald.ıuı 
~lkllilJ. Türle lstiJ:Jil "U bıJallp -
ribitte el>edi..,.,n J'l'f"J'2D 1>ir mal ol 
ıııuşsv.a. 

Sana bin /Jir rahmet ve maifireL. 

Fetlıi ilegi• lıiUthni 
Cevdet Kerim Beycim _,.a Ha 
hz Y llf&r Bey ınüe11ir lıir _... 
siye •A••n-..tur. Müteelob-a 
sabık Giimiiflıane ıneb'uu Fet 
lai Bey 4e 'lıir hitabe irat etti, 

Elendiler; 

Maamafih, kongrenin bu vaziye
tinin ilanihaye deYam etnıealıae ihti
mal verilmekte ve Yllkuatın kenclile
rini ... Yaziyeti değiılinnefe seorlı:e
cleceii oöyienmeı.tedir. 

O _,,an AIPerika parlimente a• 
Dil, IMılu-an devri için bir u:zlatn
derpiş etmekten imtina eyfeıniyecek 
ı ... dir. 

Yarım bilgi 
(Ba~ı 1 iıu:i sahHede) 

Bilhassa yarım bilgiluin 90.k ,,.,,.._ 
n dokunur. Fena bir tecrübe, ~i
ze] bir teşebbüsü çok guiye atıdJi
lir. Şııuu muhali.ak .olaralr. bi!inİ2 
ki ; JLIMDE BlR TAM ADAM, 
1000 YARIM ADAMA. TERCiH 
OLUNUR. 

Her cismin yatımları bı"rleşerek 
vahit yapabı1ir. Falı:at iasıuılar için 
bu kaide cari değildir. lliıude yüz 
yarım adam, daima 100 yarım adam 
dır bumınla tam ve mllummel 8ğ· 
renmeği ~et edipmım." 

ismet Pı. bundan sonra Yiiksek 
Ziraat miiesseselerincle çalıpn genç
lerimize bitap ederelı: 1ıu7 •rınutlar
dır ki: 

"Bic çolcJerınu: ~i uıJısiJ göre
ttk llurıı<Lıı maallimlik, mwırilllilc 

7aptılrtan sonra Avrupaya gittinia. 
Orada illtiJiUll çalqtnıtt. Şimdi de 
ecnebi ,,,..ıesörlede ııevit; ~sa; 

et/İ-,OTSUllU:t;. Bu 11J1%İtJ İÇÜJ, -mJe
Jıet ve ıaJu.sları.ıuz Jıı!s:dr• lutçaıJ 
atyault 6ir laattu. T.ım /lih12 Jıo.. 
alar lllııınız n iyi ~açltt ,.ıifti-.... nmz. 

tacı ~ balmıuyordıı. 

Stimson ırülerek levh.a yı 
Snowden'e göatermiı. O da 0 • 

kumuf, fakat hiç bir hayret e
seri göstermemiş . 

Yirmi dadika sonra otomo
bil §ehre girerken Snowdeıı bir 
den ~İre bir kahkaha koparmıt 
ve Stımaona dönerek demiı ki: 

- Sahi! O levha çok tuhaf! 
Ya aşçı dükknda değilse .. 

F,a·ıu11d11 

Bi.lil-..asıta •ergilerle bilva· 
•ıta vergiler arasında fark var
dır. 8<Uıa bilavasıta vergi hak
kında bir misal gösteriniz. 

- Köpeklerden alınan re
sim .. 

- Amma da yaptıDut. Bu bi
livasıta vergi değil ki.. 

- Nasıl değil efendim? Pa
rayı köpek mi veriyor? 

lspang1ıda 
Bir mektepte, hoca küçük 

talebeden birine soruyor: 
- Roderigue, neden çalışlDI 

yorsun? 
- Burün rrev yapacağım 

hoeafendi .. Biz çocuklar çalışa· 
lam, hocalar para kazanım, o
fur mu? 

Londr•da 

Loodrada bir einayet dava· 
smda .ma:ı.ııun hemen hemen 
idam• ma'lıkum olacağa benzi
yor. Tam o sırada müddci.umu
u ile müdafaa vekili arasında, 
doktorların -..erdiği rapoT mese 
lesinden bir münakaşa çıkıyor . 
Müddeiumumi diyor ki~ 

- Doktorltr ela, pmc ili, di
ler inMnlar ıılti hata edebilir· 
ler. 

Müdafaa vekili de bağırıyor: 
- Hakimler de hata edebilir 

ler. 
- E•et, doktorlar hata eder 

lerse, hikimler de maznunu bir 
metre yerin .. ıtına sönderel.ilir 
ler. 

- Fakat hikimler hata eder 
lene, maznunun bir metre aya
iıa yerden kesebilirler. 

l.talHddtı 

- Don Juaıı'ı Y&Zlrllf diye 
Slıakespeare' e bu kadar tariz 
olar mu? 

- Oha! Don Juan'ı yazan 
.ı-><:l L-1 ç···· 1 0 """'lJU De. llUttf • 
-itte iyi ya! Ben 4le onu 

.öylüy--. Yazmadığı b.lde 
bile tariz ediyorlar. 

Müteveffanm lııu alqam Bel,,at' 
a nakıe.ıilec:ek olan ceı:ıazuinc Reisi
cümlıur He. ile İsmet P, .. Hz. Hari
ciye ve Dahili:rc vdrillrri ve Vali Mil 
hlıtitı B. naını.aa birer çelenk vaıo
kın-ttur. 

TüTk lstiklli1 bsrbine, vatanuı 
ilk felaket günüme (erkin. bıup 
binba§ısı Derviş Bey) olarak ksu. 
şan mı!'rlıam, bın'l>in sonunda bu bil 
J'Ük ve ,,,;m seferin tsrı"bı"ne Derviş 
Pş. o1aralr geçmif(ir. Sinirlerin lllÜ
temadiyen gergin ve fikirlerin hin 
bir türlü tesirlerle ırıii•emadiyea ka 
rıştrrıldığı o kara ve lelliketJi giüt
Jerde Jkrviş P.afB bir giln /ja§nıayan 
.'l'adahri ve daiu.ı.a doğru görüşlüğü 
ile dJJJıa büyük kumandsnbırmın JJ
bamıa1 benimseaı.i!,j ve linii.ade yürü 
müş yilsd: bir askerdir. Dört seM 
Jjk fedakarlıkla geçen umumi harp 
tea sonra bir sabah adeta keDJJi hıui 
cLıuleki biitün i/JeJ!/iİ dÜfll'lln Juy.aie 
tinde ,,., yurda iifüpıUlf s•rdüğü
ıııüz gün bıı millet bir ande, te#dlıit 
sı:ı, bülciimets.iz ve malzeme<iiz kalı 
vttmİfii. O gü.u bütüa bıı yokluk
lar içinde yJ!lnz biyülı Türk r;nilJ,,_ 
tinia varlığnu gören v.e MJeu Gazi 
bap geçip ipret Vf!rdiği vakit cep
belerde i'Jlı vazile ıd.10 /r.ahnunan.JaT 
arasmda erkfi.nr barp llinbaıpD Der
.,;t Be;vi de görüyOZU%. 

