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azık ki, milletler• yeni ıeneye ü: 2 B k ili 
t ve neş'e ile girİyorlar.1932 senesı a s ve 1 
1 dünya için neler hazırladığını ~es -

ek müıküldür. Yarının bu gun- ... 
daha mc•'ut olmayacağını bil
ümitsizlik içinde ya§llmak pek 1 

' . Bütün milletler, mali ve ikb-
• bir iztaabın zebuaudurlar. Bu 

bm dettceıi her memleketin u
llD>i vaziyetine, husuıi §lll'tlanna 
hallcının Mvİyelİ derecesine göre 
'birinden farklıdır. Göze çarpan 
ki, milletleri bir (eııoism) havası 
lamıı, her millet yalnız kendi nef 

· kurtarmağa çalıııyor. Tek tek 
-.an tedbirlerin tesirleri muvakkat 
•yor. Çünkü dert umumidir, müş
ektir, tedbirleri de öyle olmak la· 
dır. Netice yaşamak, fakat daimi 
ıztırap içinde yafllJl>Hktan ibaret 
ıyor. Bu u:hraplı hayatın da ne 

dar devam ettirileeeği bilinmiyor. 
· halde büyük meseleyi halletmek 
il, bütün milletlerin ııynı smnimi
t ve hulus ile masamn etrııhna top 
ım~l~rı ıarttır. Zaman, zaman, 

•çın, islahat için toplanan kon-
nslardan, konıırelerden müsbet 

~
" net.~ce çıkacağını ummak için ~r 

YUreklcre &erinlik verecek bir 
yoktur. itte aünün meseleleri 

••mda tahdidi tealihat meselesi 
; kısa vadeli, uzun vadeli borçlar 
harp borçlan meselesi var• haıılı 
nız iktrsadi değil, siyaıi bir çok 

•ıeleler de var. Bütün bu muazzam 
elelerin taliini karanlık görenlere 

I< verınemek için iimit verici bir 
lile. rn:ıtik bulunmuyoruz. Hiç bir 
m, ıhtisaı ve tecrübe gözü, yarı .. 
karanl.Jdarını yırtarak, öteıinde

esrarı göremiyor. 
"!'ha bu umumi vaziyet içinde 

•rkiyenin huıusi vaziyeti nedir? 
btlak olarak vaziyetimizin parlak 
luğunu iddia etmek ııülünç olur. 

•en ne hükumet, ne de başkaları 
Ylc bir iddiada bulunrnamaktadır

lier muhiti<', her zaman her han 
ir vaziyetin İyilik ve fenalığı da 

:ziyade nisbidir. Bilhaı'8 hu gün 
erait içinde vaziyeti; başkalarına 

e iyi veya fena olmak noktayi na 
ndan ölçmek l~:umdır. Bu heaap 
m lehimize bir netice veriyor. 
de nüşkülat içindeyiz; fakat hu 

üllcr bir çok memleketlere 
.tle hem daha hafiftir, J:em de 

yenrneğe kudretimiz kafidir. 
·.vede tabiatın bir imtiyazı var, 

"Jlı .. az; umumi hayatımızın tart 
\ ~~ b:.' kabiliyctlcı inde, hal 
"'·~ ~>rın 'ı-inde tecelli eder. Bu 
~;'~on ç. .in fena olmadıl!m" 

_·: ~f ... a A huzur ıçınde hulun
llnıu.ı:u kabul etmek lazımdır. 
{:"e? İlave edelim ki; Türkiye-

11 nı•bi i;viliği yalnız tabiatın im 

.,. ' ~ ..... ,,, ... ·•ı .. :~..:,.;.,',~-<i·~ 
isme 

•. 

.nı 

Bega'AQtı 

Türkiye • Ameri~a .. 
ANKARA, 31. (Tek'.onla) _ 

İsmet Paşa yeni sene münasebe
ti ile "Associeı,: pr~ " ajan
suıı"! ~;;c-ı.' ve ricası ilı:crine mez 
kfö ajansa atidelri mühim lıeya

·.'latta bulunmuştur: 

11 
" - 931 senesi Amerika cepa

hiri müttehidesi ile Türki•e a: 
1 rasında münasebatm inkişJı ı-

çia mes'ut hadiseler ile ,:eçmi§
tir, Amerikalr hava kah-amanları 
Türkiyede hepinu'11i -. t~shir etti· 
/er. Tiirkiye Büyük llillet Mec
lisi aza:ıından Amer kaya gfden 
Saraç oğ u Şükrü Beyin mazhar 
olduğu s ıpatik kabul bizi mü
tabassis elti ve onun müspet, gü
zel intibaları biti Cemahiri Müt
tehide ile münasebat için daha 
ziyade tenvir eyledi. Bütün dii

nyanın buhranına rağmen Amc- i 
• rika ile aramızdaki ticari mü na- .: 
ş~hat tJ?Uva(fakiyet/e, mevkiinı 
muhafaza etmektedir. 

932 senesi içın Cemahiri Mut-
te,hide - Tiirkıye münasebatı r.ol.. 

.. tai nat:lrindan ünıidi:n t,Ok kızv .. 

. vetlidir. 932 sene ince ilk insanı 
gayeler için mij,!pet ıerakkiJe, 

temenni ederim 

Bu insıni gayelerin t~İıtk da bir 

kıaıdan ~mleketisfı i iıı .f • • 1 
Cemahiri Müttebidf.' •e TIJrkıyc )t 

siyasetleri iı;j u muval!akiyet •e l 
istirahati kalp kendıliginden j 
mevcuttur." 

e 

-iskele boyunda yent 
bir mahalle! 

Birer ve küsur 
mahkum oldu! r 

Alr.sarayda kômürcii Hasan efe, 
diyi öldürmekle maznun bir bab ı •e 

ı oğlun muhak İne dün agır 
ceza mahk elinde devam edilmit
tir. 

Müclafaa11 pek hazım olan bu dt 
vada maznunlardan ba Ali Os
man Bey, <>ğullar da Ali Osman Be. 
yin iki çocukları Kemal ve İhllln 
efendilerdir. iddiaya nazaran kömur 
cü Ha1Bn efenclinin hizmetçisi Kad
riye Hanım bazı zıkıymet eşya ve 
para çalarak Ali Oım Beyin evine 
kaçmıı, bu meseleyi halletmek için 
tarafeyn arasmda vuku bulan temas 
kavgaya, binnetice cinayete rnuncer 

!;ft~~~~. olmu • ., takat klira-.ırcü He efen 
.Jiyi kimin vurduğu anlatıl amıfb. 
.,, Faili gayri maayyen olan bu cİ· 

e maznunların müdafaası ya. 
mahkemede ağlayanlar gö

Müdafaayı müteakip he
.. zakcreye ç kilmit, 

eır "·;,"'-'"'ra kararı tefhim 

Bir 

1nhisar1ar 
..... 1 k ? ..... " :anaca mı. 

ın: •1• ,, 

· n~an ı:elmiyor; bu itte hiikiı-
m Oleden be . t-ı.· tti"" .. 
ı>oli . r.~ cuup !! gı mu•
c likanın, butce ve ıktısadi mii 

· neye verdiği clİemmiyetin tesiri 
nk. derece.ı., bb- amildir. Unutma 
; ·h-dı;,vleı hayatında fena bir i
. . .. ıu. norrnal zamanlarda bife-

1Tahran 
Seyahatı 

"6" rakamı ile biten bütün nurna-· ·- •rla• l 
ralar yüzer lira amorti kazanmışlar. 

''aJ ~:':ıiyeı ve muvaffakıyetleri 
1 lusı edebilir. 

8tnet Paıa hükümetlcri seneler-
~cri her yeni vaziyetin tedbir-

nı vaktinde alıyor, her yeni ihti
ı tam za:manında kartıhyor. Ab
bütün bu tedbirl~rin ne gjbi fe

etlere !nl'ıni oJdufunu iyi tetkik ve 
p etmedilt.çe, yapılan · işlerin 
Hi 'e iıabeti hakkında bir fikir 
ek kolay olmaz. Bizde felike

_.ukııundan sonra alınan tedbir-
ve r .. Jiiketin hududunu geni§let
eı. icin •arfedilen faaliyetleri 

dir edenler çok olur. Mukadder 
kelle,c mani olmak için sarfedi
nıe:uai İ•c ekseriya karanlıkta 

l?>ağa m•lıküm oluyor. 
_liıi~ümeı her !•ye rağmen bütçe-
ınutevazin bulundurmak kara-

•ebat ediyor, Bu kararın ta
k•dı'! hem h1>lk için hem de biz
huku~et icin ba~ı zorlukları mu
olsa bıle bun daJanmak gerek· 

Bu ı.~rar, mukavemet kudretimi-
artıran bir •cyd' B" .. 
·ı L • • ır. utçe muvaze• 
ı e oeraber ti • .. . . 
t • . k carı nıuvazenemızın 

t .~ını ararındayız. Bu neticeye 
uren tedbirleri de alınış bulunu-

z. Bu ınüv112ene politika11 mut· 
;!-'ak ınuvaffakiyet yoludur. 
il" taraftan V".unj tasarruf ve 
dı her itin batında mütalea e

en d"" ihıil,a;ger taraftan da kaçakçılık 
lın k • Yolu ile hazineden para 

8

1 daıml<inlarını da kaldırıyor in ar .. ' 
ların, " •=<ami randmanı almanın 
ün - t ~tarıyoruz. Bu suretle te 

k Y~I "'ııın İçin yalnız bütçeyi kıo ....., ;na değil, varidatı arttırmak 
Ha · ~ lltrilmiı oluyor 

ncı Polit"· • da ka "'&nllzın semaıın 
tur~ yal "•t verecek hiç bir bulut 
un <ini ':j2 kornıularrmızla değil 
t " et-le en İyi bir münase-
old:gu lırı!r,. buhalunuyoruz. Dahi
İyeı iç;..ıı.; 1. ricen de tam bir 

Her halde :zu:.I k . 
et' b 111t· em. eti? umumi va· 

""'etın taki tt'•• d" t Ye mÜtbet )' • p C ıgı U• 

lıakılır po .•tıkanm tezahüra
.ı. • .. &a, )'enı •enenin Türkiye 
-oa umıtı; netic:-• 
e•-k • oaer vereceğine 
-..~ •cap eder. Yeterk' bü 

vatanda,lar daha de . .' • 
~•tile nliffi rrwıltı;faerın bir kalp 

ılcı .,e l8mi • ......._ u n etrafın-
ı nf1ıır. mı, ......,.a toplu bu4 

Sıirt Meb'uıu 
MAHMUT 

Yeni seneye büyük bir azim ve 
mücadele hızı ile giriyoruz .. 

932; Türk milleti için iktisadi müşkilatı yenmek ve 
bu mücadeleden galip çıkmak senesi olacakhr , 
Bugün yeni seneye giriyo- ı mücadele .. halinde giriyoruz. ~a memlekette bırakmak. Vatan. 

ruz. Arkamıza baktığımız za- kat bu mucadelede 932 senesı- daşların bu yükaelc vazifelerin
man,geçen senelerin bat döndü ne kadar hiç bir sene bu derece den doğacak ferdi kuvvetler top 
rücü hızı içinde,memleketin um galebe etmek azmi ve imanı ile lu bir hale gelince, bu kuvvet-

h · le; buhranı yenmek daha kolay ranı inkişafı ve irfanı sahala- girmemiştik. Bu ranı yenmce- olacaktır. "Milliyet" aziıı: kari-
rmd~ vücude' getirdiğimiz eser- ye kadar mücadele edeceğiz. !erinin yeni senelerini tebrik 

Jerle göğüslerimiz kabarıyor. Bu mücadelede her vatandata ederken, bu senenin her sene
Yalnız 932 senesine bütün dün bir vazife düşüyor: Tasarruf den ziyade tasarruf ve iktisat 
ya ile beraber biz de buhranla etmek ve memleketin parasını senesi olduğunu hatırlatır. 

·ş~~~~·fi~;;:;•..+•ifiii·~··g~;çıik··;~~~;~ 
Yukselmıyecek b• t' h •• t 
İhtiyacımızı daha 4 ay 

karşılayacak 
yerli şekerimiz .v~r .. 
Ak am ııazetesinde ?'enı uç aylık 

f . da •eker rrıkd.;rının çok 
kontenıan ' ·ı k f" 
az kabul edilmesi dolay111 e t~ er ~-

. ükseleceği bakkmdakı n.eırı-
abm!.' Y. Alpullu ş<keı· fabrıkası 
yat userıj'e d bulunduk. Şirket mü
ild~ tle~aıd ar bia'r zat b.u husuıta ııaze 

ur erın en · · 
. •tideki izahatı vermışbr: 

teı:;Bıze a . at hakikate muvafık de 
u nqrıy . k . 

fildir. Bund n e"velkı d'lontenkıan 
da da "dh 1· müsaade e ı en t• er ı a ıne • • b 
ınikdarı ııene azdı. Şirket!ınız ~ a.z
lığı bahane ederek !iatı _Yuk•e!,!~ege 
çalı13nların teşebbuılenne manı ol-

kendi depolarında mevcut t• 
du, ve . f. .. - • d ı'stenı"ldı' 

1 • eıkı ıa t uzerın en 
ker ertn • · • ·ı· t .. kaıd oatın alrnabilecegını ı an e • 
~ ar Dl\ kadar diınya fiatlerini 
tı. O. zamattih eı!erck tesbit ettiği ıe-
esa• ı ~ •• • k fia de"ııtırmemege arar ver 

ır eza ur yap ı .. 
• 

Hepimiz yerli mall kullanacağız •. 

İş bankası U. Müdü 
rü Celal B. de 

Tahrana gidecektir 
ANKARA, 3ı (Telefonla) -

lı Bankası umum müdürü Celal B. 
in Hariciye vekilimizle birlikteTahra 
na gitmesi takarrür etm.iıtir .. lranın 
iktısadi vaziyeti hakkında etüt yapa 
cak olan Celal Bey bankanın Tahran 
da veyahut lranın diğer bir yerinde 
bir ıube açrna11 meselesi ile de me§ 
ııul olacakbr. 

Esasen banka eskiden beri böyle 
bir laıçavvuru mevkii tatbika koyma 
ğı cliiıünmekte idi. Celal Beye ayrı
ca bankanın müfetti,lerinden Osman 
Nuri Bey refakat edecektir. 

Hariciye vekilimiz ve Celil Bey 
cumartesi günii buradan hareket e
deceklerdir. Ayın dördünde İstanbul 
dan ayrılacaklar ve Tahranda niha
yet dört gun kaldıktan sonra Bağda 
d~ geç~ceklerdir. Tevfik Rüıtü Be
yın Bagdat •eyahatine Celal Beyin 
de İ§tİrak etmesi çok muhtemeldir. 1 

Bu suretle ı, Bankası müdürü U· 

'",utnİıi ~omıu memleketlerin iktısa
dı abvab hal.kında malumat edinmif 
olacaktır. ·r-1---.. 
Güzellik 

Kraliçesi 
Yazan: 

Hanım. 
Nezihe Mııhi tldir 

Pazar günü Milliyet 

Nezihe )Vluhiddin Hanıınr" 
yeni romanını tefrikaya ha~ 
lıyor. Onu takiben ETEI\ı 
İZZET BEYİN gazetem· 

kin hazırladıgı k~ 
8 

tını ede muhtelif idhalat me
dı.~dsa~erecc ckrece görülen fiat 
varkla a ekerde ~aki Ô~..ır. U İnci 
fa rı f . ~;v • ·· 
- Irk kontenjanda ıd ~ıH !;!'U•a-
:lea:luııan tck.... ~il<<!"rı -'Wiakika 
hundan evvelkine mıbctı rlaha 112-

( Devamı 1 inci sahii.vJe) 
ı.. 

Gözyaşları 

ı 
isimli edebi roma~ını 

tıa~lıym:agız. 

D~lf.~n~n ve yüksek mektepler ı Iar ve tasar:u; hak";ında .bir mİIİn!f ı&.•~• .. ••••••••ıııııllli 
talebe., dun oyleden sonra yrrli mal- ,(Devamı 7 incı sabıfede) . • 

Dün Atinaga har•ket etlen sporcularımız 

===-=::=----=,,..._=-==--=====-' --~ 



RICt HABER 
irat Japonlar 1 Kongrenin 

Mektubu 0~$,ransı llerleyor 
"•111ı::.::-.-- y · b. l d h H. d' ı·· umı· ....,"" ... '"...-.; ~ ,lanma· \ enı . ır me~z a a ın ıstan va 11 um -

.r etiı ı~gal ettiler sini memnun bıraktı 
Bu TOKlO Jl. A.A.- Jap~n· KALKUTA, 31. A. A.-Va 

ıl. A. A. - d la~ evv·ıki' _.,_,_,, hedeflen o· lii umumi, Hint hükumetinin 
ye nezaretin eo , ..,, _,,...,.u · l"h · · 

lı lan, Kou -'age Tzu demiryolu kanunu esaıinin ısa ı ıııne 
_. göre İngiltere Ü· • k d .. ' t l makası iıtasiyonunu hiçbir mu· mümkün olduğu a ar sur a • 
.a::e~~N!ri:;euıbfr kavemete maruz kalmaksızın le devam ve asayi,in muhafaz.a 
~ göndererek nr.ı:din işgal etmişlerdir. . sı ve kanunlara riayeti te:ib· ı· 

İkinci kontenjan li 
sinde tadilat 

ANKARA 31. (Telefonla) -Ala
kadar bazı tacirlerin vaki ricalan ve 
hükiımetçe yapılan _tetki_kat . ~ti'7· 
sinde ikinci kontenjan hsteaı uzeran 
de bazı tadilat yapılması mukarrer
dir.Bu hususta bir proje. hazırlanmış 
veHeyeti Vekileye takclim _olunmuı· 
tur.Bu taclilit meyanında lısteye çay 
kahve, pirinç ııibi bazı mevaddın 

ili.vesi ve kontenjan ni 
tırılmaıı mevzuu bahiı 

Bundan baıka bedel 
miı olan 16 tqriniev1 
dem siparit edilmit o 
re ııelen malların su 
kmda aynı projede 
lunduğu söyleniyor. 

ları hükuretlere Fecirden biraz evvel Çın kuv çin muktezi olan bütük t ır· 
ımeti ile temasa vetleri Tahuchan istikametinde !eri ittihaz eylemeğe arar ver Yenı· veka"' letle 
· • h .. 1c>metten ta bir huruç hareket~ yapmak te- miş olduğunu beyan et~i~tir . 

• k1.. ;f:::sın~• 20 ~anu- şebbüsünde bulunmuşlar ve Ja- Mümaileyh, gerek hu~met· 
'/ h nde pon ı'leri hareketinin _önüne le t-riki mesai etmeme , ge- k ı- l 

.sanide ~ -au,..nne şe ~ -· l ek t . ~ t a .. d ed ime- geçmek maksadile demıryolu- rek kiralan tediye ey emem eş 1 a esas -·ktedilmesine .cusaa e ı 1 J U k • \ kl'f nu ı'kı' noktada tahrip etmişler· ve gerek ngi iz ma arma. ar· •sini talep eı.ne eri~İı ~e ı ey· ak ..:&.. J 21 , 
007 21612 21713 

~1949 22608 22745 
23088 23411 23726 
24000 24178 24465 
25101 25177 25376 
26175 25775 27676 
27866 28033 28607 
28784 28860 28894 
29228 29765 29773 
30761 30921 31290 
32609 32971 32984 
33164 33200 33224 
~l413 33489 33724 
341'ı<) 34260 34479 
35148 35175 35776 
36551 36925 37338 
37723 37885 38173 
38839 393 39718 
40848 4093 41034 
41586 417 41936 
40030 403f.9 40536 
43034 4304 43823 
44208 442~ 8 44284 
45416 4 47 45755 
45917 4 20 46245 

21405 
21863 
23003 
2:>979 
24924 
~559!) 
27810 
28616 
29136 
30471 
32426 
33164 
33317 
33922 
35094 
36096 
37706 
38197 
39782 
41283 
40003 
40985 
43996 
45323 
4591J 
i6918 
47272 
47982 
49099 

cek j t t diT. .h. 'I boykotaj yapın h 5et,.,ı -?"U· ANKARA 31 (Telef--'·) _ merkezlerinin aynı 'ı 
lemltğe m..nur e mış ır. T • mıye .....,. ] k 

dır: 1' Bu k,..tferansta temsil edile- Çinliler, bundan sonr'.' C .ın kavemetlere müsama a • Gümrük ve inhisarlar vekaletinin bul~ An araya na 
ponya, ..ı.ı.n memleketler şunlar· Tcheoya doğru çekilmışlerdı~. ceğini ve hükii.metin ~tb1ı~zın.a teşkiline ait umumi f~iy~~ dü~den 1 bah,..'.." .. ?J;;:;• tur .• 

.ıOO 
5000 
3000 

.. 01 2000 
J7065 2000 

Yugosla • -ransa, ltalya, Belçika,Ja- Japon arın Nioutchanga da gu· lüzum göreceğı tedbirlerın b~- ~.eri devam etmektedır •.• ~~~r ~.ınıeliat müdüı da• 
vakya ve I - nanistan Romanya, miş oldukları haber verilı:m!kte le bile itişaş ve hercümerç çı· umum müdürli_iğü_ t"!kilib ıl~ tu~~n 11arı umum müdür~ 

A k 1 d 
k~rmak isteyen teşkilatlar aley müskirat, tuz ınhıaarla~· eline de mezkU.. idare mür . t 

merikanın a Lehistan, Çe Ol O· ir. eccih • ı:.~ le!lArle teınaslarınaJe re- elan Hüsnü Bey tayin edilrnı! 
karşısında alacağı Vortekiz. TOKlO, 31. A.A.-d ~ou- hine müteT 0 volver ve mevaddı infililıiye inhisar Ziraat Vekiletinin te§kila 

566 2GOO 
~;fs~l 2000 
3971~ lOO\J,l) 

'~nce Londranm saıahı) bu konferans pangtzu'ıaın mühim emıı·yo- gl'" ·• . !arının komiserleri veni vekalete mül de faaliyet devam ediyor. 1 
111\hafilinde Amerikanın ar .. _· • ge- lu şubesi simdi Japonların e-· k~umı, bazı .Hj't :.a· hak olarak çalışacaldardr. kaletinin teftiı heyetinden ikti 

JO 
Looo 
2000 

ettı'{i takdirde bu konferansa ı; ttar !inde bul~aktadır. Cener
0
a1b' ~.nku?u es8:sı a eyi ~n: Bu gün Rana Beyin riyasetinde tiı lktuat vekiletinde kalaci") 

b. de b'l T fı k m· ··r _.,.ıu stru sıon sıyaıet ennı ğer sekiz müfettiı Ziraat vek . 
ır n.üşahit gön re ı eceği, fa k~lm~u~ amoı;ı . r asıı:tlJl. ., takbih etmiş ve Hiat milletini içtimalar yapılmq ve yeni teıkilit nakledilecektir. 

----- ' o 2000 
17010 400000 

4008610~~ kat Aı.ıerika konferansta tem- t &. hır&.· esaslan görütülmüştür. Bu içtimala lkt t ekil ti b kuk gım_ıış ır · . itimat ve teıriki meu.iye davet ua v e u 

695 2000 
903 2000 

4 ı 000 1001)() 
41020 10000 

sil edilı:ıedikçe konferansın e- Ç ku ti d h ld ra alakadar .ıevair müdürleri iıtirak şimdilik her iki veki.Ietin unıÇ 
ın vve erı a a eve en etmek •ureti'le so··zu··ne hitam · ı d 

h ' ı·· ·· b' h · 'k d • etmış er iı·. Bu içtimalarda inhisar )erini idare edecektir. 17306 2000 
17364 2000 

emmıyet ve şumu unun ızza· C inchıw ıstı ameline oğru vermiştir ----------------------
rure mahdut olacağı çünkü bü- çekilmitlerdi. Japon kuvvetleri Lord · uilıayet 

368 2000 
403 2000 
990 2000 

971 200()0 

tün tamirat meselesinin anah- nin Yes;tid~ ~.ev C:hvang'ı iş- Ga ·•y; de fu:ı:una ·tidal 
tarını Amerikanın elinde tut- gal ettıklerı soylenıyor. temini yo.lıacia kullaamağa da Orta tedrisat muall': 

18201 2000 
18838 2000 
19283 2000 
19796 3000 

42708 zorıo 
711 3000 
815 200!1 

·! 3603 ::000 1 
4-1408 JOOO 
44508 3000 1 
45446 2000. 
• 749 200000 

mekta olduğu mutaleası ser· 
dedilmektedir. Yeni sene münasebetile vet eylemiştir. 

Fransız ve Ingiliz mutahas- M.rAac Donald'ın nutku Bir mektup daha gö1tdereet:k lerinin terfii 
19916 2000 
" 056 3000 

sıslan arasında mütekaddim LONDRA, 31 (A.A.) - M. Mac B?MBkAY,_31.. ~·Ah .. - ~ol!' ANKARA, 31. A. A.- B. 
bir itilaf elde etmek makaadile Donald yeni sene münuehetile irat gre ıcra omıtesının ır miı a· M. Meclisi bugün Reis Vekili 
müzakerata devam edilmiştir. ettiği l>iı- nutukta bilhassa fil sözleri kat talebini havi olarak valii U· Hasan Beyin riyasetinde top· 
Londrada Fransız ve İngiliz söylemiıtir: mumiye göndermiş olduğu mek lanmıştır. Celsenin küşadını 
hükiimetleıi bir itilaf elde ey- "Nihayet bulan seae buhran ile ve' tubun cevabı bugün Gandhi'ye ._ . ._,o 

r '9 200() 47271 
b b h b' f 1~'- eldi · alma müteakip gümrük ve inhisarlar lediklen' takdirde bunun tamı'. u u rarun ır e ..... et 1 nı vud oı- .... ur a s mi. · 1 ak · · ·· del il .... UT. • vdmletine lstanb"l mebusu A-

rat konferansı mesaisini hayli- ına · ~ 0 m ıçın muca e e kongrenin mektub tetkik 
geçmııtır .. , . . li na ve Ziraat Vekaletine 

den bayiiye kolaylaşdıracağı "Ancak bu geçen -em. ümit " etmıt ve u memnuntyet Kütahya mebusu Muhlis Bey-
düşünülmektedir. ren mümeyyiz bir TUft ..., • O da baht addet.-ır.eğe kanı:r ver- leria tayin edildikleri _e dair 

ı milletin büyiik bir kıSJn<111D bulır- mqtir. Mabatma valii umu 
BERL N, 31. A. A. - Hükii karşı k~ymak hususunda gösterdiği miye h'taben yeni bir mektup Cümburiyet Riyaseti tezkeresi 
et tamirat konferansı içtimaı cesarettır.,, daha b ı-- - \ o tur. 

