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Türkiye, biribirinl elifi unsurlar· 
dan ibaret ıekilsis memleket olmak
tan çıkıyor. Yekpare ki~e o~a 
cloiru ilerliyor. Bu ilerleyııte, f~ph~ 
yoktur ki., kooperatifler baş vazifeyı 
göreceklerdir. 

Fakat itiraf etmelidir ki, üç yıl ev 
vel fiddetli hamle ile batladıiumz ve 
durmadan ileri gitmek üzere abldığı 
11112 bu yeni yolda, ayaiJmıza bir ıey 
ler dolapyor. 

Kooperatifçiliğimizi tevkif eden 
menfi &miller ıni var? 

Her ııenç cereyanı olduğu gibi, 
kooperatifçiliğiınizi de tereddüt tev· 
kif ediyor. Tereddüt ediyoruz: Ko
operatifleri (halk) nu yapacaktır, 
yoksa (devlet) ıni? Ve bu sebepten 
genç cereyan oür'atle yayılamıyor. 

lime bakılacak ofursa, ilınin koo
peratifler hakkındaki mütalca11 sarih 
tir: Liberal bir cemiyet içinde koo
peratifler, halk tarafından YU:":tılm_a 
b, idare edilmelidir. Kooperabfin m· 
kübeclinden halk mes'ul olınalıdır. 
Ancak böyle vücut bulan kooperatif 
ler YRfar· Fakat bizde, bu ilini bakı
ta kartı olarak, kooperatifler, birkaçı 
müıteına, devletin ve resmi müene
selerin elile vücut bulınuılardır. Bu 
sebepten onlann kuruluılanndan, iı 
!erinden ve ııetirecekleri menfaatler 
den fÜphe edilebilir. 

Fransız ga-Jeri AllDllnyanın baru basır bir vasiy«te oldujumı açıJıça s6ylüyorlar, Yukarıdaki resim bun
dan bir müddet evvel Dresde'dtt Walleııring sfJvari te§killtının yaptığı asur1 bir mitingde alınmıştır. Re

si11Y" 1 Man,al Jlacken~n'in büsssrd Jrryaletinde sabık ısilvıırileri telti!j ettiğini gösteriyor. 

Geçende bu mevzu üzerine bir 
münakata cereyan etıniıtir. Türk ko 
operatifçiliği içinde filen çalııan iz. 
mir kooperatif alemine mensup bir 
ıahsiyet ile, lıtanbuJ ati mekteple
rinde kooperatif tedris eden bir mu 
allim arasında geçen bu münakaşa, 
bahsettiğimiz iki zihniyeti tebarüz et 
tirtiyor. Fakat münakaıanın sonun· 
da iki taraf fikirlerinde musir kalını§ 
lar, kooperatiflerin halktan ve (aşa
ğıdan yukan) vücude getirilmesini 
iltizam eden istikametle, kooperatif 
lerin devletten ve ( yukandan aıağı) 
tesiıi lüzumuna kani olan istikamet 
biribirine yaklaıtınlamamıtbr. 

Almanya ilk hamlede bir temas 
ordusunu hazırlamağa amadedir 

Lausanne kon/ eransı kaldı. Fransa Amerika
daki altınları geri çekiyor .. 

Şu politika devrinde, bu mevzu 
yalnız bizi değil beynelmilel koope
ratif dünyaoıru da tiddetle alakadar 
ediyor. Kooperatiflerde (bitaraflık~, 
yani politikaya karışmamak ve poli
tika tarafnıdan bel' edilmemek taraf 
tarları ile kooperatiflerin devlet ve 
politika wafından iıe göre sevkedil 
meleri lüzumu etrafındaki münakaıa 
larda (ilim mümeuili) birinci istika
meti tercih ediyor. Muasır beynelmi 
lel kooperatif cereyanımn en ileri ge 
len simalarından profesör Totoıni
anz: "Koopeı·atiflerin bitaraflığı mu 
hafaza etmeleri en emin yoldur., di
yor. 

Almanya' da efkarı umumiye son derece asabi 
bir hava içinde çalkanmaktadır .• 

Pratik hayata da bakılacak olur
sa politikanın müdahale etmecliği ko 
operatiflerin en kuvvetli oldukları 
görülür. lngiltere, Danimarka, lsveç, 
Fenlancliya, lsviçre, Macaristan, AJ. 
manyadaki kooperatiflerin diğer yer 
!erdekilere nazaran kuvvetli olmaları 
nın sebebi, bu memleketlerde politi 
kanın kooperatiflere az müeaair ol
maoına atfolunuyor. Politika hrkala 
nmn amele aendikalanıun koopera
tif Jbi ehemmiyetli kudret temsil e
den bir müesseseye yanaımalan ta
biiclir. Bazı memleketlerde bu müeı
seıeyi kazanmak kabil olmayınca, 
parlamentolarda, aynca (kooperatif 
partisi) adile ve muhtelif partilerin 
kooperatifçi unsurlarile partiler yap· 
ınak çaresine bat vuruluyor. Harp-
ten evvel, ltalya kooperatiflerinin ba 
nilerinden olan Luzatti'nin ltalya 
ıneb'usamndan kendi riyasetinde ola 
rak 100 kişilik bir kooperatif partiıi 
vücude getircliğini, son zamanda da 
lngilterede bir kooperatif partisi aç
mak tetebbüsünü bu münasebetle 
hatırlatmak kabildir. 

P ARiS, 21 A.A. - Ceneral Bour 1 rini terketmek üzere orduyu terket• 
geoiı ile M. Eccard tarafından meb'. mektedirler. Bir de ordu veyahut 
usan hariciye encümeninde Alman muahedenin menettiği husuıi mek
teılihatına dair olarak verilmıı olan tepler tarafından yetiıtirilmekte o-
malUınata müteallik bazı tafsilatı lan zabitler de vardır. 

Almanya Versay muahedenam&
ıinin ahkamı hilafına olarak küçük 
zabitleri sayesinde kuvvetli bir ordu 
hazırlamaktadır. 

Her ıene mühim miktan küçük 
zabit yetiıtirilmekte ve talimlerini 
bitirir bitirmez yeni efrada mevkile-

Almanya, efradı mühim bir ye. 
küna baliğ bulunan ve bedenen mü
kemmel bir vaz!yette olan askeri zih 
niyeti yeni kıtaların ve mefoulı alay
lann ki kadrolAnnın 11k sık içtima
larile takviye edilen ilk bir temas or· 

Grip salgını aldı, 
• yürüdü .. 

Başta Muhiddin B. olmak Üzere bir 
çok devair rüesası ve 

rnemurlar vazifelerine gelemiyor .• 

Grip, salgın halinde devam e 
1 diyor. Devairde haatalanarak 
1 vazi.felerinden bir çok memur
' lar ayrılmağa mecbur olmuılar 
dır. Ba,ta vali ve belediye reisi 
Muhittin Bey olduğu halde, be 
lediyede bir çok memurlar ra
hatsız bulunmaktadır. Beledi-
ye Masraf müdürlüğünde gripe 
tutulmamıt memur kalmamıı 
gibidir. Diğer beled~e muhaae 
be ıubelerinde de vaziyet aynı
dır. Mekteplerde de talebe ara
sında grip salgını vardır. Maa
rif doktorlan, mektepleri geze-

(Devamı 6 ıncı sabi/ede) 

Fakat mutlak olaraJr.,söylenebilir 
ki ne istihııal ve ne de istihlik koope 
ratifleri politika ambiance'ı içinde 
meyve veremiyorlar.Kooperatifi iten 
politika, onu ancak bir noktaya ka
dar götürebiliyor. Ondan ötesine iler 
letemiyor. Kooperatif, zaten tarifi 
İçinde mündemiçtir, hürlük esaoile 
kurulan, (fert iktısadı) teıkiliıtıdır. j 
Fert iktııadının nihai ııayeıi müsait 
bilinçodur. Bilanço üzerine giden 
lhr tetkiliıbn her lilıze değiıen po· 
litikaya istinat edememesi iıtikirdır. 

Politikalqan kooperatifin (ideo- ::,:========"""'.:=:==:::=:::=::=:;::~::: 
loji) si de değiıiyor. Kooperatifin .. kt Yalnız Bulga· tur. Bizzat kendi cihazlarile, koope
aaf ideolojisi (ihtiyacı kapamak), ya bahse luzum yo ur. ti! Tür ratif tetkiliıbmn sür'atle tekevvünü 
ni ihtiyaca ııöre iktısat iıe, ki öyle- ristan niıbetinde ~ak fak ~tiza ve kendine bırakılması için en çabuk, 
clir, politikalatan kooperatifte ideolo kid'yedd~ ~~";:::! ;~ de açtı en nüfuzlu, en az kuvvet ziyauu mu 
ji artık bu değildir. Onda ikinci dere e er 1• 1 e olarak cip olacak tekilde çalııabilecek ve 
cede Ye herhalde bulanmıt bir ideolo ğı (Ziraat kasalan) m ment tif '!iği Türk kooperatiflerini sevkedecek un 
ji -da olur. Bulanma, politikanm ııöıterebilen Bulgar koopera ~~ surları yetiıtirmek için mektep ve r-, o'"num·· u""zde dururken, uzaklara. gı e be " · 'bi la kooperatifi muhasara etmesi, zaptet- • k yalnız cıvarmuza tecrü mueıseseoı ııı ana vasıta 
-i, sevketmesine ıöre çok veya az f~.~~~t i.,0,J~~mızı ıür'.atle ileri n en kolaylıkla yııratacak, Halk fır. 
dır. Fakat herhalde, lıoo-tifin a- ~....,k . . ,_,., ecbunyet vaze- kası olabilir. 

..-·- goturm.e l'"ID IUUJ m lk fırka k -•- 'f d' 11) pınardan ııelen saflıiı kaybolur. ' Ha 11 ço ""ti ve ığer 
Şu halde, Türk kooperatifçiliği 1- der. tif memleketlerdeki fırkalardan çok di-

çin yol nedir? llmen kooperatif, hal- Fikrimizce Türkiyede koopera namik vazifeleri üzerine almııtır. 
lan elile doğmak ve ilerilemek lazım tesisi iıi, tarlhi vazifesi dünya f~~"k Programı meydandadır. Bu itibarla
sa, kooperatifin devlet ve politika ile lanndan hiç birinde olmayan · dır ki, meMleketimizin esas bünyesi 
irtibatı olmama11 da iktiza ediyorsa, fırkasına mevdu olabilir. Fırka, aıy~ ni vücude getirecek olan kooperatif 
Türk kooperatif•iliği ne yapacaktır? • mahiyetten çok fazla olarak b"!"sı çat111nı, fırka, ameli ve nazari cephe 

T 
11 

b" • b" bemmiyetli vazife . . k b 1 Muhakkaktır ki, bu ııün mevcut o- ve ter ıyevı ır e kahk, d' )erden ıtiraz a u etmez surette te-
tuz bin azalı 300 kooperatif iktifa almıttır Türkiyedeki tek fır 1 sise yardım edebilir. 
edemeyiz (nüfusumuz 14 milyon) . · er m~leketlerdeki tek hrkalıkla Baılanılan nokt:ıya dönerek iliıve 

g ild' . Bu kooperatiflerin büyük kısmının makiı değ ır. . • . alk edebiliriz ki, bugün Türk kooperatif 
hakiki kooperatif olmadıklan malum lıte ilmin ııösterdıgı h taı:a· çiliğinde atikar surette görülen tered 

f d 'kooperatif tesiıi cereyanı ır· b' dd" ·· 1 oldukta" sonra, kooperatif vaziyeti- m an . , • • • düdün ır tere ıye muncer o ma-
mizi ıür'ntle ıslah etmek ve ileri ııö- fan ve istihbar ıılenne verecelf!mız dan ıüra'tle izalesi. ve kooperatif çili 
türmek lüzumu bir kat meydana çı- itina ile beraber müvazi olarak bır ta ğimizin sür'atle sa~lam eıaılara otur 
kar. Nasıl çıkmasın ki, Bulgaristan raftan yürüyebilir. Bu yoldan uzun tulmaaı, modern Türkiycnin teıiı 
(nüfusu 6 milyon) faal olarak be; müddet beklemek icap ederdi. Fırka, devreıini kısaltmağa yarayacoktır. 
" " 1 2000 k 't mal'k halbuki Türk camiaıırun harı ve 

yuz "'" aza ı oopernu ~ ı • ·ı 1 b"I Müderrio 
tir• ı R d k' 107 b' d t-ki"t ihtiyaçlannı itip ı er ete ı e-• • usya a ı ın ve iıe e ~ "" Niza . eddin ALI 
Almanytıdaki Fj? hin kooperatiften cek tek bir te ekkül olarnk mevcut-

duıunu seferber etmeğe amade bu
lunmaktadır, 

Bu faaliyete muvazi olarak büyük 
sanayi de te~kilatını vücude getirme 
ğe devam eylemektedir, Bu sanayi 
makul istihzarat yapmak ve fazla 
ıniktar eıliba imal etmek suretile 
Alman ordusuna kııa bir müddet zar 
fmda ihtiyacı olan eoliba ve mühim
matı verebilecek kabiliyetteclir. 

Ceueral, harp lı~ .ıklarile müte
(Dev•mı f ıncr sahifede) 

Paraşüt 
Tecrübesi bugün 

Havadan aşağıya ahla
cak adam Eskişehirde 
de bir tecrübe yaph 

Paraıüt tecrübeleri yapmak 
üzere Eskişehire gitmif olan 
Belçika tayyarecilerinlen M. A
lexandre Venstra ve Fransız 
tayyarecilermden paraıütist M. 
Rene Vincent,Eskitehirden av
det etmiılerdir. M. Alexandre 
Venstra Belçika tayyarecileri-. 
nin en kıdemlisidir. Şimdiye ka 
dar birçok rekorlar kırmış ve 
bir kaç mukafat kazanmııtır. 

M. Venstra dün kendisile gö 
rüşen bir muharririmize demiş
tir ki: 

- Eskişehirde, Türk tayya
recileri önünde muhtelif fabri
kalar mümessilerinin iştirakile 
bir çok tecrübeler yapıldı. Bu, 
adeta bir müsabaka idi. Mü•a-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

İlk Türkçe Kur' an Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün ak- bugün _okunuyor •. 

şam Sultanahmet, Beyazıt 
tarikile Fatih'e. kadar oto-

mobille bir gezinti icra et-
1 

ı Hafız yaşar Bey "y asin ,, suresinf 
mişlerdir. Gazi Hz., avdette 

Şiş/İye kad<11. gitmişler • ve . Tu·· rkçe olarak okuyacakhr 
Karaköy tarikile saraya dön ' •• 
müşlerdir. Sabık Riyaseticümhur musi 

=------------.ır ı ki heyeti alaturka kısmı tefi 
Y •tar Bey tarafından bugün 

Hamillerle 
Müzakere 

----
Saracoğlu Şükrü 8. 

dün Paris'e gitti 

1 
saat ikide Y erebatan camiinde 
Türkçe kur'an okunacaktır. Ha 
fız Y &far Beyin kur' anıkerimin 
Y asiın suresini intihap edeceği 
tahmin edilmektedir. Bu sure 
Türkçe töyle ba,lamaktadır: 

"Esirgeyen, Baiıtlayan Tan 
nAdıyla., 

Osmanlı borçları hakkında hiınil- "Yaıin. Hikmet ile dolu kur' 
)erle müzakeratta bulunacak olan an hakkı, ıeo muhakak gönderi 
Saracoğlu Şükrü ve Nurullah E~t ' len peygamberlerden birisin, 

doğru yol üzeresin. Kur'an ye
gine galip olan Ye bağıılayan 
zatm indirdiği bir kitaptır. Bu
nunla peygamberlerin ardı ara 
sı kesildiği zaman babalan Al
lah azabiyle korkudulmadıklan 
için gafil kalan cemaati korkuta 
caksın. Onlann pek çoğuna a· 
zap sözü sabit olmuıtur ve ili • ., 

Kur' andan öz dilimizle tila
vet olunacak bu ll!m halkın bü 
yük bir ıabırsızlıkla beklediği 
görülmektedir. Yerebatan cami 
sinin bugün gelecek cemAlati iı 
tiap etmeyeceği tahmin olunu
yar. 

Hafız Yatar Beyin ruhlan 
tehziz eden usul Ye tarzı tilive 
ti füphesiz ki türkçe atınn ru
hani zevkini bir kat daha artb· 
racaktır. Ve Hafız Yatar Türki 
yede Türklere kendi dillerile 
kendi İman kitaplannı okuyan 
ilk hafız olmak terefini daima 

Türkçe kur' anın tildvet o:, 
nacajı Agasofga'da Y•re

bat•n camii .• 

-
Beyler dün akıamki ekspresle Paria' muhafaza edecektir. Diğer bir 
e hareket etmitlerdir . çok hafızlanmızm da Hafız Ya 

Saraçoğlu Şükrü Bey İstasyonda 
ıehriınizde bulunan bazı meb'uslarla 
cloıtlıırı tarafından teıyi eclilınittir. 

far Beyi takip edeceklerinj, ar
tık hayrankirlarına kendi dille 
rile okumaya baılayacaklarını 
ümit ediyoruz ve sanıyoruz ki 

M. Malche bu smetle hem kendileri için, 
hem de vatandaılan İçin daha 

ld 
faideli olaçaklardır. Ha/ıs Yaıar Beg 

Ankaradan ge i ===---=-====-====---=------ -
" Mütehassıs değil, el 

birliği ile çalışa

cak adam! ,, diyorlar 
Darülfünunun lılahı için tet

kikatta bulunmak üzere celbedi 
len lıviçre'li mütehauıı M. 
Malche Maarif Vekiletile te-• 
maı ederek dün Ankara' dan 
tdırimize avdet etmiştir. Müte-

San' attan menedile-
cek ecnebi çok mu? 

Yabancalar ve yerli san'atlar 
Ecnebilerin yapamıyacoıklan it

lere clair hazırlanan kanun, Mecliain 
önümüzdeki içtimaında müzakere ve 
kabul edilecektir. Kanunda bazı tacli 
!at icrası ve unutulan bazı san'atların 

da ecnebilerin yapaımyacaklan ...; • 
atlar meyamna ithal edilmesi muh
temeldir. Dün bu huıuıta tetkikal 
yaptık, Ecnebilerin IDefgul olamıya. 

(Devamı 6 rooı aJıif«H) 

~:~: ~~~~~~~~ig~~~ ~ıııııııııııııııııııııııııııııııııı.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
ammer Raıit B. M. Malche'in z yt d {I -
Ankara'dan geldiğini gazeteler ,E§ e ın a 1 5_= 
de okuduğunu, kendisile görüş- := _ 
mediğini ıöylemittir. E := 

Tıp Fakültesi Antropoloji E Yazan: Falih Rıfkı ~ 
teEi ve Türk Antropoloji ensti- E 1 Şubatta Başlıyor E 
tüıü U. katibi Dr. Şevket Aziz S = - = B. M. Malche'ın vürudu milna- =: Büyük harpte Suriye, Felestiı:ı ve Hicaz ida· =: 
aebetile diyor ki: 5 . . 5 

_"Bu sırada Darülfünunları =: resının hikayeler, fıkralarla yapılmış tarihi :: - -ıslah ihti..aıı namile bir ilim fU· § 60 Küsur Tablo § 
= '5 

M. Malclı• 

besı mmadığı için, tabiatile böy 
le bir mütehassıs ta yoktur. Da 

rülfünunumuzun genitlemeai 
ve bereketli meyveler verebil
mesini elbirl•ğile düfünmek için 
garpten muhterem bir meslek
taş gelmi,tir." 