Dda ~ :Jmfta iJııen Ye pelc S#!V 

•ili .mili J-.e:ndiaale.a dab.ıı pek ço.lr 
biuııet bd:l,,,.,..be iaa f- a w 
lurstalıla .hırlı.uı o1aa .tünımaa 
Dıern, Pııpı bu dakıhıla topn.lr!ara 
tevdi olıuıııaken daiu matem biM
ri içiııde Jııılp/uimiz prpımABld:a
~ltr. Ba matem lriıılerim iüv- v.e ;. 
iade etlll<!lr, Türk ordasııını11 Du
.-iı Papma ö1iimü ilıe :uiradıb zi
yanı izah edebilmek, bellim .Hnm 
<hğiJdfr. 

Bıı •otle cesedim raprlfia verdi
ffouı:; Jhnri'l Pap :manevi~e .ı. 
.İma ySJtnanda, oıvlrmım V• mi/Jetia 
Jtinde canlI .blac:aJ:tır. Yalar% can
b kııl.m.ıılü i.lrtifa etıııqece/ı:, silib 
arkadl.flanna ~arı• cazı vce 
-.erji ~k bir iiti<k 6'6i PJllyıı 
caJctu.,. •rriiıı 

Miitn1eff11nıa terciimei lıtıll 
llı(. Luhoımıir Nichitcb JU9 se

nesinde KragujeY11tz'da cfotmlJ!tur. 
Etyevm 53 y.,_ı. idi Hukuk fa
llülteııindcıı ID'!ADI oidukta11 aonra 
l!IO.S u Y"gotıllivyıı. .luıriciye nenn
tine iıtti&ap et119iştir. 1'101 Parla se
fareıi maiyetiııt manıır edilmlt "" 
1910 da ~ locırDoioııhıfu katip 
Jilllne tayin ~- Umumi ita 
te ihtiwat zabiti .............,,_ "'-~ - · rp ,, - .a.ınaye ne-

Nuhıldar bittiküa IOllra cli
Jlll meruim yapilmıt Ye ... eri
,.etini genç ve &Ü%İııfe sabit.. 
letkil eden Ye lıu dei..ti kuman 
-.. aoa yazifei hürmet Ye talı:. 
diderini ifaya btaa hU01m bii 
yük bir teessür Ye kederle mer 
'-mu aiikmıetgihı .lıedlaine 
teme•eaek blıri.tanduıı ayni. 
mlfbr, 

Bu _.nem c.enaııe _... 
•inde har lıuhmanlula &iizer 
•ibta • ' 'r•a11 INh.lerce halla
mazm alaka Ye ı-ür& DÜma· 
.,... Wi. 

"' .. 

Alqama ne var? 
tc.-1. Ja.id•ed"ı... Hıaaa. •·mc• . 

Jı ip. h!lııw kil CHl•n hahduiu 
..ı- aiıiJı•. Fıolıat ko ıla ·r 

• '• .,.. selmittir .. K..dın 
Itır r • .... 'JW! 

- itte lıe,elwdinin de ya,.ncfa 
IÔ')"la7ww: Hıyv, knz, balkabaj-ı.. 

tc- ten.lıinli, hiç iatifinl boz· 
~-

- P.W. e'ıHı. 811ular ögleyel 

"" ...... 1 
lbtiyarh ta istenirmiş .. 

Cemil, 4ôrt yapıuf,. ! Muanın üs
~ Pııolata lmtu•una yetiıınelr 
ic;in uğr-.ıp dW"duktan ıonra: 

8tı cDa,,el Mferleri, .....-wu.. 
yetle netioe vermeei için dilılcatfe ve 
Wr sok bi1ıolee-e mlinıca.ıt edilmek 

ureti .-.. şuioeu. ~fin<ie \'t' 
Har.iciye nezattti .lıitibi ıımwmilifin 
ıle, balııa.llW§tur. On sezıc, müdde{le 
Ynr-Jiory;;.nnı Tiran tefirtipa, bili 
Jıare Prac, Vtf!OR, Sofya lefirliğini 
ifa etııııılııı "fe 1930 ta Yucoellvyanm 
Anbra eefirliiine tayin edilmiytir. 

llüteftffasııa iki lıuı..., bir oğlu 
,,..dır. 

Merlıu:aıua l$1ilrl§J barbiadelı:i 
bayatım, o t=ilıin ~ı Dlan./t; kav 
vayı milliye deui .,., mu.ııtazam or
du ~alhası olmıık ii:ze.re ilıi~ ay.mı
lliliriz. Bid.tyette bafııo.a ge<;ıiji .-. 
/ur ve çet.eden :nW.r"lılcep IUr l:<.<IUI 
lıuv'VetJe Akhisıtr 191ntalu.sı,.,,. :Yıı
JJarı Jr.rt'Alarım lllı~J; -itil t>lkn IHr 
vif Bqi lıiraz :;oma .Aaaf'ırran j. 
/dnci i&yarunı bastrra.nlar ar11.suıd• 
lııııluyor~ .. Üç ay hdar devam edt!n 
Biga, Gönan Kirmasti ve Bandırma 
mınta.blıırına ya,,dan. ill telilihli 
isyam lıubnnakta ""'r.lrunııı:ıı diğer 
arbd.ql.tırih birlilrl. röstertliği le
dakir!ılc il'YVU ri~rtl". 

Jt22 seDe4i JO Ağustos giinii öaı 
1.tırmıfa b;qk:ıımmdanbırı balaıımak 
MZl!re basım ordıtlarfle dolmtlm 
ıioğnı;pı hr§l J:arpya geJe11 T.iln 
J:uvvetlerinin lkınaeııdanı g6z "l'itfla 
rnmda 1111 toprağa w:rıliğimiz bll
ramaa idi. O a.aıle idi ki BaP,,m•n 
ti.a.ıııauı: Gazi, multınna .Wfki al
•u vt o.ea doğrudaıo doğnrya emirle 
rini .-.erdi. Bu ~Ieri alan TıUI: 
lcahrııaam merhum atma lliodi, dfif 
mandam pervasız ttl!J battım yarı;.. 
dil, keııdı"ae emrolıuıans. ltaym ba
Jıasına yapmak. brarrnı g8stel'tfJ. 
Bn va:ıyette b"fkuJJıaml.1.111. ya1JD1-
da bıılıııaaalardm bif biri bu .tadar 
şuzır/a Ye kab.ramaalık duygasu ı7e 
anlayamamıftı. lfte bilyli/ı: zıetic.e
ııin bliyük Jralıramaıu olmalı: vuiı
nr, c.,_ı; bu ddilrad'! ~atan topralı 

MiDiJet, ~ liyakatli, ce
sar n fedaklr lıir lnmwıdan1DI 
sayedm -ı.ıer-. Ye tanlı 

- Keş k~ on ya~ .talııa ilıtiyar ol
oa J-ım... 