H
• . . azır ..... ,. .... agı zanno un-

18 kanunusanide ve Lau- ıtlerın yenı sene aktadır. sonra 1931 bütçe ka-
rıeda aktedilmesini kabul et beyannamesi 15 inci maddesinin tef· 

Bengale'de YJazige ırtn aki tezkere ile büt 
r. BERLIN, 31. A. A. - Ham BOMBAY, 31. A. A. - 1 çe encümeni mazbatasının mü 

31. A. A.- Nazır- baurger Dreındenbaltt, yeni se- Kongrenin icra komitesi, Ben- zakeresine geçilmittir. Müza
lar meclisi, ti ··!rı"imetler konfe- ne münasebetilc: Hitler'in na- galedeki vaziyet hakkında mü- kereye mevzu olan mazbata or-

p 
ranAının içtima m .!talli olmak syonal · soıyalis• fırkasına hi- zakerede bulunmuştur. ta tedrisat muallimlerinin ter 
üzere Lausanne'nın in~i.!ıabı.,ı 1 ta., eden bir beyannamesini · ı d ..- S b Calküta belediye rei- fii ve teczıye erine air 1702 
kabul etmiştir. neşretmektedir. si M. Chandraa Bosenin bu iç numaralı kanunun 6 mcı mad-

1931 senesinde, bizim hare- tima esnasında Bengale eyalet deşi nı.iH:ibince bu yıl muallim-

Barut inhisarı Akron balonu Ingilte
reye geliyor 

Şirket dündenberi tasfiye ediliyor LONDRA, 31. A. A. - in· 

yeni müdürün beyanah giliz tayyare alemi ile efkarı 
Hükümete kartı olan teahbüdatını 

1 

hatı vel'ltıiştir: umumiye, Akron muazzam ka-
~a ecleıniyecek bir. hal.de ~l~ndu. - Barut ve fitek ,irketlerinin 1 bilişevk balonunun yakında İc· 
gundan dolayı tasfıyesile bülcümet tasfiyesi ıirkette hissedar olan hü- 1 d • • N k 1 'it 
tarafından idaresi tekarrur eden Ba- • , ra e ecegı evyor - ngı ere 

d .nf"<ki c • ..ı. . lı:Um tle, Fransız grupu arasında, f . b.. ..k b' ı·ı .. rut ve meva ı ı ..., ye ve • ..,_ ın- d b. kild _,___ . se erme uvu ır a aKa gos-
h. 1 d d · d beri '-'· • ostane ır t~ · e tcı<aTrur etmış- · 
ısar arın a un en ''""ete aıt . . . . . . . termektedir. Amerikan balonu, 

bulümum eıyanın bükUınete devrine tir. Şırketin heyetı ıdaresı pazartesı . . . .. 
başlannu,tır. Şirketin lstanlıul ve günü toplanarak, ,irket heyeti umu· Graf Zeppelınden ıkı defa bu
Galata gümrüklerinde mevcut olan miyeıinin içtima edeceği günü teı- yük olup benzin almaksızın bu 
emvalinin tesel!ümü içi.o EırUnönü bit edecektir. Tasfiyeye, kanunen mesafeyi 4 defa katedebilecek
kaymakamı Raif ~· in ny;a~ti alt~- şirket ~ey~ti um~n?yesinin karar tir. Balonların yan taraflarına 
dn bır heyet t"Jkil edllmııtir. Dun vennesı lazım reldığınden heyeti 7 t 1 b'l kf B 
Eminönü kaymakamı Raif ve Beyoğ umumiye bu hususta bir karar vere- ayyare • ası a" ı ece ır. a-

·ı~ lu kaymakıımı Sedat Beyler Karaağa cektir. Heyeti umumiye de Fransız l lon, hacmıne ragmen, gayet ko 
ça giderek oradaki fabrikaları tesel- grupu ile Maliye vekaletini temsil e- 1 laylıkla hareket etmektedir. 
lüme ba,lamıılardır. den l>ir~r zat ve idare heyetinden j. Mürettebatı, 11 zabit ile 38 ki. 

Hükumetçe barut ve fişek inhisar barettir. Barut ve fişek inhisarları şiden ibarettir Seferin icrası i
ları. n;ıü~~rlüğüne ~~n eclilen Lutfi ~üku~et. ~~nda~ idare edi!ecek: in iki memleket tayyare maha 
B. ıkı gunden ben şırketler merke- tır, tımdilık bır şırkete venlme11 çfil' d .. k I 
zindeki muamelat ile aabt mağazala. mevzuu bahis değildir. ı ara11n a ~uza ere er cere. 
rmda ve depolarında mevcut malla- Satışlar ıimdiye kadar ne fiat ü- yan etmektedır. 
nn devrü teıelliimü ile meıguldür. zerinden yapılmakta idise bundan •• .. ••··-····-···-··•••11

••••••••·- ..... ·-······· 

Dün akşamdan itibaren bütün mua- sonra da, yeni bir karar ittihaz edilin Bunlar ayni zamanda idareye kar~ı 
meli tın inhi~ar müdürlüğü namına ceye kadar, ayni fiat ve ayni esas mes'ul olacaklardır. 
rüyetine tı.ılanmııhr. inhisar müdü üzerinden yapılacaktır. Şirketle ala- Memurlar için de yeni bir kadro 
rü Liitfi B. dün inhiaann ne şekilde kadar olanların doğrudan doğruya yapılacak, maaı miktarı bu kadroya 
iJnre edileceği hakkında bize şu iza. müdiriyetle t-s etmeleri lazımdır. göre teayyÜn edecektir. 

( ] 

zememekle beraber, bütün bu 

1931 Sl·yas-ı ı·cmaıı· mücadeleler, ihtilaller ve bunla 
rm neticeleri ayni devrin isti-

-------------------------' halelerinden ibarettir. 
Yeni siyasi dünyanın baş

langıcı harbi umumiyi takip e
den sulh muahedeleridir. Na
sıl ki harbi umumi ile kapa
nan devrin baılangıcı da Na
poleon muharebelerini takip e
den muahedelerdi. 1815 sulhi· 
le kurulan siyasi sistem, 1830 
senesinde sarsıldı ve 1848 ihti
lallerile de liberalizm Avrupa· 
da kı\hir muzafferiyeti kazan
mıştı. Bu tarihe kadar Metter· 
nich tarafından temsil eden mu 
hafazakarlıkla liberııllik müca
dele halinde idi. Bu mücadele 
de Metternich'in kullandığı va· 
sıtalar, Waterlu'dan ıonra bü· 
yük Avrupa devletlerine kabul 
ettirdiği mabut ittifakı mukad
des ile ittifakı murabba idi. 
Metternich bunlara istinat ede 
rek, Avrupada bir nevi beynel
milel po is ıiıtemi tesis etti ve 

1815 vaziyetini 1848 e kadar 19 uncu asır Avrupasını 18 
idame etti . inci asır Avrupasmdan ayıran, 

1848 senesinden sonra Avru Fransız inkılabı ve bunu takip 
pa milletleri, siyasi hak yolun- eden Napoleon muharebeleri 
da mücahededen ziyade milli olduğu gibi, 20 inci asır dünya· 
vahdetlerini temin etmeğe ça- sını da 19 uncu asır dünyasın· 
lıştılar. İtalya, 1859 da Fran- dan ayıran harbi umumidir. 
sanın yardımiJe, 1861 de yal- 19 uncu nsır Avrupasınm 
nız başına, 1866 da da Prusya'· başlangıcında iki kuvvetin mü
nın yardımile Avusturyayı, 1- cadele halinde clduğunu görü
talyan yarım adasından atarak yoruz: Stnhıquc'nun muhafa
milli vahdetini teşkil etti. zası ile Statuq"o'nun değişme

Pruaya da 1866 da Avuı- sine çalışan kuvvetler ... Bunla
turyaya kartı bir muharebe ile nn birincisi beynelmilel ahitler 
bu devleti Al anya'1ıın siyasi şeklinde tebarüz eden bir ta
bünyeainden attıktan sonra kım aanksiyonlardnn kuvvet a-
1870 te Fransaya karşı kazan- lryor. Diğeri de Fransız ihti
dığı zaferle büyük bir Alman lalinin uyandırdığı ve kuhuku 
devletinin temelini kurmuş bu- beşer beyannamesinde yer bu· 
lundu. lan mefkurelerden ilham alı

Binaenaleyh ikinci yarım a· 
11rlık tarihin hususiyeti, birin
ci yarım asırlık hadisata ben-

yor. "Böyle idi böyle kalmalı,, 
ile "Öyle olsa da böyle olmalı,, 
arasında bir mücadele. Bunun 

ket ve faaliyetimizle en büyük 1 • d ı komitesi tarafındnn ahiren itti- ere agustos ayın a yapı an 
Alman fırkası vücude gelmi,. haz edilmiş olan karara tevfi- zamların 931 mali yılı bütçesi 
tir. Fırkamızın 14 ağustos 1930 kan bu eyalette boykotaj mü nin 15 inci madde~i hükmüne 
tarihinde 293.000 azası vardı. f'k b dd cadleesi açmağa karar vermit tev ı an ir sene mü etle ve-
Bugün 800.000 den fazladır. 1 oldug"u beyan edildiği zanno- rilmiyeceğine dairdir. 
Kanunusani 1931 tarihinde hü-
cum ve himaye kıt'alannda lunmaktadır. Maarif t1ekilinin beyanatı 
100.000 kişi vardı, bugün Bundan sonra komite, M. Maarif Vekili Esat Bey 
300,000 den fazladır. Taraftar- Bosenin valii umumiye müla- muallimlerin fili kadro! rınm 
larımızın miktarı 15 milyonu te kat için yapmış olduğu müra- eyliil ayında tatbik edilmekte 
cavüz etmektedir . caata alacağı cevaba intizaresı bulunması dolayısile bütçe ka-

Bugün sizden gayri kanuni tehir edilmiştir. nunu 15 inci maddesindeki fili 
hiçbir ,ey istemiyorum. Yalnız DELHI, 31. A. A. - Peşa· kadroların temamen tatbikin
mukadderatınızı bizim mukad- ver mıntakasında yeniden on den sonra yapılan zamların bir 
derııtımıza raptetmenizi ve ka- iki kiti tevkif edilmiş olmakla sene sonra verileceği hakkın
nun ve m~ruiyetin bize bahs- beraber §İmali garbi hududun- daki hükmün muallimler için 
etmiş olduğu yolda sedakatle da sükii.n ve huzurun iadesine 'lncak eylul ayından sonra tat. 
bizi takip etmenizi istiyoruz. matuf hareketler memnuniyeti bik olunması lazım geldiğini 

ni mucip bir surette devam et- resen bütçe kanununda mual-

lzmir havalisinde bir 
kaplan vuruldu 

mektedir. !imlerin 1702 numaralı kanun 
---·• eıu •' mucibince kıdem zamlarından 

IZMIR, 31 (A.A.) - Değirmen
<lei"e nahiyesinin çığh kariyesinden 
keçeli aıirctinden Süleyman isminde 
bir genç bir erkek kaplana tesadüf 
etmiı ve bir müddet boğutkktan 
soru a çifte tüfenğile öldürmeğe mu
vaffak olmu!tur. Kaplanın boyu 12,5 
karıştır. 

lngiliz lirası istifade etmelerini temin ıçın 
aynca bir kaydin konulma11 

LONDRA, 31. A. A. - 2 bu zamların verilmesini temin 
gündenberi İngiliz lirasında gö eder, mahiyette bulunduğunu 
rülen hafif tedenni, bu sabah 

K ı söylemiştir. 
bir az artmıştır. üşatta n-
giliz lirası 86.06 frank, 339125 l'Aaliye vekili:ıin cet1abı 
dolar idi. Maliye Vekili Abdülhalik B. 

milietlerin hayatındaki tecelli- uyanan etatism ve sosyalizm 
s:, muhafazakarlıkla liberallik kuvvetlerile mücadelededir. Ve 
arasında bir mücadeledir. Bey- muhafazakarlıkla bir asır cv
nelmilel hayatta da Viyana velki mücadelesinde nasıl ki 
kongresinde çizilen hudutları kendisi galip gelmişse, şimdi 
aynen muhafaza ile Statuquo'. de daha ileri fikirler karşrsmda 
yu tebdil etmek şeklinde bir mü kaybedici bir mücadeleye giriş
bareze şeklinde nazara çarpı· miştir . 
yor . Beynelmilel sahada Statu. 

19 uncu asır Avrupasile 20 quo'nun muhafazasile Statu
inci asır dünyası arasında bir quo'nun tebdili etrafındaki mü. 
mukayese yapacak olursak, a· cadele, bütün beynelmilel mÜ· 
rada birçok müıabehet nokta- nasebetlerin arkasındaki hakim 
lan olduğunu görürüz. Filhaki· kuvvettir. Denilebilir ki bütün 
ka bugün de aynı kuvvetler beynelmilel faaliyetler bu nok. 
çarpışmaktadırlal', bir taraftan ta etrafında temerküz etmiştir. 
Versailles sulhünün tesis etti• • Borçların tediyesi, tamiratın 
ği beynelmilel sistemin muha· tecili gibi ilk nazarda mali o.. 
fazası diğer taraftan da siste- lan meselelerin arkasındaki Al
min tebdili, milli hayattaki mü manya'nm zayıflatılması ve Al 
cadele halindeki kuvvetler, bu manyanın takviyesi ve binneti· 
defa muhafazakarlık ve liberal- ce mevcut beynelmilel sistemin 
lik değildir. Liberalizm 19 un- idameıi ve yahut tebdili gibi 
cu asnn ortasına doğru zaferini bir siyaset mülahazası vardır. 
kazandıktan ve harbi umumiye Dünden beri arkada bırak. 
kadar geçen devirde de hakimi- tığımız 1931 senesi Statuquo'
yetini yaıadıktan sonra yeni nun muhafazasına taraftar o-

!anlar için harpten beri geçen 
senelerin en fenasıdır. Bir defa 
bu sene zarfında liberalizmin 
şimdiye kadar hiç emsaline te
sadüf edilemiyen mağlubiyetle
ri kaydedilmi tir. Devlet mü
dafaası gittikçe artıyor. Üç ıe
ne evvel, harici ticarete bir 
devletin bugünkü kadar müda
halesi, gayritabii görünürken 
ve bu müdahale o ticaret üze. 
rine muzir tesirler yaparken, 
bugün serbest uıul ile ticaret 
yapmağa çalışmak aynı derece
de gayritabii bir şekil aldı. in· 
sanlar, devletin nazım elini ha
yatlarının her saha11nda his. 
ıetmeğe başladılar • 

Beynelmilel mücadelede mu• 
hafazakar kuvvetler zayıAamıt 
lardır. Bu iki kuvvet arasınd • 
ki mücadelenin harar tlı saf
hası Almanyada Hitler fırkası
nın 1930 senesinde Alman mec 
!isine kuvvetli bir zümre halin 
de intihap edilmelerile baılıyor. 
O tari kadar Almanya, Ce-

bütçe kanununun sarih 
duğunu ve ağuıto dan s ı 
terfie tabi olan ordu ve j • 
ma mensubinin terfi haki 
çin bütçeye ayrıca bir ka 
nulmuş olmasının da 
Vekaletinin noktai naz 
aksini teyit eylemekte old 
nu söylemiştir. 

Naim Hazım Bey (Kan 
muallimlerin bu haklarıncD 
tifade etmelerinin adalete İ 
vafık olduğunu ~öylemiştiı 

Bütçe encümeni Reisi 
Fahmi Bey mevzubahsnıı, 
meselenin muall'ınl .,' 
hakkın ketmi me• 
bütçe kanununu~ 
karşılanan bir no 
tilafırun hallinden ibaret 
duğunu ve bu noktai nazş 
bütçe kanununun sarih h .. 
leri karşısında terfi zamlıf 
tediyesine imkan bulunma . 
nı söylemiştir. C 

Söz alan hatipler me 
bir hakaız!ık bulunduğunı 
suretle muallim !erin iki 
zam haklarından mahrum 
caklarını söyl!yerek mes 
bir defa da maarif encüm 
rafından tetkikini istem 
dir. 

Maliye Vekili Abdülhal:A 
meselenin bütçe kanunı 
İyi tatbik edilmediği me 
olduğunu, kanunun ıara 
karşısında başka suretle 
ket imkanı olmadığını me 
ihtilafın ancak yeni bir 
maddesi ile bertaraf edebi 
ği cevabını vermittir. M 
nin bir defa da maarif enci 
ni tarafından tetkiki hakktr 
ki karar reye vazedilerek • 
bul edilmiştir. 1 

Meclis cumartesi 
\anacaktır. 

miyeti Akvama g'rip devi' 
re hülul ederek, Lokamo -
hedesini imzalayarak, Keıil 
misakını aktederek yani ııı 
hane şekillerle Statuqu ı 
tebdil etmek siyasetini ı; 

ediyordu. Stresemann tatfk. 
dan tatbik edilen bu sifıı1 

bir netice vermeyince; 11 

hayal, Hitlerislerin kuvv 
meleri şeklinde tecelli et 
O zamandan b ri Avrupan 
yasi manzarası değiıti. 
1931 .enesinde mücad le ı 
had bir safhaya girdi. 193 
nesinde fngiltereyi yakıı1 
Amerikayı da uzaktan Si 
quo'ya aleyhtar kuvvetle 
tihak etmit goruyoruz. 

1932 senesi, bu kuvve 
mücadelesi noktasından 
hemmiyetli bir s e ola 
şüphe etmemek lazımdır. 



• li • 
nı 

'J 
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KANUNUSANi 

Poliste 

1932 J 

li onomi 

t ı ğ ve peynir orsa 
namele görecek 

Rüsum atta 

Liste 
a Tatbik ediliyor Meçhul bira bir 

eleyi vu 

Katil baba ( 
Ve oğullar ~ 
Birer ve küsur sen1 

mahkum oldul r a iskele boyunda yeni 
bir mahalle! 

Aksarayda kömürcü Hasan fe, 

ünle maden kömürünün de 
·yor .• •rsaya alınması düşünülüyor 

Yarından itibaren koli
ler de kontcn 

jana tabi tutulacakbr 
1932 senesi llk üç aylık kontenjan 

listesinin tatbikine yarından itiba
ren başlanacaktır. Gene yann bir 
müddetten beri memlekete ithal edi
lemeyen kolilerin kontenjana tabi o
larak ithaline başlanacaktır. 

Yaralının hayatı tehlikeded"r. Cari 
hin kim olduğu ar ştırı ıyor 

Uzun zamandan beri bot duran diyi öldürmekle nıaznun bir bab ile 
Kadıkoy 1 alin.in ba;ka bir ıckildc iki oğlun muhak ine dün agır 
kullanılıp kullamlamayacağı hakkın ceza mahk • e d am edilmit
da Beledi_·eye tetkikat yapm tadır. lir. 

Esas itibarile burada ticari muame- Müdafaaş1 pek bazim olan bu <14 
1 yapan müeaşeselerin iı yapamıya vada maznunlardan baba Ali Oser ımız malumata naza

. aret odaar meclisince 
_./-ğı ve bilcümle nebati a 1 ) peynir ve kaşarın tica· 

asında muamele görme 
aynı -zaıl da ittihaz edilen karar 
a na · ekaletince lastik edil-

r· .. 
· d, · ~er taraftan gelen haber-
ürl göre 1ktısat vekaleti daha .. ~ ' T. ?r . takım maddelerin ıcaret 
kila asında geçerek muamele 

• tldlmesi için tetkikat yapılma
ilıi_ı düıünmektedir. Bu meyan 

acabilhasaa tütün ve maden kö
ve~rünün borsaya kabulüne mu 
.;kak nazarile bakılmaktadır 

uııı~en seneki ziraat kongresin
ütünün borsaya kabulüne 
r verilmit ve bu karar da 

I' sat vekaletine bildirilmişti. 
seneki Ticaret odaları umu
ongresinde de ayni tekilde 

karar verilmit ve lktıaat ve
tine yazıhnr,tı. Vekalet bu 

kongrenin temennilerini e-
miyetle nazan dikkate al

s ır. Yalnız tütün inhisara 
j"j bir madde olduğu için bu ak.1-,._ ______________ , 

ka.i 

M Borsa fiatları 
az•._~~~~~~~~~~-1 

old Kambiyo 1 Kapanıı 

ran11z frangı 12106100 
(Kcıngiliz lirası 7 14 25 
mcDolar 47 25 00 
ete .iret 9 30 00 
· ştiı elga 3 40 57 
i ıyrahmi 37 14 00 
s ıtJtriçre frangı 2 49 46 