§ Zeytinclaiı, Tilrldye için ve Suriye lçla 5 
§ kaybolm11f bir tarihtir. 5 
5 Falih Rıfkı B., Cemal Papa•a Siyoalat, S 
§ Arap, Ermeal ve batna sivil iıleriai 1ı&rmekte E 
:= olaa bilrocla ~llllf yegAae zahittir. Gilzel := 
E görilılerf, keadlae m•hau. lialObu ile süzlde E 
:= muharrir lmperatorluğua aoa aenelerlal ve son := 
§ adamlannı canl•nd.myor. § 
§ "... Kagserln sofrasuıda çorbtı w balık gedik. E 
§ Bu, eeplıt1 geri•i gemt1ll idi. Hindenbarg bise o ak- §! 
:= ıam st1ngin bir sigaft1I wrdiı Bana C•pM g•m•li 5 
3 tlenigortla.,, 5 - -- -- -- -- -
~ 1 Şubatta i 
5 Mil/iqet sii.tunlarında § 
~ıııııınıııı1111111111111111111~111111111111111111111111111111111111Jııı~ 
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Sigtısf Tflfrib: 51 

Birinci Millet Meclisi 
ll==llARü<Cô HABERLER lllll'tJlil .. 
Latin 1 Müşterek 1 Müstakil ~,AKii ... J 

Y azam Ed.lnıe Meb'uau 
M. $fire/ 

Grup nihayet en gerinde olan 
kararını veriyordu. 

Gazetecileri Para mı? Mançurya Türkiye - Iran müza-

Birinci meclis dağılmalı idi ve itte o karar 
bu neticeyi istihsal ediyordu .• 

Zaten ailih albnda muazzam 1 arkadaılar gene o günkü arka
bir ordu vardı. Bu mülhit masa daşlardan batkaaı değildi. 
rifi icap ettriyordu.. Aylarca Müdafaai hukuk grupu içti
böyle hudut boylarında bekle- ma etti. Başta, Gazi Mustafa 
tilen bir ordu belki gevıer, bel- Kemal Hazretleri olduğu hal· 
ki masrafa tahammül edilemez de Hariciye vekili İsmet Pata 
sanılıyordu. (Edime) Lausaııne'm ilk müza 

Buradaki düıman ölçüsü kerelerini hülua etti. 
Türkün ölçüsü değildi. Türk or Çok vatanperverane müzake 
dusu onların kıyas ve zannettik re ve münakaşalar cereyan ey
leri ordu değildi. Mehmetçikle- ledi. Grup tu kararı vermitti: 
rin vatan kaynağından gelen "Müstemirren müçtemi ve ga 
aık ve iman ıııdası onlann an- yenin husulüne kadar mün' a
la yamadıkları bir manevi gıda kit bulunan Büyük Millet Mec
idi. Gün ıeçtikçe bu ordunun !isi tam ve ki.mil minasile 
fevki arbyor, kuTTeti artıyor, Türk milletinin mümeasilidir. 
hevesi tazeleniyordu. Türk efkin umwniyesi. de tama 

Büyük dehanın millete il- mile Meclisle beraberdir. Sulh
ham ettiti fenıat ve her Tür- tan kaçındığı rivayet edilen bu 
kün yüksek vatanperverliii bu meclisin azası ula bu fikir ve 
ııibi sefil ve huia mütalealara snelde değildir. Ancak tam is
yol açamazdı ve açmadL tiklil ile bir sulh yapmak arzu 

Ancak Türk milleti terefli sudur. Vatan t-zi kabul et. 
bir ıulbün qıkı idi. Çünkü cilıa mez bir küldür. Bir kant__tot_>ra 
ru sanan bu kadar badirelerin ğmdan vazgeçemez. Turkiye 
artık bir IODU olmalıydı. Dere- devleti her devletle mütekabil 
ler ıibi akan kanların yurtla· h~ ~e beyn~d~vel vuifeye 
nnda beklediği ıulh ve süldbıa nayetkar ve sahiptır. Şu halde 
kavuımak hakları idi. Müdafaa;bukuk grupu ıulb için 

Meclise gelince bu mütale- ira7ı ~um~yeye bir kere m~~a 
alar varit olamazdL Ancak m«: caab munuıp ve muvafık gor· 
lis cidden Jıprarurufb.. Zafere ~tl.ür .. Bu ı~le Meclisin f~ 
kavuıunca insicammı kaybeder hıle ıntıhabat. ı~r8:.'~ ve yenı 
manzaralar göatermeğe batla· gelecek Meclısın ın ikadına ka
mıttı. dar mü-lte°!in;en devam etmeğe 

Garbin velveleli matbuab karar vermııtır.,, 
Türk efkin umumiJesinin mec hmet Patanın çok yüksek ve 
liı ile beraber olmadıiını bay- ince bir zeki. ile vaki teklifi ka
kırmalan da az tesir etmiyor dar Avrupada bizden kocundu
değildi. nılmak istenilen efki.ra ve ci-

Vatana biyanet ederek, nur ~aı_ı müvacebesinde .Türk mille 
görünce cehenneme kaçan ıey- tının ~ru talepl~ıne. bu ka
tanlar gibi Mehmetçiğin iliht dar salım ve metın bır cevap 
ıimumdan ürkerek savupn bu verilemezdi. 
ııüruh ağzına geleni söylüyor- İtte intihabatın tecdidine 
du. Halbuki meclisteki kudret· karar veren Millet Meclisi, sulh 
li bir grupun, Büyük Şefin el· itini ıerefli halefi olan ikinci 
rafındaki toplanırut olanlarm mecliıe hlrakb. Birinci mec:li
hiç bir ıeyden pervaları yoktu.. sin yokluklar içinde ite 

Onlar yokluklar içinde yara batlayan bu meclisin Türk 
tılan varlığın en mahrum gün- tarihinde yalruz bir iımi kalıruı 
lerinde ve en çetin mücadeleler tır: Halaskar, fedakar, hamiyet 
de ellerile ölümü tutarak büyük ve feragatin timaali büyük va
balaskann ardından bir dakika tanperver Türk mecliail 
ayrılırut deiildiler. Bu günkü - B1TT1 -

ltalyan 
Akademisyenı 

! Etıbba 
Odasında 

Kahire kongresine 
giden Fransız 

gazetecileri döndüler 
MARSILYA, 21 A.A. - Cban

pollion vapuru, Kahire Latin matbu
at kongresine ittirak etmiı olan Fran 
sız fuanile yazan gazetecileri F nm
sa'ya getirmittir. 

M. Mauriee de Waloffe, kongre
nin gayesi, büyük U.tin aileıini liaan 
noktai nazerından uzun zamandan 
beri Latin li!'llnı güzidelerini iıtila 
eden Anglosaksonlara karşı bir ara
ya toplamak olduğunu ve Anglooak 
sonların bu ;......"i.sınm, selikalarmın 
mabvolmamaaı İcap eden Latin li
aanlannı nihayet ikinci dereceye dü
türecek şekilde bulunduğunu söyle
miıtir. 

Mumaileyh, demiştir ki: Franaız, 
ltalyan, lıviçre, hpanyol, Belçika 
ve cenubi Amerika ıazetecileri ıık 
11k görütmekte ve hali hazırda.lci me 
seleleri ı..,raberce tetkik eylemekte
dirler. 

Kahire konıreıi, büyük bir mu
vaffakiyet kazıı.nmııtır. Mümesailler, 
reamen kral Fuat tarafından kabul 
edilmit ve Mısır baıvekili kongrenin 
mesaiıine iıtirak etmİJtir. 

Utia matbuabna ait huıuıatı 
dikkatle takip etmekte olan Arap 
matbuatı, bizi fevkalide mükemmel 
bir surette istikbal etti. Helyopolis'
te, Lülnor' da ve Nil vacliainde icra 
etıııiı olduğumuz gezintilerde b!rçok 
Mı•ır'lı arkaclaılarnnrz bize iltihak 
ettiler. 

Vapurun avdeti eanaamda Litia 
matbuatı mümessilleri. bir takrir ka
bul ettiler. Bu takrirde, Latin nüfu· 
zunun muhafllZa3r için Avrupa'nın 
Latin Usanlarile münteıir gazeteleri 
ile Cenubi Amerika gazeteleri ara
sında ada bir birlik vücude getirmek 
ve muhafaza etmek arzu ve azmi iz
har olumnaktaclır. 

ispanyada bir manastır 
daha kapahldı • 

BİBAO, 21 (A.A.) - Dahili 
fe nazm rahibelere mabıuı bir 
manaabn tahliye ettirmittir. 
Bu münasebetle halk ile polis a 
raıında atet teati edilmittir. 
Manastırdan çıkardan rahibe
ler halk tarafından iskan edil
miılerdir. Tabliye edile11 manas 
tır, askeri kuvvetler tarafından 
muhafaza edilecektir. 

1 milyon Amerikalı, 
uyuşturucu maddel(r 

kullanıyor 

NEVYORK, 21 (A.A.) -
Mümessiller meclisi azasından 
M. Loring Black'e nazaran bir 
milyondan fazla Amerikalı, u
yufturucu maddeler kullanmak 
tadır. --

Dün Casa d' Italyada ilk Heyeti umumiye bugtin Eski bir türbe bulundu 
konferansını verdi toplanıyor ER1HA, 21 (A.A.) - Liver 

pool darülfünUDu mümesıille. 
rinden Garatanıı milattan on 
beş aaır evvelki zamanlarda hü 
küm sürmüt olan devlet reisleri 
nin gömüldükleri türbeyi mey. 
dana çıkarmııtır. 

1 talyaa tairi M. Marioetti clüa 
akflllD C... cl'ltalia da lıug;iokü 1-
talya Ye cihaa fütürismi haldwıda 
İtalyanca bir konferans vermit. fran 
aızça ve İtalyanca yuclıtı bazı ıür
leri olaımuftur. 

Fukara için meccani 
muayenehaneler 

Ebbba odası idare heyeti '1ün mu 
tat İçl:İınaını aktetmittir. Heyeti u
mumİJe de bugün saat 14 te Hallı:e
Yİade senelik kongreıini U.tedecelı:
tir. 

Kongrede riyaset odanın icraab 
llakkında izahat verecek Ye 931 he
sabc bt'iai tetkik Ye tudik edilacW 
lir. 932 bütçesi de müzakere n ı.a. 
1ıaJ olunacaktır. Aza tarafından n
lıi olamk teldifl• ele görüıülecektir. 

Cumhuriyet Halk mı.... K....ı.... T"t" . h' d t f ... 
pı nahiyesini• himmeti ile wcucle ge U Un Jn JSann a e ~ 
tirilen Kumkapı ylU'dna dll'lleii illı Tütün lııbiııan umum müdür ye. 
icraatından oL.rak,1..anpda ve Kaclır kili Ye baımurakibi HÜ•DÜ B. in em
pda fukara için iki meccani muay6- rile idarei merkeziye ıuabab ile 
nehane açınap brar vermiıtir. Ha- Cibalı fabrikaımda inhiıar müfettiı
%1rlıklar birkaç güne kadar bitirile- leri tarafmclan &ni surette teftiıata 
c:ektir. bqlanmııtır. 

Habeşistan veliahtı, 
Papanın huzurunda 

VATICAN, 21 A. A. - Papa, 
HaJ.eıiıtan veliabtı ile hemıiresi ve 
hemşiresinin ECTcini kabul etmiıtir. 

Prena, Pça'ya ıayet musanna 
ve müzeyyen bir parf(;men takdim 
etmiıtir. Papa, Yeliahte altın maclal 
yeler, inci teabibler vermiı ve kendi 
sine dokuzuncu Pie nİfanırun büyük 
ıalibini ibda etmiıtir. 

fimes gazetesinae 
mühim bir makale 
LONDRA, 21 A.A. - Times ga

zetesi, Pereırinuı imalı bir makale 
netretmektedir, bu makalede albn 
mikyası meseleoi ile hlll'p borçlan ve 
tan:.irat meselelerinin bu ıistemin İt· 
lemesine k"J1ı çıkarmıı olduğu mÜt·· 
küller tetkik olunmaktadrr. 

Birçok memleketlerin alım mik
yaımı tet'ketmelerinin neticesi ola
rak makale muharriri, Sterling'in ve
ya gümüıün bu memleketlerce müt
terek para eoası ittihaz edilmesini 
teklif eylemektedir. 

Muharrir, Almanya, cenubi Ame
rika, Japonya, lne-iltere, ltalya, lı
kandinavya veoair ikinci derecede 
bir takım devletlerin Sterling veya 
ııümüı grubundan birine iltihnk ede 
ceklerini yazmaktadrr. 

Maamafih bu gibi devletlerle altı
nı mikyas olarak muhafaza eden dev 
!etler aras:nd~ki ticari münasebetler 
bu yüzden pek ziyade mü~külita ui
nyacakhr. Bunun da sebebi gÜmüı 
kıymetinin altın kıymetine olan nia
betidh·. 

Tİrnea ~azeteai, netice olarak Pe
regrinua'un \ctkik etmekte olduğu 
imkinlann r1ltın mikyaıının iyi itle
mesini tahrip etmi! olan kuvvetler, 
milletlerin tddı aelimi tarafından tah 
rip edildiği takdirde birer hakikat 
olabileceğini yazmaktadır. 

Cenevre de 
Hazırhklar 

Amerikan murahhasl.erı 
yola çıktılar 

NEVYORK, 21 A.A. - Tahdi
di teslibat konferansına iştirak ede
cek Aınl'rikan heyeti murahhasları 
ayan aza•ından M. Swanson ile dok
tor Mme VI odley beraberlerinde ıul
he müzaheret kadınlar birliğini tem
ıil eden 3 kadın bulunduğu halde Av 
rupa'ya müteveccihen Presidcnt Har 
dinı vapuruna binmitlerdir. 

CENEVRE, 2ı A.A. - Cemiyeti 
Akvam mahafili, Cemiyeti Akvam 
mecliıinin pazartesi ırünü batlıyacak 
olan içtima deYl'etinde Franıa'yı M. 
Boncour'un temail edeceiini büyük 
bir alaka ile öirenınittir. 

Bu devreye Fransa riyaset eclec... 
iinden M. Boncour, riyaset kü.nü&ii 
ne oturarak müzakerab idare edecek 
tir. 

M. Boncour'un 4 seneden beri bu 
mümtaz devlet adamının meb'uaan 
ınecliıi hariciye encümeni reisi sıfa
tile beynelmilel siyasetin tekimülü 
aafalıatmı dikkatle takip ebnekten 
fariğ obnamıt bulunduğu dikkate ııa· 
yan görülmektedir. 

Şehir, murabbaılan ve matbuat 
mümeasilleri kabul ebnek için bazır. 
lıklarda bulunmaktadır. Ayni zaman 
da haricen bedii hiçbir feye malik 
olm,yan içtima binaanun clııbili de 
gayet asri ve konfora muvafık bir ıu 
rette tanzim edilmittir. 

Binanın haricen bedii bir maııze.. 
ra arzetmemesi, bir aaat Yeya ot..._. 
bil fa'-•İk••ma benzemeainden ileri 
ıelmektedir. 

Matbuat mümessilleri, loııgüa mü 
kemmel, aeri ve emin teaiaatlanna 
vaziyet ebniılerdir. 

M. Venize'os Roma'da 
ROMA, 21 (A.A.) - M. Ve 

oizeloı Romaya gelmif, İılal
yonda Hariciye nazın M. Gran 
di tarafmdan selimlanıruıtır, 

Hindiıtan'da bir hadise 
JAMMU, 21 A.A. - "Keım.ir" 

Serıeri bir halde gezen Gucar kabi
lesi Preciıi k5yünde 5 ev ve mağa
zayi harap etıniı ve posta 91yaımı 
yaktık.tan ıonra poliı karakoluna ta
arruz ederek aili.hları zapt ve bir 
miktar kağıt para alıp .. vuımuıtur. 

( 

• ]\noktadan işleri teshil edebile- caklılara temdit edemez. Bu 

Haftalık Sıyas-ı ı•cmal ıceğ'i de füphelidir. Çünkü tim şerait altında Amerika cepbe-
diki kongre, fikrini değittirip ıinden yegane ümit, ıimdiki 

- - de moratorium hakkında tim- kongrenin verdiıği karan ııeri 
Lauaanne tamirat konferan- tiklerine dair teminat verecek- dikinden farklı bir karar verme alarak, İngiliz ve Fransızlara 

ımın 18 kanunusanide içtimaı ler. Yahut toplanacak ta bu ka dikçe, Amerika intibabatmın kartı daha mülayım davranma
kararlatmııtı. Sonra Fransada rar Almanya'ya içtimada teb- neticesini beklemek çok uzun ardır ki, bunun tahakkuk ede. 
ki kabine buhranı aebebile 2S liğ edilecektir. sürer. Şimdikinden ba,ka bir bilmesi için timdiki vaziyetin 
kinunusaniye tehir edildi. Bu Konferanım tehiri diyemez- kongre ancak 1933 aeneai mar· çok değifmeai lazımdır. 
ntırlan yazdığımız ııün - 21 sek le ber halde bu ııra karar tında vazife başına geçecek· Diğer taraftan tmnirat et
kinunusani per,embe - konfe verilmek istenilmemesinin ıe- tir. Gerçi sonbahara intihabat rafında timdi karar verilmek 
ransın içtimaın.a dört gün kal- bebi basittir: Çünkü bu sıra olacak. Ve bu intihabat neti- istenilmemesinin diğer sebep.. 
dığı halde henüz, toplanıp top karar venndc mümkün görül- cesi beynelmilel borçlar hakkın leri de Fransa ve Almanya'da 
lanmıyacağı ve loplanır1a da müycw. Hoover moratoriumu- da daha genİıf dütünen adam- -yapılacak iutihabattır. Her iki 
iti ciddi surette müzakere ede- nun temdidi aleyhinde Amerika !ar intihap edilseler de, §İmdi- memlekette de intihabat yak. 
ceği malfun değildir. Hatti. konıresi tarafından verilen ka ki meclis ancak 1932 senesi iç- laşıruıbr. 1Ikbaharda Fransa· 
?ranaa, 25 tarihini henüz res- rar, veziyeti itkili etmİı§tir. İti- timamdan sonra dağılacak. Ve da intihabat yapılacağı gibi, 
men kabul dahi etmemiıtir. Oy laf devletlerinin bütün ümitle- yeni kongTe yecıi reisicümhur- Prusya' da da intihabat yapıla· 
le anla,ılıyor ki, bakim olmı- ri, Amerika'ya olan verecek- la beraber ancak 1933 senesi cak. Fransa ile Almanya arum 
ya baılayan fikir, konferansın, !erile Almanya'dan olan ala- martında iktidara geçecek. O daki münaaebatın gerginlepne
daha doğrusu müzakeratın tehi ~klarım mabıup etmekti. Kon tarihe kadar da Alman mora- sine ıon Alman intihabatı se
ri merkezindedir. O halde ya grenin karan böyle bir mah- torium'unu temdit mümkün gö bep olmuştu. Denebilir ki, Al
konferans hiç İçtima etmiyecek ıup muamelesinin yapılmasına rülmemektedir. Çünkü Alman manya'nm Cemiyeti Akv.ma 
ve alakadar devletler Alman- imkin bırakmamaktadır. Diğer ya'run Avrupa alacaklılan tem girmesini takip eden iyi müna
ya'ya, moratorium'u temdit et- taraftan kııa bir tehirin bu dit etseler de. Amerika bu ala- sebet senelerine bu intihabat 

Nankin hükumeti 
müteşebbisleri 

derhal tevkif edecek 
NANKIN, 21 A.A. - Çin hükil

meti Mançuri'nin istikJalini temine 
çalıtanlar hakkında tevkif müzekke
releri çıkarmağa karar vermİftİr. 