.-W1e mar edilir. .. T.,,-ifet umıım lldltl6rii 
eli Ol" .. sana . 

Mahkemede 
Hakim - Bu defa da htta•t edi· 



Muhabir mektubu 

Bursada maarif hare
ket ve faaliyetleri 

Lisede on iki Afganlı genç te 
orta tahsillerini yapmaktadırlar 

Yukaraa: Jiursada Karaca Bey mi!lrt~i, a,ağıda: Nilufer ~ttl>i 

BURSA: Eıki tarihlerde devlet 
merkezi olan Buna viliyeti arazi 
itibarile mahsuldardır ve tarihin 
mü!ıiın izlerine de oahne olmuıtur. 

Ben yalnız burada, Cümhuriyet 
oayeıinde Yetil Yurtta haıd olan 
mahalli ve maarif hayatından bahse 
deceğim . 

Huıuıi ıirkete ait Nilüfer vapu
runa benden ııayri epey yolcu bin
nıitti, hava rakit Ye saat 10 raddele
rine doiru Mudanya'ya müteveeci· 
hen Galata rıhtmundan açdıyorua. 
Rıhtım üzerinde vapurdaki akraba 
ve arkadaılarııu teıyie ııelenler ol
dukça büyük bir yekün teıkil edi
yor, 

Dört ıaat ıonra Mudanya iıkele
ıine yanaıtık, herkeıte hir teliı ve 
tehalük var. Tabii, herk~ otomobil, 
otobiiılerde yer bulmak iıtiyor. Fa
l.at, Mudanya • Buna dekovil treni
ne raibet eden yok ııibi. Şunu da fU 
'!'da kaydedeyim ki, o beyaz ve ye
f!lli vaııonlarla Buraa'ya ııitmek .,._ 
~·~erden daha rahat, iti olmıyan 
•çın treni tercihe ıayan buluruın. 

Bundan dört ıene evvel mezkür 
fehirde bulunduium zaman bamınalı 
b_ir faaliyete tahit olmuıtum ve o ba 
rız faaliyetlere tekrar tahit oldum. 
.. Buna'nm ııayyur n çalqkan va 

lısı Fatin Bey şehri aıri bina ve mü
<ueıelerle, ve bahçelerle tezyin et
miştir. Bilha11a, hükUmet dairesi 
kartısındaki bahçedeki Yuca Gazi 
heykeli cidden ıena ve tetkike pyan 
dır. Bu heykelin tabii bir hali YIU'; 

ııayri tabiilikyok, tam manaoile UI~ 
~İyi temıil ediyor, bu abideyi bir 
Turkheykeltra'ı yapmıı, abide Türk 
•an'at eıerinin yükıekliğine bir nÜ• 
munedir. Yurt dahilinde küpt edi
len ipekçilik, yerli menıucat müeıse 
•el...;_ büyük bir yekün tutar. 

Bilha11a, Buroa'nın .....nf ha,ya
lntda görmii, olduğum yenilikleri 
f-,.orum. Talebelik hayatnnı hatır-
. ....ı. n muhterem muallimlerimi 

:aya.et etmek arzuıile Buroa birinci 
E_rk,ek liıeıine uğrumftım, baktım 
kı lioe çok defitmit- Mezkür lioenin 
f~ müdürü Muıtıafa Necati Beyi 
aordüm .,. kendioi.le ı... irfaa ....... 
":97•i~e ait hasbıhalde loalund-. 
~•Yil lioe de 616 talebe vardır ve ban 
ar arumda on bir Afsanb taleM 

tahsildedir ve en çalııı.nlart lma
ınettia Efendi haıtalanmıt ve H.y
~r prevantoryumuAda tedui-

~.ek oluyor ki, on iki Afpnlı 
&enç Turk kardctleri arannda bulu 
11~Y0~ ve bu efendiler lllllhitlerile 
huınuıntibak etmiılerdir. 

rece itibarile Dlll Mehmet, Gulam 
Ahmet Sadık, Mehmet Omer ve 
Gül Abmet Efendiler birincilik ve 
ikinciliği bihakkın ihraz etmiılerdir. 
Var ol•un mefküreli kardeılerimiz. 

Mahalli irfan hayatına ait malü
matr, hükômet dairesinde muhterem 
maarif müdürü Celil Beyden, not 
ettim. 

Şirin Buraıı ıehrinde; 23 ilk mek 
tep ve 4875 talebe, 2 huıuıi mektep 
241, l ekalliyet mektebi 134 talebeıi 
vardır. Buroa birinci Erkek liaesİn· 
den ıonra husu•İ kız liaesinde 9S ta
lebe, Askeri ltıklar liıeıinde 694 ta
lebe. Kız oan'at enıtitüsünde 85 
San'at mektebinde 168, Muhtelit o; 
ta mektepte 437 talebe, Kız muallim 
mektebinde 199 talebe, Ziraat mek
tebinde 93 talebe, ve Millet mek
tepleri vardır. 

Dokuz kaza merkezinde 21 ilk 
mektep ve 6100 talebeıi, nahiye ve 
köylerde 260 mektep 19,COO talebe 
vardır. 

Buraa Birinci erkek liıeıinin ta· 
rihçeıinden bahıedeceğim· Bu liıe 
vaktile Akif P•f&nın konai~ idi, 1301 
tarihinde Maarif nezareti tarafından 
mezkür bina oatın alıruıuı, 1302 yı
lında maarif müdürü Veli ve mek
tep müdürü Mahmut Efendiler ida
reainde bef sının. idadi mektebi ola
rak açılmııtır. 1304 de Ahmet Riza 
Bey müdüriyete tayin edilmiıtir. 
1305 ıene•inde mezkür mektepten 
bat efendi meEUn olmuıtur. 22 tem
muz 13118 tarihinde bu binayı büyüt 
nıek icap etmİJ ve 8659 lira 98 ku
rut oarfedilrnİttİr-

Mektep binuı mükemmel hale if 
rağ edildikten oonra, yedi senelik ol 
muıtur. 

1327 de liae teıkilatı yapılmıı 
1929 • 1930 ııenelerinde 600 talebesi 
olu Birinci lisenin elyeYID 616 tale
beti .,ardır. ı, 2, 3, 4, 5, inci snuflar 
ikifer ıubedir .Edebiyat ve fen ıube 
leri ayrıhnlfbr. 