' va 61 66 70 
1l • 

nrın 1 17 86 
~~~OD Ç. 16 Ol 00 
~ling A. 4 20 46 

t tl>ezata 5 58 86 
azıa rk 1 98 75 
hü oti 4, 27 57 
mlıPengo 3 \ 78 71 
mal..ey 79 

1 
88 00 

Dinar 26, 63 00 
te•von .. ts l O 70 50 

e·~~....;,;--...!.:~~:.J 
nı Tahvilat 

ki 
m · Dahili 

es . Muvahhade 
mJ'\· D~mir• olu 

Kapanış 

00 00 
37 50 
16 90 

em Borsa Harici 

Altın 
alMecidiye 
unP~nk nt 

me 

9 571 
49 50 

2 :ısl 

iki cihetin nasıl telif edilebile
ceği dütünülmektedir . 

Yunanista:un üzüm 
ihracatı 

Yunanistanın 1931 üzüm ih
racatı bir sene eveline nazaran 
23 milyon drahmi nokıan ol
muıtur. Bilhassa Almanya ve 
Holandaya olan ihracat mühim 
tenezzül göstermiştir. Bu vazi
yet Yunan üzüm tacirleri ve 
müstahsilleri an _nda endişe 
tevlit etmektedir. 

Hamburg fındık 
• 

p1yasası 

Kanunuevvel kontenjanı muame
lesi dün ak am bütün ııümrüklerde 
kapatılmış! . . Yarından itibaren 
~emlekete yalnız eşyayı zatiye biç 
bıı· kayda tabi olmadan girebilecek
tir. iki numaralı ithalatın tahdidi 
lrararname:inc merbut listelerde tas
rih edilen mevaddı İptidaiye ve sair 
maddeler de kontenjana tabi olma
dan ithal olunacaktır. 

Bir kı"nu gümrük ınemurlan bu· 
gün cuma olmasına rağmen çalıJB· 
rak yeni kontenjanın bazırlıklanru 
yapacaklardır. 

Viliryette 

Kaçakçılık 
Tahkikatı 

Evvelki ı:ece Uzun ~tıda esrar• g<irmüşler •·e derhal hastaneye kal· ca. lan anl"tıldığından, bale bir reı· man Bey, -oğullar da Ali Oa:nan Be-
lı ve ağır bir cerh vak'a11 olmuftur. dlTillltlardır. mr dairenin nakli düıünülmektedir. yin iki çoc klan Kemal ve Ihsan 

Tehlikeli bir ıu•clte yaralanarak Abdurrahman'ın vnz.iyeti 1thhiye Buhususta muhtelif fikir! r devardrı efendilerdir. iddiaya nazaran kömiir 
!imdi hastanede ölüm derec•sinde si fenadır. Meçhul carihin hüviyyeti Halde küçı.ik bazı tadilat yapılarak cü Hasan efendinin hizmetçisi Kad-
yatmakta olan adam; lstanbul Balık nin teab;tine çalışılmaktadır. ikametgah d rnk istimal edilebilece- riye Hanım bazı okıymet qya ve 
pazannda makarna fabrika11 amele- V d • Jarken ği de ileri sürülm~ktedir. Esasen ha· para çalarak Ali Osman Beyin evine 
sinden Abdurrahman isminde bir apur an ac •• lin yanmdaki kumluk küçük küçült kaçmq, bu meseleyi balletm k için 
gençtir. Burgaz vapuru dün akpım Hay- parçalar ıeklindc; ifraz edilm~tt?'· Bu tarafeyn aras d vuku bulan temas 

Abdurrahman, gece geç vakit, darpaşa iskelesine yanaştığı zamanı rada apartnnan mşa etmek ıstıycn· kavgaya, biımetıce cınayete rnuncer 
Beyazıttaki evine gitmek üzere Rükneddin isminde bir talebe atla- lere satılacaktır. olm ,, taiıat iü;ra• ı:ü H•• ,. efen
Tahtakaleye gelmit ve oradan cLı mak istemiş, muvaf k olanıayarak Bu. vaziyette Ka !köy iskeleai cİ· diyi kimin vurduiu anlaşılanı ıtı. 
Uzun carır yolunda ilerlemeğe bat· denize düımüştür. Elraftan yetişen var. hır mahalle halı.• alllllf olacak- Faili gayri muayyen olan bu cİ· 
lamıttır. sandalcılnr kendisinı lrurtarmıılar· j tır. •• •• ! "ayette maznunların müdafaa11 ya • 

Abdurrahman, Çartınrn yarısına dır. . 1 Kopru altı esnafı P.~W:ken mahk~ede ağlar.anla~ ııö-
geldiği sırada kar§ısına ansızın ~anı- T d .. • .. ruluyordu Müdafaayı muteakip lıo. 
madığı bir adam çrkmış ve elınde ren e O um .. D_ün sabah !>"kd;ye mcr:ıu~ yeti !ıüiı_?e müzakereye çckilmiı, 
bulund'1rdug"u büyük bir kam~ ile 0·· l . . gelen Ankara tre- kopru alt•nı ~nı bır sur te teftit et- ve bu· muddet sonra kararı tefhim 

. d unb. ı•.~.~·mıze k'• lmu•tur 1 mişlerdir. Son zamanlarda bura11nın e~tir. Abdurrahmanın üzerine atılmı§tır. nın e ır o um va itSJ o x • • • 
Abdurrahman; birdenbire uğra- Trende 1.ıanbula gelmekte olan gilnc ıe{!"j; •tg• j;.!:>bcıl_.;-d~ ~e- B ı<;rara ~; bahAli Osman 

dığı bu tecavü' karş,.ında taşırm~ş, Koçhısar tuz inhisar memurlarından k;neı; ~ afe "r· .'gı 1ııedru mbuıtür. l ı eyd •b';"c ay 5~.n apse, <>f"l 
bu ~nada birkaç darbe daha yemıı- c;aban ef. Eski ehir istasyonunda an opru a ı uzu ı •.fg8: *:, en u tey ~ a ırcr sene .. ye~er 11y, ıdiızer 

-· " f t ! 1• yar esnafa ce-r.a keırlmı,tir. 1 ııun hapse mahkum olmuıla: tir. sızın ve at e mıı ır. ır. 
Bu kama yaraları ile kendisinden ~lü mu~~a~ _altına alınarak şch Belediye memurlarının! y . b Gelen malUınata göre, Hamburg

da fındık aatıtına karşı istok vardır. 
lıtihıal memleketleri pİyasalanrun 
da yük.elmeğe meyyal olutu bunu 
teahil etmektedir. Türkiye fındık içi 
stokunun S0,000 çuvala kadar indi
ği söylenmektedir. Depolar timdi 
hayli botaldığmdan muvaredat ar
tık fiatlere fena tesir yapamamakta
dır. 

geçen Abdurrahman, sokağa yığrl· rimıze getırılmıthr. k •• } .. v.. enı orsa 
mış kalmış, meç!ıul adam da crtadan Burada zabıta ve Adliye doktor- te a Ut U gu 1 

Vilayet kaymakamlık- kaybolmu•tur. farı muayene etmitlcr ve zatürree- B 1 d. . .. H" . 1 Kom·ıserı· geldı" • d ··ıd" • - ·· t b't -d k def · e e ıye reıs mu avını amıt B. 1 hl• v Bir az scnra blc!ir.e mahalline en o ugunu es ı < E"re nıne d - A k d h . . l . . ara te ıgat yaptı gelenler, Abdurrahmanı bu halde ruhsat vermişlerdir. H"n . nBarAa ~~ !edarbemlızdie.ge mıtbr. -
amıt . nt<o'lrB e ye memur' . • • 

Viliıyet makamı kaçakçılıkla ,;cı..1,;;========================== larımn tekaudiye mc•elesi için lazım' Komıserlık ve kambıyo 
detli surette mücadele için kayma- C' gelen temaslan yapmıştır. - k b 
kamlık ve nahiyelere tehliııat yap- ~POT Belediye memurlarının tekaüdiye mura a e 

Yeni 
mıştır. !eri hakkındaki kanun layihası, be- heyeti ayrılıyor .. 

M G 1 F tediye memurlarının vaziyet, ve iı-

Oda meclisi 
aaf yarın a atasaray • ener tikballerini tahkim etmektedir. Bu 

Kanunusani umumi maatı yarm layiha bir kaç ~ kadar B.M. Mec 
verilecektir. )isinde müzaker v kabul edilecek-
Buhran vergisi hak

kında bir tamim 
Yarın ilk celsesini 

aktedecek 
. . . . 1ktısadi konnna vergisi hak 

Tıcaret odası . yeı_ıı ~eclısı kında mütemmiıp olarak dün 
yarın ıaat 14,5 ta ılk ıçtımaını clefterdarhğa •u tamim gelmit 
yapacaktır 1 . y . · -1 k • , ·• . . · tır: evmıye ay ı oıaraK ~· .nı· 

Bu ıçtımaı Vali. Muhiddin meyip te haftalık veya on beş 
Bey ~~acaktır. Va~ı .Bey nutku- günlük tediye olunduğu taktir
nu mute~kıp meclısı~. en yaşlı de, bu ted>yat bilhesap aylığa 
azasını .nyaset mevkııne davet irca edilerek tutan 30 lirayı te
edecektn-. En yaşlı azanın Ham cavüz ediyorsa tediye olunacak 
di Bey olduğu anla,ılmaktadır. miktar 30 liradan noksan olsa 
Hamdi Beyin bir nutkundan bile iktısadi buhran vergiıine 
aonra celıe tatil edilecektir. J. tabidir. 
kinci celse de birinci ve ikinciı --------
reisliklerle reis vekillikleri ve 
heyeti idare intihabı yapılacak· 
tır. Birinci riyasete Nemli zade 
Mitat ve ikinci reisliğe Necip 
Beylerin tekrar intihabına mu
hakkak nazarile bakılmaktadır. 
Yeni idare heyetinde eskisine 
nazaran bazı değitikliklere inti 
zar edilmektedir. 

Bu içtima için bazı zevat da
vet edilmittir. 

Müskirahn Beyoğlu 
satı, mağazası 

Müskirat inhisarı umumi müdiri. 
yetinin Beyoğlu aatıt mağazaıı dün 
açılmış ve satışa batlftnlJJlfbr. 

Bir Romen 
Mektep gemisi 
Bozulduğu için lima

nımızda kaldı 
balyadan Romanya'ya git

mekte olan Romanyanın Köa
tence isimli mektep gemisi dün 
limanımızda tevakkuf etmiıtir. 
Bu tevakkufa sebep Köstence
nin makine aksamında vuku bu 
lan sakatlıktır. Vapurun bu arı· 
zasının iki günde tamir edilebi
leceği zannolunmaldadır. 

bah çe muhteliti gitti 
Yunanistanda ilk maç 

günü yapılacak 
pazar 

Yunanistanda 2 maç apmak iiure 
gidecek olan Galatataqoy • F enerbah 
çe muhteliti dün sahııh Vienna vapu· 
rile Pireye hareket ettiler. Giden ta· 
kon 16 kiti ve iki idareciden mürek· 
keptir. 

idareciler Fenerlıahçe namına 
Hayri Celil ve Galatasaray namına 
da Vamık Beydir. Giden kafileye de 
bir hayli seyyah ittirak etmiıt:ı·. 

Giden oyuncular şunlardır: 
Ulvi, Avni, Bürhan, Mitat, Sup· 

hi, Cevat, Mehmet, Reıat, Nihat, 
Leblebi Mehmet, Niyazi, Kemal 
F aı·uki,ı Zeki, Rebii, Fikret, Muzaf. 
fer. 

Bu takım orada iki maç yapacak
tır. Biri 3 ve diğeri 6 kanunusanide. 

Kafile hareket ederken takım 
kaptanı Zeki ile konuıtuk şunları 
söyledi: 
"- Takım umumiyet itibarile an

fomı bir haldedir. Kuvvei maneviye
miz iıe yerindedir. Orada verdiğimiz 
nasayih dahilinde oynRrsak muvaf. 
fak oluruz. 

Fakat her halde a11l fikrimi maç
lardan sonrft söyleyeceğim. 

Kafileye gazetemiz namma ela bir 
arkadaş refakat etırektedir. 

Türk sporcularından Yunan 
milletine 1>e sporca/arına 

hürmeti er 
ISTANBUL, 31 A.A. - Bu sa

bah Ati naya hareket ilen Fener
bahçe ve Galatasaray klüpleri, asıl 
Yunan milletine kartı hissettikleri 
derlo tazimatı ve Yunanistan Fede
raıyonunun muhtert'Dl erki.nına kar .. 
fi duydukları hürmet hislerini tel· 
grafla iblağa Anadolu Ajansı'nr me. 
mur etmişlerdir. 

lla Türk lılübü, Enosis, Panati. 
nailroo ye Olimpiyakos klüplerine de 
aamimi selamlannı ııönderirken bü
yük bir sevi?ıç içinde te;ebbüs ettik
leri bu seyahati herhangi bir rekabe
ti hal mak•adile değil, arada mevcut 
kuvvetli dostluğu kuvvetlendirmek 
ve bilhassa Yunaniıtanda bütün 
Türk sporcularına gösterilen fnka
ladc samimi hüsnü kabullerin şük
ran vazifesini yerine getirmek fikri
le ifa ettiklerini sureti mahsusada 
kaydetmişlerdir. 

tir. 

istatistik yıllığı 

biri • • 

inhisarlar 
Toplanacak mı? 

Yeni l8'eldriil eden inhisarlar ve
"!'letin~en. ıehrimiz.!e bulunan Tü· 
tun. Muskırat, Barut ve meradı in. 
filakiye inhlsarlanna yapılan tebli
ııatta, bad<ma vekilete tabi olduk. 
lan bildirilmiıtir. 

lnbisarlarm tevhidi hakkında be
nü.z. kat'i bir .. ~ ~erilmemİftir. 
Tutun ve Muııkirat ınhisarlan tev 
hit edildiği takdirde, umami miid'". 
lüğe Müskirat inhisarı müdürü As': 
B. in tayiı' eclil.._; mW.temelılir. 

Hastabakıcı mekte
binde imtihanlar 

Hili;li~bmer cemiyeti hastabakıcı 
mektebımn 931 aenes.i mezuniyet 
imtihanlan dün Srhhiye müdürü Ali 
Rıza Beyin huzuru ile yapılmııtır. 
Bu sene mt".zunlar 25 hanımdan mü 
rekkeptir. 

1 •••••• 1 

cıısı,.ri 
ı11'Jan 

icra dairelerinde tatil 
932 senesinin bulııli münas beti. 

le icra dairelerinin bir ıenelik mua
melatı tasfiye edileceğinden 932 
ki.nunusanicinln 2 ve 3 Vr! 4 üncü 
günleri müstacel mnat müatesna 
olmak üzere ashabı masalibia müra
caatlerinin kabul edilemiyeceginin 
gazetenizle ilim mütemennadır .E 
fendim. 

Albanya vapuru 
kurtarıldı 

Bir müddet evv~ Gelibolu 
civarında karaya oturan Alban. 
ya vapuru yüzdürülerek dün li
manım12a getirilmiştir. 

~:·~::::::::::::::::::::::::~::::~:::::::::::::::::::~--"!'!' ................... "'!""~!'-"!!'!!""'------""'".!!!!!'!!""" ... ~----~~!!!!"""~--... -.................. ~-!!!~...!'~-... -"'!...'!!!....!!'!'-~!!!!'!"'!' .... ~ ........ --~~!!!~-~~!"!!!!!!!!!!!'!"'!""!'""' ............. ..;. ....... ::;., ..... 
mt l na indı. ; mışlardır. Bu surette, bu mem· ı senede olduğu kadar biç bir ae ı nunu teşkil eden kısa vadeli ~'?'· d_a~i~i ve harici iştira k 

bir 931 1931 rin başında Avusturya- 1 leketlerden krediler çekilmiş- ııe gümrüklerle oynanmarnı,. kredilerin uzun vadeli krediye bılıyetı ıtıbarile istikra 
ehi da Creditanıtalt bankası iflas tir. Altın standardını terkeden tır. Gümrük yarışına, serbest ti tahvil edilmesi çarelerini ara- iyi muhaf za eden p lını e 
M - ,,/ etti. Beynelmilel ehemmiyette memleketler, çekilen krediyi • careti cıı fazla müdafaa ctmit makla geçmittir. Siyasi borçla dır. ara ar 

enci931, yüzde· yüz buhran sene miz bu iki cepheli buhranın U• olan bu bankanın iflası, ıerma· tekrar getirmek için, bu husus- olan İngiltere dahi i!tirak et- nn yekununu tetkil eden uzun ldh._alatınıızı, yaln~ '-aınbi· 
ı_ı...:r. Tekmil Avrupa ve Ame- zun sürmek ihtimali de bundan yedar dünyayi tedhiş etti. Hazi ta keskin vasıtalaı·dan biri olan miştir. Hem nasıl iştirak editl vadeli borçların büsbütün her. ·~ ,. 
""" b b 1 and Al · "kd 1 k f 1 b ed'I Y..0 murakabe.ile ıl, daha fi. k nı~. istisnasız buhrana gir- ileri geliyor. Evvelki u ran a~ r . a manyada Da~atbank ısko?to ~· annı yükselnrniş- ~~r mem e etten az.•. mü .. a- taraf ı mesi hakkında da, ııe- lı olarak günı .. 

1 
hdidile tan 

lerı ılk sene budur. Bugün, böyle değildi. Onlar, ya aanayı tedıye edemez hale geldı. Ser· lerdır. Aılm standardını hıra- lagalı surette. ilk İngılız gum ne sene sonunda, müzakereler zirn etnıek lu'····-unu hisıedeı:ı 
nu·· luncu Danimarka olarak buhranı·dı,· ya ziraat buhranı. mayedar dünya büsbütün sarsıl kan memleketlerin kaybettikle rük listesi, nim mamul ve tam olmu,tur. ~~ 

' Al 1 F dd 1 F ka hük\lnıet scsıe nihay tine doğ-rana girmeyen sermayedar Bir kere, bu müzaif hassasın· dı. manyada kredi zenciri ri a tın, ba§ta ransaya, sonra mamul ma e eri ihtiva ediyor. a t, ne 0 araıtınnala d ru k t:Oaıı usulünü vazetti. 
_ ınleket kalmadı, dan dolayı muasır buhran uzun koptu. lngiltereye olan hususi Holanda, Belçika, lsviçreye İn• Ve yüzde elli nisbetinde tarife ve ne de bu nıüzakerelerd r an B~ usulle iki gaye lıedcf!-.ıni. 

evıl931 de, fiatler dütmüftür, sürebilir. Bir de, düny.ı.ya şa- borçlar , Fransaya olan resmi tikal etmiştir. ihtiva ediyor. En himayeci lecek seneye intikal edeb~' !k . Kaınbiyomuzu peykfirın· 
o la_r .•rtını§tır, iatira kabili- mil ziraat buhranının nizama obrçlar verilemez oldu. Birinci te§rİne kadar altın memleketlerde dahi vasati tari cek faideli bir feY çık 1 ec ~:~·yakalamak ve sanayiimizi 
elllen ınıni tir, İstihlak azal- konulması hayli ıeoeye müte- Amerika Cümhur Reisi Hoo- standardından ayrılan memle- fe bütçeleri bulmamaktadır. tır. anıanııt· iDkif'lf ettirmek. Yerli malların 

i rıiflır. vakkıf olduğundan dolayı mua· ver, resmi borçların 1931 ağus ketler 16 yı bulmuştur. Aynı 1931 senesi., dünyayi iki ka. Dünyanın 193} indeki iıtihlakini arttırmak için yapı-
udatihsal ve •tokla istihlak a- ıır buhran uzun aür~ilir. Yok tosundan itibaren bir ıene müd tarihte 12 memleketin kambi- rargaha ayırmıştır. Borçlu! aeyri bu nıakUa § • !erde cere- lan büyük mikyastaki propagan 

da açılan uçurumu doldur aa, iş yalnız sanayi buhr~nma detle tecil edilmesi teklifinde y~su .. al!_ın ~ı!1°etinin altına ve alacaklılar karargahı. Bu ihl yan ederken, Tiiil< iktıs•~~ dalar,ve buna müvazi olarak sa 
ta~. bu sene, kabil olmadı. Hal kalsaydı, kısa zamanda, hır su bulundu. Teklif, önce ltalya ı!u§muştur. Dıg; 11 ~:1°leke~ alemin arası tehlikeli surette aynı "'ledeki seyri oi~bi .b•ı:_ ·~ nayiimizin teşviki için atılana· 
sİ) 1ı 1931 .e girerken, bütün Ü· rette veya diğer surette berta· tarafından olmak üzere, alacak ~eh, p~raksınınb. ıym~tınkı abnc~1 açılmıştır. Borçlular, borç öde. kiJn İçınde geçti. Bu nıabı .•u~ dıınlar, !~k iktıııadmı hır dö-

l
''J er bu ıınkanda idi. istihsal raf edilebiliı-, tanzim edilirdi. lı memleketler tarafından kabul ıc arı am ıyo mura a esı e I me kiçin kafi kaz nu ta "reden - ~ıyetlı nüm yenn en geçiriyor. 
ul. tok, deniyordu istihlake te edildi. tutabilmi,tir. Yani 1931 de bat alacaklılar al k:namıyorlar; hadis!yıTürk buğdad~ fıat!°d.m 1931 senesinde buhran Tür-

! ~ c k ' . d" 1931 de ziraat fiıı.tleri çok l 1 layan cihan para buhranı 39 mek için ~afi a~a . •1ı:ını alabil. d'· b çuk kuruşa uşmesı ır. kiy~e, di.-ğer memleketlr~e CÖ· 
k ı, ";:~:e~~~zı;ıi;e~ düşmüttür. Çünkü ağustostaki Fakat, Almanyanın ngi te· memleketin kambiyosuna şid. I mıyorlar D~n esı~ ı. tedbir ala 8°r~u.;'utu bir kaç evvelden gö re n1Sbet kabul etmez derecede ' 

buğday stoku 15 milyon tondu. reye olan hususi borçlarının ve detli surette dokunmuttur. Hal havay· n. • 'dyayı ıhata eden .. u Ziraat Bankası vasıtaıile az hissdilmiştir. İhracat madd a~ 
sonuncu senesi ola· B k · d. k d ·· · ı n·lmemesi, lngilterede ehemmi ı esınıı h rUP. '- ti d' • d • 1 · • · f" ti r u sto şım ıye a ar gani me buki bu 39 memleket, dünya ti sezenler ğ lı en arp koJcu•u buğdayı aıyme en ırmege og erımızın ıa erinin az sukut 

nıistir. Halbuki sanayi fiatleri yelli bir kredi !>uhranı tevlit et caretinio mecmuunun yarıdan ço a yor, ru yapılmak istenilen müdaha. etmesi, mali ve iktısadi tedbir-e. 
· bet d'. ı·· B be t tı·. Kredı' buhranı, İngiltere Ü· ı T Ih" J alesef t-ı·n· k 1 tı 1 · · · • d 1 nıs en az uş u. u se p en faz ~sını :ı:a~ıyor. 1931 de dün. • e. ıs İçin den ilir ki, J931 e, uıa - ız a mış r. erımızın yenn e a ınması bun 

clir ki ziraat maddeleri satan ze~inden ılerbal dünyaya yayıl- ya tıcaretının kıymeti 100 İse de ıstıhsal ve . ıiblıik arasında 1931 senesinde bir bayii iktı. d_a amildir: Türkiye, dün'ya ;. • 
memlekctl<'rin fakirleşmesi. Sa dı. İngiltere, tecili düyun • atan bu memleketler 54 nisbetind~ ki tevazün uı'~n bütün boz~)- sadi ve mali tedbirler aldık. çınde buhrandan l\Z müteessir 
nayi maddeleri utan memleket dstill itilafları yaptı. Verecekle dünya ticaretine iştirak ediyor. du, kredi zcndri . ."•t'.! ve unh Türk Merkez Bankası bu ııene olan ayrılmış bir ada gibidir. 
ler evvelce kar ettiler. Fakat rinn de altınla vermek mecburi ı B tt d"' l guuırukler bpy. kuruldu. Bankanın hazineaine Türkiye, bu faik vazı·yett-. ı·ı-. k ld 1 ·ı· M k ar. u sure e, unya ticaret• o arak koptu, • "dd 1 ' ~"' 
sonralan onlar da satamamağa yetınde n ı. ngı ız er ez kambiyolara anz ol . ı, ·ıeJ uıübaddeyı şı et e başlangıç olarak, ilk altınlar va tifadc edecektir. 1932 senesine 
başladılar. Zira, sanayi madde- bankasının hazinesindeki albn ten dolayı ayrıca ela:~ vazıyet. ~h:li~ ett!, borçlar venh·ı~e2 zedildi. Kambiyomuzun eylüle girerken, memleketimizin ta-
lerini· alıı.n ziraat memleketleri külçesi sür'atle erimeğe batla- ıyo.-. ldu Netıcede arzın aat ı uze- kadar devam eden İngiliz lirası rihte nadir düşen bu müste na 
fakirleştikçe, onların iştira kabi yınca, bu külçe 130 milyon in- Sermayedar nıenıl k d rlnd; kayan beynelmilel para, na niabet edilen kıymeti lngi. vaziyeti azami derececi istiı-
liyetleri d .. ştükçe, büsbütün a- giliz lirasına düttüğü gün, ister han buhranın.da k e etler,k : par• faizi sathı maili İle parayı liz lirası altm atandartt~n ay. · mar <'tmesi temeı-nisini izı.ar 
Jamamak vaziyetine girdiler. lıng, altın standarttan ayrıldı. çin, kendilerin' n .. k orun~.:rük harekete getirmek, kabil olama nldıktan sonra, altma müste- etmek isteriz. 
Neticede, cihan ticareti 1931 de İngiltereyi takip eden birçok duvarlilril 

1.Y_ü *f!.guı931, dı. ~eticede, 1931 senesinin so nit Fransız frangına nisbet edil 
1925 • 1928 vasatisini:' yarıM· ineml k tler de altından ayrıl- bir günııiik ;:~~;::nesidir. ~ nu, tıcari borçların büyük yekü meğe başlandı. Bu gün para. 

-~°'f.ll'f"•.::- .. v 
Müderris 

Nizall"eddin ALI 

l 



Asrm umdesi «Milliyet» tir. 

1 K. SANI 1932 
lDAR.EHANE - Aalrara cadıle

ıı: 100 Telaru adresi: Milli1et, 
bul. 

Tel efon nwnanıları: 
'llfJ - 24319 - 24318 

.. .. 

lNE ÜCRETLERi 
Türkiye için Hariç için 

.ılı 400 lruruı 800 kurut 
760 ,, 1400 .. 