Japonya Şanghaga kınıvd 
gönderiyor 

TOKYO, 2ı A.A. - Şangbayda 
mukim Japon tebaalan ııraımda gün 
den (!Üne tezahür etmekte olan endi· 
§eyi teskin etmek makaadile, asker 
nakline mahsus bir tayyare ile bir 
kruvazör, 4 muhrip ve bir miktar 
bahriye ıilabenclaz aıkerlcrinin Şan
gbaya hareket etmelerine hükUmet 
emir vermiıtir. 

Begaz Rusların faaligetleri 
MOSKOVA, 21 A.A. -Ta11 A

janaı t~bliğ ediyorı Moıkova ııazete
leri, Harbindeki beyaz Ruslar askeri 
teıkilatının Japon zimamclarlan ile 
mukarenet teklini alan içtimalan 
hakkında P<kin' elen almq olduğu bir 
beheri ne,retmektedir. Moakova p
zeteleri, Bu nümayi9in jeneral Syt
chev'in riyaseti alhnda ve Karbim
koo - V .-emia ismindeki Japon ıaze
teıiııin bir muharririnin lıuzuru ile 
icra edilmit oldaiunu tasrih etmek
tedir. 

Sovyet ıazeteleri, hiçbir mütalea 
yürütmeksizin V remia ıazeteııinin 
bir nıakaleıinden iktibas ediyor. Me.. 
kur gazete, Japon kwnandanını p.r
ki Çin hakkında zaruri olan tedbir
leri itti!rnz etmeğe davet ebnekte
dir. Mizin - Tzi gazetesinde çıkan 
bir mak~lede de ıimali Mançuri' de 
aıkeri harekatın içtinabı nakabil ol
duğu beyan olunmaktadır. 

Tahkikat komisyonu 
CENEVRE, 21 A.A. - Mançu

ri'ye gidecek tahkikat heyeti ilk iç
timaıru yapmıf ve Lort Liton'u reiı
liğe İntihap ebnittir. 

Japon diyet meclisi 
feshedildi 

TOKIO, 21 (A.A.) - Ja
pon diyet meclisi, dün feshedil 
mittir. 
•••••• .. •••--•• .. -..,,•••••n••--

Güzellik 
Kraliçesi 

Yeni kıraliçe ilan 
edilemedi! 

Cumhuriyet gazetesinin her 
sene tertip ettiği güzellik müsa 
bakaaı bu sene de yapılmıı fa
kat ademi muvaffakıyetle neti
celenıni§tir. 

llk müıabakada hakem heye 
tinin tereddüdünü mucip olan 
nokta dün kesbi kat'iyet etmit 
müsabakaya iıtirak etmit olan 
hanımların bilhassa az olutu bu 
hutustaki. hükmün verilmesini 
teıkil etmiıtir. Bu neticeye ıö
re bu sene Avrupadaki güzellik 
müaabakaıına Türk ıüzeli ola
rak kimae gönderilmiyecektir. 

Rana Bey 
Gitti 

inhisarlar ve gümrükler hak 
kında ıebrimizde tetkikatta bu 
lunmut olan Gümrükler ve lobi 
sarlar vekili Rana B. dün ak 
tam Ankara'ya avdet etmittir. 
Rana B. iıtu7onda inhisar ida 
releri ve gümrükler müdürleri 
ve defterdar Şefik Bey tarafm
dan teıyi edilmittir. 

nihayet vermitti. Bu intihabat 
ta müfrit Hitlerist'lerin kuv· 
vetle meclise gelmeleri, Ver
aailles muehedeai baklandaki 
noktai nazarlan Fransu:lan 
korkubnut ve mukabil tedbir 
almalanna ıebep tetkil etmif
ti. O günden bugüne kadar mü 
naıebetler ııerıinletmektedir. 
F ranaada ıai cenah hrkaların 
hakimiyeti de Almanya'daki 
vaziyet üzerine kuvvet bulmut· 
tur. Öyle ümit ediliyor ki, bir 
int;babatm ihdu ettiği fena va· 
ziyeti, diier bir intihabatın ya 
ratabileceji müsait hava tadil 
edebilir. Kabul edilmek lizım· 
dır ki, bu, buıüakü vaziyet na 
zan itibara alınırsa, çok uzak 
bir ihtimaldir. Fakat meaele
nin bugün halli mümkün ıı6-
rülmediğine nazaran, yapıla
cak batka bir tey yoktur. 

• • • 
Hafta arası Fransız Batve-

kerah ilerliyor aı 
T. Rüştü B. yakında dönecek 

ANKARA, 21 (A.A.) - lstihbaratılDIZa nazaran Tahran
da Hariciye vekili Tevfik Rüttü Beyfendi ile lran hükumeti ara
sında cereyan eden müzakerat pek müsait bir inkişaf göstermek
tedir. iki kardeş millet aruındaki doıtluk ve aamim1 münasebatı 
bir kat daha takviye edecek olan bu anlatmada lranın Ar.kara bü. 
yük elçisi Sadık Hanın esulı biri.mil olduğu tayanı zikiı·dir. Tev 
fik Rüttü Beyfendinin pek yakmda avdetine intizar edilmı-ktcdir. 

Gümrük muhafaza kumandan
lığı f f!aligete geçiyor 

ANKARA, 21 (Telefonla} - Gümrük muhafaza un: um ku 
mandanlığı tqkilih ikmal edilmek üzeredir. Kumandanlığuı 
muhuebe, memurin, muamelat tubeleri bulunacağı gibi, karal'
ıih tqkili.tıııda bir de iıtihbarat tubesi olacaktır. Vekil Rana 
Bey avdetini müteakıp kumandanlıia tahıis eöılecek bM. mesele 
si de halledilecek ve lamıandanlık faaliyete ııeçecektir. Seyfi Pş. 
halen kumandanlığa devrü teslim edilen dosyalar ve evrak üzerin 
de tetkikatla metguldür. 

Devlet demir yollarında tenzilat 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Devlet demiryolları bilet ücret 

lerinde bayram tarifesini Ramazanın 20 sinden itibaren tatbika 
karar vermiıtw. Bilet ücretlerinde yüzde 30 tenzilat yapdacıık ve 
tenzilatlı tarife on gün ct-am edecektir. 

• Konsolosluk işleri 
ANKARA, 21 {Telefonla) - Hariciye dördüncü daire birin 

ci tube itlerini tedvire memur bat konaoloı Ki.mil Mümtaz Bey 
derece1ile konıolosluk itlerini tedvire memur edilmiftir. 

Mülkiye ve maarif tayinleri 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Sabık Kayseri hükiimet ta

bibi doktor Halit Bey Niğde sıhhat müdürlüğüne tayin edilmiş
tir. Niğde Maarif müdürü İbrahim Ethem Bey muallimliğe nak
lolunmut ve yerine ilk tedrisat müfettiti Şevket Bey tayin olun
muıtur. İlpir kaymakamı Vekilet emrine almmııtır. 

Üçüncü ıınıf mülkiye müfettitliğine Kadıköy kaymakamı 
lbrabim Mea'ut Bey tayin edilmiıtir, 

Ağaçları koruma cemiyeti · 
umumi katipliği 

4.NKARA, 21 (Telefonla) - Ağaçlan koruma cemıyeu u
mumi kitipliğiui Merkez bankası idare meclisi azaamdan ıabıh 
Ziraat müıtetarı lbıan Abidin Bey derubde etmiıtir. 

Ankara Tapu müdürü hakkında 
tahkikat yapılıyor 

ANKARA, 21 {Telefonla) - Ankara tapu müdürü Niyazi 
Bey baklanda Maliye Vekaletinin müsaadeailo tahkikat yapıl
maktadır. 

M. Mac Donald Paris' e gitmiyor 
ı..ONDRA, 21 (A.A) - Siyasi mahafilde beyan edildiğine' 

göre M. Mac Donald günün meseleleri hakkmda görütmek üzere 
hafta ıonunda Parise gelmesi için M. Laval tarafından yapılan 
daveti kabul edemiyeceğinden müteeaıif bulunduğunu Paristeki 
İngiliz sefiri vaaıtaaile M. Laval' e bildirmittir. 

Adanada mektepler tatil edildi 
ADANA, 21 (A.A.) - Şehrimizde gripin salgın ve ırüstcv 

li bir ıurette devam etmesi üzerine orta mektepler bir hafta ve ilk 
mektepler 10 gün müddetle kapatılmıtlır. Grip aalıım kazalarda 
da tiddetle hüküm sürmektedir. Telefat çoktur. Havalar gündüz 
günefli ve ılık gitmekte, geceleri 11fırdan &f&ğı dü1mektPClir. 
Hastalıklı buhınmayan ev hemen yok gibidir. 

lran saray nazırı 
MOSKOV A 21 (A.A.) - İran Saray Nazm Timurtaş, dün 

Bakü tarikile lrana avdet etmiıtir. İstasyonda Hariciye nazırı ve 
muavinleri, Türk, lraıı, lıveç ve No"eç aefirleri ve komiserlikler 
erkim tarafından selimlanmııtır. 

kili olan Lava! istifa etti. Ve 
kabineyi yine teşkil etti. Yeni 
kabinenin eski kabineden far
kı, iki mühim nazırın değif
meaidir. Fakat kabineye 
clqardan kimse almmamıı
br. Harbiye nazın Ma -
gİDot ölmöttü. Bu nezarete Zi 
raat neuretinden T ardieu aak 
ledilmittir. lnhilil eden Zira· 
at nezanıtine ele müıtetarlar· 
dan biri ıeçirilmiftir, Daha mü 
him bir tebeddül, M. Briand'm 
hariciyeyi batvekile terket-i 
dir. M. Lavll, dahiliye neza
retini bırakarak, daha 11i7a
de metİul oldufa haric:iye ne
zaretini abruıtır. Bıı ıuretle 
clqandan kimae almıruyarak 
kabine yeniden tqkil edilmit 
bulunuyor. Şu farklaı Harbi7e 
num ölmüt, Briand da dlfUI 
bırakılmıtlır. 

Beynehnilel münuebat h1cl 
bir safhada iken, Fraaau hü-

kUmetiniu değitmesi ehemmi· 
yelle telakki edilecek bir hiidi
aedir. Hidiseniu iki no!.t cl:ın 
alaka uyandırmuı liznndır: 

1 - Acaba F ranaız siyase
tinde bir tebeddül man:ıaını ta· 
zammun ediyor mu? 

2 - Şimdiki hükWnct cskı 
ıine nazaran kuvvetli mi, zayıf 
mı ? 

Birinci ıuale cevap olarak 
hemen '67li7elim ki böyle bir 
tebeddül varit deiildir. Bilakis 
bütün hldiaat, yeni Lava! ka
binesinin, eaki Lava! kabinesi 
taraf~dan takip edilen siyase
ti adım adrm takip edeceğini 
göateri7or. 

ikinci noktaya &elince; bun 
da da tereddüt etmemek lazım· 
dır: Eıki Lava! kebinesi de 
Franaada her nevi fikri temsil 
eden bir J.r.1•·-·t deg· ildi. Fa-,,. 
kat JI• 6.e daha az teaa 
.ıı :'<'., ~ıntihap ı&ıteri 
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u o 
Ekonomi 

Fındıklar kuturlarına 
göre ihraç edilecek 

1 ••••••• 

Tüccar şubatta tatbikına başla
, nacak olan 

nizamnamenin tehirini isteyorlar 

MiLLiYET CUMA 22 KANUNUSANİ H.ı.s.-. 

Viliil'yette 

Zeytincilik 
Mütehassısı __ .. ,_ 

İtalya'dan bir mütehas· 
sıs getirildi 

Gemlik, Yalova ve havalisi 
zeytin mıntakası için İktısat ve 
kaleti tarafından ltalyadan bir 
mütelıasaıs celbolımmuıtur. 

1 

1 
Mahkemeierdt .. 
inadına inatçı bir 
kadın davacı •.. 

1 •••••• 1 

Mahkemeye bile ikinci bir celse 
aktettirmeğe muvaffak oldu 

Mütehassıs Yalovaya gitmiıtir. Bir kaç ay evvel Karagüm- ı mazlar ... Bu nasıl adalet, bu 

_.._.. __ 

Belediyede 

Belediyedekiler 
İse aksi 
Fikirdedirler 

Belediye ~ubelerinin 
kanuni teşekkül 

olduğunu ıöylüyorlar 

Rüsumatta 

Gümrüklerd., 
Açma ücreti 

Tüccarın müracaab 
tetkik edilecek 

Gümrüklerde - ihracat eıyasıno 
elan maada memlekete giren ve çı 
qyanm kimilen açılarak mıay 
edilmeıi üzerine küfAl - ... ah ela 
çok fazlalaflDittır. 

Fındık nizamnameıinin fındık 1 1930 da 8,324.S_12 liraya ve 193ı de 
kuturlanna ait kısmı şubat bidayetin de 10,345,883 liraya çıkmıttır. 
den itibaren tatbik edilecektir. Hükümetimizin ihraç olunacak 

Müteha3sıs, köylülere budama rükte bir vak'a oluyor: İbrahim 1 nasıl.. .. 
öğretecek ve bunun için ameli ağa isminde bir sütçü akraba- Mübaşirler, polisler: 
kurslar açacaktır. sından Hatçe Hanımla kavga - Harum çağırdılar, çağır-

' k ctmİ§, fakat kavgada müteca- dık, gelmemitlerdi, sonradan 

Belediye, iki sulh mahke~ 
sinin Beşiktat müstesna, diier 
belediye şubelerinin arayi &m
meye müracaatla teşekkül et
mediği cihetle bunların kanuni 
vaziyette olmadıklan ve esnafa 
ceza veremiyecekleri hakkında 
verdikleri bükümleri temyiz et 
miştir. Belediye reis muavini 
Nuri Bey dün kendiıile görü
şen muharririmize: 

Malum olduğu üzere, gümriik. 
!erde her malın kabı açdırken bu i 
yııpan siimriik bamalma muayyen 
bir ücret verilir. Bütün kaplamı 
plmaoı mecburiyeti ha11l olunca 
itin ına.arah da o nlıbette fazlala 
mııtır. Bu Y112İyet ÜZft"İne tüc 
Tıcaret odau nez.linde teşebbüoattaj 
ba.luaarak bu ı.,....sun tashihi iç· 
tavassutta huluaulmuun iatenüı · 
Tıcaret odası lktuat vekileti nezdiıı 
de teıebbüaatta bulunmuştur. 

Fındık nizamnameııile ihraç olu
nacak Türk fmdıklan muhtelif cim
lere aynldığı gibi, bu cinalerin ku
turları da temamen ta)'in edilmit bu
lunmaktadır. 

Karadeniz sahil mmtakalanndaki 
fındık ihracat tacirleri bu huauata 
telırnıf!a ihracat ofisine müracaatta 
bulunmuılardır. Fmdık ihracat tacir 
!eri ihraç olunacak fındıkları cinsle
re tefrik ve kuturlannı tayin için ye
ni makineler getirtmek ve tertibat 
vücude getirmek mecburiyetinde kal 
dıklannı bildirmekte ve bu tertiba
tın ikmal olunamamaaından dolayı 
nizamnamenin bu kısmının tatb;ki. 
nin bir müddet daha tehiri için Ofi
•İn tavassutunu istemektedirler. 

Ofis bu huıuıta lktısat vekaleti
ne müracaat ebniıtir. 

Trabzondan geçen 
vapurlar 

Gelen maliimata nazaran, kanu
nuevvel ayı zarfında Trabzon lima
nından 44 Türk vapuru, 2 Fraıuız, 
3 ltalyan, ve 2 Rua geıniai seçmiftir. 

Yumurta ihracahmız 
hl r sene arhyor 

Tanzim edilen istatistiklere naza
ran yumurta ihracatımız aeneden 
sen~ye ve pyanı memnuniyet bir 
ıekilde artmaktadır. 

Yumurta ihracatımız bilhaıoa son 
üç sene zarfında iyi bir inkiJafa maz 
har olmuftur. Bu üç &ene zarfında 
yumurta ihracabmızın artışı çok 
muntazam Ye emin olmuıtur. 

1:.;.;, ıenesinde yumurta ihracatı
mız 6.528,191 liralık idi. Ba miktar 

Borsa fiatları 
Kambiyo Kapanış 

lngiliz lirası I~ K. s. 
30 50 

Bir T. Liruının mukabili 

12 00 06 

yumurtalar için vazettiği takyidabn 
ihracatı ·ı daha ziyade tezyit edeceği 
muhakkak addedilmektedir. 

Kıbnsla ticaretimiz 
Ticaret oclau Kıbrula aramızda

ki ticaretin nirin azaldığını tetkik 
etmektedir. Antalya ticaret odası da 
Odaya bu husuıta bir rapor gönder
miıtir. 

Halıcıların bir müracaatı 
Türk halı fabrik~törleri bir bre>

ıürle lktısat vekiletfoe müracaat et-
mişlerdir. . . .. 

Halı amiUerının bu muracaatlan 
Türk halıcılığını tehdit eden bir _va
ziyeti lkt.at vekaletinin nazan dik
katine arzetmektedir. Broıüre naza
ran Türk halıcılığının batlıca merk~
zi olan Kayıeri balı sanayiinc!e ~ 
İfçİ çalıımakta ve helı ~nay~ 
memlekete ıeneYİ 522,000 lıra getir
mektedir. 

Türk balı •na:rii Avrupadan se
nevi 8000 paket iplik ithal etm~e 
ve bunun için Avrupaya 64,000 lira 
vermektedir. Hariçten &enede yanm 
milyon lirayı müt.~viz ~ir . ~ervet 
eetiren halı •nar"""" '".~"lilık bu 
64,000 lirayı harice vermege mecbur 
bulunmaktadır. 

Halbuki kontenjan liıtede balı İp 
ligi gayet az konulmuıtur. Konten
jan liıteainde Kinunuoani için 440, 
9ubat 490, mart için 980 kilo konul
muıtur. Bu miktar ihtiyacın ancak 
dörtte birini t~kil etmektedir. 

Br,,.üre nazaran, bııgün dünya 
piyasalarında Türk halısı İran halı
lanna tam bir rakip olmu,tur. Halı
cılar lkbsat Yekaletinılen kontenjan 
listelerde bu vaziyetin tashihini istir 
ham etmektedirler. 

•••••••• 
Şubat 
Kontenjanı 

Dün gümrüklere 
tebliğ edildi F ran11z franııı 

Dolar 00 47 
Liret ' 9 43 
Belga 3 40 

55 
39 
31 

Şulıat a,.... mahıuı kontenjan 
llateoi dün lıtaabul aümriilderiDe 
teblii edilınİftİr • 

Drabm1 36 71 00 

Yalova da ozacıhk viz lbrahiın ağa değil, Hatice gelmişler ama geldiklerini ha-
Hanım. İte bakın ki kavga ne- ber vermediler. Sen de söyleme 
ticeai lbrabim ağanın aleyhin- din, bizim kerametimiz yok ya. 
de. .. İbrahim ağa ma:mun mev- Zararı yok gelecek celsede din
kiinde, Hatice Hanım davacı. !enirler ..• 

Y alovada eskiden olduğu gi
bi kozacılığın inkişafına çalışıl 
maktadır. Geçen sene olduğu gi 
bi bu sene de dut fidanı dikile
cektir. 