Lisenin bahçe ile ayrddığı haota-
eıi yatekba...ıeri, Y-"khaaeleri 

:....ıa n talelıeoiain üst ve ballan 
da temiır ve muntazamclır.. T~ebe 
ba9lılılarmda loıuıt ı...mm Ptil ."" 
li.-in alameti farika11 ..ardır. Lıoe 
teıkititına kadar 361 efendi ve teı
kilittan oonra 232 efendi ,_un ol
muıtur. "f _, __ 

Mezkllr ~ _.... ........... ".' 
dan Celil, Necati. Mümtaz, Hilmo, 
Sami, Edip, Ali ~ Muhtar Şn· 
ket Beylerin pstermıı olduklar1 la~ 
dire fByan gayret Cüınhuriyet ne~lı 
üııerinde mü•mİr netiı:el« verDll4-

MiLLİYET SALI 19 KANUNUSANi 

Kari sütunu 

Gayrımübadillerin 
Bonoları 

__.. .... 
Maliye vekiline açık 

mektup •. 
Tarihin en ,erefli. ve teiniz 

bir milletinin muktedir Maliye 
vekili bulunan zatı alinizi bu a
rizamı b\iyük bir t-•ür ve 

. yeis içinde taktim ecliyonnn. 

Bes Ha ta varı 
• 

izzet Beyin yeni ve son 
romanı kitap halinde çıktı. 

B""tün ltapçllarda vardır.Ciltli 200, 
175 kurut. Tevzi ·merkezi 
Suhu.et kitaphanesi .. 

Jandarma Satın Alma 
K 0misyonundan: 

~ -

D. ANAGNOSTOPOULO 
ve C. SISKlDI 
:MBRİCOS LİNE 

ŞARK AVRUPA POSTASI 

1 Kiriunsanide Anvcn"den a:ntiai 
muhtelife ile hareket etmiş olan 
E V O l C O S vapu ru 23-26 Kii
nunsatı~de limanımıza muvasaJit ea 
de<:ektir. 

Taf.ilat i · Galata. Çmıli !Rıh
tım H.anrnda umumi acentaları D . 

Anag;ı:ıostopoulo ve C. Sıskıdı e

fendilere müracaat. Tel. Beyoğlu 
2612-3. 

-

IKULAK, BOCA 
BURUN 
mütehassısı 

Dr. 1 ya Salih 
Paris tetkik seyahatindeo 

det edip hasWarını her gün 
onbeşden sonra Cağaloğlunda 
niyet Sandığı sırasındaki muaye 
hanesinde tedavi etmektedir. 

Dr. İHSAN SAMİ 

OKSOROK SOROB 
Öksürük ~ nefes darlığı i • 

pek tesirl.i ilaçtır. Divanyo 
Sultan Mahmut türbesi N o. 189 

Her cczan~de bulunur. 

Devletin himaye ve ıefkat 
kanadı altında yaıamakta olan 
biz gayrimübadiller maalesef 
pek elim ve açınacak bir bal· 
deyiz. Her birerlerimiz mame
likini, varını yoğunu Yunan e
linde bırakmıt ve devletimizin 
çizdiği hat üzerinden yürüye
rek sabru tahammül ile men
faatlerinin mehmaemkcn vika
yesi emrinde ittihaz buyrulacak 
tedabire İntizar etmiş ve bir 
çok mevaid ile şimdiye kadar 
beklemiş iken devletimizin ke
mali hüınü niyetle ittihez bu
yurduğu tedabir zümresinden 
olmıak üzre tevzi edilen bono
lar üzerine vaziyetimizin maa
lesef ayni elemli şeklini muha
faza etmekte olduğu zatı alile
rince dahi malümdur. Bir çok
lanmız zaruret içinde kıvranı
yoruz ve aaikai zaruretle her 
ne beha ile olursa olsun elden 
çıkarmağa mecbur olduğumuz 
istihkakımızın bctde biri nis
betinde ki faizsiz bonolar bu 
gün % 80 noksanına geçiyor 
yani kırdığımız vakit yüz lira
lık bir bono mukabilinde ancak 
yirmi lira alabiliyoruz. 

Yirmi bin takım kısa kol ve bacak mamul çamaşır kapalı zarf 

!~. satın alınacaktır. !halesi 24-1-932 tarihine müsadif pazar gü· 
nu saat on bire kadar yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nü

rı:uneyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için mez- ı' 
kur günün muayyen saatine kadar tominatlarilc beraber Gedik 

paşada komisy,onumuza müracaatları. (15) 
1 

'CARADENlZ 
POSTASI 

Vatan 
vapuru 20 K . sani 

ÇARŞAMBA 

Muayenehane nakli 

Dr. Celal T evfi 
Frengi Ye idrar yolu has
talıkları mütehassısı:S'.rkeci, 

Muradiye caddesi No. 35 

lzmirde yapılan müzayedele-

lt:tihaclı 1".illI 
TÜRK SlGORT A Ş1RKET1 

Harik ve hayat üzerine $İgorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları hail< için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanrnda 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta 

Tel: Beyoğlu : 4887 

landarma Satın Alina 
Komisyonundan: 

re iftirik . edemiyoruz ç~~ Jandarma için 36000 metre loşlı:k elbiselik ·kumaş kapıalı zarf 
muhtacız bır adım atmak ıktı- la alma k T l' le · rtn · .. _,_ · · 
d d d 

•. 
1
. b .. d ca tır. a ıp nn şa ameyı go .. ı..,,.. ıçın her gun·· ve 

arın a egı ız ve u yuz en ı .. k . . . 
hukukumuz zayi olmakta ber- muna asaya ıştirak ıçın de 3-2-932 çarşa:nba günü Allt on be-
devamdır. ı şe kadac Komisyonumuza müracaatları. (190) 

lstihkakımıza m,ahsup bo
noları müteakıp o/o 2 verile- , 
cekti. Bir türlü verilemedi. 

Hükümeti müşfikemizin tarlı 
buyurduğu bir çok rüsüm ve 
tekalif var ve bunlardan buh- ' 
ranı hazır dolayiıile tarh edi
len buhran vergisi vardır. Ve 
bu vergilerden her hangi biri
nin bir zerresini de buhran için 
de kıvranan b;z biçare gayri 
mübadillerin ellerinde bulunan 
bonolarla mahsubu imkanı yok 
mudur? Umumi buhranların 
hususi ihtiyaç ve buhranlarla 
doğacağı nazariyatına göre 
umumi buhranların izalesine 1 

matuf tedabirin bir kısmının 
da hususi buhranların itfasına 
tahsis ayni maksada vusuli te
min edeceğinden bonolarımızm 
kıymetinin yükselmeıi emrin-

1932 
Yılının Yeni Tertip Büyük 

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

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

1. ci le,i~e: 11 ' ~ B j r 11J2 ~e~ir. 
~t: ::~~n;?n~a ~ı;:ari.:;ı:!: ınııı~ıım~mmıımııımııııııııı~uooııwmııwıııımıııııımııwmııı-. 
man için ümit ile ya,amak ih-

~;i.~cının verdiği cesaretten al- Milliyet Matbaası 
Eğer elimize vttdiğiniz bo-

nolann kıymetli tedavülünü te- NEFlS VE SERi SURETTE 
min ederseniz (ki bu •iıı:in eli- -
nizdedir) kıymetlerini yüksel- = . ~er nevi evrakı matbua tab'mı deruhte eder. Notere 
tirıetıiz (ki bu da siıı:in eliniz- ~ aıt bılcümle evrak, mektupluk kftğrt, zarf, kartvizit, 
dedir) biz ae biç olmaz•a mu· ;; muhtıra, ~~e~e ve faturalar renkli olarak el ve duvar 
ıı:ayikamızı tahfif etmit oluruz. =:: ı an arı yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Kartılığı emlak olan bono- ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 
lanm'IZın bedelleri dahi öden· = ·· - Telefon: 24310 - 24318 - 24319 

mek imkinı vardır çünkü cm- I 
lak sizin elinizdedir. 