1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaa,. ait itler 
İ~İn mücliri1ete müracaat edilir. 

Gazetemi?. ilinlann meı'uliyetiıü 
kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilköy askıtri rasat merlce

zi nden verilen malumata g/Jrıt 

bugün hava bulutlu ve kısmen 

yağmurlu olacalı: ve rüzgar 1tarp 
.•tika-tindtm e~cektir. Dün ta

zyiki nesimi 858 mjlimetre,, aza-
mt hararet 11, asgari 9 derecede 
idi. 

l.fm:• süit 
YJlbaşı 

Istanbul 

aşı nasıl geçti? .. 
dün gece en heyecanlı 
gecelerinden 

birini yaşadı.. niçin mi? çünkü ... 

çekildim, 

* * .. 
Beyoğlunda bir kabarede-

yim. Başka geceleri, sinek avla 
mak ve esnemekle geçiren gar
sonlan görmeyin ... Hepsi birer 
cambaz olmuş. Müşterilerin Ü· 
zerinden atlayarak geçiyorlar. 
Ortada dans için aynlan saha, 
gittikçe daraldı, gittikçe daral-

Yılbaşı ikramiyesi çekilirken ... - Yüz bin pape- d~. ~ihayet, öyle .bir .hale geldi r b I r B ğl d b. k b ki, ınsanlarıu yerme nkemteıer 
ın ~pna ge en - - eyo un a ır a aranın dansetmeğe başladı. 
halı .. - Yıllanmış şarap, yıllanmış meyva!.. Masaların üstü, çeşitli yemiş 

. lstanb.u~, ~n heyecanlı gecele 1 ce dütünmesi bile sevinçten ler, yiyinti ve içintil~I~ d~l!1 ... 
rınden binnı daha yaşıyor. Fa- çrldırtmağa kafi geliyor... Başlannda, allı, yeşılh kulih
kat bu heyecan, heyecanların İçeri girmeğe muvaffak ola- !arla zuhuri koluna çıkmış orta 
en tatlısı... 931 senesinin son madığım için, kapının önünde oyuncı_ılarıı~a ben~ey~ ~adın~~ 
saatleri çalmırkeıı bütün kalp- bekleyenler arasında ben de va erkeklı kafıleler, bırer ıkışer so 
ler de saatin tiktaklarmı taklit rım. .ı küıı ettiler. Kimi ağzile saksa
eder gibi durmadan çarpıyor: Yanı batımda perişan kıya- fon taklidi yaparak ciyak ciyak 

- Ah acaba kime çıkacak? fetli bir kız çocuğu peyda ol- bağırıyor, kimisi, düdük çalı
Halk :rkendeo akın akın kon du. Konuşuyorlar. Birisi diyor yor, kimi elinde bi.- ip, mektep 

ferana salonuna doluyor. Salo- ki: çocukları gibi durmadan atlı
nun önündeki meydan, mahte- _Onlar, belli olur be? .• Hız yor. H.'.".sılı bir curcuna ki olur 
rin dünyada bir eşi •. Uğultulu lı hızlı yürürler. Sen, durma ya şey degıl... . . 
bir Uuıan kalabalığının sahili pış... Kabare de gıttıkçe doluyor. 
döven korkunç dalgalar halinde öteki çipil gözlerini uğuştu- Gelenlerden bir çoğu ayakta 
kapılara öyle bir hücum ediıi rarak sordu: kaldılar. Vuran tutanı bilmez, 
öyle bir yükleniti var ki deh,etl _ Peki, sen ne yapacaksın? dedikleri bu olacak! Bu sırada 

Salonun içeriıinde belli ki _Ben de dua ederim: Efen arkadaşlardan biri yanında üç 
fırtrnah bir hava esiyor. Bu bin di amca .. Cenabı Allah ağız ta hatun kişi ile, adeta içeridekile 
!erce kişi, hiç şüphe yok ki bir dile yedirsin!. derim. Olur bi- ri dağa ~a.ldı~ağa ge~miş _ha~ 1 
tek dü9ünceai var: ter... d?tlar .gıbı .~agıra bagıra ıçerı 

Tayyare piyangosunun yılba - Ne verirler acaba? gırmesıı:ı mı •. 
şı ikramiyesi... - Geçen ay, bizim Ahmede Kendı keodıme: 

Şaka değil bir milyon lira üç lira vermişler... - Aman, dedim, şuna görün 
bu.. Sene baş~da bir milyon Tarak görmemiş saçlarını el meyim! Mutlaka, ayartır beni .. 
yahut onda bir hesabile yüz bi~ lerile düzelterek biribirlerine J'. ~kat ne m~~n . ıı;örmeme-
lira sahibi olmak!.. lnaan1 sade bakıştılar, sı ... Hemen suluk gıbı yapıtlı: 

--·----- ---· 

~e: 
~iZ 

d 

Senenin ilk gününü hoş geçinmek için 

MELEK 
Sinemasında 
Hallkın çok sevdiği 

NANCY CAROLL ve 
CHARLES ROGERS'i 

AŞIKLAR KLÜBÜ 
ıbiiıyiiık teıınaşalı, tamamen renlkli mü!kemmel 
musiki ile fevkalade tabloları havi operette 

görünüz. 

ELHAMR A aiıi:: 
Sinemasında 

Güzel 

ANNY ONDRA'nm 
en şen ve en tuhaf filmi 

Anny Şoför 
2 saatliık şentik filmini gövijnüz. 

tün 
san' 
hm 

.. ark 
ıevin" 
lama 
ıenes 

1111 
•••••••İlıiveten: PARAMOUNT JURNAL sesli halihaztr .dünya havadisleri. 

:::::::::::::::::::::::_ _______ -.......:...::..::_.:=~:::_:::::.:::.:.:.::::_:::::_~:::::.::'.:'.~~~~~~~~'enes 
lar, telaşa başladılar: 

- Gece yarısı olmadan bu 
da nesi canım? 

B U G Ü N .-----~la~~ 
ARTİSTİK fği se 

Bu her sene başımıza gelen gü
nün faydaaı nedir bilmem. Fakat bir 
sijrü zaran olduğunda şüphe yok
tur. 

' Anladınız, deg"ı'I mı'?. Du""nya - Mutlaka götüreceg"iz! •H••··-······-•-••-•••-••••••••••••••- Arkadaşlardan biri bir kibrit 
çakarak saatine bakll: 

OPERA 
sinemasında 

2 büyük film biııden 

FAHtSE 
sözlü ve şarılı:dı 

Dolores Del Rio 
tarafından. 

sinemasında \ res 
en ziyade .sevdiğiniz İğinin 

Evvelen: sene ba,ı diye bir ala, 
masraf edilir. Niçin? O belli değil! 
Gene sene batı diye bir kucak dolu
ıu mektup yazılır, gönderilir. Ne 
münasebet? Hiç .... Halbuki sene ba
·ıdrr diye memnun olmaya değ·,z. Hiç zararı olmasa, bizi 
bı. 5ene ihtiyarlatmağa kifi bir za
~~ra ... Yatı otuzu BfmamJf olanlar 
•çın Y""' seneler ıayanı dikkat bir 
JDÜesair damazlar amma ondan 

ak. ' ıonr • •eteler, insanın batına §6-

kaklarından iıiı.aren beyaz imzalar 

ka!mağa baflarlar, Ondan aonradır 
•, seneler sevilmez olur. 

Her sene gelmeden evvel ondan 
arız. Geçen sene 1 Baıla

. iz bndan bir piyango 
foğumuz ıeyleri belı
~ aelar verdi? 

eni seııelııri bir 

a ul'I.. - JCaıq ... 
•• " .. 'llun.L{e goruruz. 

s belki ondan 
..tınundur. belı 7 • sene ile yellİ. 

İlkkabıyı oevmem ! Yeni sene ele 
eni ayakkabt gibi alıtmcaya kadar 

beni rahataız ..ı..-. Halbuki eslriıi
ne ahtbk idi: 931 rakamından tu• 
tun ela, bütün İflwe kadar her tef 
biae, yalıut biz ber f<!Ye az çok uy
muıtuk. P hh-ıı yenisi ile bafclaıa
bilecek lftiP? 

. Biz ,_; senenin yalnız bir ...,;. 
ni bili1oruz: Numaraaını: 1932. Oıt 

rafı meçhul •• Hatta diyemeyiz ki, 
' sene 12 ay olacaktır. Belki C.. 
yeti Alrvamlll pn>jesi kabul olıo
• ila, oeneler 13 ay oluverir. 
Bütün bu karanlık meçbuli1ete 
ğmen ben öniimüzdeki sene aeler 
cağını az çok kestirmeğe muvaf-

ak oldum. Bunun için kendime 
auı bir usulüm var ki, maalesef 

IKırada iub eclemiyeceğim. 
1932 de olacak şeyler hakkında 

&İze bazı malumat verebilirim: 
1 - 1932 senesinde de yaz, kıt. 
bahar ve aonbahar olacaktır. 
lu ,' - te narh konmayacak ve et 
~.. misyonu faaliyetine devam 
u, 

tadyum yapdmıyacaktır. 
U.azetelerden baz1larının yap-

raklan artacak, fakat çiçekleri ve böyledir İşte .. Kimi yılbaşı pi- - Yapmayın, etmeyin .. Eve 
meyvaları eksilecektir. yangosu bekler, kimi de bu se- erken gitmeğe mecburum .. Fa 

5 - Matbuat Cemiyeti bir balo Jil yavrular gibi piyango çıkan lan dedimse de dinletemedim. 
verecektir. !ardan piyango ümidine düşer... Nihayet yumuşamağa mecbur 

6 - lstanbulda otomobil kazaları Galiba, keşideye ba~lanmı.. oldum: 
devam edecektir. " " O h ld "d' olacaktı. Arada bir, güru""ltu·· faz - a e nereye gı ıyoruz. 

7 - Papa Eftim ef. Patrikane ile B · •• l ı 
barıtmıyacaktır. lalaşıyor, arı onu soy e. 

8 - Abidin Daver B. biraderimı'z A O k Dedi ki: a a a a.... o o o o o... a 
Skajerrak muharebesine dair yeni bilindeo sesler, salonun tavan- - Bir aile sofrasına canım .. 
bir eser tercüme edecektir. larında devamlı akisler bıraka- Saz var, içki var, eğlenti var .... 

9 - Vali muavini Fazlı Beyin B' ded' •· 'I ofra rak, dakikalarca ug· ulduyor. ıraz sonra ıgı aı e s 
vezni bir buçuk kilo artacaktır. d t 1 k T h f 

10 - Kokulu sinema icat edilemi- Derken, İç kapı, zenbereği sın a op anmııtı · u a 1 ne-
yecektir. boşanmış bir makine gibi ardı- resi .. lnsan, böyle içki aleminde 

11 - Abmet Hqım B. bu sene na kadar şırak diye açıldı, uzun hiç tanımadığı ile can ciğer ku 
Olimpiyatlara iıtirak etmiyecektir. boylu bir adaır..ın ayakları yer- zu sarması oluveriyor. Bizim 

12 - Zeki sene milli takımda den keıilmis gibi, adeta uçarak arkadaş, durmadan bağırıyor: 
o,aayaak ve Seliın Sırrı B. konfe- " Ş · · h R ranılarma devam edecektir. ÖllÜmüzden geçtiğini ancak far - arap gellrın ya u... a-

_.J_L,u·ı.. . . kım.u_ bitti .etmıler .. Mezeleri ta 13 - Kemalettin Şükrü'nün mi- .,...-u.c.•" 1 • · 
1-L de • bi , f · • _ .rt\•...,rett!"' - -yop us recesı r numavı .. _ - ·~---...t.1ııu1K.,,iy;ııt v ........ '3tf?"c• 11...... zele be şekeri.ıpr.~ 

~ .. rtacak- Sağdan soldan, sesler geli-
Bir aralık mi.aafirlerden biri 

14 - Hüııe,in Rahmi B. üıtadı
mız teehbül etmiyecektir. 

ti - Etem izzet B. bir roma!l
cık 1azacak iae de, lbnhim Necmi 
B. ti1atroya merak ettiğinden bqka 
bir eser yaznu,.acaktır. 

16 -Belediye varidatının eksilme 
sinden dolayı köprü paraaınm iadesi 
mevnu baluolım1acaktır. 

17 - lıtanbul muhtelif yerlerinde 
kanelinıyon çukurları açılacaktır. 

18 - (Vi. Nii) ıddık aleyhinde 
oldajunu ilin ebneaine rağmen, 1ın 
••l takmakta Ye •-iz koıtüm gİJ
mekte devam edecektir. 

19 - ( Miiair Nurettin) in deru
ıô naimeJerini ,Uruz üç kiti iıiıle
bilecek, üıt tarafa ( tebaı tabiin) gi
bi yalnız rivayetini dinlemekle kô.m
yap olacaklardır. 

20 - Cumhuriyet refikimiz tek
nr güaellik te ıaltanat taraftarlığı 
yapıp bir kraliçe intihap ettirecek
tir. 

21 - Ayıuofyanın minareleri art
mlJ'&cak ve lstanbulun çamuru ek
admiyecektir. 

22 - Bekirlık vergisi konsa ela, 
konmasa da bekarlar evlenmeğe he· 
veslenmiyecelılerdir. 

23 - Kadınlar birliğinin polis 
kurauna erkek talebe kabul edilmi
yecektir. 

24 - Seli.mi 1 zzet bu s~neki gü
zellik müsabakasına ginniyecektir. 

FELEK 

yüksek perdeleh şeslendi: 
- Şarap na1ile~. 
- Neden? 
- Yıllanmış şarap değil! 

yor: 
- Buna vurdu ııaliba ... 
- Vay anam vay .. Yüz bin 

papelin başına gelen .. 
- Mendil yok mu cebinde? 

Yılbaşı ııeceııinde olsun, yıllan 
sil, mı, bir şarap içelim!. 

- Ne olacak? 
- Salyaların akıyor da 

diye söyledim. 
Soran sorana: 
- Kaç numaraya çıkmıt? 
Herkes, bir batka numara 

söylüyor. "Filanca numaraya, 
hayır .•. ona değil öteki nıanara 
ya ... ,, sesleri ve durup dinlen
meyen ujultular .. Cüzdanı kol
tuğunda sessizce uzaklatrp gi
den piyango bayileri •. Mütteri
lerine bir an evvel müjdeyi ye
tittirmek için mümkün olsa 
kut olup uçacaklar ... 

Derken içimizde, bir gürültü 
daha koptu. Bu gürültü, hepsin 
den devamlı idi. Dıtarıda heye 
can ziyadeleşti. Her kes bir a
ğızdan bağırıyordu: 

- Çıktı! Çıktı! Çıktı! ... 
Etrafıma bakıyorum: Bu da

kikada milyoner olmayan yok .. 
Kendimi bu kadar milyoner i
çinde adeta yabancı hiasetmeğe 
başladım. Ve sessizce oradan 

Sofra sahibi güldü: 
- Biı&im evde ıarap,yılına 

kadar kalır mı hiç ?Maamafih iı 
tersen .. . 

- E .... istersek ne olacak? 
- Y ıllanmıt ·bir meyve tak-

dim edeyim? 
Oteki hayretle sordu: 
- Geçen seneden kalma ü

züm falan ıaliba ... 
Ev sahibi kıllı yanağıoı uzat 

tı: 

- Hayn-.. ıvıevsimi geçmi9 
tef tali ... 

Gülü,tük. Zaten itimiz ne? 
Yılbatı gecesinde gülenlerin bü 
tün senesi nete içinde geçer
mif. Öyle İse gelıin şarap, gel
sin rakı .. Gelsin boll... Gelsin 
kahkaha! 

Saat bilmem kaç olmuştu. 
Muzibin biri, elektriğin düğme 
sini çevirince, ortalık birden bi 
re zifiri karanlık kesildi.Hanım 

- Tamam gece yarısı! .. 
Lii.mba tekrar yandığı zaman 

açılmış bir viski şişesinin mey
danda olmadığı gözüme ilişti: 

- Viski yok!.. diyecek ol- I 
dum. 

Birisi dedi ki: 

- Yeni sene almıştır!. 
- Desene doğar doğmaz o 

da ayyaşlığa alıştı ... 
Gece yarı11 filin çoktan geç 

mişti. Ayakta duracak hali ol
mayanlar, bir poker masa11 bu
lop etrafına toplandılar. Guya 
oynayorlardı ..• 

Fa}f;at, kendilP.ri. A.u"IJ>P' ~~- ·-
1 •; _ .. ,__, _ .. a uegd, oyna-

yan batlan, elleri ve ayakları 
idi. 

. . • • • • 

ve yıLbaşı münasebetil 
İI.aveten: 

HAYD1ASKER 
muazzam sözlü !komedi. 

artistler ı:la aç 
Mary Glory ve • sene 

Albert P'rejean fürki 
mem SEVDA 

MACERALAR e bir 
Frarnsızça sözlü ve şarkılı si ter 

filminde. lmişti 
119.veten: ıel sa 

Rapsodie Honı.ıroise veım şu 
Mickey Mouse kon .. ____________________ vaffa .. ---..ı---.................................. upay 

İstanbulda ıeıı ziyade alıkışlanımı:ş olan yılıi...'IZ 'ııanlıl 

·--l~nrie· Beti :ı:~a;, 
YVES MİRANDE'nirı 

T A 
güzel piyesi 

L i 
ap ve 
ızda 

atan 
Dino filminde tekrar şehrimize geliyı0r. 

Sabaha karşı evden çıkarken ••••••••••••ııııiı•••llİİ•İlll•••••""fsam 
sofra sahibi bize karp büyük -----------------------..,'atlar 
bir nezaket eseri göstermek is- ~-----1!111•••111!11!111!11111!1•1!111••••!111mİİlllıııf~üde 
tedi: Yeni seneyi sevinç ve neşe ~de başlamanın yegane çar tti. 

- Y oo •• vallahi olmaz .. Sizi A S R 1 S 1 N E M A D A enei 
husuaı arabamla evinize kadar B U S T E R K E A T O N (MALEK) i ile b' 
gönderecelim!... Z O R N 1 K A H l An 

- Zahmet olur.. Fal- de- eserinde görznttxtıir. Namı 
dikae de ruı ~ik. Biat, Şimdiye bıdar göriUerı filmlerin en tuhaf ve en gülünçlü- e1redı 
tramvay cadde.ine kadar çıkar eüdür. Saat 16,30 matfneııfnıde ve ınıvarede zengin varıyete sik 
dıktan sonra ilk gelen tra-ay lll.••••••••_;m;xnc:ııı;;;ıo~lan.=----------.J.~::i arabasına elile itaret etti: 

- Dur tofl;r •• 
Ve aonra imirane UlYe etth 
- Beyleri al... Şehzaclll!Aı afi-

- kadar gltiir .. Anladın yal ••• 
Biz, tramYaya lııi hlı.m, kim 

bilir nerede ..W.lay- ld ge119 
ağız etri, göz f&fl, koıautuYor
lardı. Birisi clecli kit 

- Çarptı bet. •• 
Otek~ sordu: 
- Ne çarptı! 
- Rakı ..• 
Güldü: 
- Bizim gibi utunuza yılba 

şı piyangosu çarpacak delil ya. 
Elbet rakı çarpacak ... 

M. Salibaddin 

OPEBl .. llTllTil 
Cemal Ahmet ve Şu Mehmet Rauf ve Şsı 

Sine malan 

1932 
Yeni senenizi tebrik ve saadetinizi 

temenni ederler. aal 
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.Jilliyet'in Edebi Romanı: 125 rası, birden bire Ahmet Nebi
lin beynini kaplıyan koyu bulu 
tu bir şimşek darbesile parça
ladı: Delikanlı hıçkırıklarla ih
tiyar kadının ayaklarına kapan 
dı: 

ı 

BAŞI DÖNÜKLER1 

" lbralıim NECMi 
- Hah ... Evet. Retit Bey. 

Demek Re,it Beyin aan'ati 
z Türk gazetesi batmuharrir 

iği imit? 
- Evet, evet. 
Fuat Sami Bey, ııerçoktea 

. ruhiyat ustası gibi Ahmet 
"-ifi, ahıtıiı makine liaanm
Jüıünen insan haline çe
eğe çalıtryordu. Doktor, 

\ Jlü çok muvafık buluyor· ' . 

' •run saat sonra Ahmet Ne 
ıı kafasındaki bulut tabaka
n en keaif olan ilk kısıet 
nlmıt oldu. 
F emııin ve Yekinın bu müca 

telesi deYam ederken, bir ha-
me tevkifhane mödürüne giz 

ace bir ,eyler söyledi. Müdür; 
loktora fısıldadı. Doktor, ta•-
• kir bir tavurla batım salla

Bizzat dıtarıya çıktı ve dön 

- Ahmet Nebil Bey, ııze 
r :ııiyaretçi- da1'ıa celmi,. 
- Bir ziyaretçi?, •. Peki, e-

- Anneciğim! Benim zaval 
- Bilmem kabul etmek is- lı anneciğim! Affet beni! Beni 

ter misiniz? affedemezsen! Bilmem naaıl 
- Kimmit acaba? kıydım? Ah, ne ettim de kıy-
- Eğer isteseniz ben, he- dım? 

nüz rahatsızdır diyerek geri çe Bu acıklı manzara, oradaki-
vireyim? !erin hepsini göz yatları içinde 

- .- Niçin, efendim? bırakmıttı. Yalnız doktor, göz-
- Belki fazla müteheyyiç o~ !erinde çiy daneıi gibi yatlarla 

lursunuz diye .. Çünkü gelen.. tebessüm ediyordu. 
- Ey? Ahmet Nebil, deli gibi ağlı-
- Gelen Hamiyyet" Hanno- yor, yumruklarile başını dövü-

dır: Ne'*bat Hanımın annesi.. yor, kafasını döteme tahtaları
- Nebah11tin annesi mi·? na vuruyordu. Hamiyyet Ha. 
Ahmet Nebil, birden bire ye nım, bu dehşetli buhranın ö

rinden fırladı. Kapıya doğru nünde, kendi umulmaz acısını 
kottu: unutarak, delikanlıyı teskine 

- Buyurun, buyurun.. çalışıyordu . 
Hamiyyet Hanım, beli büa- Doktor tam zamanında mü 

bütün bükülmüt, yüzü kuru, dahale- etti. Bir kaç sözle iht~· 
çizgili bir deriden, gözleri mü- yar kadına vaziyeti anlattı. On
temadt yat akıtan bN-er ç~r- lar çekildikten sonra, Ahmet 
dan ibaret kalmış, aaçlan bem Nebile eter koklattı, nispi bi.r 
beyaz kesilmiş bir halde içeri- s_ükunet teminine muvaffak ol
ye ııinli. Şükiife bacı batını iki 

1 

du. 
yana, sallayarak · :ııavallı . • • • • • • • • • 
kadına desteklik ecliJolft. Hıçkmkh, heyecanlı buhran, 

- Oflam. eYlidııia!., . A'bmet Mllltili haftıdatdan IHii 
-..n ba. 5ı ' .. IDaDZli· l'UltlUR .. • r' • 

tıran, şuurunun içini buhulu bir 
bulut kütlesile kapayan, muay
yen bir sinema şeridile mihani
ki bir is tin tak cevabından baı
ka bütün dimaği hareketi dur
duran sessiz ve içli buhrandan 
kurtarmıttı. Şimdi yeniden ha
yata dönmüt gibiydi. Şimdi a
sıl her şeyi öğrenmek, bilmek 
anlamak istiyordu . 

Retit Beyin, Cevat Beyin, 
Refik Cemalin ellerine sarılı
yor, ağlıyarak soruyor, soruyor 
du: 

- Rica ederim, bana anla
tın: Ben bu zindan kötesine atı 
lalı beri dünyada rieler oldu? 

Refik Cemal, doktordan göz 
le müsaade aldıktan sonra, ilk 
·haberi verdi : 

- Yazıcı zade Nazmi Bey 
intihar ett~ . 

- Onu biliyorum. 
- Nereden biliyorsun? 
- O gece .. Ketke o gece 

"- de intihar etseydim ... O ge 
ce .... Nebahati ararken Semiha 
Nazmi. Hanımın evine de uğra
mıttık... Sübeyli da yanımday 
dı. Bi~ dönerken ıilih patladı. 

Doktor, bu hatıraların dönü 
şüne . sevinerek ellerilli ~illf~-
ruyorJlu. . 
~Nebi~Lıl ... 

- Karısı ne oldu? Semiha 
Nazmi Hanım? 

- Semihi Nazmi Hanım, 
Kemal Reha Beyle evleniyor. 

- Kemal Reha Beyle mi? 
- Evet. Kemal Reha Bey 

orta elçi oldu. Gidiyor. Evlenip 
braber gidecekler. 

- Ya Feridun Bey? 
- O! Kemal Reha Bey onu 

da müste,ar: olarak yanına al-
dı . . 

Retit Bey, acı bir tebessüm 
le, ilave etti 

- ·- Triumvirat .devam edi
yor! 

- Ya Nev:ııat Süreyya? 
Refik c-al, izabat~e de: 

vam etti: 
- İptida Nevzat Süreyyayı 

da katip, falan olarak beraber 
götiirmek istiyorlardı. Fakat 
delikanlı razı olmadı. O, ıeya
'hat acentelerinden birinde bir 
it bulmuı. Gelen seyyahlara 
her türlü rehberlik ediyor. 

Ahmet Nebilin de dudakları 
acı bir tebessümle büküldü: 

- Evet. Rehberliğini~ bir 
nümuneııini Mebruke Numanın 
evinde ııönlüm. O 11e oldu? 

- Mebruke Numan mı? 

yüttüler. de, Süheyli ile 'beraber Mısı ldı. 
- Ne gibi ? h iki beyle yakalamış. İş ma şam 
- Süheyla da onlarla bera- kemeye düştü. Onlar da boş ile int 

ber... _ nryorı.r • bi~. ~ 
- Ya kocası? Ahmet Nebil, yan gözle Rd Munı 
- Mnltıil Nedim Bey, Sü- tit Beye doğru baktL Rqit Be ~eau 

beylidan aynldı. Boıanma da- bu bakıttaki suali anladı: Uın B 
vaları mahkemede. Hem de bit - Öyle.. Edebiyat yolundıinakat 
mek üzere .. Süheylinm lıütün muvaffak olanuyacağını anla1'İr Ah 
parası, m~erleri Nihat 11• yanlar, edepsizlik yoluna diiJilsile S 
haminin elinde mahvolduktan yorlar.. a de 
sonra, Tabii Mukbil Nedim o- Delikanlı, Retit Beyde 
DU tutamudı. nokta üzerinde kayıtsız cörd .. 

Retit Bey gene söze kant- iün• sevindi : 
tı: - Ya Atıf Cemtit Bey ne 

- O adanı için dünyada her du? 
şey para ile ölçülür. Refik Cemal, isahatinde d 

Fuat Sami Bey, ağır, vekar- vam etti: 
h tavrile taaclik etti : - Ne oldiae ona oldu. Ada . ...,.. __ -f 

- Ôyle .. Geçen defa da, yal caiız gerçekten sevdalıym1' 
nız para b~abile davadan vu Şimdi gece gündüz içiyor. N 
ıeçebilmitti. redeyse alkolik kesilecek. 