Santral tesisab 
Y alovada telefon santralı fU· 

batta tesis edilecektir. Yalova
ya temdit ediien lstanbul hattı 
güzel konuvmaktadır. Şehirde 
de abone olanlar çoğalmakta
dır. ----·-
Üç aylakların 
Yoklamaları 

Defterler og sonana luıdar 
hazır olacak 

Eytam, eramil ve mütekaidi
nin üç aylıklarının maav yokla
malarına ait defterler, ayın yir
mi yedisine kadar ikmal edile. 
cektir. Yoklamalar 1 şubatta 
başlayacaktır. Bu yoklamada 
maaı ıahiplerine yeni cüzdan
lar verilecektir. 

---·---
Teşekkür 

Çok sevgili ninemizin aramızdan 
ebedi ayrılışı dolayıaile duyduğumuz 
elem ve acılara itlirak ve bizleri bu 
tee11ür dolu günlerimizde serek biz
zat ve eerek tahriren taziye ve tesel
li etmek lutfuııda bulunan zevab 
muhteremeye ailemizin en derin tük 
ran hislerinin ibliğ ve takdimine 
muhterem ea:zetenizin taY&11utunu 
rica ederim. 

lı Bankası Umum müdürü Malo
mat Celil Bey ve ailesi namına Mıl
li Reauünını müdürlerinden Refi 
Celil 

Tasfiye tal~bi -~ 

O hamile olduğunu söylüyor, Hatice hanım laf anlar takı. 
"Çocugun düşmesine sebep ol- mından, hatanın kendisinde ol
du,, diyor. İbrahim ağa mevku- doğunu kabul edenlerden değil 
fen muhakeme edilirken 500 li- di ... Hem avaz avaz bağırıyor, 
ra kefaletle tahliye edilmi~. ht:m de: 
Dün mahkemeye gayri mevkuf - Benim de şahitlerin din-
olarak geldi. lenmeli, diye kapı kapı dolll§ı-

Bu muhakeme için iddia ve yor: 
müdafaa ıahidi olarak 30 şahit - Benim §&bitlerimi cağır -
celbedilmişti. MubaŞir Arif ef. madılaı· diye ısrar ediyordu. 
di koridorda ic:ldia şahitlerini Nihayet hakimlerin odasına 
çağırmıya başladı: da girdi, ayni iddialan tekrar-

- Şahit Mehmet efendiiii.... !adı ve hakimler gelmiş olan id 
,, Halil efendiiiii.... dia şahitlerini de dinlemek için 
,, Abdurrahman efen tekrar mahkemeye çıktılar, cel 

diiiiiii..... ld H t" h t kra d..... ıc açı ı, a ıce anım e r 
,, Mehmet efen ~~~~'·· ı davacı yerine oturdu, ve kori-
" Mustafa efen~~~~···· clorlarda merdiven başlarında 
" Ah~et. ef~n~n~~'···· Mısırdaki sağır sultanın bile i-

T am 19 tahidm ısmını böyle şidebileceği bir sesle haylanl. 
üç defa _bağırdı. İd_dia şahitleri dı: 
gelmemışle.-di. İddıa makamı İb ~ 
bu ıahitlerin zorla celbiniı gel- - ibram aga.... , 
d·ı '"d · 1 • · d" - raaaaamm ;;.gaaaaa.. ı erse mu afaa şahıt erının ın İb -
lenilm~sini istedi ve on bir mü- - raaamm ag~aa~a.d •• 
d f h .d. t k tek d·nlerı yok, yok, yok .•.. gıtmıt a am -a aa şa ı , e er er ı • O 1 hk al"k 
eli H,.,_sı· d 1 hinde caz. y eye ya ma eme t ı 

• -.- e maznunun e ecl"lm" . d" beki . ? 
ıöyliyorlar, İbrahim ağanın bir M 1 ı~tı, ::: ıye h. ~sıı_ı di. 
şey yı:.pmadığıru, Hatice Hanı- l aznkun okab~lyıdn~Lşa ~-t ekü~ n 

""ted be · • b" h 1 eme te ı egı • çun mu mm o en rı muazı ır a · lım 
ile çocuk düşürdüğünü ve bu sı hakeme m?nunun vıea ~a 
kıt b. • · "kin • d -;ı ,:ı- cereyan edıyor. Çar naçar talik m tnncı, ı cı eg , or- . h 
düncil, betinci olduğunu söyh- edılecek. Hatçe anını bu sefer 
yorlardı. de: . 

. . - Kaçırdılar fbrahım afayı. 
Bu şahıtlerden hır kısmı da Buradaydı ol diye tutturdu. 

hem İbrahim ağanın, hem de k dı 
H t . h akrab "d"I - Arayın bulun, açır lar a ıce anımın ası ı ı er. . ec1· d 

onu.... dıye ısrar ıyor u. A-
Müdafaa tahitleri amlenfr. raya Hatçe hanımın akrabaam

ken evvelce çağırılan iddia ıa- dan bir erkek kanıtı: 
bitleri de teker teker gelmiye _ Canım kaçmlılarsa çin 
ve mahkem~ sal~una aamiler maçine kaçırmadılar ya .•• ııelir, 
:heyannıa ırırmege baılamıtlar- ııelecek celse de .••• ve Hatçe ha 

• F •- b --' ki . mm sustu, Hioou terketti. 
• a ... t uvuan -Mtenm ha- m. Sait 

- Halkın reyine müracaat e 
dilmiş olduğu için, belediye fU 
be!erinin kanuni birer teıekkül 
bulunluklarmı,, teyit etmiştir. 

Bu hu.:ıııata vali muavini Faz 
lı Beye atfen çıkan bir beyanat
ta Fazlı Beyin: 

- Eğer Galata ceza bakimi 
böyle bir karar vermi fİse bun
da gaflet vı.rdır,, 

Dediği yazılmıştır. 

Dün bir muharririmiz: ı vali 
muavini Fazlı Beyi görerek, bu 
meseleyi sormuştur. 

Fazlı Bey muharririmize bu 
meselede bir zühul olduğunu 
söylemiı ve gazetelere "gaflet,, 
tabirinin yanlıt aksettiğini be
yan etmiştir. 

Beşiktaş belediyesi 
tamir ediliyor 

Belediye daimi encümeni, 
dün toplanarak bir çok münaka 
,alan intaç etmittir. Bu meyan 
da Beşiktaı Belediyesinin tami 
ri, itfaiye liatikleri, diğer bir 
çok işler ihale edilmittir. Dai
mi encümen koridorlan ve tehir 
meclisi methali, münakasalara 
ittirak edenlerle dolınuıtur. 

Sokaklarda gelişi güzel 
baca açanlar 

Belediye daimi encümeninin 
kabul ettiği yeni bir talimatna 
meye göre, badema sokaklarda 
baca açacak 9irketler, evveli be 
lediyeye müracaot edecek, son
ra masrafı kendilerine ait ola
rak belediye fen memurlan mü 

Dün lktısat ..-aletinden Ti.
miidürliijüne gelen bir tezkerede, 
ha •Çlf Ücreti meaele&ini tetkik için 
Ticaret odası reisinin riyaseti altın
da bir komisyonun toplanması bildi 
ribniştir. Bu komieyonda glimrükten 
Ye Ticaret müdürlüğünden birer zat 
bulunacaktır. Gümrük idareei .bu va• 
2İfeyj ihracat ııümrüğü müdürii Ih
san Beye Yenniştir. Koimiayon, bü. 
tün kaplan açılacak olan "fyaırtn a
ÇIJ Ücretlerini tenzil edec<·ktir ---... ·-
Veremle 
Mücadele 
Veremlilere istenildiği ıibi 

gardım edilemegor 

Veremle .Mücadele cemiyeti di.a. 
panseri ba§doktoru Mu•tafa Talat 
8. İn verdiii izahata göre, HiUliah. 
mer, 250 veremliye 100 dirhem et, 
2 yumurta vermek ıuretile yaptıiı 
yardmn bu sene keaıniı oldağunu, 
Kadınlar Bİrliğinin .,,.,._ meoeleoi
ne alaka göshınncol İçin vaki olan 
davete icabet edilmediğiııi, kışın 
yerıiz ve gıdauz kalan veremlilcre 
yardım jçin bir hayır cemiyeti teşkili 
ve bu cemiyetin ecza depalarından 
halılcyağı, Emnlu-dan ekmek ve tüc. 
cardan odun kömür ternin etmeoi li.
znn eeldiğini sö1lemittir. 

ihtisas 
Mahkemeleri 
Kolenı ~şlcilt!tı cla1ıo 

ikTnlll edilmedi 

ihtisas mahkemelerine dün 
de dava gelmemittir. Kalem 
teşkilib ikmel edilmittir. Bü
tün müddei mmımi mua · leri 
ihtiau mablcemelerinde vazife 
alacaldardır. Mahkemelerin sür 
atle neticeıau.-· çalqılacak 
br. hviçre traııın 2 42 75 

Leva 61 75 00 

Dün lstanbul eümrülderine p. 
len kontenjan liıte, umumi konten
jan üzerinden lıtanbul ırümrüklerine 
ayrılan kı11mdır. lıtanbul eiimriilde 
ri baımüdürlütü )'eDİ kontenjan lia
teaini dün lıtanbul, Galata n Sirke
ci sümrüklerine takıime b&flamııtır. 
Şubat ayında hariçten selecek paket 
Jer için 1izım selen karfdık ta bu 
kontenjandan ayrılmaktadır. 

Muıtafa Şamlı Mahdumları Ano
nim ıirketinin bazı hissedarlar tara
fından taıfiyesi talep edilmektedir. 
Bu bun11ta heyeti umumiye yakında 
bir karar verecektir. Tufiye halinde 
ıirketin binau ela aatdığa çıkanla
caktır. 

beri yoktu. Davacı ınevkiinde 
oturan Hatice hanım hile bun. 
lan görmemiıti.Dinlenecek bat 
ka fahit yoktu. Mahkeme iddia 
şahitlerinin celbi İçin 3 marta 
talik edilm, görülecek batka 

Oktruva ihtilası raknbeainde taşlan aöktürebil~ j.!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 
cektir. 

Florin 
Kuron ç. 
Şiling A 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengf 
Ley 
Di·rr 

Tahvilat 

1. Dahili 
D. Muvahhade 
A. D .. ..,:r ·<'lu 

1 18 04 
16 00 00 
4 11 66 
5 63 43 
2 01 00 
4 25 39 
3 70 50 

79 24 53 
26 76 on 

!K.apam{ 

94 251 44 50 
15 60 

Aldığımz malumata nazaran, Pa
ket postabaııeaindeki fazla terakUma 
ta mini olmak için Şubatta paket 
kontenjanı biraz eenit tutulacaktır. 

Şubat kontenj~ru ilci .n~ ka 
ran\amenin busuuyetlennı iht.ıva et
mektedir. 

Bursa harici 

Dahili oanay:İde kullanılan mevad
dı iptidaiye iki numar~ ~e 
ye merbut liıtelerle tasrıb edilerek 
kontenjan harici bırakıldığın~ f!'
bat kontenjanında da mevaddı ıpti
claiye için ayn bir lo1nn buhınma
maktadır. Altın 

Mecidiye 
D~,.k-,_t 

9156/ 
48100 

? ~4 

Şubat kontenjanı ıelecek ay ":'· 
fından itı"baren mer'i olacalrtır. Ka
nunusani kontenjanmm d<seri mad
deleri kapanDUf bulunmalr.tadır. 

~ -~ 

Yor ki, Franıız elkin, eeaa iti· j kanuna eıuide iıtediği tadila
lıarile tola meyyaldir, Fakat b yapbramamııtı.r. ~~en ~af 
ıoJ cenah frrkalan beceriksiz- ta da izah ettiğimiz gıbı, mud
lilderi yüzünden hükUmet teı- deti bitmek üzere bulunan Hin
kii edemiyorlar. Fakat içinde cle:nburıı'un ya tekrar intih~ı! 
ıol cenah fırlcalannm mümea- yahut ta müddetinin temdıdı 
•ili olmayan bir hükumet te lazımdır. Ba9vekil, intihabat 
F n$ı% mill tini temsil eden gibi külfetli bir itten kaçm
hü :ilmet olamaz. Lava) da bu- mak için dah:ı kolay yolu ~~
bq bildiği içindir ki, kabinesi- kip ederek reisicümh~ m?d 
ni tetkil ederken So.yaliıt ra- detini temd;t etmek ıstemı~
dikallerle temat etti Fakat tir. Bunun için kanunu esası
bunJar gelecek intihabata ha- nin ahkamı tadil edilmek icap 
aırlandıklarmdan kabul etmedi ediyor. Ve hükUmete müzahir 
ler. Bu fırka, kabineye girme- olan fırkalar da bunu_ ka~, et
diği gibi, Briand da hariç hı- mi,lerdir. Yalnız H!tlens~r 
takıldığından , tim diki Lava! ile mill~ci H1;1gen~'.g. ler tİnm • 
kabinesi eski Lava! kabineain· tar değillerdır. Brunmıı • • 
den daha sai bir hükümettir. !arı tatmi~ir y~Jl1;' beyan!'t ıle 
Binaenaleyh daha az zümrele- kazanma.'< ıstem•.fti •• Hatt~ ta
ri temsil eden ve binaenaleyh mirat b~daki 'ıddetlı ~ 
daha zayif bir tetekküldür. yanatmm bır sebebı de bu ıdi. 

• • • Ancak Hugt"nberg taraftarlan, 
Almanya'da Brüning'in ~ kanuı:u easİ!nin tadiline kat'iy 

ilesi dala l:üyüktiir. Reisicüm- yen yaklilfmamışlarJır. Hitle-
.. • • • • t 

dava yoktu. Salon botaldı, her-F ıtra kes dağıllı. 
a-.- Hatice hanım mahkemeden 
Alil Orta Edna 

Hurmn 208 çıkarken sonradan gelen iddia 
Ozüm 185 156 78 şahitlerinden bazılannı gördü; 
~ 16 ıs 13 _ N<:ye mahkemeye ııirip ,a 
Bugday 12 lO 8 "bitlik etmediniz? diye sordu. 

. ~ü.f~ükten: ~~"!'~İ havaiyemt- Bu tahitler çağnldıklanndan 
zın ıtila ve terakkiu ıç.ın her türlü h be d d ~·ıı d" 
muavenet ve muzaheretin ifası vazai- a r ar egı er ı. 
fi mühimmei vataniycden olduğu gi- - Çağırmadılar ki •.• diyece-
bi, bu bapta diyanet itleri riyaseti i- vap verdiler. 
liyeoin~ isdar buyrnlnıut olan fet- Hatice Hanım bu cümleyi du 
va mucıbince de oadak:ıi fitir ve ze- yunca avaz avaz bağınruy8 ba 
kit ile mukellef olan ılin karde§leri- J d f 
mizin Tayyare Cemiyetine ibre. a ı: . . 
gayret ve hamiyette bulunmalan e- - Onlann 9ahıtleruıi çağır-
hemmiyelle arz olunur. dılar da benimkini nuı:) çağır-

ntifaamı fart olarak ileri tür
mütlerdir. Bu vaziyette kanu
nu esasi tadil edilemeyiru:e in
tihabat yapılmak lazım ııeli
yor. 

Diğer taraftan reiticümhur 
Hindenburg, intihabatta Ko
münist fırkadan r<aada bir nam 
zet ileri sürüldüğü takdirde 
kendisi namzetliğini geri alaca 
ğıru söylemittir. 

Binaenaleyh timdi bütün 
mesele, kanunu esaainin tadili 
ıuretile reisicümhurluk müdde 
tinin temdidine razı olmayan 
bu iki muhalif fırkayı, reiıicüm 
hurluk için ileri namzet sür
metkten vazgeçirmektir. Brü
ning timdi bu nazik mesele ile 
meıguldür. . . ~ 

Hindistanda tevkifat derun 
ediyor. Gandi ailesi kamilen 
hapse atıldı. Gandiı' den tonra 
karıaı, kanımdan sonra da oğ-. . 

efradı 'Var IDJ bilmiyoruz. Hint 
kongresinin bütün liderleri de 
hapiste. Hindistan'm her tara 
fmda da tevkifat devam ediyor. 
Hint valü umumisi, vaktile 
Lehlileri tenkil eıhn Rut re: 
nerali gibi, tarihi bir rapor ve
rebilir: 

_ Asayİf berkemaldir ... 
Filhl'kika lngiliz menabiin

den gelen bütün haberler tid
det siyasetinin müessir olduğu
nu bildiriyor. Ancak bu haber
ler bütün tazyik, istibdat ve 
tahakküm idarelerindeki esra
rengiz mahiyetini muhafaza e
diyor. Membaı böyle olan ha
berlerden daima ıüphe edilir. 
Hindistan'dan gelen haberler 
de füpheyi caliptir. Çünkü an
calc bu türlü haber verilebilir. 
Bunu herkes bildikten &onra 
doğru da olsa haberin kıyme
ti kalmaz. Esasen bu ıiyaıet 
takip edilecekseydi, Yuvarlak 

Balıkhane oktnıva resmin -
den zimmetine 3155 lira geçir
mekle maznun lbrahim Beyin 
muhakemeı1ine dün ağır ceza 
da devam edildi. 

Belediye vekili zinnnetin da
ha fazla olduğunu iddia etti,mu 
hakeme tetkikat için batka gü
ne kaldı. 

Muhtelis mutemet 
Zimmetine birkaç bin lira 

geçirerek kaçan ve Mersinde ol 
duğu anlaşılan belediye mute
ınedi Nail Beyin tevkili için 
müddei umurnilikten tevkif mü 
zekkeresi ısdar edilmiıtir. 

Nail Bey Meninde tevkif e
dilerek 1.tanbula ııetirilecektir. 

Yapılan ve yapıla
mayan işler 

Belediye ıehir meclisinin ö
nümüzdeki devresine yetiıtir
mek üzere, belediye kanununun 
yapıhna•ını imir olduğu vazife 
)erden hangileri yapıldığını ve 
hangilerinin niçin yapılmadığı
m gösteren bir cetvel hazırlaya 
cakbr. 

Menba sulan 
Memba tularmın hilesiz hal 

ka içirilmesi için Taşdelen mem 
bamın etrafı çevrilmiıti. Bele
di.ye yeni bütçeye konacak tabti 
&atla difer m.embaların etrafmr 

da muhafaza altına alacaktır. 

Kaymakamların içtimaı 
Dün belediye rei. muavini 

Hamit Beyiıa nezdinde kayma
kamlar toplanarak belediye isle 
rinin tanzimi hakkında görüt· 
miiflerdir. 

fş isteyen hamallar 
Belediye iktısat müdürlüğü, 

dün hamallık dmek ve çal19-
hklan iskeleleri deği~tirmek is 
teyen yüze yakın hamalla dol
muıtur. Bunlardan bir kısmı is 
kelelerde münhal hamallıkla
ra tayin edilmitlerdir. Jkinci sı 
nıf iskelelerde alb ay çalışan 
hammallar da 1 inci• sınıf iskele 
lere nalJedilınitlerdir. 