Hangi •ebcptcn olduğunu bil
miyonmı hali ikinci takaitimiz 
verilemedi. 

Vekil bcyfeodi bu acmac:ak 
halimize bir nihayet veriniz. 
Bize yuıktu ! 

ıııııııı~ı:~ııııMııı~mım~~ıııımmmı 

3 üncü olordu 
lllnlerı 

Birinci. fırka kıtaatı hayva-

~ü ak amı Sirkeciden ha
·cketle (Zonguldak, İnebo-

Sa. 14-18 

u, Samsun, Ordu, Kireson 
r b S

.. ' Sinema -Tiyatro 
ra zon, urrnenc Ri:ııe ve 

Hope) ye gideccktit-. BUGÜN AKŞAM 
Fazla tafsilat için Sirkeci 

Y clkenci hanındaki acente- 1 Saat 
2ı. 3o da ısı~nbul 8ılıiiı,ıni 

liğine müracaat. Tel. 2ısıs. ~ar Er - SıhirTıyatl'oSU 
Laster Silbermann ve Şü. ::a:~dı llllllllllllm 
~a~;. }!~ !.~!. t~::O~ Fcydau ııı ııı Tercüme E.: 
ve Bahrtsiyü araında ıaximet ve Bedia M. Vas ıtı 

a~t monta.zam po1 tarı fi Rıza 
Haınburg •• Br~ S~tin, Anvers ve yakında: y A 11111111 
Roterdam dan !ımanımıza muvasa· 

l&tı bekknen vapurlar LOVA TÜRKÜSÜ ilk mus· 

CHIOS vapuru 17 K..niye doğ- kili komedi. Çarşamba gün 
ru. MUKADDES ALEV 

GERNIS va.puru 23 K. sanıyc 
doğru. 

AKİLA ~uru 31 K. •ıııiye 
doğru. 

MACEDONİ.A vapııcu 7 Şuba 
doğru. 

Bu.rgaz, Varna, Kösteooe, Kala ve 
İbre.il iı;ıin llımnııruzdao hareket e-

deuk ,.......Jar 
GKRNIS vaıpuru 23-25 k. r.ani.de 

1ahmilde. 
MACEDONIA vapuru 7-9 Şu-

1 batta tıı.lıınilde . 

1 

Yakında Hamburg, &an. Anven 
. ~ Roterdlıı:ı limanları için harelııet 

edecek Yaparlar. 

i
l CHIOS vçuıtı 17-19 K . anide 
tahınilde. 

.MİLOS vapuru 16-17 JC. ..,~ 
ııabmUde. 

OLIMPOS vapuru 22-23 K.eıın.ide 

Yakında Londra içıin hareket~
celı: vapurlar. 

MİLOS vapuru 16-17 K . eıınide 
tahmilde. , 

Fazla tafısiltt için Gabtada Ova
lı:imyan hanında 1-r Silbermanıı 
ve Şürekaoı vapur auntalığına mü
racaat. Telefo'l: Beyoğhı 641-674. 

İstanbul <fl!rdUncü fara memurlu
ğundan: Teınamına 690 .lira kıymet 
taktir edilen İtıtanbul U%Ull çarşı-
4a Mercanda atik Muradiye cedit 
Öriloeiiler hanwnı cadde ve ...okağan 
da 17 atik 14 cedit numaralı lrad1-
men tavei lntikalli bir kıt'a araanın 

Rafit Rıza Tiyatrosu 

Şehzade başında 

19 ikinci .Kanwı Salı ve 20 çu:
;ıamba ..,.._, .. t 21,30 da 

Kocama bir metres 

v odril 4 pet'de. 
T c.rc:ilaıe eden Muhtar Bey 

Şehzadeba~ 

FERAH SiNEMADA 

Bu gcoe 9,30 da nıuu- Ra 

_... proıraau S ..ıılılı: z 

ıraryetelere iliveteıı "ç.rinıı" 

Bale lııeyeti -Bu akııam her kıee 

Franuz Tiyatroauna 

gidl() meşhur danmör DOUGLAS v 
uıı.ci dansör, ve dansözlerden mü 

ııeklr.cp 

Zenci Revü Heyeti 
tarafından temsil edilmctke olan 

Louisiana 
ıs tabLoiuk muazzam revüyü 

görmelidir. 
Bu akpm euva.re saat 21,30 k . 

Yarınki çarşamba ve perşembe gün
leri HALKA ve TALEBELERE 
mabs,. matine. 

t<mamı açık artumaya vu edlımit B ·ı T eyog u 91>u Başmemur!u,oo-
ol~ 25-1-932 1ıuihinıle şartııaa:ıeal dmı : Galatada Bereket nde mabal· 
divanhaneye talik odl.lerek 16-2-932 •--· ....ınin K~ ""' camii tcrifi ve Cam 
tarihine mliRdlf ııalı CUnll -t 14 cı çılmıuı tolıağıda atik 3 ve 5 ve 
den 16 ya '-dar lto.nbul dllrdllncil S milken-er ve ıı ve müWr..r 11 
ic,. clıaireeinde açık artımı& iıle ..ıı 

ft .cedit 29 ve 31 ve 29-l ye 31-1 mı• 
J.acalı:tu. artırım ikineWir. Birinci maralall1.ıı miiralduım emllk Bereket 
artınnuında 410 Uraya taUp çık- -ıc llle8Ciodi vak.file Gilmrük ani
mıı olt.IP bu kerrc en 90k artıranın ni üstllı>de b k 1.ııcalııt ffMan apıuo Galatalı Mevlevi 

F.A. 