Ahmet Nebil, ısrar etti : - Ya Nimet Hanım? eşhir 
- Demek timdi Süheyla? - Nimet Hanım timdi ta ıunda, 
- Mebruke Numama bera- zaanbnı buldu: Sıdıka molls edilen 

ber .. lkiıi de •an'atlarını yapı- ile beraber, Neriı Hanıma, Sü· in he 
yorlar. Hatta bir arkad.,.lan heyli Hanıma, Mebrake Nu· aliyet' 
daha var. mana müşteri tedarik ediyor• rdir. 

- O da kim? lar. Nevzat Süreyya da onlar) nikan 
- Neriman Cemtit .. Yahut kumpanya oldu. etler· 

t'imdiki ismile Neri ! Delikanlı tiksinerek t Be · 
, :.._ Neri 

0

mi? çeYircli: Bey 
- Atıf ~~q~~!!,.:.~·'!L!"~in~,J?.-:;;.!Mt!!•!!tla!!!!!!!ı!.!.! ..;__.:.-_.:ı .. _.. 

k..tllM.kı.~tiada..de.J.::w.r..ı• 
-: Evet. 



San'at • 
1 san' at plançosu 

esindeki san'at ha· ı Kenan Beyin heykellerini bat• 
not ederken geride katarına yaptırdığını idd~a ett!· 

ız boşluğu hissetme- Kenan Bey güzellik kralıçel~· 
değildir. Gerç~ hi~ nin he!kellerini yapacağını •: 
sene gelmemi!tır kı lan ettı. Glataıaray mektebı 
san'at hamlesinin bahçesine Ali Hadi Beyin yap-

t----t·aydedelim. Senede tığı Tevfik Fikret heykeli reg-
- man, bir kaç şiir ki- zedildi • 

O N ' teca~z ~t~iyen kon Tiyatro 
rev-llbedayıe ınhısar eden 

ğ '~·o, iki sergi. Hepsi bu 

vrupanın büyük mem 
ı---fde komşu Balkan dev 

sında bile bu kadar 

A san'at hayatı yaşayan 
ıillet yoktur. . 
;ün olduğu kadar Tür
san'at hareketlerini 

r 

ılım ve kemmiyetinden 
farken keyfiyeti itiba
;evinilecek şu tezahür· 
lamağa çalı,alım. 
.enesinde neler oldu ba-

.ım 
~ 

---
e~~~'enesinde iki sergi açıl-

lardan biri Galatasaray 
ı---,·:,de açılan güzel san'at 

gı sergısı , diğeri de 
ında 'l ressam ve heykeltraş 
iniz iğinin eski Türk Ocağı 

da açtıkları sergidir. Za 
sene bu iki teşekülden 

fürk iyede resim hareke
memektedir. Yalnız ge 

A R e bir iki ressamın açtı-
şarkıltısi tergiler buna inzi-

mişti. 
ıel san' atlar akademisin

İse vem şubesinde bu sene de 
konkuru yapılmış, fa

---lllfı'vaffak olan talebeler yi
rupaya gönderilmemiş-

--~)' anlılar tarafından birlik 
resim sergi açmak müra 
•iki olmuş fakat müsbet 
ap verilmemiştir. Resim. 
ızda yeni ve kıymetli 

ıa tanıdık. Arif Dino, 

Darülbedayi temsillerine de 
vam etti. Bundan başka bu se
ne tiyatro hayatımızda bir ye
nilik olarak Raşit Rıza ve arka 
daşlarının Fransız tiyatrosun
da verdiği temsilleri kaydet
mek icap eder. Ertuğrul Sa
dettin Bey ve Nedi. Hanım gi 
bi iki güzide san' atkirı da bera 
berinde sahneye çıkaran Ratit 
Rıza Bey Anadoluda ve bazı 
Balkan şehirlerinde de temsil
ler verdi. Bedia Muvahhit Ha· 
nım Yunanistana gitti ve ıyı 
bir hüsnü kabul gördü. İstan
bul sokakları ve Kaçakçılar is
mile sesli ve sözlü iki Türk fil
mi yapıldı. 

Geçen sene açılan tiyatro mek 
tebindeki sekiz talebeden dördü 
muvaffak olarak ikinci senenin 
tedrisatını takibe başladılar di
ğer dördü muvaffak olamadık
lan için mektebi terkettiler. 

Darülbedayi çoğu adapte ol 
mak şartile bazı yeni pi,yesler 
oynadı ezcümle; Mum söndü, 
Onlar ermiş muradına, Katil, 
Velinin çecuğu, Doktor İhsan, 
Şarlatan, Namuzsuzlar, Kalbin 
sesi, maya bu meyandadır. 

Edebiyat 

MiLLiYET CUMA~1 1 KANUNUSANİ 

Yılbaşında muaşeret 
•••••••• 

1932 

1932 Senesinde 
Neler olacakmış? 

FranS1zların meşhur Madam de 
Tbebes'leı·inden maada, bir de res
men tanınmıı Madam Fraya ismin
de bir falcdarı vardır. Franıa'da da 
kimse fala ehemmiyet vermez. Fa-

Eşe dosta yeni senenin hayırlı ve 
mes'ut geçmesini temenni etmeli 

l kat insanlar tuhafbr. Merak ve teces 
ıüs saika&ile bir falcının neler söy
lediğini öğrenme!. istiyorlar. Bilhas 
sa kadınların zaif ·noktalarından bi-

Sene başında hediye teatisi g üzel adetlerdendir. Unutmamalı ki, küçük 
hediy eler büyük dostlukların zarif bir i fadesidir ve dostluğu 

kuvvetlendirirler. 

Yeni ıene baıı her· ı,esin uğurlu ı 
gitmesini temenni etti ği bir gün ol
duğuna göı·e, bir nevi bayram sayı- ı 
hr. 

Türkler de yeni seneyi artık ta- . 
mamile benimsemiş oldukları ıçın, 
bu münasebetle yılbaşı gecesi aile
ler arasında toplantılar ve eğlenti
ler yapılıyor. 

Avrupa' dan gelip bizde yerleşen 
bu adetin kendine mahsus adabı ve 
muaşereti vardır. 

ne muvafık bulmasa bile, maddi hiz 
metini de hiç nazarı it ibare almaksı 
zın memnuniyetini sarahat ve hara
retle ifade etmelidir. Hediye alan 
zat teşekkür ve minnettarlığın ya 
şifahen ve yahut bir kart veya mek 
tupla bildirmek icap eder. 

Hediye dostluğu kuvvetlendiren 
bir şeydir. 

Hediye:• <den baıka ydba,ı, baş· 
hyan sene için saadetler temenni edi 
len bir gündür. 

ri de budur. 
Madam Fraya 1932 senesi için 

şu kehanetlerde bulunuyor: 
- Yeni yılın batlangıcı daha 

müıkul olacaktır. lısizlik artacak 
tır. Ticaret i.leminde ve borsalarda 
hoınutsuzluk devam edecektir. Mil
letler kendi yorganlarının içine çeki 
lecekler ve mübadele daha ziyade 
güçleıeceği için, dünya ticaret işleri 
daha fazla zarar sörecektir. 

Maamafih bahara doğru, millet
ler kendi mahıullannı kendi hudul
leri dahilinde sarfetmek için, teıkilat 
vücude getireceklerdir. Bu suretle 
buhran biraz tahaffüf edecektir. Bü
yük şehirler, vilayetlere nazaran da· 
ha sıkıntı a:~ireceklerdir. Büyük 
tröstler, beynelmilel iktisadi ve mali 
karteller müthiş zararlar görecekler 
dir. ltsizlik milletleri daha d:itünce 
li tedbirlere sevkedecektir. Yevmi 
yeler, haftahklar, maaılar azalacak, 
fakat eşya fiatleri de ucuzlayacak 
tır. Hayat pahalılığı zail olacaktır. 

Son <enelerde pek hızlı giden ha 
yat bu sefer a:erilemeğe başlıyacak 
tır. Yüz sene evvele doğru rücu ede 
ceğiz. Kadınlar, eskiden olduğu gibi, 
aile yuvalal·.ı:na, evlerine avdet ede
ceklerd ir. Vakıa büt ün bunlar bir se 
ne içinde olacak değildir, fakat mu
kaddematı hi .. edilecektir. 

Beynelmilel siyaset Almanya'nın 
tehdidkar vaziyetinden dolayi karı 
şık olacaktır. Şimdiki Alman hüku
meti şiddetli hücumlara maruz kala 
cak ve yerine dünyayı telişa veren 
harpcu bir hükümet a:elecel<tir ve 
Almanya'da rejim değişecektir. 

llkbahar da vahim harp tehlike
leri görüyorum. lngiltere vaziyetini 
11lah edemiyecektir. Bu memleket 
te buhran devam edecek ve belki de 
artacakhr. 

1spanya'da siyaıi karı.ıklığın ar
kası gelmiyecektir. Cümhuriyet he
nüz yerleşmiş değildir. 

ltalya'da inkitaf devreıindedir. 
'Vlusolini bu sene de binniıbe daha 

------ Sahio ve &ımuharrjri 
---~-

Sinema 

Haftanın filmleri 

"Anni !jOlör tı fi/n ıınclen hır ;,J, ..... 

Elhamra'da 

Anni şöför 
Anni Ondranın a:üzel bir filmi. 

"Ditçi Jak Bravn bir kır kahve· 
sinde pek pejmürde fakat her istira
hatı cami bir otomobille devrii.lem 
seyahatma çıkanı olan Anni iamin
de a:enç bir kızla tanışıyor. Bazı es
bap delikanlıyı, kızı Berline geldiği 
taktirde kendisini ziyarete davete 
mecbur bırakıyor. 

Jak o esnada gayet mühim bir va
ziyette bulunuyor zira kanıı ile bo
ıanacaklanndan kadın teliki kendi 
lehine kazanmak için icap eden ve
saiti tedarike karar venni,tir, batta 
bu uğurda bir polis hafiyesini bile 
kocasını cürmü meıhut halinde ya
kalamağa memur etmiştir. 

Günün birinde Anni çıka geliyor 
ve bu vaziyet pek te Jak'ın lehine bir 
hareket olmiyol· zira, bop.nmak üz
re olan kadının polis hafiyesi bir kur 
nazlıkla Jak'ın evine hizmetçi ola
rak kapılanmıştır. işin bu tekil aldı 
ğını gören Jak'ın avukatı vaziyeti " Dişı k öpek " iılıııın d.-
genç kıza anlatarak kendisini evden Simon 
uzaklaştırmağa ikn~ ettiği anda 
Jak'ın fevkalade zengin fakat mira- Glorya 'da 
sını kime vereceğini bilmiyen bir ih. 
tiyar teyzesi mahza Jak'ın karısile Ölüm çenberJ . 
tanışmak için çikip Berlin'e geliyor. 
Fakat Annihenüz evden ayrılmamıf Gl: ryada bu film var: B, l §.._$,, 
bulunduğundan teyze Frida Anni'yi "Güzel Marina ile 1ı.ı;;yorır -& 
Jak'ın karısı zannediyor ve vaziyet gu.·· n, bir ~irkle fe~ arkadaıı · 
ihtiyar kadının bu fikrini tashihe b d 

Dino. 

931 senesi edebiyat dünya· 
mız hemen hemen patırdısız 
geçmiştir denebilir. Meseli ev
velki senelerde olduğu şayanı 
dikkat bir mücadeleye sahne ol 
mamıştır. Yalnız Akşam gaze
tesinin açtığı bir edebiyat an
keti etrafta biraz dedikodu 
uyandırmışsa da salahiyettar 
kalemlerin bu işe ..-aziyet etme 
mesi meselenin büyük bir ehem 
miyet iktwap etmesine mani ol 
du. Necip Fazıl Bey ve Bürhaı_ı 
Cahit Bey kavgasını Bürhan U 
mit Beyin bütün Türk üdeba
sıra "Rate,, demesinden tevel
lüt eden bir gürültü takip etti. \ 

Yılbaşı büyüklerin ve küçüklerin 
bir hediye günüdür. Hediyeler şahıs 
lara ve zevklere ~öre değiştiğine gö 
re, bittabi burada hediyelerin nevi 
ve cinslerini saymak mümkün değil 
dir. Fakat hediye de e5as mürselün 
ileyhin zevkini hesaba katmaktır. 
Hediye alan zat, bu hediyeyi zevki-

Bu temenni ya bir mektup veya 
bir kartvizitle izhar edilir. Tebrik 
eden zat ne bdar müt~vazi olsada, ı 
tebrik edilen zat, en yüksek mevkile 
ri i şgal ehe bile, bu tıtfoırike cevap 
vermesi muaş.,..et icab'l'olandır. Yıl- ı 
başı daha ziyade aile ; \çtimalarına 
ve eğlencelerine vesile v~ren bir gÜn 
dür. 

ır peren ~ n\.\!'k basit bir va7i l 
t müsait ~lmadığından Anni evden lannı to:hlihyetindedir. J( ,,,ı;._ ıl 

savutafbtyor. akıam " ;,,.. .~.. __ .,.ekı yoııarı ---.sam Ruhi Bey öldü. Gü
._ __ ,,•atlar akademisi San•at 
!mıl•-.ın,üderrisi Vahit Bey iıı-

çares'Ftti. M1,rhum Avni Li-
\enei devriyei vefatı mü-

K) i ıtile bir ihtifal yapıldı. 

Astrakan 
Moda 

Bu seneki rn 

Şapka modaları 

Gece oluyor ve teyze odasına çık- Artı!< ,.~ 8;'-:J"milen müteahhit! 
tığı zaman sözde bu karı kocanın Ro~ qc'tırdığımız için çalıştıra 
ayrı ayn odalara gittiklerini ,q, ıar ,,. l b 1 v 

d h f
. b •UOC • ..,e e-" un ar- •.. ,.~. 

ce ara a a ıf ir dargrn1ık vı ~ 
ba "'''İ. aiosal) yeter! bile onları rııtırmağa ve b<..) - ltalya 

d b ki k · lab' . · 8'Öndt>r1..ı()tu.z. Bu1ılardr .. ..,;o. 
a arışlı anna anı o 'tı ni Cenapla b .,, '· 

kendi tarafından bizzat fufulü m- n- i.r kol oİ,. ·,',:)U\U'? ıc. · 
tanda öpüımelerini bile,.. p H unaale- raı- yıt'•ı-•.lt ~- ı .. ,. .. deriyoruz. el Ange'ın hayatı) hak

Namık İsmail Beyin bir 
nçlü- ıeşredildi. 

yete siki 
Ercüment Behzat Beyin 

S.O.S., Salih Zeki Beyin Per
sefon ünvanlı iki şiir kitabı çık 

Bu sene yarım şapka modası git- t 

tikçe taammüm edeceğe benziyor. 
Bu cidden yakıftU"zlmaaı güç, fakat 
yakıştırıldığı zsman da çehreye baş
ka bir cazibe veren yann ıapkaların 
bu sene modelleri haylı mütenevvi
dir. Bilhassa bu ~pkala,.n ı...rc ter 

Od d da b ., •ta azrete •a ...... } d anın ııarısın "ı. T vfik R.. .. •e'lt.,.<l 11rlıl."' e e taş 

1

, hafiyesi bu sözü yanlı, • ~ e 1 uştu rop haı~-:." il-'·•···· . ... . . . 
cak işitebildiği öpüşme ,ysolini Cenaplvı t ',.;h~o~lar. En fecn ""\-u;ın 
b. d bil k · · f , 1 nde bildıırnı zannetmelerzdn·· 
ıt e e me ıçın otogtr ·aflan teati edil i .,.. a Jim'in yuk d ı t -

,_ __ sene11inde belli batlı iki tı. 
r hatırlıyoruz. Kemani (\ 1 

· b 1 d .. · I' I L. ,.,,... 4'.n a an al ıgı-
ru • u. un ugu gız ' yerde \ jlz sebeplerden dolayı nC4e•İ kaç 
getinyor. - mıftır. 

Romanlardan, Peyami Safa 
Beyin "Fatih-Harbiye,, "Ati
la., sı, Etem İzzet Beyin "Aşk 
güneşi,, ve "Beş hasta var,, ı 
Mahmut Yesari Beyin "Bah
çemde bir gül açtı", "Su sinek
leri", Kırlangıçlar., ı ilk hatır
layışta aklımıza gelenerdir. 
Bunlardan başka Mustafa Na
mık Beyin "Bediiyat,, kitabı 
Sühulet kütüphanesi tarafın
dan neşrolunmuş ve güzel san
atlar akademisi san'at tarihi 
muallimi Bürhan Ümit Beyin 
teşebbüsile bir "Kitap sevenler 
cemiyeti,, ünvanile cemiyet te· 
sisine çalışlmaktadır. Bu me
yanda Bürhan Ümit Beyin 
Andre Gide' den tecüme ettiği 
"Dar kapı,, kitabını zikretmek 
icap eder. 

1 Ertesi günü polis baya B 
ve teşviki ile mahkeme ey lki aşik korkuyorlar. Çünkü ikin 
aktediliyor ve bunda plnıata aöre r ~ ci derecede de olsa Jiın'in oynadıG ı 
henüz o esnada fotogr,<aya Beyiıd:~ rol her ikisinin hayatini elinde tu 

.. Şsı 

ve Münir Nurettin kon
i. Kemani Reşat Bey T e 

tiyatrorµnda verdiği 
de al21 turka musikinin 

amil nağmelerini samile 
inletti. Münh· Nurettin 
sesine iştirak eden saz. 
Mesut Cemil Beyin tan
Rüşen Ferit Beyin ke

si senenin en güzel seıi-

m konservatuvarı Şark 
is ine ait bazı tetkikler İ· 
tanbul konservatuvarına 
aal etti ve Türkiyede 

.... •musikisinden başka bir 
~'!'-~ meşgul olunmadığı ceva
Mısı11ldı. 

f ma şam gazetesinde Va-Nu 
bo§ ile intişar eden bir maka-

' bir musiki münakaşası 
le Re Münir Nurettin, Peyami 
it Bej Mesut Cemil, Muhlis Sa
: ttin Beylerin müdahalesi
lund•inakaşa bertaraf edildi. 
anla-air Ahmet Kutsi Beyin te 
düşiı.isile Sivasta Halk tairleri 

Agah Sabri kütüphanesi ta
rafından neşredilen eseri~ me· 
yanında da bilhaua Halil Ni
hat Beyin "Ağaç kaside,, ün
vanlı edebi mizahi manzum ese 
ri. "Gönülden gönüle ,, ünvanlı 
milli tarihi ronıanı ile Celi.! E
•at Beyin "Yeni mimari, eseri 
de dikkate layık eserlerdendir. 

ma derneği de tetekkül et 
e bıl saz şairlerinin terefine üç 
ördü•bayram yapıldı. T anburi 

k Bey, zevceai ve arkadaı- Bittabi edebiyat sahamızda 
ne Atinada bir konser verdi- bu saydığımız eserlerden maa

Hüdadat Şakir Hanım Av- da bazı kıymetli eserler de çık 
e de'lda muvaffakıyet kazandı. mıısa da kastımız bir bibliyoğ-

I 

tib1_nde olanlar cidden gl\zeldirler. 
Çehrenin nısfı ulyaıını kaplayan bu 
şapkalardan yeni senenin bir kaç 
modelini ne§rediyoruz. Bu şapkalar 
dan baLıları çiçek tüveyçlerine müıa 
bih olarak imal edilirse, sac-ın Üzeri
ne konmuş bir demete benzemekte
dir. Yukardaki ...,.imlerden soldaki 
aym renkten kordelah yefil kadife. 
bere, •ağdaki yumutak siyah fötr
den bir kenar1 kalkık sarı kut tüylü 
tok, üçüncüsü yatmak maron fötr
den maron fcadife siçek.Ji bere ... 

Madam Fraya 

sükU.net içinde yaşayacak olan mem 
lekette hakim kal .. cakbr. Bu taraf
tan bizim için bir harp tehlikesi yok 
tur. Amerika sür'atle belini doğrul
tacak, ınaJi ve eınai alemde haizi rüc 
ban mevkiini tekrar kazanacaktır. 
Rusya'da bolşevizim son sözün~ IÖ)' 
lemiıtir. Bolşevi:z:~• . ~eflennd':." 
mahrum kalacağı ıçın ınhıtata dos• 
rıı gidecektir. Rusya'da hükumet 
şekli yavaı yava, değiıecektir. 

Fransa'da halktan bir ado.m çıka 
r .. k iktidar mevküne a:elecek ve mem 
leketin kuvvetlerini bir araya topla 
yara!< daha iyi idare edecektir. Yeni 
intihabatta yaılı meb'usların çoğu 
intihap edilmiyecektir. Pek çok ye
ni ve eenç meb'uılar •örüyorum. 

Merkezi Avrupa'da bir çok hüku 
metler değiıecektir. Bir harp olur• 
sa, Fransa toprağına düıman çizmeai 
girmiyccektir. Fakat bu harp iyi ku 
mandanlann idareıi ve tayyarelerin 
manevraıile derhal tevkif edilecek
tir. 1932 senesinde harp tehlikeleri 
ur. Llkin harp ocağı Fransaclan u
zak kalacaktır. F ey ezanlar ve deniz. 
)erde mülhit fırtmalar olacaktır 
Fransa'da a:ırip nevinden sari b;; 
hastald< çıkacaktır. Tanınınıı adaın 
fardan vefat edenler bulunacaktır 
Edebiyat romantizme doiru b• • 
~le yapacaktır. Tiyatroda bü ~ırk 
bır ıey olmıyacaktır! yU 

1 
rafya yapmaktan ziyade sene-

danı eykeltrBff nin şöyle bir kuş bakıtı manza Ercüment Behzat Beyin "S. O. ruk bir.~~~ gibi konu,ınai• .:; 

Ym 
• rasını arzetmek olduğu için bit- S." Halit Fahri Beyin "Balkon !adı. Butun bir sene -•;:n.,da 
ı,. üst k "l h k 1 b' t f ·1 Bu sene astrakan modadır. Vakıa • Ne- a. ı . yl"•e~am ve. • ey e • ta ı a 81 en yegi.n yegi.n di- da Saatler,, llhami Bekir Beyin Milliyet gazeta·ı· karilerine 

• lar bırlıgının ıerkıaınde Ha ğerlerinden bahsine imkan bula kürk eski ha~rmtini kayfftmi§ de- " h -
Muhiddin Sebati Beyle- madık. gilse de, iktisadi buhranla gittn Her angi bir şiir kitabıdır., E- muntazaman cuın•sünlerihafta 

eşhir ettikleri heykeller ile * * • sone içinde her kesenin kArı de- mil Ludvig'ten tercüme edilen da bir ınenıleketinıisin, uzak ve 
t~f aunda, Bursada, lıpartada Bu senenin mühim eserleri a ğildir Bıına mukabil astrakan daha "Napoleon,, Remarktan tercü- yakın ınenıleketl~ri~~n san~t ~~ 
~İl~ e?ilen Gazi heykelleri bu arasında Sadeddin Nüzhet Be- uruz olmakla, mantolarda kürkten me edilen "Dönü§ Y ııılu ,, ve reyanlarından haoccu•r ettı. 1 

N ın heykeltraşi sahasında yin "Me,rutiyetten beri Türk daha zarif durmaktadN. Mustafa Nihat Beyin "Mef • ne bu sahi(elerde "~~e~n .•~ 
U· aliyetimizi gösteren teza. edebiyatı tarihi,, Gobinodan ter '""!!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!!!!!!!!!!! !eri T·· k ed b' m at,, hakkında mem e ebmızın ıyor• erd' S d k ' h = e ur e ıyat t "h• . f b' k h 

1 1 
ır. amsun a ı eykel cüme edilen "Rönesans,, ibra. d 'k arı ı,, nı tanınmış, maru ır ço mu ar 

ar• ıon"k . Roma, Kemalist Tiran, Kaybol e zı retınek İcap ed •-• ı f'k' 1 
1 anın at üzerınde Ga::i him Alieddin Beyin "Viktor er. rir ve san'a tı<ar arının ı ır eri 

retlerini taıvir etmektedi~. Hügo,, Cenap Şahabeddin Be- muş Makedonya,, ile "Denizar o\' '!- '<- nesrolundu. Gelecek seneye 
•ıın• t Beyin heykeli Bursnda, yin "VilyamSeksplyer., Şüküfe şı;-,, Abdullah Cevdet Beyin Bütün b I 4 maada a~'at talihimize daha parlak 

an B~~? _h-;_yk~li de_ ispu Ni~~i ... ".,ınımın "Y'(lk~t. K •va- " arlı D";;dt<n- SeJ,. iffet Ha- :;:;..: aan'at ••· bir istikbal tem-Pi ~~-
.. llİİİİİl .... ilııiİl .. .;•;U~ı;i~~iii::iı;;~~::::J::ii:lii:l~"~T~.X·l~~n~~~; ~ .• ilıi~·i" .Jıiııi~~.::~g~a~IJi~~~·~~~!t:lı'.v:•:·~...,:::::::'t:::l::!ll!ı tl.• 

bayodan çıkarılan res,ze I mua tan bir roldur, ve fayet çemberi ha. 
yene etmeden heyeti ge .. reket ettirecek olan kolu, Jim, b:r 
teriyor... /e ps- saniye reç. çekse ikiıi birden yet·c 

Mahkeme bu reıin-, '--d dÜfÜP ölebilirler. 
l b. h'"k'" ne ,.. ın •ey ıne u um veriy'""'IJ ! Jim bunu yapacak mıdır? 0 

yAMURLA'llOA 

0\'NAMA'VA cAihıı 
VAi>ET BAl<A'fll"\~ 

'D .... t VADıM\ 8AN" 

il\D'- f.Pitil z. ~ 
OLM"-z111? 

Küçük C ~İn'lin yılbaşısı - ~·~r.ıi:=,._;.,j,,. __ ...:., ____ ıııı11111. 
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Hariçte 
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dünya 
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e a 
seneye n 
yeni yılı 

zaran bu sene bütün 
karşıl dı .. bedbinlikle 

Geçen 
karşı 

senenin mühim 
alınan tedbirler 

hadiseleri 
en başta 

içinde buhrana 
gösterilebi ir .. 

Musolıni muhim bır nutuk söy 
ledi. Bilhassa Rusya ile Türkiye'nin 
İitiraki olmaksızın, her hanıri bir ik
tuadı teıekkül vücude getirilerniye 
ceğini söyledi. 

c, J\1ançurİ meselesi oldu. 
Bu ayın en mühim hidisesi, 

İngiliz lirasınm baş döndürücü 
bir sür'atle ıukut etmesidir. Londra 
borsasında bailıyan panik bütün dün 
ya piyasalarını alt üst etti. Her dev 
let vaziyet karşısında derhal yeni 
tedbirler aldılar. Bunun üzerine 
İngiltere' de siyasi vaziyet pek ka
rarsız bir hale girdi. Avam kan ara .. 
sının feshi ve milli bir hükUınet vü
cudc &etirmek için yeniden intihap 
yapılması zarureti hasıl oldu. 

• Bu ay sonunda Alman Baıve
kili Brüning ve Hariciye nazırı 