-- SY 
vardı? Japon harekitnu protesto et- siyaseti.nden ayrılması tayanı 

Yuvarlak masa konferansı- lnİ§tİ. Amerika, Inııiltere, Ja- dikkattir. Çünkü görünüyor ki 
mn mütemmimahndan olan pooya, Ç"m, Fraıııa, Italya, Fe Japoaya 1902 ittifak muahede
komiıyonlann da lngiltere'den lemenk, Portekiz ve Belçika sinin ilga edilmesine rağmen 
Hindistana müfarakat etmeleri tarafından imzalanan bu muahe bili Aksayı Şarkta fngilte~ 
hadisat ile istihza oluyor. Ma- de ile Çin'ia tamamiyeti mül- Japonya ile beraber yürüyor. 
lumdur ki lngiliz Başvekili Mac kiyeei ve Çinde "Açık kapı,, si 1902 ittifakı, Amerika'nm ve 
Donald Yuvarlak masa konfe. ya.seti kabul ediliyordu. itte lngiliz dominionlarmın ıarari. 
ranımdan sonra muayyen mese Cemiyeti Akvamm bir fey ya. le ilga edilmitti. Ve bunun ye
leleri tetkik etmek üzere bir pamıyacağını anlayan Ameri- rine 1922 Vashington muahede 
takım komiayonlar tetkil edile- ka, bu muahedeye istinat ede- ıi kaim olmuştu. Şimdi anla• 
ceğini bildirmitti. itte bu ko- rek Japonya'ya bir nota ııön- tılıyor ki, İngiltere daha geoit 
misyonlann üç tanesi tayin e- dermi§ti. olan Vubinııton muahedesine 
dilmit, azası yola çıkmııhr. logiltere'nin bu vaziyette ratnıen, 1902 ittifakına sadık·. 
Fakat Yuvarlak masa iz.alan- ne yapacağı merakla beldeni- br. 

1 
nı.n kısmı küllisi hapiıte iken yordu. Şimdi anlatılıyor ki Amerika ile Jngiltere arasın 
bu heyetlerin faaliyeti, hem lngiltere Amerika notuma it~ daki münuebab tayin eaen AT 
hazin, hem de ııülünç olacak. tirak etmiyecektir. Hariciye rupa siyaseti değ"l, Ak.sayı 

• "' • nazın Sir John Simon, husuıl Şark ıiyaaetiaır. Binamaleyla 
Cemiyeti Akvamın hallede- surette istimzaç etınit ve Ja- lngiltere'nin Japonya ile bera. 

mediği Mançurya meselesi eski ponya'nm açık kapı siyaseti a- ber yürür ve Amerika'ya ka!'fl 
usul diplomasi safhasına inti- leyhinde hareket etmiyeceğini vaziyet alır ııibi bir ıiyaıet ta
ka! etti. Geçen hafta Amerika, öğrendiğini bildirmittir. Bu te- kip etmeei, İngiliz - Amerl- · 
1922 de Vuhington'da imza- minatı İngiltere kifi görmek- ka münaıebah noktatından hay 
!anan dokuz taraflı muahedeye tedir. li ehemmiyetlidir. 
• · iillu;g;;ıaL'~daiki~·Li,.~jl~n.s:i!illıizE..!.sbi~·~·~ettiinnlıiı...ill!J!SrilknJ..:.:...:.=.::::==~..Aılmı1111...slrl1Jllll..~~J 
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Asrın ıımdesl "MiLLiYET" tir. 

22 K. SANI 1932 
İdarehane: Ankaıa -"""'i, 

l(IO No. 

Telgraf edreel ı İet. Mmlyet 
Telefon: 24310,9,8. 

ABONE 0CRETLER1: 

Bir. iki mektup 
• irfandan F erihaya -

Feriha, artılC saklayamayaca- ti kalmamıt zannettiğim bazı 
fon. Seni seviyorum. sevda ıiirlerini hatırladım 

Bu ıözü yazmak değil, söyle da, onlann hali ne ka-
Türkiye it;la Huit; isin mek isterdim. Çünkü kiğıdm dar taze ve canlı olduk-

L ıt, L ıt. üstUnde tadmı kaybediyor. Haİ larmt birden bire anlayıver-
3 aylıli 4 _ a - buki dün •ktam balodan çıktık- dDn. Hatta eve dönerken ben 
6 ,, T 50 14 - tan sonra, ıeni eve götürürken bile kendi kendime mısralar, 

12 .. 14 _ 27 - yolda ıöyleaeydim, zevki arta- kafiyeler aramağa başladım. 
--------""-;;...·---• ı caktı, Bilmiyor musun Feriha ki, ıair 

Gelen evrü geri -umez -
Müddeti f"9""1 nllel.aler 10 ku
ruftut. Guıetıe ""' mııtbaya alt 
işi« içiın müdiıriyelle müracaat 
edilir. Gealıerı>iz t1'nJanıı mM'u
liyetini kabul etmez. 

BUGONKO HAVA 
YeıJilköy aserf r.:r•t mnh

zintl•n veriüm lf1111flınat• göre 
buglla bava lrapalı ve hrlı ola
cak, rügfi.r ıı"ınll.Jf i'StilaıtM:tJer

dea mut.edil sür'attt esıece/ctfr. 

21-1-912 ban tniJd 174 mfümt:t 
re, en fnJa szcaldılr. il, en az 5 
santigrat hydedilmi~r. 

Likln aenl sevdiğimi ben de olmak o kadar 1zor bir şey değil 
bilmiyordum. Geç vakit, evini- miş. Sadece sevmek, yalnız se
zin kapısı önünde beni terket- ni sevmek kif~ geliyormuş. 
tilin zaman anladım. Şimdi sabah saat üç •.. Pence-

Bak anlatayım. Sen her za- rem ~enize karıı açık .. Seninki 
manki gibi elimi sıktın: de açık olsa, penceremden görü 

- Güle güle, irfan! Dedin. nürdü. Sen fU dakika, içime 
Buraya kadar gayri tabii hiç verdiğin büyük saadet ümidin
bir tey yok, kapı beyaz hayale den bihaber, tatlı tatlı uyuyor
tini içeriye alarak kapandı. sun. Kimbilir, belki de rüyanda 

O zaman nasıl oldu, bilmiyo- bir batkasını görüyorsun ve o
rum. Her zamanki gibi yarım nunla meşgulsün, fakat Feriha, 
sağa çarkederek ve bir sigara ben seni ne kadar seviyorum. ... 
yakarak yoluma, evime gitmek Ne kadar seviyorum. •. Ne kadar 
llzmı gelirken ••. A, a, a, orada sevıyorum ... 
duruyorum. Arkasmda kaybol- Ft1rihadan irfana 
dutun kapıyı seyre daldım. Bu 

irfan, ben tenise kotuyorum. 
14 vaziyet sana gülünç görünüyor: Ramazan Düne kadar bana da öyle görü- Sana alelacele kurşun kaleınile 

Vakitten 
Giinet 
Ôğle 
İkindi 

D S nüyordu. fU bir kaç satın yazıyorum. 
7,20 O zaman anladım. Mektubunla beni bir hayli hay-

12,25 İki azaplı dakika da geçir- rette bıraktın. Sana ne oluyor 
dim. Bu azap bana her şeyi öğ anlamıyorum. Sen iyi bir arka-

14•58 da"sın ve seni severim. Fakat 
17,12 retti amma, Feriha, senin de hiç bir zaman bir merdiven alıp 1 

bu sırrı hemen öğrenmen icap 18,48 J ta pencerene tnımanmak ve sa. 
etti. Çünkü iki kiti arasmda na dostluğumdan bahsetmek 

Akşam 

Yatsı 

İmsak 5,36 ı paylaşılmamış saadet yoktur. !!!!'!! Ah Feriha! O iki dakika için aklnna gelmez. 
~,~-~~!!!!! Dil ' de neler aklıma geldi bilsen.. Zaten böyle bir şey yapsaydı 
.. 

' Meseli bir merdiven alsam da, nız, beni k"rkuturdunuz ve o ELE pencerene tırmansam ve oradan korku ile babamı çağırırdım. 

Sen MülAzim 
' . 

UBITSCH 
J>ROPUCTIOQ 

ve 

EL HAMRA 
Sinemalan senenin en büyilk filmini gösteriyorlar. 

Çiy çiy yerim! 
havadisi müjdelesem.. Feriha, Belki de babam gelir ve yüzü· 
narin 've şirin Feriha! Seni sevi nüze biı·kaç kurşun gönderirdi 

11 yorum., desem, belki de geir, ki, çok yazık olurdu. Çünkü 
baş1t11 omuzuma koyardm ve siz güzel bir delikanlısınız. 

Tamamen Fransızca sözlü ve farkılı ve büyük t~maşalı en güzel operetini gidip görünüz. 

Dün Meydancıkta bir elma 
cı ile bir Anadolu Emı.enisi pa 
zarlıkla meşgul miler: 

- Kaça verdin elmayı! 
- Alacagsan otuza olur. 

- Y ook devenin batı! Otuz 
1<.uruşa elma mı olur.. Yirmiye 
ver de alalım ... 

- Onun yirmi beş kurut 
sermayesi var .. 

- Eğer sen bu elmayı yirmi 
beşe aldisen ben bunlan çiy çiy 
yerim!. 

Ne fedakarlık değ;l mi? .. 

Sıhhiye müdürü 
hasta imişi 

Bey 

Allah cümleye afiyet versin! 
lstanbulda grip aldı yürüdü ... 
3ütçüler, yoğurtçular hastalara 
;üt, yoğurt yetittiremiyorlar, 
doktorlar, evden eve kotmadan 
kendi evlerine gidemiyorlar
mış ..• Tehlikeli bir fey değil 
amma ... Müz'iç ve müstevli .. 
Batka tarafları bilmem, lakin 
Beyoğlu, Şiıli, Pangaltı, Nitan 
taşı taraflarında her evde bir 
gripli mutlaka var ... 

Geçenlerde Sıhhiye müdürü
ne grip çok mu diye sormuılar 
dı: 

- Grip ihbarı mecburi olan 
hastalıklardan olmadığı için 
az mı çok mu bilmiyorum .. de
mişti. 

Bugün kendilerinin de grip· 
ten muztarip olduklarını itiıt· 
t;m, lnşaallah yalandır. Gazete 
ciler yazdıkları şeyin yalan çık 

Bugün Elhamrada 10,3/4 ve Melekte 11 de tenzilitlı fiatlarla m&tineler. 

dudaldamnız... D k . d' .. 1 / lılıiiiiiii 
Şey, affedenin. Dünyada bu eme , şı!11. ı şı~r e~ yazıyor 1 GRETA GARBQ 
d d ki 

sunuz. Çok ala! Aılenız de bu-~ 
ka ar saa et a mndan geçmez nunla iftihar eder. Yarın öbür •• f 
di. Bir mucize kabilinden ~air b b . 1 k Dun akcam ASR ~ gün ir üyük şaır o up çı arsa T 
de olmuştum. Ne ilhamlar gel- h f h ed F / OUES nız, epi:miz i ti ar eriz. a- G.ı3terilen ve meşhur vazihi sahne JAC 
di. Ben eskimiş ve artık kıyme- ka l . f 1 t gece erı uyumazsanız, or- FEYDER tarafından vilcudc getirilen 
• ............................ ·-···-·-· .. ··-.. ··- munuzu kaybedersiniz ve cuma p U S E 
maaım temenni etmez amma, günkü teniste de bizi iyice mağ 
Sıhhiye müdürü Bey için bu lup ederler. İclal ile Hamdi bi
prensibi feda edebiliriz .. Latife zi mağlup ederlerse çok mütees 
bertaraf.. Zannediyorum ki; sir olurum. ı 
grip İçin tedbir almak sırası irfan, rica ederim, büyük bir 
gelmittir. Ben, sabahleyin kalk şair olmak niyetini cumartesi- ! 
tığım zaman, aksırır, öksürür ye terket de, cuma ırünü mut
ve başımda ağırlık hi111edersem laka galip gelelim. 
dışarı çıkmıyonnn.. Fakat ne- irfandan Ferihaga 
ler var ki; 

- Ben hastalığı ayakta geçi 
ririm... Diye seyyar esnaf gibi 
dolatır ve filvaki hastalığı ayak 
ta başkalarına geçirir .. Hiç bir 
şey yapıbııasa, bazı umumi ted 
b1rler halka tavsive edilemez 

·1 mı ..• 

Yarın ne yapalım? 
Bir gazete idarehanesinde: 
- Ey! Söyle bakalım Hacı 

Bey! Yarm ne yazacağız .• Şöy
le üç sütunluk bir manşet! He
yecanlı bir haber! 

- Moskova üzerinde Romen 
tayyareleri - Berlinden F·ran
sız sefiri müfarakat ed~or ... 

- ikisini birden yazmıya
lım ! inanmazlar.. Ötekini de 
yarına bırakalım .. Ve ertesi gü 
nü müvezziler feryat feryada ... 

FELEK 

Hakkm var Feriha! En güzel 
bayat, serbest bayattır. Kötü 
bir şair yaratmak tehlikesini 
gösteren ahvalden kaçmalım. 
Zaten şiir dediğin de nedir?. 
Beyin uyuşturan kelime afyon.. 
ları değil mi? Emre itaat ediyo 
rum. Eski ve bayat şiirleri de
fettim. Herkesin iftihar edece· 
ği büyük §arliği de baıkalarma 
bırakıyorum. 

Yaşasın adale! Y aşasm sür
at! Y •tasın sadelik! 

Cuma günü mutlaka galip ge 
leceğiz. Dabl'de kendimizi kim 
ıeye yendirmeyeceğiz. Akşam 
da yorgun argın eve dönünce, 
gecenin içinde ışıklı pencere a
rayacağımıza, geniş ve rahat uy 
kumuza dalacağız. 

Ferihadan irfana 
irfan, olur fey değil. Sabah 

filminde mükemmel oyunu ile tema,akiranı lts'ıir, tehyiç 
ve memnun etmiştir.Greta Garbo'nun bu film( eki rolü, 
ba~ka hiç bir kadın tarafından temsil edilemezdi. 

Bugün saat 16,112 matinesile suvaresinde 

Zengin Varyete Numaraları 

saat üç! Hala uyuyamiyorum. 
Pencerem aydmlık.. Fakat si
zin penceı-eniz karanlık. 

Dün hasımlarrmızı yere ser
diğimiz zaman ne muhteşem o 
yuncu idiniz irfan Bey! Sen ol
masan, kazanmak imkanı da ol- ı 
mazdı. Gururumdan kabarıyo

rum. Tuhaf ıey! İkimiz bera
ber oynarsak galebe bana pek 
tabii gibi görünüyor. Siz geldi
niz. Oyunu kazandık, işte o ka 
dar ... Bana öyle geliyor ki, ba
zı geceler eski şiirlerden söylese 
niz bile, gene kazanacağız. 

Fakat bu eski şiirleri yalnız 
söyleyeceğinize, bu akşam pen
cereme gelip söyleyiniz. Baba
mın tabancası yoktur, uykusu 
da ağırdır ve aşağıda, pencer~ 
nin dibinde bir merdiven var. 

-Kadıköy-111111 

Süreyya sinemasında 
Paris Damları ıa.ltında 

ALBERT PREJAN 
tarafından 

Fi'&llsızça aözlü ve şarkılı 
filim 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

Balya ve emsalinin .bağlamağa 

mah9US vesaitin isUlhatı" lıakkmda 
Sinai Umum müdiriyetindcn ieti.h
..al edoilmiş olan 89-95 numaralı ve 
6 Kfuıunevv.:l 1923 taribıli ihtin. be
ratı bu kere foı:ıağ veyahut iarıa ve 
rileceğinden mezkftr ihtiray• ııatın 
almak veyahut i..ı:icar etmek arzu
suonıda bulunan >ıevatm 1stanbul 
Bahçek:ıwı Tq Han No 43·48 de mü 
kim vekili H. W. İSTOK Efıeudıi.ye 
müraaıatları. 

ALEMDAR Sinemasında --c 
Bugün ve bu akşam: Son defa olarak 

IST ANBUL Sokaklarında 
ilk Türkçe sözlü ve sesli filmini görünüz. 

Gündüz: 12, 2, 4, 6 gece 8,114 ve 10 da 
Yarından itibaren 

Harold Lloyd'ın Belalar Mübareki 
~ Kahkaha filmi başlıyor .... _ 

GaJriınO~adiller CemiJetinden: 
K&ıı.U!!ldu•saııi ayırun 26 mcı Salı günü ,;....t 14 de ~vi (Eski Türk

ooağı) aalıooutııdta mutat kongııemizin alııdi mukarııer buJııı.>oikığun.dan ce
miyıetıe mukayyot ıazariın tetriftleri ehemmiyetılıe ır.İıca o.luruı;,. 

Istanbul Mıntakası Ticaret Müdürlüğünden: 
K!truın! nisabm temin oeıdilmemesi odolıayı:Ulıc bi.ııııı<>dııcla.- içtimaınm ak 

dine :imkAn lıasd almayan hali uı.fiyede MoiJJi .ikt.isat banlıll!ııı hiascdar· 

1ar heyeti umumiyesinin 22-2-932 tıarihi.ne miisa<lli pazaı>tıesi günü <ıaat 

14 .de İstanbı.lt mmtakaeı Ticaret Müdür.iyetinde tqpJ.anacıağı cilıe<l:k yev· 

uıll mezkthıdan on gün mukaddem hüısedıarmın Esnaf Bankasına müra
<ıaa1ıla hisse """""'1eri bıırıakmalan ve mukabilıiı:ıde duhuliye varakası al· 
ma.lan Jtizumu ilan ol.unw-. 

Ruznamci mllzıa.k«at: 
1 - Tasfiye memurunun r&poru. 
2 - MW"Qkııp raporu. 
3 - Biltnço ve ka11u zarar heııabmın tıetklkıi. 

4 - Murakıp ve otıa.sfi ye meıınudannın ibarası. 
5 - Tasfiye memuru vıe muraktp .imtilıabı ve ÜCi"etlerinin tay:ini. 

Mi lliyet'in Edebi Romanı: 19 Elile istasyon cihetini İşa- du. Fakat karıısmda ıztırapla- onu kollarının arasına aldı, yü ranlık odanın duvarında uılı muhakemesi, İptidai bir inıa· 
ret ediyordu.. rm en mühlikile ezilen aziz zünü, ellerini öperek kapıya duran ve sanki zehirli bir iatih nın tefekkür aaaS1rile kıyas etli 

Güzellik Kraliçesi Nedim Münir, öldürücü bir ihtiyar kadının mecalsiz hali doğru götürdü. Kadıncağız ia za ile bakan Belkiıin büyük leeek gibi değildi. Altı ay som 
ümitle seyrettiği o feci sahne- bom boı bakan gözlerin bakıt· ter istemez dıtarı çıkarken, ini bir resmini bir hamlede yerin- ra. tabip diplomasını almak 
den sonra düıe kalka, bitkin !arını deği§tirdi. -Yüzünü dön· bir dütünce ile kapmm aıı.lı. den kopanp yere attı. Onu ca liyakatine yükselmit bir di-

Nezihe Muhiddin ve peritan evine döndü. Anne- müf ellerini uzatarak annesi· tarım sür'atle çekip aldı. Ne- mı ve çerçevesile beraber ayak mağ, sevki tabiilerin basit 
si ezici bir kablelvuku hisle sofa nin ellerini tuttu. Onları du- dim Münir arkasını dönmüt. larının altında lime lime pal'- bir külçe . hamuru olamazdı. 