. Be_Y~ğlu ikinci •~lb hukuk hl- ı 
kımliğinden: Hey&tıi umumiyeıııine 

25246 lira kıymet otalıinln w talııclir 
edilmiş oUıt Beyoğlu Hüseyin ağa 
mahallesinde İatiklil caddesiodıen 
kain 4Z,44 ve yeni 20, 2~1-, ve Z2 
No. !arla murakkam dilkkin .,., ha-

ıı• ı ır. Arttmıaya hane ıeyhıerine meırute vakıflari.le 
n.atrnı:n saman ihtiyacı alem i§tiı:alı: içitı yU2lde yedi teminat alı- mahlOt olup bu Y.ıkıflardan Bere-

lstanbul Kadaııtro hikimlı'g·ı·nden .. ne jzale ~uyu un zı.ııvnında, ııçık ar- --''--'-·s ·ı 1 -•~-- +.__ nır Müterakim 'ftt'g"--'- .__,_~, uruı ........ a ı e a tnaV<SAı.u ı·-·· . ....... .. ., ~ye ket zade mescidi vakfmın tamamı'-
Henri Sn~ano efendi tarafrndan tınna ile satılacaktır. İşbu hanenin re41imkri vakıf ica....; 11. • _, lesi 19-1-932 tarih salı .oıiinil ·- m~terıye le Hasan ağa vakfmm 2-10 hieeesi 
verilen dava istidası üznine Beyog- ' muzay deline iştirak edecekler % o-- aittir Haltları,..._, ·'·i"--' ·'- _ .. ,t 

1 
• -M ~ .._..y..., - Yorgıalı:i c.....,ı...; yeJedi Yorda 

lunda BüYük hendek~ bert hanında 7,5 ni"'P"tinde pey akçesi itasına saat 15,30 da kQlllİJsyonumuz- olmıyan ipotekli alacaklılar ile di-

l b d 
·· k nın ""' Hasan a'fa vakfmın 2-10 hiı-

Re.fael Muşabak efendi veledi Ni- mec urdur. Hane ort attan ibaret da yapılacaktır. Tıaliplerin şart ğer alika<l.aranm vıe inifalı: hakkı -i Rahi! veledi İeak ile Bahur V'C· 

tr Bu çalı,kan ııençler araımda de-
tir. Belhizade Seyit ISA simin mahalli mezkürda buluruna- olup, zemin katta tlitüncü dükkanı, · sabmleri bu h-L•-- h · le namesıni almak üzere her gun·· .,.. .........,, ""' uıusıy ledi Baruhun kayden uhtelerindt-

1 

dığı ve mahalli ikameti de bilinme- ve fotoğrafhane olup, dükkan 75 ve faiz ve ma•rife dair olan iddiakrı- d' ğa 

N t F Kız d
.. . . L • ve pazarlıg" a iştirak ed~-"-l•- .... Hasan a vakfının mütebakı 

o r• Dam de Sion ransız ıgı g0m..crılen teblig varakasına fotoğrafhane dahi 26 lira kiraya ve- '"""'" ~ nı iln ıı.rihindeıı iti'barelı 20 CUn 6-10 bi9ıesi için Hasan •ğa vakfı 

Ll
··-sl Mu-du""rlyetlnden: yazılan me§rllhattan anlaşılmıt ve ritmekıedir ı incı,2 inci,3 üncü4 cü rinde vakti muayyecıde ıkıorni- tç.inôe ewalu mllebiteriye bidirme· mllten1lilifi tarafuidiın merbut 5 
~ müddei tle ilinen teblig' at ı' crasını sy~ ·· , _ _..: ıa __ ..s_ A'--' ha.ide '--'-ları ~ ~o-

k 
· ·ı k ~ .. unıuza mw-ar~~tlan. (60~) """' ~"""'-· _. ,,... ... ....,.uııevvel 325 ve 26 Şu'--t 325 ta· 

u~ D 1-"-·l • Bu bayram talep eylemi• oldug"undan ,.,,___ attır dahi kıraya vccı met e olup. """" O'T 'cillıe · • ..1. b' im -•- ""' • ..,,..re ame de Sion'un ıbütün eski ta "'"" crıne' • ==• (4634) pu •• "~- • ıt 0 ıy ... .-r rilsti iki kıt'a mİİ9tıesna vakıf sene· 

d ·ı kt · Bu me tebliğat Hası ve mu.lıaltemenin de kııımen haraptir. Hane dcrunwıda satı• bedel" Js""""'ınd ha · C!le geçen seneki gibi iki merasimle tes'it e 1 ece· ır. • • ıın pay -r-- an rıç dile Durruser hanıma ait oldug"u ve 
• . · ("

4 
ık~- 20-2-932 cuma. rtesi gu"nü saat II de ı' terkQS suyu teııi~tı ve arkasın.da ar- • • • lıal""'-- Ata~ yeei icra ve ·'--filsımlerden biri (20 anunwıani ça.rıanlba) dığerı • ....ıınu- -- - m-ileybanın da kendi hineleti icrası karargu- olmakla mllmaileyh ~ası mevcuttur. lıbu &österilen ..... Hlia tr.anunuaun Ut unou tlllJ<klcai • y ....ı ani pazar) pü ...... .ı.cartır. r il ili o .... Cazupcıti" ferac edeceği ı-r Ref.ael Mucabak efendi veledi Ni- rayiet dairesinde mezkur gayri men l.K.OJkıtaat hayvanahnm. ih ahkimına gör.e ıoevıfikl laareket et- gÖ9tıeri.lmi' iee de }"llPdan tetkikatı 

20 Kin ul&llİ ,.••tamba pü (bir lason talebe için) simin yevm ve eaati mezkilıda İs- kut birinci açık artırmasında 10000 tiyacı için saman kapalı zarfla meleri ve daha fazla malumat at- kuyu.diyede işbu iki müstesna vak•l 
,,_ tanbul Tllf>U dairesinde milte§Cklı:il . . . mak iıtrteyenlerin 930-383 doeya nu- --~• 

Saat, sabahlıeyin 8,30 da - büyük iyini ruhani -.saat 16•30 İ.-ıbul Kadastro mahkemesinde l~ra taU.p z~hur. ettiğı halde lııyme- münakasaya ikonmuştur. l:iıa- mannlyk meınurlyetimize müracaat 11e.,..... kaydına tesadüf edU~iği 
da - Pere ....,,.,.,.._ .__af-... _ mü9atıııbe - .ut 17 ~ - Monsen bazır ~ı lüıruanı ô.lia ohı- ti '~~~tl~kı~es~ne nkızaren 20 gün 1 tarı ilin olunur. cihetk miinakate.I olup o.lmadığı -r •·- •- ,....,... 