Curtius'un ziyaretlerini iade ebnek 
Üzere Fran•ız Başvekili M. Lava! 

1 ve Hariciye nazırı M. Briand Berti-

l ne ırittiler. Alman ricali ile ve Ma
reşal Hindenburg ile görüştüler. Bu 
mülakat neticesinde bir Alman -
Fransız ikhsadi komiıyonu terk;il 
edildi. 

* Deniz altından ku tüp seyahati
ne çıkan Nautilaı tahtelbahirinden 
bir ~üddet haber alrnamadığı için, 
endişeler uyandı. Fakat bilahara 
tahtelbahirin bir kazaya uğradığı 
anlaııldı. Bu seyahatten de ümit e
dilen asıl neticeler elde edilemedi. 

Teşrinievvel 
Bu aym harici hadiselerinden 

en mühimi lngiltere'de Avam kama 
raaırun feshedilerek, yenid•n intiha-
bata başlanması-
dır. 1 ntihababn 
vereceği netice, 
aıaiı yukarı evvel
den malUın olmak
la beraber, bütün 
lngiltere fırkalarm 
intihap propagan
dalarile çalkandı 
- ay nihayetine 
dolnı İntihap ne
ticelendi • Neticeye 
göre, Muhafaza
karlar Avam ka. 
maraımda 471 kür 
aü itıral ettiler. 

• Mançuride vaziyet karı,ık ol
makta berdevamdır. Japonlar bu ay 
daha tehditkar nziyetler aldılar. 
Hatta bir aralık Cemiyeti Akvaan
dıın çıkacağı da l'IYi oldu .,... bittabi 
aslı çıkmadı. 

Teşrinisani 
* Bu ayın lıarici vekayff için

lüm değilclı<. Ancak Gancij nin Hint 
valiyi umumiıi ile müllikatmdnn 
çıkacak neticeye intizar edilmek•e
dir. 

b;r facia oldu. Yedi kiti yanarak öl
dü. Altı kiti yaralandL 

Mançuri'de vaziyet salah bul
mamıftır. Bilakis Japonlar daha 
bazı mevzileri ve hatta tehirleri ele 
geçinnck istiyorlar. Cemiyeti Akva
mın dağılmadan evvelki müdahale
si, arıcak mablen tetkik yapmak Üze 
re, Mançuri'ye bir tetkik heyeti 
gönderilmesi netice•İne vardr. Bu 
tetkik heyeti ise henüz tamamen .. 
teşekkül etmiı değildir. 

~ Karadeniz' de hrtmalar devam 
ediyor. Bu ay yedi vapur karaya o 
turdu. 

Şubat 
Menemen' divanıharbinde ilk im 

fileden idama mabkUın edilmiı olan 
28 l<isidcn n .;, haklarındaki idam 

hüküm Mecliıce 
tasdik edildiği için 
ayuı dördüncü ıı:e 
cesi ıat 2,30 da Me 
nemen'de aalben i 
dam edildiler. Bun 
!ardan Hüseyin İı
minde hiriai tam a 
ıılacağı sırada kaç 
mağa muvaffak ol 
du. 

* Bale'de toplanan müteha1111laı 
günlerce uğraştıktan ve didiştikten· 
ıonra Almanya'nm kabiliyeti mali
yesi baklandaki raporunu verdi
ler. 

Dahilde 
Ki unusani 

931 senesi ne girdiğimiz zaman 
memleketimin bir köşesini bazı yo
bazların çıkard klan irtica hidisesile 
aarsılmıt görUyoruz. Hükiımet örfi 
idare ilan edilmiş olanMenemen, Ma 
niaa ve BaJik.,.ir mıntakalarma Fab 
reddin Paıayı kumandan tayin edi
yar. Memleketin 
her tarafında bu 
irticaı tel'in için nü 
mayitler yapılayor. 
Baıvekilde mec 
liste bir ıual takri 
rine verdifi cevap 
ta irticaan mahiye 
tini izah ederek, 
alın•n tedbirleri 
anlatıyor. Bu irtica 
bidi.-ile alika 
dar olup, Memlc 
ketin muhtelif ta 
raflarında tevkif 
edilenler clivanbarptc muhakeme 
edilmek üzere Menemen' e aevkedili 
yorlar. Bu ayın ilk hafta11nda divanı 
harp iıticvaplara batlıyor. Taharri 
J'llt ,,. iaticvaplarclan sonra mürteci-
lerin ayan on beşinde muhakemele
rine ba,Ianıyor. Bütün &afahatı mey 
dana çıkımı olan Menemen hidisesi 
nin muharrik ve failleri cürümlerini 
loımen müevvelen ve yahut açıktan 
açığa itiraf ediyorlar. Muhakemenin 
meraklı safhalarını bütün memleket 
dikkatle takip ediyor. Hadisenin ele 
lıatm olan kutbülaktap ıeyb Esat 
haıtalanmııtır ve hastanede yatayor. 

Ayınyirmi dördünde müddeiumu 
mi serdettiii talepnameai ile muha
kemeleri ıı:örülen mürtecilerden otu 
:runun idamınr iıtiyor. Nihayet diva-
nıharp aym yirmi sekizinde ilk maz
nunlar hakkmdaki kararmı veriyor. 

Divanıharp bu 
ay da muhakemele 
rine devam etti ve 
irtica hiıdisesi ile 

u«aktao yakından alakadar olanlarla 
gizli tarikat peşinde koşanlardan ba 
zı e~haıı muhtelif hapı cezalarile tec 
ziye etti. 

Firari Hüseyin ancak aym on al 
tmnda Manisa'run Akçakedik köyün 
de yakalandı ve bittabi Menemen'e 
getirilerek hakkındaki hüküm infaz 
edildi. 

Yalnız meclis idam mahkumların 
dan ikiıinin cezasını hapse tahvil 
etti 

* Menemendeki irtica bicliıesi 
memlekette yalnız Cümhuriyetin em 
niyeti noktai nazarnıdan deiil, umu 
mi ihtiyaçlara uyırun eaaalı bir pro 
ırrama da ,-ol açta. Ciimhuri,-et Halk 
fırkası ve hükUmeti bu busuıta bir 
faaliyet aarfetti. Gazi Hazretlerinin 
lzmir' de söyledikleri nutuk bu nok
tadan da çok haizi ehemmiyetti. Bu 
a,- fırka kongresi toplanarak teıkilat 
heyetine azami aaliıhiyet verdi. 

* Gazi Hazretleri lzmir'den Ay· 
dm'ı teşrif buyurdular ve onıda 
Türkocaldarının Cümhuriyet Halk 
fırkaamm harı tubeleri olduklarını 
bildiren ve ocaldartn vazifelerini u
yan bir nutuk söylediler. l:anire av
detten ıonra Balikesir'i teırif ettiler. 
Balikesir' de ocaklılarla yaptıktan bir 
basbihalde kıaa ve veciz c:ümlelerle 
tekkelerle müritlerden bahsederek, 
artık memlekette lou nam ile ruane
viyata tasallut eden kimselere kulak 
asacak kimse kalmadığını söylediler. 

de zikredilaeek 
bicliıelerdea biri 
de Kıbrıata'ki kıya 
mın basbrılmat ol. 
maaıdır. Kıyamuı 
mütevvikleri Iuı. 
men neli edildi 
ler ve Adalılara 
ceza kesildi. 

* Çetiıı Wr in
tihap miic:addeein
den sonra, lngi!iz 
parlameatosu bu 
;ı.1 jçi&ile iilic ıçti. 
mamı aktettl. Kıra 

. Bu karara nazaran 105 maznundan 
J 'r1 si beraat ediyor, geriye kalan 78 

1 
maznundan bir kumı idama, bir loa 
mı muhtelif hapis ceularma mab 

Balıkesir'den lzmir'e avdetlerin
de "Eğe,, vapuru ile hareket ederek 
Silyifke, Mersin ve oradan hususi 
trenle Malatya'a gittiler. Malatya' -
dan sonra Dörtyol ve Adana',-ı tet
rif ederek, orada da aöyledilderi bir 
nutukla, tabsi menfaatleri ulrunda 
vatandaşları iğfal edenlerin maksat 
larmı teşrih ettiler. Adana' dan son
ra Konya'yı teşrif buyurdular. Kon 
ya aıkeri mahfelinde söyledikleri 
lıir nutukla da Tiirk ordusundan si
tayitle bahsettiler. Gazi Hazretleri
nin Konya' da ikametleri bir kaç gün 
devam etti. 

ve Mac Donald nutukJannda ciıİn· 
yanuı mali ve iktaaadi vahim vui. 
yetinden bahsettiler. 

Milli kabine ,-eni ,-eni tedbir
ler alınaia lıatladı ...e bu meyanda 
ihracatı tahdit etti. Bu tahdit F ran 
uya ela müı-oir ettiği açin yeni 
müzakerelere yol açıldı. 

* Franıaz Baıvekili M. Laval'dan 
sonra ltalya hariciye aazm M. 
Grandi de Amerika'ya ııiderek 
Hoover'le ııörüttil. ' 

* Mançuri'de muharebeler yer 
yer devam ediyor. Bir aralık sabık 
Çin İmparatoru ortadan kayboldu 
ve Japonların İmparatoru Mançuri 
tahtına getirecekleri şayi oldu. 

Kanunuevvel 
Bu ay içinde Budapeşte'de bir 

darbei bükumet oldu. Fakat derhal 
baıtmldı. 

* Yuvarlak masa konferan11 müs 
pet hiç bir neticeye baF:'""'""Pım<\daa 
clağaldı ve Hint 
kongresini teınail 
eden Gandi Fran 
oa, laviçre ve ita!. 
p'ya uğra,-arak 
Hindismu clöedil 
Gandi claba yolda 
iken HindistancL 
nziyet değİ§ti 
Yer yer kanlı mü 
aademeler oldu ve 
tevkifat yapdd 
Bu vazi,.etin ile. 
ride ne tekil ab 
ca~ henüz ma-

1 
küm ediliyOTlar. Karar tasdik edil
mek üzere derhal telırrafla Millet 
Meclisine bildiriliyor. 

* Gazi Hazretleri bu ayın ilk haf 
tasmda Bursa tarikile lstanbul'a 
tqrifleri bekleni,-orclu. Büyük reia 
Buraa'ya geldiler ft umumi ihtiyaç 
lan tetkik ettikten sonra phrimİze 
uğramadan Derince tarikile teknr 
Anlıara',-a avdet ettiler. 

A1'JD :Jirmİ yedisinde tekrar seya 
ha.ti erine çakarak, Menemen' e uğra· 
maksmn fzmire gittiler. Orada diva 
nıharp reisinin v.ordiği izahatı dinle 
eliler. Gazi Hazretleri lzmir'de Fırka 
viliıyet kongresinin lçtimamı t"!rif 
ederek, gayet lu7metli bir nutak söy 
lediler. 

* Ankara'da Umumi ziraat kon
gresi toplandı. 

* Hukuk talebeoinden bir kafile 
müderrislerile birlikte Atina,-ı :ı:i,-a
ret etti. 

* Ankara'da spor kongresi top 
JandL 

• Japon imperatorunun lıracleri 
perena T abamtau ile refikaaa ayuı 
oai.kiıinde lstanbul'a geldiler ve me 
rasimle kar!ılanddar ve luJaın.''11 
t rif ederek Gazi Hazretleri lerafm 
et edil-""- .. • • dan kabul Ullllll" Ye fUL•W ~ 

yafetler verildi. P- .,.. - lllbo 
smda lstanbala avdetle is sin lıal. 
dıktan sonra w •• ,,. müt..ıı.... 
aia olarak Bulgııris- tmillile Ar:.• 
pa'ya gittilea·. 

• Ankara' da fniıa tetkilit he 
aık sık içtimalar yapank memle 
tin ihtiyaçlarını tetkik etti ve bu 
kit.atı bir kiil halinde topladı. 

$ Aym on sekizinde Agopya. 4 
hamnda tutupn filmler yiİzÜnıl n 

Büyük Reisin bu seyahatinde ma 
i,.etinde bir çok miifettitlerde bulu 
IMlyordu. Bunlar, bu seyahat eaDUJD 

claki teftiılerine Üt raporlarmı üt 
oldukları vekaletlere vermek üze,.. 
ay sonunda Ankara'ya döndüler. 

• Bütçede, memurlan açıkta bı
rakmamak suretile tasarruf çareleri 
arandı. Masraf bütçesinin 176 mil
yon olmaaı takarrur etti. 

* Meclis Türk - Yunan iti13fna
melerini tasdik etti. Bu vesile ile Ha 
riciye Vekili bir nutuk sö,-ledi. 

* Bu ay için de meclisteki ııüzide 
idarecilerle De•let makinasmm tak 
viycsi etrafında kuvvetli bir cere
yan hasıl oldu. Bir çok kıymetli bü
yük memurlann meh'us olmak gibi 
arzulannm da önüne geçmek icap 
ediyordu. 

* Aym on ,-ediainde Meriç yine 
ta•b ve tuğyan adeta bir feliket haJi.. 
ni aldı. Edirnenin hemen hemen mu 
yuaJam lııınildi. Falıat Alar 1ıir i1a 
giln -- çekiWi 

Mart 
Gaai Hazretleri Konyadan Afyo-
teşrif ve oradan Ankaraya avdet 

' '•uynrclalar. Bu tet 
,;ı, seyahatinin 
erdiği kanaat, Ga 

1 in.in An.karaya av 
!etinden sonra bü
iik kararlar tek
inde tecelli etti. 
Farka Gazi Hazret 
lerinin riyasetinde 
'oplanch. lntihalıa
m tecdidine .,... 
neb'aa maaıJan.. 
ım 350 liraya indi 
·ilmesine karar ve 
• rldi. Meclis te in-

.3bm tecdi in. karar Yerince, bü
tün memlekette yeni intihap bazır
Wdarı batladı. Bu ay memleketin 
her tarafından intihabat hazırlddan 
ve faali,-eti vardı. Maclis mühim li 
yihalarmı yeni mecliae terkedeftk, 
diğerlerini intaç_ ettikten IOlll'll •1'JD 
26 aında tatil karan verdi. 

• M-d• .ı;__, hup - ela 
...ı.ra ı.Irtı ve tatili faaliyet elti 

* Şeyh s.idin otla on lıapk -' ıe,e _ ........ alcla. 

mevzuu bahis... H 
meb'us intihap edi
leceğini merak e
diyor. Bu defaki 
intihapta 317 ,_ı,. 
us çakanlacağı an
laıd.ıyor. Miiraca 
atlar ise dört bin' 
ıı:eçti. Bu intihapt.-ı 
ameleden ve çiftçi 
den namzetler gös. 
terileceği gibi, ay
nca müıtakilleı 
namzetliklerini va
zetmek İsteyenler i 
çin nıuhtelif intİ· 
hap mmtakalarmda naık 
namzet ııöstennedi. Gazi Haz 
•1'1D yirmisinde mill•-te bir be 
me neıir ve fırltamn mesai pt 
nınu izah ettiler. Ve aynı 
fırka namzet listesi iliın edildı. 
listede 82 eski meb'uaun ısmi 
mediği gibi, aynca 6ll yeni sı 
tesadüf ediliyordu. Serbest Fn 
çalııımt olan eski meb •ıslar, b~ 
bapta namzetliklerinı koyma 
Listenin neırinden sonra, "' 
ler için açık bırıııkdan namze 
etrafmda haylı rivayetl~r ve d 
dular oldu. intihabat bu ayın 
rma doğru neticelendi. Bilhassa 
takillerden intihap edil nlerin 
met ve liyakatleri münakaşa 
,-orda. intihap neticesinde mü 
ler için açık bırakılan on meb' 
hakikaten ac;ık kaldı. Çünkü bu 
takalarda kimse müstakil nam 
re rey vermemi9ti. 

* Memleketin her tarafında 
kez bankasının hisae senetleri 
abnıyOT. 

• lıtanbula 280 kiıilik bir A 
polis heyeti ıreldi. 

• Tiirk - Yunan muhtelit m 
mesinde Ankara itiliıfnamel~rin" 
batına tevfikan bir çok davalar · 
edildi. 

• Şark hududunda şakilerle 
deme oldu ve bunlardan hududa 
ca etmek isteyen 200 kiti lran 
metine teslim edildi. 

Türkocakları kurultayı An 
da toplandı ve bütün ocakların f 
clilerek, fırkaya iltihakına karar 
di. 

Mayıs 
Düyunu umumiye kopon ha 

ri mümesıillerinin Ar' ' 1 · > 
kereleri müıbet bir 
netice vermedi ve 
mümeaailler ba
m illerle temaa et
mek Üzere Ankara 
Y• hareket ettiler. 

* Tevfik Rüştü 
B. Cenevreden av
det etti. 

* Gümrüklerde 
aaaskeri teşkiliıt ya 
pdmaaı daba hu ay 
dan beri mevzuu 
bahsoluyordu. Hat 
ti vazifelerini ıuİ· 
istimal eden muhafa. 
divana harplerde muhakeme edil 
leri derpit eclila_.m. Teıkiliıt 
mandanlannrn ordu zabitanından 
Milli Müdafaa velıiıletinin muv 
kati ile intihabı diifüniilüyordu. 
kat bu tasavvur mevkii fiile çıka 
dı. 

* Aynı dördünde Mecliste R 
cümhur intihalıo yapıldı. Yeni m 
Gazi Hazretlerini ittifakı ara ile 
iaiciimhurluğa intihap etti. lnt' 
müteakıp Gazi Hazretleri M c 
gelerek bir nutuk söylediler ve 
ya tqekkür ettiler. 

* Halk fırkası programında 
maddeler yenilendi. 

0 Atina meb•uau M.. Mnccas 
kara ve lıtanbulda konferanslar 
di. 

* ismet PBfa yeni mecliıte pr 
ramı okuda ve müstakiller dahi 
kiimete itimat bepa ettiler. 

• Ne valıittea lall'i beklenen f 
lronpeai Gui Huretlerinin özlü 
nntku ile llÇl!ch. 1-* Pa.., fırka 
Myannemet,jni okulla. Beyanna 
fn.lıanm dahili, ı-ici, umumi ait 
eetini nolrıanm imh edi,-ordu ve 
a muhııW.•' a lırıırfı açık abnla 
rilen tarihi Wr _,. teılıil ediy 
du. 

• Bu a,- taaanuf esasları da!ıil 
tlıt yeni kadro tabite ba,Jandı. 

" Avrupa birliti tetkik komis 
naadaki müzakonlere İttirak et 
üzere, Temlı: Riittü Beyin riyas 
deki heyet Cennre,.e hareket ett 

Haziran 
• Mecliste muamel vergm, 

lerin saUıhiyetldİllİll tnıô layı 
., müzakere edileli. 
Muamele ...ergİIİ
nin müzakeresi ha 
ti minM·t·'ı oldu 

• Bu ay )eni ..... 
.......... tatbikı •Yl' 
dır. Bütün devlet 
dairelerinde azam 
taurruf yapılım 
tır. Kadrolara ıı:ore 

lıir çok --·- • sakta k•hıı'f, fakat 
lradrolarm vüa'ati 
aialıetinde açıkta 
- ... • ·ta çal .. dmıı 

\.•? rta r :+a rr ifin 



M1LL1YET C•ıMA 1 KANUNUSANi Sahio ve Jlaımuharriri 
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dahilde neler oldu? Dünkü Muhabir mektubu 1 Yo. ver;isı .. sene 
Te~~~~!~~ifede) Bafra sıtmadan buna Ceza~a~~-(Ba§t 6 rncı sahifede) 

it tarahndan söıterilen nam
er meyanından intihap edildi. 

üntebibi aaniler müatakillere bir 
rey bile vermediler. 
Bu ay frrka ıırupu toplanarak, 

pılacak tasarrufun eaaılarını teı .. 
etti. Batvekalet t<> dahil olmak 

ıere, bütün vekaletler otomobilleri 
kaldırdılar.. Fakat Halk fırkaaı 
lia Jll'1IPU heyeti otomobillerin 

aldrnlmasr hakkındaki bu kararı 
bul etmedi. 

Temmuz 
. . .. .. , 

* Matbuat hürriyetinin suüıtima 
meııeleai ayın ilk haftaaının mü
m nıevzularmdaft biridir. Bazı 1"•
_telerin ton netriyatr haklunda 

•~:~'--elite istizah takrirleri, verildi. Da 
.. bidayette Mecliate çok hararetli 
ıunakatalar cereyan edeceği anlatı 

ordu. Nihayet ayın be•inde Mec
mühlm loir içti ..-----~ 

1!2'}.jl,l!ıa akcletti. Bir 
°"'"""",. k hatipler oözaöy 

:diler. Bat vekil 
zat cevap verdi 

Hazrte Meclis zaptla 
beytnın gazetelerde 

i p nen netrine ka 
· veı·ildi. Ayın 
ild •. inni beşinci gönü 

* Ankara Sofya telefonu açıldı. huriyet bayramı merasiminde ha-
* Ayın üçünde zır bulunmak üzere Ankaraya gitti· 

tebrimizde müthi· ler. Gazi Hazretleri Balkan konfe· 
bir bora çıkti. Is ranaı murahbaılanna veciz bir nu- yapmıılardır. Mitinge lise, orta ve 
tanbulun gördüğl. tukla, Balkanlardaki dostluğun aul- muallim mektepleri talebeleri de İş· 
sayılı afetlerinden hün asıl umdeaini izah ve teırih et- tirak elmittir. Saat 14,S da Darül-
birini teşkil eder tiler. fünun konferans aalonunda topland-
bu bora ıehird< * lstanbul kurtııluıunun yıldönü· mııbr. Daha aaat ikiye gelmeden sa-
bayli tahribat yaı miinü tes'it etti. lon hmça hınç dolmuıtur. Sonradan 
tı. Karagümrükt< * Kocatepe ve Adatepe muhriple- gelen mektepliler ve halk içeri gire-
34, Niıantaıında : rimiz lstanbula ıreldi. miyerek aalonun bahçeainde ve bat-
ev yıkıldL Bora ma * Bu ayın mühim hadiselerinden ta sokakta beklemeğe mecbur olmut 
atteessüf lstanbul- biri de dost Rusyanın Hariciye komi !ardır. 
da zayiata aebebi seri M. Litvinorun Türkiyeyi ziya- Dünkü merasime bet binden faz-
yet verdi. ; ret etmesidir. M. Litvinof ay sonuna la talebe ve muallim ittirak etmiıtir . 

Bu aym ilL doğru ıehrimize geldi ve aynı gün Konferans salonu bayraklar ve yer-
haftaaında ikinci Ankaraya hareket ederek Gazi Hıu:- li malla<, taaarnıf hakkında yazdmıt 
Balkan konferansrnrn hazrrlrklarına retleri tarahndan kabul edildi. Cüm afitlerle süalenmiştir. 
başlandı. Türkiye Balkan birliği huriyetün ilanının dokuzuncu yıldö- Saat 14,S da tip fakülteai talebe 
cemiyeti reisi ve konferansa riyaset nümü münaaebetile Ankarada yapı- cemiyetniden Hulusi B. komita na-
edecek olan Hasan Beyin riyaaetin- lan tenliklerde bazrr bulundu. mına celaeyi açmıt ve ilk oö-

d k k t b't tti" T zü darülfünun namına Fahrettin Ke-
e i omite progranu es 1 e • e•rinı"sani Konferansın kütal celseainin Dolma T rim B. almıştrr. Mumaileyh nutkun-

bahçede yapılmaaına karar ierildi. Gazi Hazretleri ayın birinde aene da yerli malların kullanılmaanıclaki 
Encümen mesaileri için Yıldızdaki li~ ;""' ı.ı,., ile Mecliıi küıat etti- ehemmiyetten bahıetmiıtir. 
daireler hazrrlandı. !er. Meclisin bu iç- Fahrettin Kerim Beyin nut-

* Hereke fabrikaaında ayın dör- · '""" senesi, iktisa· ku ıiddetle alkıtlanmıttır. Müte-
dÜnde bir yangın çıktı ve fabrikanın di tuhran kartısm akıben hukuk fakülte•i iktiaat miider 
en nıühim laımı yandı. da aldıp tedbirler rislerinden lbrahim Fazıl B. küroü-

1 

* Ayın ilk haftaaından beri Bat· ve kab11! ettiği ka- ye ırelerek taaarruf ve yeT!i malları 
vekilimizin Atina ve Peıte ziyaretle nunlarla hakikaten haldı:rnda bir konferan• vermiı ve 

1 
ri mevzuu bahsoluyordu. Baıvekili- pek ehemmiyeti ha 13hai iktisat ve aervetten bahsetmiş-
miz Balkan konferanaında hazır bu- iz olarak ıreçti. Ga tir. Fazıl Beyin konferansını fakül-

' 

lunacağı cihetle seyahatin tehirini :ıi Hz. nutuldann- te ve yüktek mektepler talebesinin 
istiyordu. Fakat Yunan Baıvekili, da Mecliıin vazife- nutukları takip etmiıtir. Mü.lıendis-

1 ismet PBfa Hazretlerinin Atina olim !eri meyanında bil ten Tevfik, Mülkiyeden Haluk, tip 
1 piyatlarrnda hazır bulunmaaı iltimas baaaa bu noktayı i- fakülteainden Haoan Huluai, Hu· 

mış vaziyettedir .. 
•••••••• 

Burada bir hastane yapılamıyor5 a 
bile bir dispanser de açılamaz mı? 

-

Bafrada lıükfımet konalı 

Verginin tahsoil tarzında 
tadilat düşünülüyor 

Yol verg;sinin tahsil tarzın
da bazı tadif.t yapılması alaka 
dar reımi makamlarca zaruri 
görülmektedir. 

Bilhassa yol vergisi verme
yenlerin mükellef amele olarak 
yollarda çalıthrılması birçol
mütkülitı mucip olmaktadır. 
Vergi verecek kudrette olma
yanlann ekseriyetini köylüler 
tetkil ediyor. Yol kanununa na
zaran hiçbir köylü iş zamanları 
zarfında yollarda çalıştınla
maz. Köylünün çalı9madığı za
manı bulmak İse imkansızdır.' 
Günkü köylü senenin hemen 
her ayında metguldür. Köylü
nün boş zamanı bulunsa da ken 
disini devamlı bir surette çal ş
tırmak gene mümkün olmamaı. 
tadır. 

Böylelikle günlerce yol yü
rüyerek bot yere zaman sarfe
deo ve netice itibarile işinden 
olan köylüler yol "n!aatıntl .. ıun ettiği için, Atina seyahati tarihini taret etmitlerdlr. kuktan Lütfi Beyler oöz söylemiı-

yma · ona göre teabit edildi. * Ayni ırfuı 50 tir. Sonra buradaki meraaim bitmit BAFRA: Makinalı araba ile iki 