Bir san~e sonra batının bitirmeğe muvaffak olan Ne- !arda çırpma çırpına sevgili daklarma götürerek öptü: soyunmağa başlamıştı. Anne- çaladı. Hem de tababetin en ince, en 
altından Vedadın omuzu dim Münir, sekiz trenile Kızıl çocuğunu belcliyordu. Yarım - Nen var anneciğim? diye sinin çıktığını hisseder etmez Kağıt ve cam parçalan, dar derin bir tubesi olan tababeti 
kaydı, yüzünün cildine pek toprağa koşmuıtu. Evine girdi saat sonra Nedimm bir cenaze mırıldandı. kapıya ko,tu, onu, sıkı aıkı helerinin hıımile çıtırd~rkeo, ruhiye gibi yükıek bir fen şube 
yaklaşan aıcak hava kaybol ği zaman sessizlikten biraz hay cansızhğile merdivenleri tuta - Benim biç bir şeyim yok kapadı ve kendisini koltuğa at Belkisin ince kemiklerini kın- ai müntesibi ... 
du. Belkia karanlık bir uçuru- rete düıen genç adam kendisini tuta yukarı çıkışı, zavallı anne yavrucuğumL. Fakat sen... tı .. Yalnız kalmağa muhtaç- yormuş gibr d.uyulmaz bir zevk O, imanların et ve kemik
ma yuvarlanır gibi ağacın dibi annesinin kollarının arasına •· ye oğlunun ne müthiş bir fela - Ben yorgunum anne - tı.. le titriyordu. Niçin, ~İn oıııu !erini bin bir tekilde harekete 
ne yığıldı. Vedat Naci genç 

1 
tarken: ketin ağırlığı altında ezildiğini diye ayağa kalkmağa davran- Şimdi başı elleri içinde, vil ıağ bırakacak kadar affolun- getiren ruhun karanlık sırları· 

kızın hıçkıran sarışın başmı ok - Belkis nerede? diye sor- anlatmıştı. Boş ve korkunç dı - yorgunluktan baıka be- cudü iki büklüm bir aciz ve maz bir zaafa dütmüttü? Ay m, hissin zulmetli muamma· 
§&yarak ellerini derin bir tees. muştu. bakışlarla odasına giı·en genç nim de hiç bir şeyim yok!.. meskenet timsali gibi için için- ıtığile esrarlaıan sahillerde o- larmı, fen met' alesinden bota• 
sürle öpüyor: Nedim Münirin annesi kapıl adamı takip etti. Nedim Mü- - Gülmeğe cebri nefsediyor- inlerken, birden bire silkinerek nu, hatta yanındakini de tepe- nan büyük ıtık altında mütahe 

- Kendinize geliniz .. Rica e dığı heyecan içinde kendiıine nir vücudünü bir koltuğa attık du - İhtiyar kadın, icbarla gü- kalktı. Biraz evvel hisli bir ız- liyerek günahkar leşlerini kur- de altına almıt bir münevver· 
derim ağlamaynız .. Nişanlı ol- hakim olarak: tan sonra, batını ellerinin ara· len, zorla söz söyleyen, feci tırapla uyuşan damarlarından, tuni denizin dalgalarma fırla· di. Belkiı le bunlarm hülanü-
duğuııuzu unutmayınız! diyor- - Belkis evinde .. Misafirleri sında saklayarak hareketsiz kaİ hakikati saklamak için acı bir şimdi bütün vücudünü alevlere tamaz mı idi? Tam ve kahra- ne münkat bir beterden batka 
du. varmıı! •. Belkis, şimdi eski dı. Annesi baş ucunda, bağır· metanet gösteren oğlunun söz saran bir tehevvür siyalesi akı man bir eerkek asaletilehareket nedir?. Onun, bu inkiyadını, 

Arkalarındaki gölge bir ha Belkia değil! .. diye inledi. mamak, sesli sesli ağlamamak !erine asla inanmıyordu. için- yordu; asli benliğinde, beşeri~ edememitti!.. hail tahtenuurunda esen za· 
yal sessizliğile ağacın gövdesin Nedim Münir temkinini ınuha için elini ağzına kapamıt du- de dehşetli bir şüphe bütün vü yetin erkeklere verdiği o haşin Resim parçalarım çiğneye lim fırtınanın bakiyesine rağ
den sıynlarak vurulmuş gibi fazaya çalışarak dışarı çıktı. ruyordu. Ne kadar zaman geç cudünü ispazmoze tutulmuş gi imtiyaz, asırlarm erkek cinsi- çiğneye tekrar yerine oturdu. men, İzam etmit olmıyor mıy· 
sendeleye sendeleye aksi cihe- Aşağı indiği zaman taşlıkta bir ti? .. Bu korkunç vaziyet değiş- bi titretiyordu. Nedim Mü- yetine bahşettiği o biaman gu- Bir dakika evvel, dimağının ıu dı?. Düşünüyordu: Belkiıla, ço 
te doğru yollandı .. Belkisin hıç it yapan Gülter oıııa: miyordu. Nedim Münirin an- nır: rur ve hatmet bütün iptidai ura ait merkezlerini, ıicldetli cukluiundan beri derin bir hiı 
kırıklan sahilin şıpırtılarına ka - Belkis Hanıma mı gidi- nesi yürek paralayıcı biır ıztı- - Müsaade ederseniz anne vahşiyetile şahlanmıştı. bir sademe ile faaliyetten dur le sevdiği Belkisla nışanlandı-
rışıyordu.. yorsunuz küçük Bey? Onlar ev rapla inledi: - dedi - ben hemen yata- Genç adamın demin bir ölü duran o insiyaki feveran birden ğının haftasında Pariıe gitmit 

.. ~~~~...__,__...__,._.._...__.._~~~.ı..:;d~e~y~o~k~l~a~r~! ~i~m~d~i~bi~·r~~e~n~l~e;..::be;:;.ı.~--;::=~N~ed~im!!:: .. ~~-~-.c~~..l.y~nn.:,:::~·~Y,:.:a:rı~n:_:e:rk:e:n~.:· ......:u:z~u:n~.~· _:u:·J.:s~o~lg~u~n:l~u~ğ~i:le:.:_s:a:r•:r~m~ışi.._~s~im::a:sı~,J.s~u:·kiin:'::~b=ujl:m~u:ş~t:u: . ..:.:.A~rt:.::.ık:.._:m:::a:n~tı=-..L.:t:i.~~~----
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Tarihi Tefrika: 37 

Sabatay Zevi 
Nakleden: R. N. 

ıSAN'A Çürüyen taplolar \ Saba tay, Saranın kendisine 
layık bir zevce olduğunu ilan etti 

----------~..:..:.o~i·~·'":...'~'!~ı~'lt! ~ ..... .! 

Ali Sami beye 

Geçen hafta bu sütunlarda 1 da beni saraydaki resimlerin bir ka-

A k 
• ·· ed "Ç" "yen tab- kataloğunu yapmağa da memur et

i en muz e uru · ı · hakkınd b. · Er f mıı ve menıc erı a ır vesı-
lolar,, hakkında resaam 1 ka olması itibarile pederinin eski ev 
Naci Beyin bir yazıar çıkını§· rakı m ·oyanında bulunduğu bazı t&
tı. Elif Naci Bey bu yazısında diye faturalannı bana göıtermiıti. 
müze binasının rutubeti ile kıy Bu faturaların içinde sarayda mev-

Merhaba Ali Sami Beyefendi ı tt t bl l ·· rümekte cut reıimler meyanında tesadüf edi-

h lanmam
• me ~r a .. o ~.rın çu lemiyen bir çok reıimlerin iımi oldu 

Gerçi pek &nbalilikten °t 

1 
oldugunu soyluyordu. Bu mese ğu gibi (Delacroix) nın da iki adet 

amma size l<1•rıı Namık lamail Bey le hakkında mütalealannı öğ- eseri zikredilmekte idi. Bugün yüz 
gibi ciddi ve ehemmiyetli bir lisan renmek is ıediğimiz Güzel San'. binlerce lira eden bu eserlerin bütün 
kullanmak ta değme yiğitliğin harcı atlar akademisi müdürü Namık taharriyat ve tetkikatnmza rağmen 
değildir Ben diğer reuam arkadat- 1 .1 B b" h · • · ze ne olduklarını bulamamııtık. Bu tet-

• . · . • .. . . smaı ey ır mu arnrımı kikat neticesinde bir çok kıymetli re-
lar ııılıi al%den. muteneffir ~eğilim Ye berveçbiati şu şayanı dikkat be ıimlerin bilba11a çıplak insan resim 
bu davanıza hıç te karıtmaıı• arzu et yanatta bulunmuftur: !erini havi olanlannın ıofu paditah-
ınemittim. "Resaamlar uyuyor, aka- ~ :ı. :ı. lar tarafnıdan - ııözlerinin önün-
demi berbat, iti• fena, bu ne reza. ~Reımi bina ve müesseselerde den kalkması için bendeııana hediye 

• -

Sabatayın dostları belki buna 
fak at düşm2nları İnandılar 

inandılar, 
mı? 

Sabatay'm düımanlan, onun 
Sara gibi bir kadıru alına· 
sı veaileaile de kendisine 
az hücum, etmemiıler, az la
kırdı aöylememiılerdi. Belki de 
Sabatay zevcesinin maıum bir 
kadın olduğunu iapata çalıt· 
moakla düşmanlanmn elinde 
kendi aleyhine kullanılan bir ai 
labı akim bıralanak iftiyordu. 

IOllJ'a çölde ıu bulma kiçin dey. 
neğile tap vurmuı, derhal 
ıular fıtkırmııtı. 

Sabatay da Hazreti Muıa· 
DJD kurtardığı kavmin karıı· 
ımda yaptığı bu hareketi. mi 
hatırlatıyordu?. Yoksa Ceoabı 
Hakkın en büyük iauıini zikr. 
derele niyaz mı ediyordu? •• Yok 
aa Meaib'in biç bir ıeyle mat
IOp ve mecruh olımyacağnu let? dedinia aldlr'lf ebnedim. Zira gerek ecnebi ve ııerek Türk san'at- edilmit olduklannı öğrendik. Ancak 

ıiz hot aohbet bir uhnıD. Ara sıra karlarına ait bir çok resimler vardır paditah hediyeıi olduğu içi? bir ka-
bö 1 • elen, ' bahaed ki fenni biı· ; ekild ,, muhafaza edilme ren saklanan bu eıerlerın tere- Heykeltraş Zühdü Bey ,::,:= aan attan ;;; dikleri için bozul:na;l'a mahkômdur. kelerden bedeıtana ve oradan da Av Futurisme nerede 

ve nasal doğdu ? 

Belki de kendisinin Sara gi
bi bir kadını zevce olarak .). 
maamın muhik bir hareket 
olduğwıu herkese göetermek 
iatemiıti: Sabatay Evvelce iki 
kere evlenmiı, fakat çok geç

oöate ek • · t" d ? • nn mı ıs ıyor u ...... 
Böyle birçok manalara delalet 
edecek bir harekette bulunan 
Sabatay'uı kendisi bile haki· 
katte ne demek İstediğini belki 
bilemezdi. 

Y olıumak eğleaceli . • Bu eserlerden en fena şerait altında rupaya eittikleri muhakkaktır. Be-
Ekser vakitleriııiz frenk diyarında ti bulunanlan tüpbcsiz A•keri müzesin destndan bir iki mecidiye mukabi
careU. seçer zannederim. Buırünhs'· de olanlardır. Rutubetin bu eserleri !inde bir ecnebi tarahndan satın alı
de buhran ,.... Her halde bol vakti· tahrip etmekte olduğu hakkruda vak nan ve dünyanın en kıymetli reıim
llİz olacak. Yi resmi ye resaamlan tile Sanayii nefise encümeni Maarif terinden biri olan(Jeanetıi Bellini)ta 
it 1 • • do~ vekiletinin n&:'!o•rı dikkatini celbe!· rafmdan yapılmış Sultan fatih por-
a enuıuze a umı. mit ve bu eserler Maarif vekaletile treainin böyle bir macera geçirmi§ 

Bu defa ç.ok ıeyler söylediniz. Müdafaai milliye vekaleti araımda oldıtğuna ıüphe yoktur. 
Beynelmilel töhretinizden bahsetti- uzun ve neticeıiz, muhabereye mev· Bu teessüfe şayan kayıplara rağ
niz. Türkiye hudutlan haricinde bü- zu olmuılardı. A•keri müzede Türk men, A•l<eri müzeıinde, Ankarada 

resamlarmın eserlerinden maada etnografi müzesi depoıunda ve yine 
tün dünyanın ılzi marul bir san'at- A ka d k 1 · · garp resamlarına ait bazr iyi resim· n ra a a e Uzerınde bulunan 
kar olarak tamdığnu ııöylediııiz. U- Jer vardır. Bunlar meyanında bilhas aııarı kadime müzeıinde, Harbiye 
Yakatinizden bahsettiniz. Tabloları- sa Fransız (lvonne) un Kınm muha mektebinde, Büyük Millet mecliain-
1\tzın bilmem kaça Atıldığını Deri rebeıine ait bir tablosu çok kıymet- de, Dolmababçe be Beylerbeyi aara
sürdünü:ıı. Nemelizım dedim ye key li bir eserdir. Türkiye tarafından 11- yında ve daha ıaz reımi meyanın-
fııu' • d im k · ,_ marlandıg" ı içı' n bazı figürleri tadil e da dağınık bir halde bulunan kıy. 

ze o oma 11temedim. Bu .... • ı· · ı d dilmit olan bu resim bizzat san at- met ı resım erle - iyi bir eleme ne-
an iyi, bOf. Fakat bakmıs t-viiz kin tarafından ikinci defa yapılmış· ticeıinde garp resim aan'atına ol-

ıafına ıreçince itin renııi değiıir. tır. Bu resmin eıi (V erıailleı) müze dukça zenl(İn bir nümune olacak 
sinde bulunmaktad ır. Rutubetin tah bir resim müzesi yapılabilir. 

19 kanunusani 932 tarihli Cum- B ribatına daha uzun zaman mukave- u müzeye garp usulünde çalıı-
lıuriet'te "hem ağı% bozmadan konut met edemiyecek olan bu eserleri kuı· ıruş ressamlamnızın, şark usulünde 
~.tan,, dem vuruyorsunuz hem de tarmak ve ıurada burada dağılıruş çal~şmıt kadim reasamlarımızın eser 
"'1latasaray ıergiıinde relim teıhir bulunan kıymetli eserleri cem ve tas lerınden ve halk resimlerinden mü

•tmemek bir kabahat değil, ıerefini nif ederek bir müze yapmak gençli- rekkep bir milli resim müzesi nüvesi 
lıilen bir ıana'tkir için bir vazife ol ğin ve halkın san'at terbiyeai için ilave edilebilir. 

mübrem bir ihtiyaçtır. Dolmahahçe Bugün artık resim müzesi olma 

Bundan üç dört ıene evvel A vru 
paya giden genç aana'tkarlanmız bi
rer birer memlekete dönüyorlar. Bu 
kafileden bu hafta ıize eıerlerini tak 
dim ettiğimiz Zühtü B. Avrupaya 
gitmeden evvel de eserlerini Galata
saray ve Ankara sergilerinde t8fhir 
eden kabiliyetli bir ıreçti. Pariıte 

Colarrossi akademisinde heykeltrat 
M. Marcel Gimond ile çalıt•P bura· 
ya dönen bu genç bPykeltraıımızdan 

f uturiame, 1908 de Milan'da meden zevcelerini boşamağa 
doğdu. Şimdiye kadar açılan binlerce mecbur olmuştu. Bu nikahla
.,,..&';, verilen binlerce konferam ve 
konıerler ile kendini aan'at alemine rın neden bozulduğunu herkes 
iyice tanıttı. Bueün eüzel aan'atlerin unutsa da Sabatay'ın dütmanla 
her tubeıinde futuris19e, canlı bir n unutmamııtı. Halbuki Sa· 
varlık göıteriyor. · batay o zaman kendi hakkında 

B~r ço_k .yeni ıeylerda ha; aahada dedikodulara nihayet vermek İ· 
olduııu eıbi mevcut san'at 11tatuko • h .. • d' b d 
ımm bozulmaaını da iıtemiyenler ııö çın • . ~nuz ~ ıvaç. usuıun a 
rülmedi değil. fakat her &abadan zi- kendııme emır ve ılbam gelme 
yade bilbaıA "-n'atta futuriıme ka· diğini, manevi müıaadenin va 
dar .tar-!tar. kazanDUt ve onu benim ki olmadığını söylemiıti. 
aeınıt hiç hır tey yoktur. Şimd" • S ' k d' • 

f tu · • b'.t" "irift vahi ı ıae, ara mn en ııı· 
u nıme ı u un ı ze - 1• k b" ld • 

rine rağmen Avrupada, Amerikada ne ayı ır zevce o ugunu 
anlayanlar derinliğine nranlar çok aöyliyerek tesia edilen aile ra· 
oldu. O kadar ki mühim bir fikir İn· bıtaaımn maddi ve fili delili
kıliibın": ~turiıme bir hareket nok- ni bile göstermek iıtemekten 
talı balinı aldı. kend. . 1 1 

ilk zamanlarda ltalyada futu- mı a amamııtı •• 
riama ortaya atıldığı zaman bet' ta- Ne oluna olsun, yabudiler 
rafta amamız hücumlar, iftiralar buna inandılar. Saf ve maaum 
aldı, yürüdü. Bu muarızlann batında Sara'run vaki olan ilham üze
en ziyade mü~eci, klerikal, ahtakcı rine kocasına itaat ettiğine ka-

rrıuştur.,, diyorıunuz, b" k · 1 · b sarayında mevcut ır ço reaım erın yan ir millet kalmamıştır. Ergeç ya Zühtü Bey 
içinde onbet yirmi parça eser vaı-Jır pdmaıı icap eden bu müzenin malze 

Kadın baıı ve muhafazakar kuvvetler bulunu- · ·ı • F 
yordu Bunlar san'atte bile olsa y&- naat getın dı. akat Sabata-
nilik ~eyhind~ idiler. fakat futuria- YlD düşmanlan da buna inandı 
me bu muazzam mücadelede ebediy lar mı?.. Hayır!.. Sabatay'1111 
yen g~p ç~ıı bir ~~i!~tet~ir. d~ımanlan Mesih ile Kraliçe
Futunıme, bidayette te aınnı An at nın teşkil ettikleri ailenin vazi 

Şerefin ne olduğunu bilıeniz de 
bilmeseniz de bu kadar aalıibi hay
siyet meslekdaılann terefinden böy
le bahıetmek ne hakkınızdır. Ne de 
haddinizdir. Siz ıerefinizi kurtarmak 
babaneıile Türkiyede re•İtn teşhir 
•tmeyebiliraiııb. Kıymetli metalan
nızı Londradaki Paristeki Hollan· 
da ve Kalıiredeki mütterilerinize ııö
lürebilirainiz.Bizden ıize bol hol "pa 
zar ola,,. Ali Sami Beyefendi ben za. 

tı ô.linize bir f&Y &Öyleyim mi ıiz pul 
larınızla, banlmotlarnu:zla bat bata 
kalıp böyle etliye ıütlüye kanımasa 
>ıız her halde hakkınızda daha bayır 
lı olur, 

Elif NACI 

Orta mektep 
Resim 
Sergisi 

-
Güzel san'atlar birliği hey'eti ida 

reıi tarafından orta mektep talebe
ı,.ri arasında tertip edilen hayırhah 
•ergi müaabakaıına ait yazılan meın 
>ıuniyetle okudum. Şurası tuhaf ki 
•erginin mahiyeti(esqui11e)e inhiaar 
ediyor. Tedris usulüne inzimam e
den san'at kültürüne içerden hakan 
bir gözün vaziyeti anlayamamasıdır. 