1 

tnuuue e ı mcı açı artınna sure- esi 19-1-932 tarföinde salı gi.i- kestirilememiştir. Bimaeıuıleyh kay· 
l'or Margoti t.-.fından nasihat ...._ nur. tile eatılaeağı ve ikinci açık artııma nü saat 15 te komisyonumuzda dı bulunmayan hiueter hakkında 
24 Kanunul&llİ ... ,,.,.. -::...:ı (U um talebeye) RI 13-2-93~ tarihine miiııadif cumartesi yapd~aktrr. Taliplerin a_._ Doktor eenetaiz -.ruf ahlı:iau tatbike-

..- ·- ASKE MATBAA MU- günü saat ıs te Beyoflu Sulh Hu- r-. Rusçuklu Hakkı d.ilcceğiden tarihi i.lindan itibaı>en 
Saat 14 te mektebin !hali tıuınlaki talebelerinin (toplan- DlRlYETlNDEN: lıuk Hakimliğinde yapılacafından nam-cami almak im:re her gün bir ay zarfında mc&kOr numaralarla 

tıY'a İftirak eden bilQmıaın eski teltıbeler eerefine) 9'CII'COCği Matbaa için mücellit alma- hane ile alakadar bulunanları bir i- ve münakasaya iştirak ~ .. ~~yoğlu, İstiklal caddesi mürakkam emlak hakkında başkaca 
Umumt müsamere. cağından talip olanla.-ın 

26
_ tiruları var• muayyon zaman ııar- !erin de tcmin•t ve teklifna- Buyük Pannak kapu Afrika alilı:.ai tasarnıfiyeai olanları• biuat · 

· 
2

• KA kadar Su"le a.nı'yed• l fmdıa m. iir.acaat etme<likleri ı.lııdir- • '1aruna bitişik A~tnnan veya bllvekale idareye müracaatları 
Müdiriyet bütün talebelerinin rbu da'\'Cte iştirak edeceğim a. .• . • ~ .• ~ ı de netıuı muzayc<kde göre pay- melerile komisyonumuza mü ~o 21.- Tel: Beyoğlu 2797. ve alc:ai halde mahallen yapılacak._ 

İilnit ve tez;keNıyİ yukarıda yazdı olan her !:ki toplantı için Matbaa Müdırıyetıne mura- laşmadan hariç bıtakı.ta.:akları illn racaatları. (683) ~aat: 14-18. tahkikat ve tetldbt lberine tm.y-

huııuııt hir davet .e-ibi te~i etmelerini ri.ca cder .• _ ______ c_a_at_l_an_ • ...;(:..2_5..:l):;_ ______ ~ol::un::u:r:.:· _____ _ ____ __:(~46~3;,3)!.,_ _________ .:.:===========::ı.~y'.:ün~e:de<:~e!!k...!h~·~le~gö~re~mu'.:_k_ııe_-~"'-•_;_ - ! ifa okıac:aiı ilıln olunur. 



VE A. BAKER Beyoğlu, istiklal 
. caddesi 

No. 306 - 308 HAYDEN 
Istanbulun e eski ve asri mağazalarıdır .- 15 şubat 1932 tarihine kadar 

Beyoğlu, istiklal 
caddesi 
No. 479 

Mevsim onu mUnasebelile bUyUk satış 
Bütün kışlık mallar işidilmemiş hakiki tenzilatla elden çıkanlacaktır 

• 

BilOmum eşyada le kalAde tenzilat 
Bütün dairelerimizde müstesna fırsatlar - görülmemiş sonderece ucuz fiatlar 

Yeni te Is edilen ipekli kumaşlar dairemiz için sureti hususiyede imal ettirilen ipeklileri görmeden hiç bir mübayaatta bulu yınız 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

"ASPiRiN" in tıOfulı al•ınhfının ça...,. 
~lı OnOne eeçmeal hiç de ha,ym 
edllecelı bir '8Y deilldlr. Bltllıls 11a,yet 
tabiidir. "ASPIRIN.,trlbl e,.,.. aallblnl 
'-'1Yan bir müstahzar mutlaka m~ 
alr olmalıdır. 
Siz de a,ynı fikirde defli mı.ini• 

lan' at sa~i~i aranıyor 
MAARlF VEKALETiNDEN: 

Aktif 14 Klnunusanl 1932 vaziyeti 

Dahildeki Muhabirler 
Döviz Mevcudu: 
Akma tah· 1 11ivıctcn te.ıımUe 

vili kabil notlar lr.ar§ı!ıfı 
döviz Serl-t dövideır 

Hazine Tahvilleriı 

çıkartl111 bank-
" 6.920.115,54 

983.319,09 

Deruhte e.di.len ev.rakı ıı.ktlye iiwfJiığı 158.748.563,-
Kanunun 6ve Sinci tnadclelerine tııwfilwı valıi 4ediyat 584.735,57 

Cüzdan 
Altın üzerıne avani 
Hissedarlar 
Muhtelif 
Naznn Hesaplar: 

Kan\IOll.ll. 
500.000 Ttırlı toJtmı 

6 ınc:ı madde
.ıne tevfikan 
tev.cli edil<ın 

Eeham w Tahvil&t (İtibıırt kıy-
metle) ( 

lnymetiet' 
Tab&il odi.1ecek kuıponlar 

YEKON: 

'4.625.000,-

13.907 .402,50 
623.685,14 

10.737,42 

2.445.827,68 Kanunun 6ve Snd m"dde!.Tiıııe tevfilaııı vaki ~yat 

6.903.434,63 

158.163.827,43 

00,-

626,80 

7. 7 43.395,69 

830.463,08 

19.166.825,06 

209.861.342,33 

Deruhte edilen evrakı nalı:tiye bakıyesi 

Karşılığı tamamen altına 1ahvili kabil dövis olarak 
tedavtue vuıeıdikn 

Vadesiz Tevdiat: 

Hazine heeabı ceriori 

Muhtelif 

Nazmı Hesaplar 

YEKON : 

Pasif 

Lira Kr. Lira Kr. 

15.000.000,-

158.748.563,-

58-4.735,57 

158.163.827,43 

Ci.403.164,89 

6.920.115,54 170.487.107,86 

402.615,60 

1.1111.868.24 4.314.483,84 

' 892,925,57 

19.l«iı! .825,06 

209.861.342.33 

Meslek rndı:tıeıplerinde mobilya V'C: !bina d-0ğramaıcı!lığı ve bir 
M 90ğuk ve sıcak demircilik mualliınliJderini mükemmelen ya· 
pabilecs iktidarda, nazariyatı, resim bilgi&i ve ameli melebsi 
çok ıkuvvetli, Türk tabiiyetinde san'a1!karlara ihtiyaç vardır. 

Talip dlanların tabsil ve sair vesikaları ve 4,5 X 6 fıotojnıflan 
ile tahriren Maarif Vekald~ müracaatlaın. (233) İskonto haddi % 8 Altın üzerine avans % 6 % 

Zafiyeti umuımye, ifteham:hk ve kuvvetsizlik ha1itında 1 1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 Öksürenlere: Katran HAKKI EKRE 
büylik faide Ye teairi görülen 

FOSFATLI · 

ŞARK MALT 
İnönü Şehir Yatı mektıebi talebesi için yaptırılıacak as.kari 

150 azami 180 takım harici elbise 21-1-932 perşembe günü iha
le edilmek üzere kapalı zarlla mürıaıkasaya kıonmııştuır. Temi
nat akçesi 40 liradır. 