mü P *YılnıaE ır•zetesi nc,rıyatını ta- Baıvekilin aeyahati takarrür edin tayyaremiz latan- ve toplu bir halde tramvay cadde- saatte Bafra'ya gidilmektedir. Sam 

ni matlıuat ka 
ı sı nu hir muhalif 
F n eye karıı ekseri 

, bu tle kabul edil 
50 bin lira oarfile bir elektrik istas· te faydalı bir unsur olal:: vok 
yonıı yapılmıı ve birisi 50 diğeri lar. . ' 

ı~e etti. ce, Gazi Hazretleri refakatlerinde bul Üzerinde uçuılar yaptı. sinde yürüyüt batlamııtrr. Bial•ce aun-Balra fOl&tl (50) kilometre ol-
e deıl o Bu "h' fi d ismet Pata, Dahiliye ve Hariciye ve * M. Litvinof Ankaradan avdet talebe ellerinde bezJOI' üzerinde ta- duğu halde bir aaatte ıridilmati Ja. 

100 beygir kuvvetinde iki motor ko Salahiyettar bir zat bu me
nulmuıtur. Maaletef arzedeyim ki sele hakkında muharririmize de 
bu güzel ve asri teaiaat bugün tatili ın •"iri Mecİr,':'e ""ı.:;e ıı;:,;,:~e:;;:ri:: killeri olduğu halde ayın yirmi be- etti ve Eıre vapuru ile Tiryeateye sarruf ve yMli mallar hakkındaki zım iken yolun buzulmasından dola

as~a şlanım, olmaaıdll'. Ayın on dör- ıinde Ankaraya hareket buyurdu- hareket etti. reklilmlar oldufu halde bütün cadde- yı arabalar pek yavat gitmektedir
erın "ncü aah günü ba,lıyan bütçe mü- lar. * Balkan konferanaına ittirak e- yi doldurmuttur. ler. Sabık vali Kazım Paıa tarafın-
aş~- ~ ketreleri nihayet bulduktan sonra Bu aralık Atina olimpiyatlanna d.en lllurahhaalar peyderpey avdet et Mitinge iştirak eden talebe ve dan vilayetin yollarına çok ihtimam 

faaliyet edecek bir hale gelmittir. mittir ki: 
Çünkü elektriğe karıı rağbet olma- - Hemen hiçbir Avrupa 
d.ığı ıribi abonelerden de para tah- memleketinde yol vergisi bizde 
sıl olunamamaktadır. Binaenaleyh :nb~'" son celaecle matbuat kanunu ka- ittirak edecek olan atletlerimiz de tiler. halk köprü Şithane tarikile Beyoğ- edilmit ve güzergah üzerinde tami-

eb • J etlilerek, Meclis ayın yirmi be- Y
1 

unanistana vatı! olmuı bulunuyor- '' Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. !una gelmittir. Galatasara1yı~ ÖnÜrı· ratı mütemadiye için ki.rgir bwaka 
u ~nde tatile karar verdi. ardL tetkik seyahatine çılı:tı. Cenup ve de durularak hukuk fakü teaı namı- !ar yapdmıt ise de ıimdiye kadar ta 

bu mühim müeasese her an planço- olduğu şekilde değildir. Ekser 
sunu zararla kapamak mecburiye yerlerde yol vergisi benzin üze 
tinde kalmı!tir! rine muayyen bir takı konul-• B " 800 genç ltalyan fatittinden ıark vi!iyetlerini dolaıarak, •--r•keı na bitap eden Naznn Beyin nutku mir yüzü görmemittir. 

ötün devalr yeni kadrolara ""~ ' "re tenıik ediliyor. mürekkep bir kafile ayın yedisinde lık ıebekeleri etrafında mahallinde dinlenmiş ve alkış!anmıttır. Bo&rada Ha.aaı - Bafranın havaunı es- mak suretile almır. Yolları tah 
kiye ni•betle timdi iyi diyorlarsa da rip eden benzinle müteharrik 
bilakis b~rada herkesi utma tutmak vasaiti nakliye olduğu düşüniı
tadrr! Koylere vanncıya kadar ka- !erek vergi için böyle bir tahsil 

şehrimize geldiler ve buradan Ro- eaaah tetkikatta bulundular. Müteakiben Taksime gidilınİf ve I' 
eri • Irak kıralı Faysal Hazretleri dos ve Beyruta hareket ettiler. • Sakarya ve Dumlupınar tahtel- talebe tarafından Cümhuriyet i.bide- Samsun'dan ırüzel bava ile çık· 

Ilı ayiçinde memleketimizi t"frif bu Donanmaya iltihak etmek Üze- bahirlerimiz fatanbula geldiler ve sine bir celenk konulmu,tur. dımsa da yolda yağmura yakalan-
• r Al{Urdular. Bu ziyaret münasebetile re Doğan, Denizkuıu, Marti isimle- donanmamıza iltihak ettiler. Dünkü mitingten sonra Reisi dun. Bafra' ya muvaaalatımda oto-

rak Ba~v<;kill Nu"! Paıa Avnıpa' rinde üç hücum botumuz lta!yadan * Bu ayın en 111ühim badiaelerin- Cümhur Hz. ve, Batvekil ve Meclia mobil arkadaıım hacı Mustafa zade 
saba h•lkı ve mektep çocukları sıt- t b l t 

arzı u unmu§ ur. 
m 0 ~ehrımıze ırelmıtti. Bağdat'tan limanımıza getirildi ve teslim edil- den biri hükumetin buhrana kartı al Reisi PBflllara birer telgraf çekilmit lsmail Beyin delaletile bir otele mi-
rin~ reket eden Kıra! Hazretleri Adıı- di. dığı tedbirlerdir. Bu tedbirlerden en tir. safir edildim. Bu otelde sabaha ka-

madan kıvranmaktadrrlar. Halbuki I .. .. 
burada birde sıtma mücadelesi var- Mukellef amele usulu yalnız 

ar İ tarikile Ankara'yi tetrif ettiler. • Bu ayın mühim meselelerin- mühimmi bütün memlekette konten- dar neler çekdiğimi ben bilirim birde 
;•ın altmnda Ankarfa' da bulunan den biri de, Tiirkiye'nin Cemiyeti ian u•ulünün tatbikma başlanmau- ş k f • ti Allah! 

dır. Buradan ya mücadeleyi veya Bulgaristanda vardır. f al~at bu 
Sitrr.ayı kaldırmahdrr! rada da icap ettiği zaman b' r 

le .J.ıral Hazretleri Reiai Cümhur Haz- k d H .. h e er tya arı 
ti . t f d k A vama dahil olmasının mevzuu ır. er ay ıçın azırlanan bu liate Bafra gibi me• ur bir ••h'J.' de böy-

duda .. erı ara ın an obul edildiler. Oç hah d'I · ı emleket' 'hti 1 .. ti) k ' "' . ~ A k 'ti se ı mış o masrdrr. Tevfik Rü•tü m ın t yaç arı goze ere y k k le bı'r otelı'n mevcudiyeti. _, hayret 
Diapanser _ Sıhhat namıl\3 bir nevi yol seferberliği ilan cd 1 

fey yoktur. Evvelce mevcut di >an rek mükellef amele, yol karar
ıerde bu senenin bütçesinden çıka- gahlarında toplatılıı- ve kendile 
nlmıtbr. Bu tütün diyannda şimdi rine karavana usulile yemek ve 
ye kadar mükemmel bir hastahane rilir. Bizzat çalışmayanlar, yol 

an noun n ara a kalan Kıra! Hazret- B "- 'd • · bit dilin' " "ki •• J • . d k ey -.enevre e bulunduğu için .es e ıt ve gumru ere bildiri! U SC mıyece eyledim. Soğuk bir mu•amba ile dö 
rı ayın ? ?ZUnda lıtanbula geldi Hariciye vekilinin bu nokta etrafın'. mittir. Bu suretle memleket ikhaadi ' li 

Ankier ve şehrımızde de bir kaç ırün kal d d k f I I tenmiş olan zemini kutbu fİma · cü 
1 ı Al a ora a i temaslanna dair bazı ha yatını az a ve Üzumsuz idhalatm (B 1 . . h 'f d ) müdiyeleri ~ibi idi! Daracık bir o-

m frı."·< an conra, pollu fabrikasını da herler geldi. Bu haberlerde Türki- zararından vikaye etmek imkinı aşı ıncı sa ı e e • 
arar . rar~t ccierek Viyana'ya müfarekat ye'nin Cemiyeti Akvama clıı.hiı olma- haııl olmu§tur. dır. Ancak depolarımızda elyevm sa- da tapalacık iki karyola, iırrenç ör-

tıler. S ikin . • tüler beni çok sinirlendirmişti. Saç-

G 
sın~!. ovl'.et Rusya'nm mümanaat . cı tedbir buhran vergiaidir. trıa amade bin v~ona yakın tekeri· tan mamul ve süzg"" ıribi delik de-

yapılamız mı idi?! seferberliğine yerlerine ad 
Ragıp KEMAL göndermek suretile iştirck ed r 

üreşçilerimiz Atir.a'ya gitti- ettıgıne daır olan şayiaların aslı ol- Mecliaçe de kabul edilen bu vergi- miz mevcuttur. lstanb\11 pazanrun ...,, 
madığı tebarüz ediyordu. nin kanunuevvelden itibaren tatbikı bu srralarda normal aarfiyah ayda şik bir manııal aaatlerce İntizardan ~~~~~~~- !er. i r. 

o!ll Muamele vergisi kanunu bu ay 
ham><a!mledildi. 

~ . · Gazi Hazretleri yaz tatilini e
ımı_k Üzere ayın yirmi birinde, •• 
nb.,l'u şereflendirdiler. 

Z_irnat bankasının köylüden pa
·1dl'.enne buğday almasına karar ve 

ı. 

• Ye~ilköyden kalkan bil· yolcu-
.yyarelıii Bulgaristan toprakları üs 
nde yanal'ak dJıtü. Pilot Ehya 
eyle tayyarede ki diğer pilot ve 
olcular diri dirin yandılar. 

* Ay oonunda ceneral de Gov'un 
umanclas.nda Avrupa'da bir propa 
anda turnesi yapan Franıız tayva

ilcri tehrimize geldiler. Ayni za
r nanda Nevyork'tan kalkan iki Am.e 

~?il ka tayyareciıi de bir solukta lstan 
ılat lııula gelmitlerdi. 
dan 

d~~~ ., Ağustos 
çıkart _ Gazi Hazretleri Nevyork'tan 

log-•uca ! · :anbula gelerek mesafe 
e Re· ~o~~nu kıran Amerikan tayyareci
; m rını ocobul ettiler. Tayyareciler a
ile f'n ~c kiz!nde Cenevre' ye gittiler. 
ntiJI ran31z tayyarecileri de daha evvel 
Me ar:ket etmiılerdi. 
ve Haham batı 

ecerano Ef. ayın ~---....,,,1 ı· 
da k haftasmda ve- 'i 

at etti. l 
" A be 'r··- 1 

yın ıinde 
açkada 37 ev 7 

fükkitn yandı. . ' '·;I 

• V ckillerin kıo- ::;:::._ 
ı a'Zamı d~ Ya7. _.-.;..--
tilini geçirmek ü- _,.. 

s ru şchı-jmizde top 
n f rı!.lar. :N 
'zlü b Dii:ıyada iş ka ·~ ~~' 

ı.aıi!lınlıırmdan m:.irek- li'~' 
naıtl'CP bir hcy'et geldi. 

• ·..ı Yen' tb ı ıı,. . 1 ,nı.."'I; uat kanununun tat-
ve kınc b~ş.anJ,. Arif Oruc B 

"'- ı . eye ga-
la j t>r"" C< e.mı:v~eği bildirildi. Ak

ediy .ım r.ıuha:rırler nden Va - Nu ve 
skeııder Fahrettin Beyler tevkif e

ahilii!ildiler ve mahkum oldular. 
. Galatasarayda Üçüncü yerli mal 

· s r sergiıi açıldı. 
* Darülfünun müderrisleri bare
göre ma şlann tayini ile IRCfırul 

etti. }uyarlar Derecelerin tayininde hay 
li d kodu! ve münakaşalar ol-

Ayrn otuzunda l stanbulun aldığı , 
ç tayyareye i•iın kondu. Bugün 1 

uml:.ıpmzr'da yapılan merasime de 1 
r:~ nbuldan 30 kitilik bir bey' et itti , 

lh. 

Eyiul 

d ~vfik Rüştü Bey ayın on betin takarrür etmiştir. 250 vagonu tecevüz etmediğine gÖ ~;":..~e=!~: e~t;:-;t:~_ntı~ı.:: 
e nevre'den avdet etti. Fırka grupu da hükümetçe İttihaz re mevcudumuı: hariçten hiı; teker yırtık, ad ta §cffaf bir haldeki et-

~ ~ıaır Kıralı Fuat Hazretlerinin edilen bu kararlar hakkrnda Başveki idbal edilmediği halde bile dört ay mer perdeler odanın irinde uçu•u 
hemşrr leri Prenıes Emine Hanım lin izahatmı tasvip ve kal'arlardaki !ık ihtiyacı temine kifayet edebilir. • • 
ay ortaaı d B • · · d k' 1 isabeti t kd' '-·bul Bu müddet zarfmda tirketıınız' · hu··. yor! Frrtına, rözgar hep odanın için n a ogazıçın e ' saray &• a ır ve ..., etmiıtir. de! Bir türlü uyumak kabil değil. 
nnda vefat etti ve naıı Mrsıra gön • Bu ay içinde bir kaç ıı:ün için kumetin tedbirlerine aadıkane yar- Bir aralık dalmıtım. Bakdım ki kas 
der~di. . . . . ls~nb~lu tepif ~en Başvekilimiz drmcı olmak vazife.ini tamamile ifa katı olacağDJ1. Soğuktan donacağon. 

Barı aergrsınde bir Türk pavi- bafıf hır otomobil kazaaı geçirdiler ederek §eker Üzerinde fiat tereffüii Hemen kalktım diğer odalardan 
yonu açddı. . * Cümhuriyet Merkez bankatı i: vukuun> ve ihtikar yapılmasrna hiç 

* Bu ay sonlarmda Sofya'da ya- çın 62 fıçı alım geldi. bir veçbile meyclan bırakmayacak- battaniyeler toplayarak ustume yığ 
1 Bal

'-- ş k dım bir daneoini de kapının altin-
pı an ... nyat müaabakaıarına K n I tır. e er stokumuz nihayet bulduı. 1 ğ .... 
ittirak için aüvarileı·imiz Sofya'ya UftU8VV8 tan ıonra ioe hükilnıet bittabi icaba dan zehir gibi it eyen so ua~ tev-
h k t itil B 1 · 'd .. · edb" ı al kif için oraya sıkıthrdım ve öylece 

are e e er ve u garıstan a mu Buhran vergisi kabul edildiji için ırore yeru t ır er rr. Eoaaen altı babı 
habbetle ı.a,..ılandılnr. bugünden itiba..en memleketin her ay aonra başlayacak olan yeni ful!- sa ı buldum ... 

• lngiliz lirası ay sonlarrna doğ- tarafında tatbike batlandL Yet senesi yeni ihtiyaçtan kartıla- /smail Beyin lıanuinde 
ru mütemadiyen düımeğe batladr. o Bulıra.r .Baıvekili ~"ayo" Muıa makta da gecikmeyecektir . ., 1 l il 
Bu hal karııoıncla d · kk 1 r..J. asil rut.lu bir zat o an ama aıma teya uz a nof ayın bırınde ,-Lnmı"ze ırelıli. ,..-
hareket ed b"'-' t db' 1 "° ••••••••••••••- Bey sabahleyı'n bizi kahvaltıya da-en U•ume le ır erini Ve ayni aktam Aokaraya ha--•·et 
almakta ırecikmedi. Evvela müva- .._ T E S E K vet eıliyordu. Evden iki çocuğunu r ik etti. Dost millet K o R ve ı.ı.. aluabasnu göndermişti. Güç 
z~ne po ıt .. amızın ,atmayan bir in- ı ıaıvekili Ankara..ı- Katıdeşimiz Kemal Ömerı'n aru· • •-. b'ldim tızam dahilınde devam etmetini te· "" ~· ı..ü. odadan çıka ı ve muma-

. ek ı· d ıararetle kllr!ılan- tihal.i dolayısiyle duçar oldu""·-uz ileyhin ha-ine gittim. lıınail Bey 
mın etm azım ı. Bu tedbirler bil- 'ı ve "--1• Hazret- k "~ h dar 
h · · ~ """' ıık · 1 k d · odanın lou fecaatinden aber o-

ismet P,. Hz. ile M. 
Mussolini arasında teati 

edilen tclgr 'ı'ıar ·
ANKARA, 31 (A.ftf ) I J 

• - taya 
Baıvekili M. Mussol İn' C 1 

k k 
d . . ı enap an-

run er ek ar eıının •uf 1•. •. 
betile BBfvekil lsmetyı p u u munase• 
ri ve Hariciye Vekil.-. •ta Hazretle 
Beyfendi ile M. Mu ~ evfik Rü,tü 

. olıni C 1 arasmda tazıyet telg . enap arı 
• ti' •af lan teati edil mJf ... 

, d, 

assa tetrınıevvel ayı zarfında te- len· •---'ıadan ,___ pe rın e em ve e enmize gerek 
il

. ba """' ..., lunca bizi bir dalaa bırakmadı ve 12 
ce ı etmeğe şladr. Lul edildı·. •-'--a. cenaze meraı<iınindc bizzat buluna- -------" ~ gün hanesinde mi•afir ederek çoluk 

TeA.rinievvel da bet aiti ı:ünlük rak ve gerekse müm-.ıiHer ve ııelg ve çocuklarile beraber Türk seciyesi irtihal:\ """u""essif 
T 1 ilmmeti etnaunda raf ve mektuplar göndererek sa- nin en yüksek miıafirperver!iiini •aı 

Bu 11y aiyaıi faaliyet itibarile pek dottane mülakat- mimiyetle iştidk eden zevatı kiram ıröoterdi. Ben bu muhterem ailenin Mülga Zapti).e 11-rcti muavini 
canlı geçti. Batvekil ve Hariciye na- lar yapıldı ve res- ile muhrerem vali ve belediye Teİ.&İ haldı:ı şükrannır ne auretle ödeyece- ve Sadrıeabak A\lı,.,eı izzet Pata ile 

~~ b' · d E mi bir tebli• n-re ın~; ilelebet dütüneceo;>im. latanbul valü esli. ... , Eıat Pa .. run 
- ı a)'ID mn e ~ ""' Muhiddin Beyıcfendiye, Dariilfü- .. -- ~ -• ~ 
ie vaı>uru ile Ati- dildi, ayni hararet- Zigardl•r enİ§teleri Lütfi Nuri Bey müpteta 
naya hareket etti- le tetyi edildiler. nun fakülteri müderıiıılerine ve 1a- olduğu bastalılı:tan rebayap olamaya 
!er. o gÜn de Gala Möıyö Muf&llof a• !ebesine, Halk Fırkası ve şehir mec Pederim vaktile burada kayma- rak irtihali daribeluı eylemittir. Na' 
ta nbtimına yana- yın yediainde teh- lisi azayi muhtcremesinc, Belediye kamlık yatiğı cihetle ben buranın ıı mağferet naktı buırün aaat on iki 
f8D bir vapurda '"'"'ze ııelcıı ve Sofya'ya hareket et- erkan ve memurlarma v" muhterem ı yabancm değildim. ilk evveli bükü de Beyoğlunda Sakızapcı caddeain 

b 
.. · · d - ti. met konaiirna gittim. Kaymakam de 99 numaralr Sami Pata apartıma 
uvıyetin en !UP- "' B • etıbbamıza ve Hilali Ahmer, Tu- Ak h ki dil ld he edilen Herant u ayın ıonunda Kudüıte top- Lütfi Bey ıe re n• e mit o u rundaki daireainden kaldırılarak na-

Canikyan isminde !anacak lalam kongreei hakkında ring ve Otomobil klölıüne ve Esnaf ;l11ndan Alaçam müdürü Atif Bey mazı T etvikiye ""mii ıerifinde ba
hir Ermeni tevkif hariciye vekili mecliateki biı- istizaha c~miyetiyle sair heyetlere ve Tica- tarafından vek.ileten iclarei umur deleda Maçka kabriatarunda vediai 
edilmek üzere iken cevap verdi ve Kudüı müftü11ünün ret odasına ve Ticaret borsaar mec- ediliyordu. HükUmet konağı bir bah haki gufran edilecektir. 

Bize gelince: lstanbul 
dutları dahilindeki yolları h 
men kamilen müteahhi lc~e 
Y~ptırdığnmz için çalıttıracağı. 
'ıuıı.: • ...,el ev; bunlar- '10 ·:::-
-t•1...in!a1J• yeter. ilci 
gönd t:J)()tUZ. Duıılar"l!:ru"-<' ._ 
bir kolayını 'ı:ı11.\11.u ka • 
rar yakalatıp g"' eri.yoruz. E
sasen çahfa amele de taş kır
ınaia bil r • - i icin mü 
teıJl.hidin çok defa itine · y , 

ınıyor. Çahştn·dığımız amele
nin istihkakım müteahhidin n-
Jacağrııdan kestiğlnıı,, için bu 
mesele müteahhitlerle .. lika. 
dar daire arasmda daimi bir ı 
zıltıyı mucip oluyor. Her halde 
mükellef amelenin çalıştrrma 
tarzını mutlaka değiştirmek ve 
daha salim bir tarza raptetmek 
doğru olur. Verg;nin cibayet 
tarzında da bazı tadilat yar • 
ması zaruridir. Şimdiki halete. 
tahsilat güçlükle temin edilebi

li!or •. Bunun önüne geçecek ted 
bırlerı almak lazımdır. 
......................... -........ -.......... .. 

Bugün matine saat 15,30 da -x 

Süvarc 

h:~nbUI Sılıditırıi 
ehir'fı'yatrosu 

h I• te.febbüsü Üzerine toplan•n bö'yle · · ' d ıa d~vlete l" ık b' ----=~=-=----------vapurun e atında b k - !isine ve samimi akraba ve dostla- çenın ıçın c nı ~ ay ır 
k d. · . A _ıı· ongre ile Tüı-kiyenin münasebe tarzı mimaride inta olunmuttur. T E $ E K K O R Yazan.· 

en ıııru aıb. Y- tı olamıyacağını izah etti. rımıza ve aziz arkada~larrna ve 
nı vapurda bera- Belediyesi Merhum Dr. İzzet Kiiıni! B . ' S Gantillon 

1111111111111111111 

/iL 111 1111 : 

her yolculuk eden * Gui Hazretleri Ankaradaki lıilhassa hissiyatı umumiyeye terce- • b . . eyın • 
Agop Apikynn isminde bir diğer Er kıtaatrn yapt•ğı bir manevrada ha- ı man olarak neşriyatı kadirşinasa- lsmail Beyin delaletile kasabanrn ;.:yt ubet,' ebedıyeııinden mütevcl- -T.ercüme E.: 
meni de tevkif edildi. Aııop, suikast zır bulundular. 1 <>ede bu!unan muht rem ı;.ızeteleri- b~ediyesini ziyaret eyledim. Reis 

1 
eessur ve elcmlerimi · . Bedrettin 

t bb
.. . d 1 ·1 B d ze ıştırak d 

eşe usı.i ile alakaaı olmadığı anla- .. • Hükumet yeni konteııjaıı liste 1 mize vazifei te•oJ.:kürü derhal ve Enderon za " ımaı ey mütebes- e en ve cenaze merasim' ile.bet Yakın a: 
şıldığı için, tahkikat neticesinde ser sını neı •t' b 1 j 'f d d · sim ç~hreıile beni kabul ederek ak- suretile b' 1 · ın İ ADAMI 
best bırakıldı. Baı•·"kilı'mı'zı' Ati'na k .... ~re~. ı .ve ~!' a ta neşreılilc- ayrı ayxı ı aya u sıra a erın kad b . 1 k ız erı minnettar biralcan Ş 

111111111 
1 

b
. ' cc uçuncu lısteyı hazırlamag-a b•• 1 teessu"rlerı'ını'• manı'o'lr. Kallıı" hu"r- ,ama ar enım e onuştu. Bele- 1st b 1 B 
u_·Y. ük_bir harnretle kar<ı!adı. Dene- lad ~ • diye dairesi 318 de yapılmıs zarif an u elediyesi ıcreın lıe 

bilır kı Ankarııda imza 'edı'len 1·ti·l"- 'ö H"'-' 1 iht''-' k --ı. 1 met ve teşckkü· rimizin gazeteniz · · 
1 

1 aı: u.,umc ,....,. ve a..-çılık . - bir binadır. Reisin salonu -tertibat yetı ıle hastalığı •!)da başı ucun· 
n8?'e e~clen ziyade, Başvekilimizin la mücadele icin iki mühim !.an 1 deliiletıyle arz ve beyanına rnusa- ve mefruıat itibarile pek cazipti dan bir an ayrilnı"yan azı• ve kıy· 
~tina ~yareti Türk • Yunan dostlu- layibaaını . meclise verdi. Kaçak~~- raat ederiz. ~ili ya~larında tahmin eylediğim :· ınettar ar ıiöa~rı110 .,.,- GU~ne 
gT~.nuk bırytemele bağladı ve Atinada !ık •·ak'alarile me•~•I olmak u"zere Azmı' "-·r Doktor Besım' ÖmeT ıs lamaı( Bey cidden kibar • ~ 1 ve dıger 

ur - unan mukavelelerinin mu- h d xe- vmc kalpli bir vatanda•trr ve h kve ıyı dahili ,;iisttlf'' be)' ere. 
.add. ak nüshaları teati edildi. Bat- cen!'p . u utları!"ızla Akdeniz tahil Agah Ömer Macide Besim fı da k • er ea ta d ahb~rına v""'1ır mııhtıe-

Üsküdar Hale Siııemasmda 
ISPANYOL AŞKI 

M~ili: Dolore11 Delriyo 

İlaveten: Hafiyeler kıralı. 
k 

1 
A . §ehirlennde faaliyette bulunmak üze ra n n ço sevilmiştir V )&.. • t ""ata aleni te..-kkü.r .., hür- ---+i1:-i -

ve ı tinadan tonra Peşteye gitti- re bakimi müstakillikler ihdaa edil nedenberj reiıtir. • e a " ıe. oeın '"" .,... . 
ler. Macar hükumet erkanı ve Ma- d' MÜESSİF BİR İRTİHAL V 'd --~•erimizi beyan eykrız. Yunan Milli n__ra Heye 
car ileti bu ·ı ı. 3

8 000aı·ı1. atık-darBelediyenin van'clatı DK'~ t K• ·ı 0 