Bunu mekteplerle aliika11 olma
~an bir birlik hatta hariçten bir irim 
•e bile resim tedris usulünü tetkik 
eder anlar sergi ve tnüsabakayı ona 
köre yapar. Halbuki güzel ıan'atlar 
birliği bey'eti idaresinde senelerden 
O.,ri muallimlik yapmakta bulunan 
>•vat var. Çocuklara hayali meYZU 
••qui11e hakkında bir fikir vermit
ler midir? 

2 - Resim tedriıinl lıtidat telilı:
ki edenler ve çocuğa hiç fikir vw• 
llıekıizin denin mahiyetini talelMnin 
••viyeıine ve atideki medeğine gö
re çalı..-cağuu anlatmakıızın kalemi 
le taıhih ecleııler san'atı talebe ara-
11nda tqvı1r olan hedeflerine muva
•alet ed bilirler mi? Kıaaca l8fvilı: 

ıri ile değil, çocuğun kafumıı nü 
fu2!8 ve ilmi tekil ile olur. ikinci de 
•ecede ıerei ıelir. R•min tedrisin
de., iıtifade için anlatılmıı talebe 
t..,vik edilir. 

ki her Avrupa müzesinde yer İşgal e mesinin toplanabilmesi için bir kaç bugüne kadar devam eden kıymetli 
debilir. Bu münasebetle size bu aa- sene sonra geç kalınmış olacag" ı mu 

d 
· b ı ba • h mesaisine daha büyük bir cebi ile 

ray a u unan zı san at azineleri bakkaktır. Bu iti ıu ande yapmak 
nin vaktile na•ıl kaybolduğuna dair mümkün olmasa bile turada burada çalıtmasını temenni ederiz. Reaimle
teaadüfen edindiğim malumatı anla- dağınık bir ıuretıe duran eıerlerin rimizden bir kadın batını ııöıteren 
tayım: Son ~a!ife Abdülmecit Ef. biç olmazsa bozulmasına mani olmak eseri Pariste bu sene sonbahar ıerl(İ 
bana portreaını yaptırmııtı bu esna- icap eder . ., sinde l"fhir edilmitıir 

h
.,.ba•damdad old_uğut d~dlarb.,f~,li~ikab. A· yet ile eğleniyorlar, Saba tay ile 
asın a ıoı er ı. uaa. cı ır va.. • d . .. 

tanpernrlik propaııandaaı baflaclı. zevcesı araam aki munaaebat· 
Harpten bir kaç ıene evvel Milanda tan istihfafla bahaediyorlardı • 
"Lirica" tiyatrosunda ilk nümayiıini Bu ıayanı dikkat vaziyeti, o za 
tertip etti, ve bu nümayiıte «kahrol- manm yahudi olmıyan bir mü· 

...................... ~.,, ......................................... ,,,,.,,.,,,,,,,,,, ,;,,,,,, ........ 
Resmi sevenleri davec 

ıun Avuıturya» diye bağırdılar. llif ·· 1 • ed" 

Bir resim tarihi yazsak mutlaka 
kadim devirlerin iki milletinden: Mı 
ıırlılarla Yunanlılardan baflatmaınız 
li.znn ııelecek. - Mısırlılara ait eli 
mizde epice vesikalar var. Fakat 
Y unanlılıır için it bö:rle değil. Ka~ 
Yunan reo.amiannın bütün eaerlen 
mahvolmuttur. kilı (Deloa) ta, kilı 
(Pompei) de ve (Herkülanom) da. 

kilı cenubi ltalya, Bingazi veya Kı
nın taraflarında elimize pçen reıim 
ter kadİln Yunanlılara ait olmaktan 
ziyade, heleniıtik denen devrin sonu 
na yeya Romalılara aittir. 

San'at aleminde kadim Yunan 
reaaaını, kadim Y..-ıı heykellrafı
nın "tidir. Diğer kadim milletlerin 
heykel ve mimariıine kadim Yunan 

ltalyan futuriatleri ıs eylıil 914 e .~ t 0 Y • tuvır ~yor: • 
de Milan'da yine ATI1ıturya aleyhine Sara •. Sabatay ıle ev)endı
yaptıklan nümayiılerle haJi iftihar ğinden memnun değildi. Saba
duyarlar. O nümayiıler eanaaında tay da kendi itiraf ettiği üze
aekiz Avuıturya bayrağı nümayişçi· re diğer ilk zevcelerile olduğu 
ler tarafından caıyır cayır yakıldı. ·b' · S d d k 
Gö 

*t·· ki fut • • 1 ha gı • ara an a uza ya91yor· 
ru uyor urJNDe san a ıa - d 

11nda olduiu kadar politikada da u.,. 
müessir olmuttur. Sabatay o gün kapıaırun Ö-

Umumi harpte biazarur • ıan'at nünde birikenlere bu haberi 
aaha•mda teeirini yavatlatmıı olan verdikten sonra ne yaptı? .. Din 
futuriame, ıonralan muteeddit ve mü liyenlerin •evinci aruuıda Sa 
nebbih kuvvetini artırmııtır. Bugün bat bt b" I 
yalnız ltalyada cleiil dünyanın her l ayı genke mus· etem 1~ ~ ay 
tarafmda kelimeleri kaytten korta- a yo a çı tı. ınagoga gıdLyor 
ran hürriyet, bir emrivakidir, ve bu du. Her halde daha ıöyliyecek 
..ı-t kelimeler, ileride büyük bir terleri vardı. Alayın önünde 
IUpı kitabı ricude ııetirebileeek de- giden bir takım ellerinde çiçek 
recede mehzuldürler. ) ••t" •· d S b ' 

f 
· Mari etti" ıar-"-da er go uruyor u. a atay ın 

utıırıame, n IUCW n b "bbea" . eki . . 
20 ıubat ı909 tarihli fiıraro pzet&- eyaz cu ınm et enn! tu-
ıinde netreclilen bir beyanname ile tan adamlar da vardı. Mesıb e
ortaya atılmıttır. !indeki yelpaze ile kalabalık 

Hürriyet atıkı birkaç ıenç edi- araamda bazı yahudilere vunı
bin gecel.eyin bir lamba etrafındaki yor onlar da bunu büyu"k b·r 
aobbetlennden doian bu beyanname . ' • 

1 

ye bütün dünya An'at adamları der- şeref ve saadet bılerek sevini 
hal alakadar oldular. Bu gençler ba- yorlardı. 
tında Marinetti olduğu halde beyan- Bu suretle Sinagoga giril
naınelerinde bilhaıA on bir noktayı di. Sabatay orada (Tevrat) ın 
ileri ıürüyorlardı. bfuz b 1 d • bf 

Bu g~nçler bu beyannamelerinde ~a u un ugu ma azaya 
ezcümle şunlan aoylüyorlardı: bır deynekle vurdu. Sonra Cena 

"Bizim türlerimizin umurları ce- bıHakkın İbrani liaıı.nmda en bü 
~ cür'et ~e ~'Y!"' olacaktır. Şİln- yük ismi olan kelimeyi yedi ke 
dıye kadar zihnı ~?' takım dureun- re zikretti. Bu hareketin ma-
luk ve baygınlık ıç•nde bırakan ede- • d"? H · M 
biyatın harek~taizliğine kartı biz hü n~aı n~ ~- 1 

• •• azretı usa Be 
dr lıaıı ne getinn<şıe, resmi de onu ciima ııeçmek iıtiyoruz, dünya baş· Dl lsraıl 1 Mısırdan çıkardıktan 
getinniıtir. . metinin yeni bir güzellikle servet kes 

lnaan aıkı, temıilde ınaanm ilk A bettiğini beyan ederiz. Bu da ıür'at 
fa g"Çmes~ bütün ~yı insanın pzelliğidir. Biz mesafeleri bat dön
hüviyet ve hayatında teksif, aldın va dlirücü hızın içinde otomobilin di
itidalin bu zevk ve zeki ibdalarmda rekıiyonuna oturmuı olan adamın 
parlaması, san'at eıerinln mütemadi tarkıaıru terennüm etmek istiyoruz. 
yen bu gayeye dofru tekamülü.. Ya Biz müzeleri, kütüphaneleri yıkmak, 
nan resminin kadim milletlerin lelik ahlik ve feninıizle mücadele etmek 
kisine ııetirdlği inkıliplır. Halbuki o iıtiyoruz." 

hüviyetini, iıtikametini, teki.mü! aaf 
lıalannı bize pek e1a1lı surette tnaıt 
maya hizmet eden vesikalara aahip 
olmuı bulunuyoruz - Bunu dünya 
müzelerini ıezenler öğrendikten aon 
ra, oralarda kadim Yunan çömlekçi
liiine aynlan eenit ve çok ıalonlara 
'8flDlyacaklardır. nun aan'ata hizmeti bu inloliipla da :ı. :ı. :ı. 

kalmaınııtır. Bilbaısa Mıaınn tesiri- M. Marinetti ıehrirnizdedir ve bu· O devirlerin ikbAdi, içtimai ale-
te hiyeratik eserlerden baılayan Yu- ııün aaat ıs de CaA ltalia' da lıılr mini bize nakletmek ıribl büyük biz 
nan resmi, (Yunan pirimitiflerinin konferanı verecektir. metlerinden batka çömleklerin bu 
mümeaaili diyeceğimiz) "CleanthH,. yeni ve eeaılı yardımını reuni seven 
ve "Eumaroı un tecrübelerile arlı:a· !erin ~özü önüne bir kere daha koy 

· " "K' d CI. ' d d • yik devre; ıonra ~okn f" e eo- ım a unıza yetiıiyor: Kadim Yunan mut ohnamızın ıebebi tudur: Bu 

Bundan sonra Sabatay bü
tün bu merasimin son aafhau 
m da ikmal etti: 

- Sara, dedi, bu gece ha
mile kaldı. Bir erkek çocuk 
dünyaya getirecektir. r: ı: • ;ı ~ bu 
çocuk yaıamıyacaktu !.. 
. . Sabatay'ın verc'iği bu haber 
ılkmden daha az mühim değil 
di. Çünkü "Mesih,, in evladı 
olmıyacağma dair yabudiler a
rasında kökletmit bir itikat var 
dı. Şimdi yabudi mabedinde 
bizzat "Mesih,, in ağzından bu 
haberi işiten cemaat, ıes çıkar 
maksızm, buna da inandı. De
mek ki "Mesih,, in çocuğu ola 
bilirmiı, diye düşünüldü. Fa
kat biç kimae tek bir ıey aöyle 
memit olmaama rağmen için 
için gizli bir itiraz hissi duyul 
mamıt değildi. Bu halk "Me
ıih,, i naıd taaavvur etmit 
hayalinde nasıl canlandırmıt: 
tı? •• Şimdi iae eski itikatlan hl 
lafına olarak karşısında ne gö
rüyordu ? •. Bu yahudiler üzerin 
de bir inkisarı baya( tevlit et
mekteo geri kalmadı. 

Sabatay'm düımanlan bun 
dan da az istifa etmemişlerdi.-. 
Bilihara bunlar tarafından çı· 
kanlan rivayetlere göre, Saba
tay'ın biri kız, diğeri erkek ol
mak üzere iki evladı dünyaya 
relmittir. Maamafih bunların 
uydurulmut iddialar olduğu an 
laıdıyor. Çünkü Sabatay evlat 
b_ırakmıyarak dünyadan gitmit 
tır. 

Sabatay on yedi sene evvel 
bir gün gene bu mabede gel • 
mit· Kürsüye çıkarak Cenabı 
Hakkın en büyük namını zik
retmitti. O zaman cemaat genç 
hahamın bu cür' eti kartıaında 
aanki donmuf, kalmıttı! •. Çün 
kü Cenabı Hakkın en büyük 
namını ancak museviliğin eo 
büyük dioi reiai zikrEc;e;bilirdi. 
Halbuki o zaman Sabatay Zevi 
ıienilen genç babam buna cesa 
ret etmişti. Neticede kendisi 
lzmirden · çıknıağa mecbur kal
mıt mıydı? .. 

. Şimdi ise, Sabatay, o on ye 
dı sene evvelki Sabatay Zevi 
değildi. Şimdi onun yerinde 
beklenen "Mesih., vardı. 

"M "h esı ,, o zamana kadar 
köklepniş olan bir takım an'ane 
!eri yıkmak isterken ibadet ve 
meraaim uaullerine de dokun
maktan kendini alamadı. lıte o 
gün mabette Cenabı Hakkın en 
büyük namını zikrederken, iba 
det ve merasim ,ekillerini de 
tadil edeceğini gösteren bir ta 
kım yenilikler de bulmaktan ge 
ri kalmadı. · 

Cenabı Hakkın İbrani )j18• 

nmda en büyük mıımc olarak 
mezkUr olan kelime "Şem bun 
fura,,, tır. Herkesin talaffuz 
etmesi memnu olan bu kelime 
yİ herkesin zikredebileceğini 
yeni Meaih ilanı etmekte gecik 
medi. Hilkatten, Halik ile kii· 
nat araamdaki münasebetler
den bahseden esrarengiz "Ka
ba!,, felıefesi bu husuata der 
ki: 

3 - Jüride bulunacak zevat kon· 
Poziıyon mu arayacak, fiııür yapma 
1

' anlatılrnaıruı ve bilmeyen talelıe,.e 
'••imde ıekiz yaıındaki çocuğun yap 
1' ·, çizııiJere mi bakacaklar? San' at 
llıalumatı ııöriilecelr resim a .. yacak 
~na k"."ya edil~ ite mi bakacak-

•? TesıAtı ııenıt levllZllDI mükem 
~I mekteplerde bu tekli takip ..ıı. 
~orlar da ve -ra eaqui11e awırld 
llçnıak ı.,.ebbiiıünde bulunanlanı 
Yaptıkları itin farkında olmalarını 
1•~ıiye ederim. 

nes in «raccourcİ• yı "t ıne; ora- (çömlekçiliği ceramique) !. memleketin çoculu, reaİm hakkında 
dan" da, daimi bir tekamüle De!f'deki Yunanlılar, en küçük kupadan, ki bu tarihi tekimül üzerinde, keza 
«Leıcbt\» nin tezyinile teıekkül e- kadehten, tenCet"e, tabak, ıuralıi, tu pirimitif ve arkayik Yunan reıminin 
den dini reameı "Polygnote" un valet avadanlıklarına kadar piııniı yeni reıim c:ereyanlan üzerindeki te
ekiıpireıiyon ve patetiii bulmaaına; toprak veya kilılen yaptıktan; evle- airinl mütalea edecek kıymetli bir 
cMicon» ve cPanainoı» un tarihi rinde, ellerinde kullandıklan "IY•YI vaaıtaya malik olduklarım unutmu
levhalarına; nihayet "Apollodore" resimlerle ıüalemeyi bir hayat lhtiya fa benziyorlar. lıtaabul (Asarı atika 
un klerobskürü keıfile ondan çıkan cı telakki etmiılerdi. Bu minik ve müzeleri) nin 30, 3ı, 32 ve bilhaaA 
ve cZeuxiı»1 cParrhaılou un elinde ya büyük eıerlerin bizzat kendilerine otuz dördüncü salonları bu buıuıta 
tahakkuk eden büyük ve kat'i inkı- ve Üzerlerindeki levbacdı:lara veri- hüyiilı: ehemmiyetler verilecek veıi
laba müncer olmuttur. ten ehemmiyeti, onlan toprftktan ya kalarla doludur. Yalnız 34 üncü ıa-

Bütün bu ibdalar hakkında elimiz pan veya Üzerlerine reaim yapan An lon, resmi seven, reaiın ııafabatını ta "Hakkın eseri olan kainat 
de ne kalmııtır.? Tatlar veya papi- atkinn imza11nı atınak huıuıundaki kip eden bir ııüzideyi aaatlarca koy- hakikatte mükemmeldir. Fakat 
rilıler Ü•tündekl metinlerin ıehad&- ihtimammdan anlayabilirlL Çömlek ?u~da alıkoyacak bir huıuıiyeti ha- inıan günahkar bir mahluk of. 
til Eğet' bu kuru ııözlerden hatka !erin üstünde bize kadar gelen bu ızdir. d 
'eylmlz Olma••ydı, Yunan r-mı· bak ı h ı ..ı:Lek uğu için bu mükemmeliyet - ~- ev a arın, o zamanın en 7 uıu reı Ben iıte bu ıilzideleri ve onların k k l" B kında uzun konuımalar bile lüzum- aam veya tairlnin eserlerinden mili- namzetlerini, memleketimin bu .,.;;_ endini gösterem0eme te ır. u 

.uz' l·mkinıız olurdu. Halbuki kadim h ld • 1 mak keolo •* suretle kainat " lvi,, ve "ıüf-em o ugunu an a ar glar zel ...... etini ırönneye da•et ediyo. 
Yunan reımile ~ynı d~yi geçi: için artık zor değildir. rum. li,, olarak iki kısma ayrılmıttır • 

...ı~-.ı;,ı~Joi;.-.&an'.at.JUtilıhlılu'BrJıilt.ki_!__,B<OO,-c.lı.aıli111L..Yııuu1n..cn1J1mİI· ıiı" ..ll -----Arker'" : R. oouz___ ( Dcv1UT1r varl 
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Memlekette 

Bir kadının 
Kahramanlığı 

Akşehirin bir köyünd ! 
geçen kanlı hadise 
Akşehirde Hemende köyü eş 

rafından Sofu zade Kemal Be
yin refikası Nazike Hanımla 
beraber arkadaşı Rakibe ve kar 
deşi küçük Nazike Hanımlar ge 
ce )emekten ıonra ıııkl.-.nnı 
söndürerek yataklarına yatmıt· 
lardır. Bu sırada iki hırsız evin 
kapısını açmıf, içeri girmişler. 
Bunlardan bir tanesi kapının ö 
nünü keımit, öbürü de içeri gir 
mit, yatakta yatan Nazike Ha
nıma hissettirmeden boynunda 
ki beti bir ye-deleri &firmaya 
te,el.büs etmiı. Fakat kadın ıe 
ce yatarken boynundakiı altın· 
lan çıkarmıt aaklamıtJlllt· Ya
bancı bir elin boynuna ve ıöğ. 
ıüne temas etmeaile uyanan ka 
dın haykırmaya batlanutbr. Gü 
rültüye diğer iki kadın da uyan 
mış. Bunlardan küçük Nazike 
Hanım hırsızın üzerine atıla
rak Rakibe Hanımı elinden kur 
tarmıttır. Onlar bu mücadelede 
iken büyük Nazike Hanım da 
yerinden fırlamış, o da mücade 
leye girişmek üzere iken ikinci 
brtsızla karşılaşmısttr. Ntlıayet 
bu hırsızın yüzündeki maskeyi 
yakalamış ve odanın bir köşesi 
ne frrlatmıştır. Hırsız fena bir 
vaziyete girdiğini görünce bıça 
ğıru çekmit, fakat kadın daha 
ıür'atli davranarak bıçağa aanl 
mış, fakat meçhul haydudun 
bir hareketile parmaklan ke
m•klerine kadar kesilmiıtir. Fa 
kat hırsızı ıene bırakmamış, bir 
elile yakaımdan tutmuş, yaralı 
elile de sopayı vura 'nlr& herifi 
evin avluıuna indirmiş, istimda 
da baslamıatır. Komşıılardan 
Abdull~b oğlu Ethem Efendi 
•esini duymuş ve aşağıya inmiş. 