Tasarruf haftası sizin bir başlangıç olsun: 

HULASASI 

Ziraat Vekaletinden: 

*Göksuderesinden kum ihracı ruhsatı 21-1-932 perşembe 

günü ihale edilmek üzere açlk müzayedeye ıkıomnuştıır. Temi
nat akçesi 4 liradıır. 

* B-OStancıda Çamhumundan Kart.ala !kadar olan mahalden 
kum çı:aknna ruhsatı 21-1-932 ;perşembe günü ihale edilmek il· 
zece açılk müzayedeye ikıollmuştur. Teminat ıaıkçesi 7 liradır. 

200 kilo Sülfat dö istiriknin prtDameısi mucibince pazar
lıkla mubayaa olunacaktır. (Bu istirilmin, kontenjan listesin
den hariç ve memlekete duhıılii tııerl>e11tir.) Taliplerin şaı tıwın&e· 
yi alımlk üzere ş.imdidcn Ankaırada Ziraat Vekileti mtmayaat 
Komisyonuna, İstanbulda Birinci Zrraat Müdürlüğüne ve pa
zarlığa iştirak için de yevmi ihale olan 23-1-932 cumartesi günü 
saat on beşte bedeli muhammen1 olan (10,000) lirarun. yüzde 7,5 
fuıcrinden teminatlarile birlikte me:ııkUz- Kanisyooa müracaat 
etmeleri. (147) 

Teminat akçeleri nakden kabul edilmez. Ya iBelediyeden 
ır.Iiye alınarak bankaya yırtınlıp alınacaık rnaklmz ve yahut 
hükfunetçe muteber tanınmış banlkalardan getirilecek teminat 
mektubu ile olur. Bu fe4ı:ildeki teminat mektup ve}'« ıınaıkbuzile 
!beraber yokanda yazdı işler ha!kkında işin nev'ine göre şartna
me a'Jmak veya gömıdt V'C: izahat almak için hergün Levazım 
Müdürlüğüne müracaat Iazımdrr.Kapalı zarfta teminat makbuz 
veya mdtt'linmu şartnamenin pulhı bir nüııhasım ve Ticaret 
odası veeikuıru tddif mektmu içerisine koymak iaı.p eder, 
Açik müzoayedelerde ise yalnız tmı.i.nat mektup -veya makbuzu 
g-etinnekle olur. Bu şıekilde teminat makbuz veya meArtubu ile 
ihale günü aaat cın beşıe kadar Daimi Enoümenıe mürac•t ediJ... 

Siz de Bir Kumbara Alınız! .. 

..--... Hazır ve Ismarlama 
melidir. ( 4672) 

Jandarma Sahn Alma 
Komisyonu Riyasetinden _ 

Janıdanna için (12000) çift lasııdura kapalı zarila alınacak· 
tır. Taliplerin şartnameyi gfüma için her riin, m\lnllkaaaya it
tinık için de teklif ve teminatlarile S-2-1132 ~ rllnU .ut 
onbire bdar kunitıyorıumuza mUracaatlan. (191) 

Beyoilu dördüncü ...uı hukuk 
..ıılııemeaiaden : Beyofhında Şdıil 
lluhtac Bey caddesinde Carıbaz ol' 
lu ~ın•nnııı 2 numaralı &Ure
alnde •kin ve İetanbukla Ankar~ 
~ 74 numerolıu yuıhuıe· 
• ktlrt komı.Y'QOCıtlıuğu etmelrfil 
Dıaı. sı-ız.g31 tarihinde mat ed•' 
t..ı. Fre.lı:o Efeodinin tettkesiııt 

1-----------------------ımahJr.eme<.e vazıyet edimi tir. 'J'•· 
---------------------- ri!ıil&ndanltlhann eahabımatl<lf K. s. MİHAİLIDIS Ilı' fllicaret mektebi mn~nrınnno~en: Liseler mübayaat komisyonundan: 

KUNDURA Maaazası il !1 Kıandim Ku:mStebind• yaptla<:ıak tadilat vetanir•t ~2-932 
O Sa · -··-~~1a~ ·•- u~tif d salı günü Mat 15 te ihale edilmek Wıere kapalı zarf U9Ulile mü-u.....,u;.lunıda Sovuet konsoloshanesi ka,...ısında No 351 1ı ve cumartesı ""-;ı-·~· venıaı gece ,._,.,!"".. enı-

w elakadanının bir ay Ye miraııc•• 

lannm üç ay ..-fında Beyoilu dal 

46nc:U eulh bulı:uk -h~ "'' 
~ lüzuaaı ilin olunur. 

"".1"fi .,, -y 1eri bad --'- günl' • .. u-......1. t 18 nakasaya konulmuttur. Taliplerin proje ve prtnameyi römııeılı: 

~---~rn~~=~~~ll.~----·'. ____ ~ __ ~_,_~_~_e_v_e_~ __ ar __ ~ __ ~_~_,_~----~----------------~~-~~~--(~~~l~l ----------------------1
0

-de başlıyan deınıler 19 buçukta başlıyacaktır. (238) ilztte komisyoo:a müracutlsı. (78) 

lstanbul Deniz Levazımı : 
Jandarma Satın Alma L_E_m_ı_a_k_v_e_E_~_m __ B_an_k_as_ı_ila_" n_ı_a_n_I vrunu.cun en aıhht eıdMıdır. Satın Alma Komisyonundan _ -

2000 meıre Kaput asıan açık münaıkasası: 3 Şubat 932 çar- Komisyonundan: . 
şamba günü saat 1 l de yuıkaııida mikAan yazılı kaput aıııtarlığı Altı bin metre yerli haki yazlık kumaş kapalı zarfla satın 
kumaşın hizasındaki gün ve saatte açık münakaSası icra oluna- alınacaıktır. thalesi 24-1-932 taİ-ihine müsadiıf pazar günü saat 
cağından şartnamesini gönnek üzere hec gün ve venneğc talip on altıda yapılacaıktır. Taliplerin şartnameyi gönnek ü:zıere lhec 
olacakların münaaksa gün ve ıraıatmda muv'akkat teminatlarile gün ve münakasaya iştiraık etmek için mezkfır günün muayyen 
birlikte Kasunpaşada Deniz Levazımı Satın Alma Komisyonu· saatine kadar teminatlarile beraber Gedik:paşadaki . Komisyonu 
na muracaatlan. (134) · muza mi.iracaatları. (16) 

ediyor· 5anşın ıuzeın"' Betkts Y ı•1.e ---··-
"" m" m \ 

BOYOKADADA KiRALIK OTEL 
Esas Mevkii ve Nevi 
168 Büyük:a.da Altınordu caddesi 0tel Dö La Plaj 

Balada yazılı Otel bir sene miiddetle bilrnüzayedc kiraya 
verilecektir. Mezkilr Otel 32 odayı ve motÖr dairesini, sinema
yı mü.ştemildir .. Taliplerin İhaleye müısaıdif .4-2-1932 ıper§cmbe 
günü saat onaltıda Şıi>emize müracaatlan E. (246) 