- '-'l'e mı veaı e ile de Türklere • Hülcümetin vaziyeti • • Şehrimizde k~ğrt tioaretile müş- , ıra a .. • b' :Merhum Doktor zfft .. mı =Y f T" a. ~';:'§ı olRn an'anevi muhabbetlerini göre bu ay aldıiı yeni t~dbl:ı':r tegil !SAK FRESKO Efendi kı- para ile bura da una·cuzı '!: §edydigr~:Jr~ ailesi B~angun" s:.,tin:yaaatartola6un,30dtae i:. 

ız ar e~tiler. Batvekil lamel Pata araamda mühim olarak gümrükler mek .. k" r vueu e mil 
ve .Harıciye Vekili Tevfik Rüştü B. ve inhi&arlar vekaleti ile ziraat ve- sa bir hastalığı müteakip vefat et- nl mum. un değildir. Her ıene al BAKER MA""'AZALARI Rıg" oleto • 
Atına ve p ... te e ah t' d · t' c · · YO arca lıra g'ıren c. 1ehrio bu h. U -• ı Y a ın en ayın ki.Jetini zikretmek la"zımdır. Ay •o mış ır. enaze mcrasımı bugun" d .,.. •--bil dd b k T' . '! Ak e 
0 

doku d 1 
1 

b 
1 

e kalmaaına teeı•" eıınem•k... Muka cma sa ı ırıng ı e Ye.:- şam suvare saat 21,30 tc • 
n zun a ı ftn u a avdet etti- nuna doln-n ı'hda• ~rlilen bu ve'-,_ saat üçte Gala tada büyilk H de "' 

!er. !etlerden bldcisine '1>tanbul meb'.::; KENESED tSRAEL si~gO:~-•~ değildir. li Mallar Pazarı müdürlüğünde bu- Cavalleria Ve Pagliacci 
• Sofyaya giden Milli takım yapı- Rana Bey, ikiciair.c Muhlis Bey inti ~..... Suyu Ma-1eoef kireçli ,,. ağır lunmuı olan Mösyö Borns- l•I 

lan ikinci maçı!~ - O kazandı. hap edildi. Yeno vekiller derhal faa ifa edilecektir. Cenabı hak keder. ~rr. Bu.~~ kll~~:kk:.::~nd::f:C:: tein, Beyoğlunda Baker ma- Yarınki Cumartesi günü matı·--
Bu ay mec ısin çalışma tarzında liyete g tiler vekaletlerinı·n '--dro dide ailesine sabru cemil ih b 11<1 ... n •• • zata "d" !""" = 

b
. 'l'k ılın "" . san u- s,"'.~n getı'rilerek bir çok çeşmelere ga rı mu ur ugune tayin olarak s•at 18 de 
ır yenı ı yap ası cereyanı hasıl lannı hazırlamağa başladılar. yursun amın. ..,.a 1 lar . ~ 

oldu. Oç ay çalrımak, Üç ay tatil • S:ıbık Mmr HidiYi ALL.s Hil- ~:;:=~~=~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!I :'vü olunını1dttur ... Par! ba.aı o an tir' edildiği baba< alınmııtır. Mümai- f T k ....., (Ded•) claiın an guze ır ıu ge Jeyhin uzun tecrübe ve ihtisasi ile ransız İyatrosunde 
yapmaB " .• d 'k" . Bal'-- k mi Paşa Avrupadan geldi ve Anka Başvekile mü•ahde ve . c_ı dip içmektedirmille_r. Yarliı'm aaı.rdanbbe' '-us" ... , __ . . d meşhur muganniye .ıı 

u ay ı~m e ı ıncı .... n on- raya gitti. Gnzi Hazretleri tarafm- anlattı. , . ıntı ..... arıııı ri her ıene 4 yon ra gıren ır • nu ı"""e.sı sayesın e Türkiyede l•"ı 
fcransı htanbuld toplandı. Konfe-ı dan kabul edildi. Avdetlerinde •eh • H . kasabanın ıuyu böyle mi olmalr idi. 80 senedenberi müesses ve halk-n Lilia Derna 

B ekili d ti - - k" · · d ' ' . arıciye vekilı'nı'n Tahrana ..,.. rans aşv n av e gunu uşa• rımız en geçerek Erden Emirinin ah ti k _L Neden dolayı iyı· bir su getirilme- hüsnü teveccühu"nu" kazaruııı• en a•- t ra'ından ycg"An.e bir korocr ver 
1 · · D lmabah d k d · · Y a ta arru"r tt' 811 aeyanatın. , ·-ce ••oını o çe sarayın a a . avetine ıcabet etmelc ÜZPre Am h d ki e ı. . · •-- · tir acaba71 • 

d it
. K • 1 y ld d L 

1 
ı d , h rek ma- u utta · eınnı· el ve aaaY•i•'- ~·! m•• rı ve en kadim mag· azaları olan Ba- lecektir. Programda: Lcs Noce• d 

e L omısyon ar ı ız a rAZrr a •na a et etti. ti Elektrik - Hele çok tüku"r bır' 

.. z f..,. gı .J terfi 
1 

d 
· ı d ·ı · ni nok•-: ından eheın-nıY~ ker rıüe di "". n uı.re er ': meoa. ı erıne .ı .. evam e 

1 
*.' Dahiliye vekili vilayetler,.

4
.ki. ""'n . r .. lt>üle elektrik yapdabilmittir. Ü• •ene ev . ; ssesatının işlerinin keşayi- Figaro, Aids, Lohengrın ve e; 

.. 1 t 1 / ·.ı -' 1 ı. be ah asikar·'-r 9,_. ziyaret munaıe 'X • b' l • .u 
1 

! er. Jlre =• c~ z co~ "''"· t ! teftiı aey atlerinden sonra Ank), h-u.duı"ı •otoko"· da 1"ahranda •1'll:ı ve! yerli tücu · • 'Ra.hmi ve Yu şınm. ~Ü~" ır inkişaf temin ede- j meşhur <tpanyol ve Yunan 
· -"' ... .... • ~-·l'~i.i:ı.Jr.Sı.Siıii." _..J:ia.;c:ııilo.O';;,;.r;,:. •;.:.:.:;;..::~~=="':...~_.=..._.,,...~-:..__..:u:,:•!_r .:•:!ad~~-ı~-~--~..,:-t~"'.!r~a~f ''.:n~d~ft~n_,,..!r;,:•~i~~ ..ı • 1 f\J""!I ktadı.r. 

\ 



ıl aşı hediyesi .. KEK ŞÇl ARANIYOR. Tasarruf haftası • • b1r başl~nO"ıç • 
sız1n Tcın 

' 
Büyükderede tesis etmiş olduğumuz Kibrit Faıbrikaısı ya

kında faaliyete gıeçe<:eğinden imalat için ımıuhtelif makinalıarda 
çalıştırılma'k üzre Millet mektepleri vesilkasını haiz Ti.irlk ta
biiyetinde ve asgarl 17 yaşında ıkadm vıc eI'kek işçi fabrika ıhiz
metine alınacaktır. Yukardaki evsafı haiz olmak şartile ma!ki
nalarda çalışmaık arzu eden işçilerin 4 Kanunsani 1932 tarihine 
müsadif Pazartesi gününden itİ'baren 'kayıt olmak üzre nüfuz 
te2Jkereleı-ile Millet Me'ktebi vesiıkalaınnı hamilen Büyiikdere 
Kförit Fabrikası Müdiriyetine müracaat etmeleri ilan olunur. 

• 
Etem izzet Beyin 

• 
yenı romanı 

Bes Hasta var! 
lrıafiyeti umumıye, iştehasızlık ve kuvvetsizlik haliitında 1 1 

büyük faide ve tesiri görülen 

1 kanunusani 1932 de bütün 
kitapçılarda arayınız .. Siz de Bir Kumbara Alınız! 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Tevzi merkezi: SUHULET kitaphanesi 

• ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
HULASASI 1 

L kullanınız . 

Umumi müdürlüğünden: 

~an~ı~lı~ 7~0 metro ıni~' a~ı 
. Istanbul Ziraat mektebi 

Müdiriyetinden: 

Sandıhk kereste kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş
tur. İhale 19-1-932 salı günü saat 11 dedir. Taliplerin şartname
yi almak üzere Mübayaat komi.syonu kitabetine müracaatları. 
(4690) 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütü 
.... 

gazeteler için bilumum 
i1anlarını kabul 

resmı daireler 
İstanbul Ziraat mektebi için mübayaa edilecek bir kıt'a 

otobüs 12 Ka. Sani 932 tarihinde ihale edilmek üzere kaıpalı 
me.zarf usulile mevkii münakasaya konulduğundan taliplerin şart
karıısm~ini görmek ve izahat alnıak üzere Galatasaray Lisesinde 
ni"kfiln Liseler Muhasibi mes'ullüğüne müracaatları. (4555) 

Jandarma satınalma komisyonu 
riyasetinden 

eder 

Yerli mamulatı (1770) geyim nal ile (21153:)) adet mrh pa
zarlvkla alınacaktır. Pazarlığı 3-1-932 pazar giinü saat 15 ten 
16 ya kadar yapılacak ve fiat haddi layik görüldüğü takdirde 
ihalesi yapılaca•ktır. Taliplerin şaırtnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa i~tirak için meZ'kfir günün muayyen saatına 

kadar Gedikpaşadaki Komisyonumuza müracaatlar. ( 4682) 

Adres: Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 Üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 7 

Müsabaka imtihanı t • - .~ 
- • • ~ !.~ .. 

Bakırköy Mal müdürlüğünden: 
Münhal bulunan on liıra asli maaşlı piyade tahsildarlıkfarında 

istihdam edilmek üzere müsabaka ile memur alınacaktır. İm
tihan bu ayın 4 üncü pazartesi günü saat il de icra edilecektir. 
Taliplerin imtihan güniinden evvel müracaatla vesaıkı lazı

meyi ibraz ve imtihana kabfıl seraitinin öğrenmeleri. (4689). 

1 Oevlet Demsryolları ı;dares~ Etanları f 

Nafıa vekaletinden 
300 adet mese köprü traversi pazarlık suretile mubayaa 

edileceı:ı:tir. Pazadık 16-1-932 ta,ihine müı;adif cumartesi günü 
saat 15 te Ankarada Nafia Veıka.Ieti Müsteşarlık makamında 

yapılacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin yüz liralık teminatı 

muvakkate ve Ticaret Odası vcsiıkasile hirlikt~ ayni gün ve 
İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 52 kalem elek- ve saatte Kcmisycmda bulunmaları lazımdır. Talipler şartna

trik malzemesi, hı:davat, toprak karro, amerikan bezi, bez hor- meyi' görmek üzere Ankarada Nafia Vekaleti malzeme da·ire
tum,kenevir,sicim,karton bitüme,gaz borusu,göztaşı,kömür !kü- I sine, Istanbulcla Haydarpaşada İnsaat tesellüm ve muayene 
fesi,hasır süpürge ve saire gibi malzemenin pazarlığı 4-1-932 ta- memurluğuna müracaat edebilirler. (46bl) 

Ecnebi memleketlere 
~iden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~a ~onıoıer~iJal[ 
1TALYANA 

P~KEI PtjJ 
Tıraş bıçakları 
Yeni senenizi tebrik 

eder. 

~lKEH 
Sermayesi 700,000,000 

(İhtiyat akçesi: 
580,000,000 Li<ret) 

Travellers (Seyyahin çek
leri) satar 

Liret, frank, İngiliz liran Mağazaları n1üdiriyet 
veya doları frank olarak sa- yeni senenizi tebrik ve 
:ılan bu çekler sayesinde ne- saadetinizi temenni 
·eye gitseniz paranızı kema- ile kesbi şeref eyler. 
·i emniyetle taşır ve her za- l'm•-•••••••••ri 

1 
·~ ıu""ncu·· Kolordu 1•15ft"''"fJ ı nan isterseniz dünyanın her ı., ______ ... 

yevmi mezkur<la saat 9dan 11,30 kadar mağazada is.batı vü- wı illlil1 ııu ~arafında, §ehirde, otellerde, " A 

cut r.derek tahri<ren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müf- ----------------------- lapurlarda trenlerde bu çek- ~ il K il F E 
rilıine müsadif pazarteı:.i günü icra kılı.nacaıi;ından taiiple.rin 

re<lat ljstesi mağaza dahilinde asılmış olup nümune getirilme- K. O. Topçu ve nakliye ta- tesi günü saat 15 te komisyo- / leri en küçük tediyat için y U U 
si icap eden malzeme için pazarlık giiniı nümunelerinin bera- bur>la.rı askeri konağı hayvana- numuzda xapılacaiktır. Talip- 1 :~f~aım:::~~~~;~~~~~~~ll~ Itriyat Fabrikası 
ber getirilmesi nümunesiz vaki ol;ı,t~k teklifatın kabul edil- tının ihtiyacı ,olan saman ale- lerin şartnamesini almak üze- ler,s çekleri haık~ki sahibin-
- ' <'ceği ilan olunur. ( 4fiSUl'" 1 -·· "·· ,

1 
ni müna·kasa ile alınacaktır. re her gün ve münakasaya iş- den başka kimsenin kulla- Mhhterem müşterileri-

nundur. b'lıı ,~··• .. ıne "e ~- . 'J... ' '> ihalesi 23-1-932 tarih cumarte- tiıa'k edeceklerin de vakti '1amayacağı bir şekilde ter- nin yeni senıelerini 
.r•kkabıyı oev!DJ'-· •• 'r d 1 · 'h d"l · · tebr"k e der. • sigünü saat 15,30 da komisyo- muayyen e teminat ve teklif- tıp ve ı tas e ı mıştır. 

~-·~ 1 

Norjske Or· 
Linie 

Yakınıla İstanbul ve Mar 
manlamıdan hareket ede 

purlar: 
ATHEN vapuru lima;u 

lup Roterdam. Hambtırg v 
dinavya limanları için em 

cariye tahmil edecektir. 
Tafsilat için Galata !: 

hanında Theo. R<·ppcn ,. 
centa11ğın2 müracaat o ıını 

B. o. 227". 

Alemdar Zade lVlel 
Vapuru Karaclen 

Bülent VAPUR 

4 
K. Pazarle 

ııanı 

(Zonr;ııldak, İnebolu. 
sun, Unye, Ordu, Gı.
Trabzon, Rize, ve Hop 
avdette ara iskelelerine 
rayacaktır. 

Miiracaat mahalli: Al 
hanı ı inci kat. Tel. 21 

1 
İstanbul 5 inci icra memur 

dan: Silivri<le Ce!i:liye ka 
----iı heyeti ihtiyariyesine izafeten 

br • d "d" } " "' " d mımuzda yapılacaktır. TaHp- naınelerile komisyonumuza '•A••••••••l\llll.!!!!!!!!!!!:' •-••• ••••-. 
p Emyniet san ığı mu ur~ ugun en: lerin şartnamesini almak iize- müracaatları. (681) (4618) J. B E v K o 

. ıanıtn v"ki\' Niyazi Beyin 6821 ıkraz numaralı borç re her gün v:e münakasaya iş- I 
Zekıye l -u•Ce istikraz eylediği meblağ mukabilinde sandı- tirak edeceklerin de vakti ':'** 

;ımız namına merhun bulunan Kadııköyüııde Osmanağa rna- muayyende komisyonumuza K. O. ve Birinci frrka ihti-
·ıallesir.de eski Hüdaverdi ve yeni Hasırcıb~ı sokağında eski müracatları. (687) (4667) yacı için mercümek ale~l mü-

. ve yeni 42 numaıralı ve yüz doksan arşın arsa üzerinde maa- * * * ! nakasaya konmuştur. Iha.lesi 

;r,,.atı ahşap iki buçuk katta on oda, (Odaların üçıi küçük ve iki- İstanbulda bulunan kıtaat j ~~1~93! c~ma.rtesi gud··nü saat 
>i camekanla bölmedir), İ•ki sofa ·bir küçük taşlik, .bir balkon, e omısyonumuz a yapr-
olİI" tulumbalı kuyu, ve altında iki bodunun, ve harice medhali ve müessesatm ekme!k ve er- lacaktır. Taliplerin şartname
Jardır. ve elli arşın arsa üzerinde •kurnalı haman:, ve mutfak,ve zaıklarınm senenin nakliyesine sini gönnek üzere her gün ve 
~in üç yüz altmış arşın bahçeyi havi ıbir hanerıin tamamı vade- p~z~rlrkl~ ~.erilen fiat muva~ıık pazarlı~a iştirak edeceklerin 
·ı· hı'tamında bor öd' • h b'l .. ed k gorülmedıgmden ~krar fıa- de vaktı muayyende komi-" • cun enmemesı ase ı e muza)' eye çr arı- .. . j . • .. 
• ~a,k u··, bı' ı k ·· ı· bed 1 uk b·ı· d .. t · . N · tı zarfla munakasaya vazedıl-

1 
syonu.nuza muracaatları (656) , .,.. 'i n < o uz yuz ıra ı e rn a ı ın e r.ıuş erısı un . · 

~~Y namına kat'i ihalesi yapılmış ise<le mumaiieyh mezkUr ha- ı tniştiır. ihalesi 23-1-932 cumar- ( 4498) 

1eyi t~ferruğdan imtina eylediğinden y~i.gün müd~etle tek-
1 

BAKTERiYOLOG 1 ,.., ___ .,. ______ _ 

i<lr.muzayedeye çıkarılmış <re 23-1-932 tanhıne müsadıf Cumar Dr. İHSAN SAM! I Askeri fabrika- ı 
'.esı günü saat on beş buçukta kat'i ıihalesinin yapılması mü- Bakteriyoloj.i Laboratuvarı · lar ı"la• nl&ril 
·rnrrer bulunmuş olduğundan talip olanlacın mezkur tarihte Umum kan tahlilatı. Frengi nok-

tai nazarrndan (Wasserman teamü4 

Bu müz'iç öksürüğü 
Emulsiyon Skot 
ile teskin ediniz 

• 
Öksürük ve nezle tehlikelidir. 3andrk idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. Jü kan küreyvatı sayılması, tifo ve Ba':orköy Barut Fb. ları 

(4691) sıtına te~hisi, idrar, balgam, caraha- hafrz b.T. -·· "ht. . . Kat'iyen ihmal etıneyfoiz. Hemen 
ti, kazurat ve su talililtı, Ültro mı'k mu · 0 ugu ı ıyacr ıçın k · · · E · ,. - 579 k"l t · I . .. Emulsiyon S ot ıçımz. n rniız ıç 

ı~- Kapalı zarf usulü ile münakasa ilanı 
Akşehir Belediye Riyasetinden: 

roskopu, hususi aşılar ittihaır. Ka- ı O emız gaz a em mu-
nın üre mikdarmın tahlili ve ka nakasa ile mubayaa edilece- ı öksüxüğü teskin ve en müzmin nez
nın sedimaitation sür'ati, Divanyo - · d . rt . .. k . J.eyi def'eder. Emul&iyon Skot ci-
lıı, Sultan Mahmut türbesi 189. Te- gın en şa nameyı gorme ı- . . . . .. .. . · h ·· .. k . gerlcrınızı husnu muhafaza ve ıh· 
lefon 20931. çın er gun ve muna asaya ış- · 

,.,. 
ka Kasabanın halen faal elektrik tenvirat tesisatı, Nafia Ve-

~aleti Celile-since musadda,k evraıkı kıeşfiye, projesi mucİ'bince 

Su-türbinine tahvilen mütenavip ceryan suretile vücude geti
ilecektir. 

Muayen~hane n.tkli 

Dr. Celal T evfi~ 
Frengi ve ic'rar yolu has· 

· 'k k · · d 18 K' mal edilmiş nezleden mütevellit 
tı.ra etme ıçın e anu- . 

1 • 
1932 

. .. .. mühlik bronşitlerden vıkaye eder. 
1 nusanı pazz,rtesı gunu 

- t "kı"de T h d A k • ı Göğsü zaif olanlar, nezleye müp-saa ı ıop ane e s erı .. .. . 
, tela olanlar ve tütun ı~kr her 

San atlar mektebinde müte- h 1_,_ b - ·- ı · ·k . 'j a ıw;; ogazın ve oıger erın nazı 
şekkıl Sa. Al. K'o. nuna müra- ensacmı beslemek ve sağlamlaştır-

L caat eylemeleri ilan olunur. rnak için Emıılsiyon Skot içmeleri 
(4626). Jazımdır. Bir şişe alınız ve tecrube 

1 - İşbu münakasa kapalı zarf usulü ile 1 Kanunusani 932 talıkları miitehass s::S'rked, 
, . .rrihinden itibaren 10 Şubat 932 taıI'ihine müsadif çarşamba gü- ı Muradiye caddesi No. 35 
1ü saat 14 te kadaır 41 gün müddetledir. ı .. _ _ Sa, 14- 18 

2 - Tahvil suretile vücude getirilecek tesisat ve inşaat mü 
.ahhit olan talibine 30 sene müddetle imtiyaz suretinde veri-
1:ektir. 

3 - .Bu hususta tafsilat almak, evrakı keşfiyeyi görmek,te
.atın vücude getirileceği yerleri tetıkik etmek arzu eden talip 
rin Belediye Riyasetine müracaat ıetmeleıri. ı 

4 - Talipler tekliflerini 10 Şubat 932 tarıihinde saat 12 ye 
f <adar Belediye Riyasetine makbuz mukabilinde teslim ede
!: :eki erdir. ( 4683) 

10 kuruş. yüzü ile kuştüyü yastık 
tz,ı· nlıul'da Çakmak~ılar,sandalyacılarda Küştüyü fabrikası yüzile şilte 
d"l,,ytizile y~rgan 15, yağhboya yastık 5 liraya, küştüyünün kilosu 100 ku-

Doktor 

Doktor Hafız Cemal 
Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal caddesi 

Büyük Parmak ka.pu, Afrika 
hanına bitisik Apartıman 
No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
Saat: 14-18. 

Dahiliye hastalıkları 
mü!ehasmsr 

Ctı""'ıadan maada hergün öğ
leden sonra saat (2,30 dan 5e) 

j kadar İst:mbulda Divanyolun

••••••••m••m.ı!i-i da 118 numa,.alı hususi daire
Pangaltıda Elma dag caddedn.de sinde dahili hastalıkları mua-

200 metro müralılıamda lıir yene ve tedavi eder. Telefon: 
MAHAL SATILIKTIR lstanbııl 22398. Sıra numara-

Beyoğlu 1911 uumeroya telefon e- . sııu beklememek isteyenler, 
dilmesi ve a Galata 35 " :ı·· 

ediniz. Çocuklar seve seve içecek
ler ve büyükler kolay hazmenecekler 
dir. Doktorlar Emul
<ıiyon Skot şurubu

nun bahkyağından 

üç defa daha kuvvet
li olduğunu bittec
.rübe isbat etmişler

dir. 
Vakit gaip etnoek

sizin ciğerleri sağ

lamla§tıran hakiki 

EMULSİYON 
SKOT'u 
Her yerde isteyiniz. 

Kürk Ticarethanesi tarı Esat Beye 1200 lira i 

Yeni senenizi tebrik 
e d e r . 

Mühim ilan 
Takarrür eden fevkaladelik. iK-

TiSADi BUHRAN DOLA YISILE 
bilumum Nestle çikolatalan fiatlerin 
den% 20 TENZiLAT yapılmqbr. 
Belli batlı dükkanlarda teşloir e~ilen 
YENi FIATLER1 her yerden mu· 
hakkak istemek HAKKINIZDIR. 

borçtu Alaaddin kaptanm nm 
sesi ıubtesinde olup mahcuz 
lyevm Galatada Azap kapısm 
!afat mahaUinde bulunan alışa 
törlü 44,5X 12.5>< 4,5 Kadem 
dırı.da gayrisafi 15 safisi 10 

hamole tonun.da ve tamamrna 
.lira taktir olunan Doiç marka! 
zeJ makineli ve 25 beyi;ir kuv 
de Gayret Nam motörün msı 
sesi Birinci arttırmada kıy 

muhamminesi bu1amamasrna bi 
ikinci arttırmaya vazeıdi:lmiştir 
·trrma şartnamesi İstanbul 5 

MAMA 1 

icra dairesi Divanhanes~ne tal· 

, • • dif perşembe gt;.ıü saat 13 tc 
~ ) dilmiş olup 4-2-932 tarih.ine 

1 Dr. Hakkı Şınası ya kadar İstanbul 5 inci icra d 
Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. sinde satılacaktır. Arttırmaya 

lstao~ul iltıocı Noter 
Dairesine 

30 Kanunevvel 1931 tarihinde 
dairenizde tanzim ve imza ettiği

miz mukavele mücibince İ..tanbu.!
da Sirkecide .-.ığbet nakliyatı umu
miye anhan Halit F;k.ri, Emin Hu
lusi, Hüseyin, Arif Kollektif şir

ketinde şerikleııden Hüseyin Arif 
Bey, Şirketin tütün gütnrüğündeki 
satış mağazasını, işbu mağazanın 

şh:kete ait bilcümle matlubat · ve 
düyunatını şah1len üzerine almak 
üze,re Şirketten ayrılmış ve anba~ 
kısmı da kemakiin rağbet nakliyatı 
umumiye anbarı firması altında ça
lışmak ve keza Şirkete ait bilcüm
le matlubat ve düyunat biz. r uh 
demizde kalmış olduğu cihetle l 
Kiinunsani 1932 tarihinden müteber 
olan i~lıu keyfiyetin (Millıyet) ve 

1 (Viliiyet) gazetelerile ilan edilrn .sı 

1 

dca e>lunur Efendim. 
·Sirkecide Ralli Gecid' • · 

rak edenlerden yüzde 10 te. 
akçesi alınır. Arttırma peşin 

iledir. Alakadarların icra ve i 
kanununun 119 uncu ına.ddesi l 
müne göre hareket etmeleri ve 
ha fazla tafsiUt almak isteye 
rin 931-599 taşra numarasilc 
muriyetimize müracaat eyJıem 

ilan olunur. 

Beyoğ.lunda Mısır apartıman 

da mükim iken elyevın ikamet 
meçhul bulunan Madam Uı Ba 
Deıpereye: 

İstanbul üçüncii icr" m mu 
ğur.ian :Türkiye İş Bankasına L 
lu bulunduğunuz ez .,.,,yrı m 
1128 lira tediye olunmadıı; ta 
de alacaklı yedine, mevcut r . 
paraya çevrilecegı icra ve ıfJa• 

nununtın 99 uncu m ddcsi<ıı t 11 

kan ihhar makamı, a kaim 
ilan olunur . 

Dr. HORHORUNİ 
Zöhrcviye "e lıcvliy ted• ' 

nc•i: Salıahdan ak a l,a<' - ı: : 
oglu T~r 1 , ba 1, Ta,csım Zamb 