- İşte hırsız, tut! Demiş ve 
teslim etmiı. Onlar önde, muh
tarın evine doğru giderken ka
dın da yaralı elini aanyor, hem 
de takip ediyormuı. Aralan bir 

az açılır açılmaz delikanlmm 
gafletinden istifade eden hır 
ıız bıçağını biçare Ethem Efeo 
dinin kalbine saplamııtır. Ka
dın kaçmaya baılayan hırsızı e 
peyce takip etmiıse de yakalaya 
mamıı, Ethem Efendi de köy 
kahvesi önüne kadar ıüriikleo
miı, evine nakledildikten az 
sonra •efat etmittir. Katil ya
blanmıı ve Adliyeye teslim • 
clilmittir. / 

lmıirde Emniyet 
sandığı 

lzmirdeki Esnaf ve Ahali ban 
kuı bir emniyet aandıiı açma· 
ta karar vermiıtir. 

Baykuşa karşı kedi 
Trabzoncla tehir sinema.smda sa

rip bir bicliae olmuıtur. Sinema aalı 
nesinde amatörlerden mürekkep bir 
heyet t.nsil veriyormut- Geçen sün 
temsil edilen Baykut piyesi pek be
ienilmiştir. Bir çek oeyirciler temsil 
esnasında ağlamııtır. 

Fakat "Baykut"' ~aini duyan 
eeyircilerden bir köylü kedi aibi mi
Javlamaia baJlamıtbr. Bunun üzeri 
ae cliğer seyirciler bu köylüyü tiyat 
rodan dıJanya atmıılardır. Köylii 
clıtarıya atılll(:a hayı-etle etrafına ba
kııutUf: 

- Baykuıun ötmesi fenadır. Biz 
baykuılan köyde miyavlayıp kaçın
ın, demİf tİr. 

Anasını boğan deJi 
Adanada Sofa bahçe mahallealıo

den merhum Hoca Halıl efendinin 
o~Ju dcH Hüleyin ıece •••mı boi· 
mak ıuretile öldünnüıtür. 

Ekoeri pceleri aolıalrta " tam 
yolun ortasmda yatarak uyuyan Hii
oeyin son &Ünlerde zararlı bir deli 
olmuş ve bir kaç defa bailanclığı hal 
de ihtiyar anasının tefkalinden isti
fade ederek koyuYerilmİJtir. Geçen
lerde anuma hücum etmit ,,., aokak 
Can ııelip ıeçeıalen de bıf atmqtı. 

Ankarada otobüsler 

Poliste 

İbrahim Necmi 
B. in evini 
Soydular 

Mamafih hırsız yaka
landı çahnan 

eşya istirdat ediJdi 
Hakimiyeti Milliye muharrir 

!erinden İbrahim Necmi Beyin 
Pangaltı'da Arapsuyu mahalle
sindeki evi soyulmuştur. 

Enelki ıece ailenin evde ol
madığı esnada sobacı olduğunu 
söyleyen Rauf isminde biri cam 
kırmak ıuretile eve gİrmİ§tir. 
Rauf iki yüz lira ile İbrahim 
Necmi Beyin çocuklanoın kum 
baralarmı, btr altın saat, üç el
mas göğüs iğnesi, bir pantan
tif, ve bir gramofon çalarak 
kaçmııtır. Hadise anlaıılmca 
polise haber verilmiştir. Polis 
tahkikat yaparak hırsızın Şitli
de Sabuncu ıokağmda oturan 
Rauf olduğunu meydana çıkar
mıt ve hırsız yakalanmıştır. 
Çaldığı C§Y• kamileo istirdat e 
dilmiştir. Yalnız paralardan 
140 lira kadar noksandır, 

ŞüpheJi ölüm 
'.Akbıyıkta, Cankurtaranda 

kömürcü Zekeriye Efendi ansı 
zm ölmüttür. Olüm tüphel~ gö 
rüldüğünden ceset Morga kaldı 
rılmıştır. 

Yangın başlangıcı 
Kasımpatada Nazım Pat••· 

parbmamnda oturan Moekova 
tehbenderi Sabri Beyin zevcesi 
Feride 1-hnımm oturduğu daire 
den yangın çıkmış ise de fıe.. 
men söndürulmüttür. 

Saklanan hizmetçiler 
Kayboldukları haber verilen 

bazı kızlann ve bu meyanda 
hizmetçilerin batkalan tarafın. 
dan ayartıldıklan anlatılmakta 
dır. Poliı ikinci tubesj yaptığı 
taharriyat neticesinde bu hiz. 
metçilerden bir kısmını Beşik
ta,, Patabahçe, Bostancı, Sü
leymaniye ve Şehremini cibet
leTinde ıaklanclıklan yerlerde 
bulmuıtur. 

Spor 
Bugün Kadıköyde 
yapılacak maçlar 

IST ANBUL, 21 (A.A.) -
Y annki cuma ıünü Kadıköyün 
de Fenerbahçe stadmda yapıla 

cak maçlar tuolardır: 
Saat 10 ela Feoerbabçe üçün 

dl takımı, Süleymaoiye üçün
cü telmnı. 

Saat 11 de Eyüp birinci takı 
mı, FenerbahÇe ikinci takımı. 

Saat 13,30 ta Fenerbabçe bi· 
rinci B. Pera birinci takımı. 

Saat 15 te Feoerb.bçe 1 inci 
A., ltalyan birinci takımı 

Küçük haberler 

~ Eminönü kazası nüfus ka
tibi Şerif Bey terfian yeni ih
das olunan Taksim nahiyesi nü 
fua memurluğuna tayin edilmit 
tir. Yeni ibdaı olunan Fatih ka 
zası nahiye müdürlüğüne Ana. 
doludan naklen gelen Halit B. 
tayin edilmittir. 

• Veremle mücadele için E
renköy ıanatoryomuna tüccar 
tarafmdan vuku bulan teberrü
ler bin lirayı bulmuıtur. 

Yeni ne,riyat 

Ben ve ötesi 
Necip Fazıl Beyin "Ben ve 

Öteşi,, ünyanlı bir tiir kitabı çık 
mıttır. Bili.hara bu eserden u
zun uzadıya bahsedeceğimiz i
çin timdilik yalnız intiıannı ha 
ber vermekle iktifa ediyoruz. 
Genç ve atefli taiTİn bu yeni e
serini karilerimize tavsiye ede-
1'İz. 

ANKARA, 20 - Ankan otobüs 1 !111!!1!!1---!1!!!1!!!!!!1!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!1 
lerinin itletilmeai haldumn belediye ran temyiz mahkemesince nakzolun 
1e verilmesi hakkındaki mukavele muıtur Hamdi.nin muhakemesine 
Jtelediye reisi ile Nafia yekili tarafın- yenid~ batlanacaktır 
dom imzalanmııtır. Belediye otobüs • 
_..islerini idare ebnek için lazım lzmir belediyesi nhhmı 
selen hazırlıklara '-flaımıtır. • 

Bir idam kararı ısteyor 
nakzcdildi IZMIR, 2ı - Belediye. Rıhtım 

Şirk tin.in Belediyeye devredilmesi 
TRABZON, 20 - Ana katili kn- bakl<:nda Dahiliye Vekiletinıt münı

:rumcu Haneli haldan~ idam b- r••• ,..,,,;,.tiı-

t.11LLIYET CUMA 22 KANUNUSANi 1932 
-~· 

Birinci sahi ede geç n yazılar· es' t K AD 1 N 

Bir evlenmt:. Takdim 

Almanya ilk hamlede bir temas 
ordusu hazırlamağa amadedir 

Paraşüt 
Tecrübesi 

Hayatm muaşeret icapları i
çinde "takdim edeyim" dediği
miz tanıştsrma uaulünün büyük 
bir kıymeti vardır. Hiç şüphe 
yok ki, ilk defa görüştüğümüz 
adamın İ3mini ve m"leğini bi· 
lirsek, muhavercmiz o kadaı 
yolunda ve samimi olur. Fakat 
meçhul bir İnsanla konuşmak k 

(Başı / inci sahifede) ı tn olan ih:u.ri mükalen:ıeler 25 kanu
rafik olarak mukabil bilmisil ve in- ~usaniden evvel nihay~t. bulmıyaca-
tikam · · k ti" b"ır propaı;anda gından kon!eransııı tehirıne Fran•ız 

(Başı / inci sahifede) 

bıklar arasında Amerikan, Çe
koslovak, İtalyan ve Fransız 
fobrikalan mümessilleri vardı. , 
Bizden gayri diğer fabrikaların .,.,"", .. 

ıçın uvve ı h"'-" · "I b" · . .,, d · · 
8 ılmakta olduğunu ve mektep ç.o- UJi,umetı ı e tam ·~ ·~~ aıreıın-
:u~nnın bu zihniyetle yetiıtirilmek de olarak karaJ" verılmııtır. 
te bulunduklarııu aöylemittir. Bazı 
m ktep kitapları bu maksatla yaZJl
mıttır. 

M. Eccard, bundan şonra Alman 
bütçesinde a&keri aıa&arife ait gizli 
fasıllar mevcut olduğunu ve polis 
bütçesinin yarmnın da y'.ne gizliden 
ıizliye askeri malcasıcla tabsia ~il
mekte bulunduiunu beyan eylellllf" 
tir • 

Tekaüt ınaatı da böyledir. Bunla. 
nn büyük bir kmm askeri itlerde kul 
!anılmakta olan ihtiyat zabitlerine 
ücret olarak verilmektedir. 

Esuen, Almanların pek kuvvetli 
olan propagandalan teairini göster
mit ve Almanyanın silahlarından tec 
rit edilmit olduğuna ve Fransanm 
İle tepeden tırnağa kadar silahlı bu
lunduğuna cihanı ikna etmiıtir. 

Bu beyanat, encümende büyük 
bir heyecan tevlit etmittir. Encümen 
önÜmüzdeki çartamba günü toplana
cak, bu beyanatı müzakere edecek Ye 
tahdidi teslihat konferan11 açıldığı 
zaman takip edeceği hattı hareketi 
tayin eyliyecektir. 

PARIS, 21 A.A. - Meb'uaan 
meclisi hariciye encümeni, jencral 
Bourgeoia ile ayandan M. Eccard'm 
Almanya'nın gizli tealibatı ve İtalya 
mn askeri kuvvetlerinin vaziyeti hak 
lwıdaki izahatını d·nlemiıtir: 

verilen izahat ayan encümenle
rinde verilen izahalln ayni değildi. 
Ve Alman bütçesinde bzzı &izli faıd 
lar bulunduğn'1a, a•keri hazırlıklar 
cemiyetleri-'n faaliyetlerine, Alman
ya'cla ve Almanya'ya hudut memle
ketlerdeki ıslaha imalatma müteallik 
bulunuyordu. 

Bu izahat, encümen aza11 üzerin· 
de şiddetli bir tesir haad etmiıtir. 

Diğer taraftan, ayan azaaı ltaiyan 
askeri kuvvetlerine ait erkamı da 
mevzuu bahsetmişlerdir. Bu kuvvet
ler, Fa!İst milisi de dahil olduğu bal 
de 1,100,000 ki~iden müttkkcp olup 
tayyaredlikte ye bilha11a deniz tay
yareciliğinde sür'atli terakkiler göa
termişlerdir. 

Almangado. asabiyet 
BERLlN, 21 A.A. - Reami veya 

hükUınetle YaJ<mdan teması bulunan 
mahafil tarafından tanzim eclilmiı o
lan Waıı:emann pliru, Almanyanm 
bilhasaa ecnebilere ııamimiyetini ia
bat etmek için takip ebnekte olduğu 
"tedavül mevkiinde bulunan banka
notlan yavaş yavaı ortadan kaldır
mak" siyasetine daha uzun müddet 
devam edemiyeeeği fikrinin sür'atle 
terakki etmekte oldağunu farzettir
meie müaait bulunmaktadır. 

Sosyalistlerin lideri bulunan Ra. 
yiıtag reisi Paul Loebe'nin diln 
Brealau da baı•ekilin tahclit •e def. 
lasyon siyasetini tiddetle tenkit et
mesi ve bu aiyasetin hhram itaizle
rin miktarna artmn.ı. sııretile vahim 
lettinnekten '-fb bir netice -mit olduğuna söylemesi de ita nolı:-
tai ntt.ardan clildıate taYanclır. 

Alman elkiın oınomiyesiııia müte 
madiyen artmalrta olan asabiyet hali 
içinde Fransa hükumetinin beyanna 
mai •• Lauaanne konferan•mm ak· 
dinden .azıeçilmesi ihtimali, birçok 
heyecanlı makalelere yol açnutbr. 

BaıyekiJin geçenlerde 1 ngiliz aefi
rine Wolff Ajan11na vaki olan beya
natının uyandırdığı ümitlerden aon
ra, timdi büyük bir inkisarı hayal 
hissedilımkte ve bu his merkez ve 
aağ cenah fırkalannın naşiri efkan 
olan gazetelerde intiıar eden acı ve 
tiddetli miitalealarla tecelli eylemek
tedir. 

Yalnız Vorwaerb gazetesi, Al
manyada mübalağalı ümitlerlehakiki 
imkanlar araoındaki tezada intizar 
etmek liznn geldiğini yazmaktadır. 

Bu gazete eliyor ki: "Şu vaziyette 
bulunuyoruz: Bir taraftan tediye et
mek kabiliyetinde bulunmayan Ye i
leride ikbaadi vaziyeti salah bulsa da 
tamirat namilc tduar tediyata batla 
mağa miitmıayil olmayan Almanya, 
diğt'T taraftan Almanyanm tealibat
bı bulunmasın istemiyen Fran.a
Sosyalistlerin organı diyor ki: Bu 
nziyet, Almanyanm tek eihetli bir 
karan ile halledilemez Ye Hitler de 
bıı meselede Briining'ten fazla bir
fey ya-z. 

Bu gazete, ba mün.....ı.etle Hit
lerin riyaıseticilmbur meulesinde haf 
vekil~ göndermit olduğu muhtırada
ki meraklı cümleyi batu·labnaktadır. 

Hitler diyor ki: Mukabilinde ta
-rizat olmadıkca bir takun hukuktan 
feragat etmenin mümkün olacağuu 
zannetmiyorum.'' 

Vorwaerb soruyor: Neden dolayı 
Alman -yalistleri, Alman milletini 
Fransanın Y oung planı mucibince 
hakkı olan şeylerden İY"2siz vazgeç
mesi için - ha,in bir aurette (Ha
yir) demenin kili olacağına inandır
ıhlar? 

Sat eenah matbuatmm edası ;.., 
lıilmt•kabele aon derecede ıiddetlidir. 

Misal olarak ticari menafii müda
faa eden Berliner &ersen Zeitoung' 
un Çft!l81Dba alnaım yazmış olduğu 
bir cümleyi iktibas edelim: 

Fransa ısnırma kartı Alman ina
dını ikame edelim. 

Lozan korıfero.nsr g~ri kalt!ı 
PARIS, 2ı A.A. - İngiliz bükü 

meti Lauaanne Konferansmm tehir 
edileceğini bildimıittir. Almanya'clan 
alacaklı devletle•· aruıncla yapdma,k 

Af. Brüning moratoriumun 
temdidini reddediyor 

mümessilleri tecrübelerin· hep 1 
• reddüt ve gaflan mucip olur. 

mankenler ile yaptılar. Her bi. ' L..O.--..,......._... ~~ii"" 1 Binııetice muhavere de sıkıntılı 

BERLIN, 21 A.A. - Nim resmi 
bil" haber, İngiliz &clirinin dün bat
velı;jJ M. Brün.ing ile görüıenk ken
disinden Almanya'nın Hoover moraw 
toriumunun bir sene müddetle tem
did.ine muvaffaka! edip ebniyeceğini 
aonnut olduğunu teyit etmeL-teclir. 

Bu teklif, M. Briining ta=afından 
reddolunmuttur. 

Fransa, Amerika'dan 
altınları çekiyor 

NEVYORK, 21 A.A. - Nevyork 
borıaaında bu haf:.a zarfında Nev
yorktan Paris'e 25 milyon dolar kıy
metinde iki allln ihracatı yııpılmaaı 
için icap eden tertibatın alınını' oldu 
ğu ııöyleniİmekledir. 

Franıa'run 1 defada cem'an 125 
mİlyon dolar çekeceii zannolunmak 
tadır. Bu muamelelerin Amerika al
tın servisini müteea!İr ebniyeceği 
beyan edilmektedir. Zira Fransa be
sa"1na burada mevkuf tutulmakta o· 
lan paralar, talep vukuunda teslim 
edilmek üzere tutulmaktadır. 

F ransa'nın bu paralan çekmesi 
Amerika piya;;asında mebzul surette 
para bulunmasl'na atfedilmektedir. 
Çünkü bu yüzden Fransız mevduatı
na verilen f«iz miktan tenakus et
mektedir. 

ri tayyareci yerine birer insan Kemal B. Meliha H. 
sıkletinde mankenler attılar. Müddeiumumi muavinlerinden 
Fakat bizim tecrübemi;ı:i bizzat I Matbuat t.tkik biıro•u şefi Meliha 
M. Rene Vincent yaptı. M. Vin Hf. ile Üçüncü ceza ınahkemeai aza· 
cent 80 kilo sıkletindedir ve sa- sından kıymetli hakimimiz Kemal 
tt 210 k"I ·· • 1 Beyin evlenmeleri dün ruqam Tokat-

a e ı ometre au_r at e. uç- lıyan aalonlannda güzide bir davetli 
makta olan Breke sııtemınde zümresinin buzurile samimi bir auret 
bir tayyaıeden paratütle kendi- te tes'it edilıniıtir. Yeni evlilerin 
ni atagıya attı. Evvelce para- meı'ut olmnlarını dileriz. 
şütlerle yüzde 60 nisbetinde bir 
emniyet temin etmek kabil ola
biliyordu. Fakat benim yaptı-

Maarifte 
ğım paraşüt yüzde yüz emni- Yatı mektep~eri 
yet t~~1in 200etmek~t1 edir. E~-~ce Şehrimizdeki yatı mekteple-
paraşut er ı ometre sur at · · b" 1 t" ·ı · sur' t"l ta 
1 "d b" ed 1 rının ır eş ın mesı e ı e • 
e gı en ır tayyar en atı m· f t · · ·1· et d"' un·· ··ı 

1 . . H lb • bu 
1 
sarru emmı vı ay çe U§ u 

ca yırtı makta ıdL a uki - kted" y · b'" tçesile .. ) d 300 kil me ır. ens aene u 
gun tayyare er e ometre b b"k ed"I k · 
l·ı b" .. , • ed.leb"J ek ' u tasavvur tat ı ı ece tır. 
1 a. ır sur at temın ı ı m - _ • • 

tedir. Benim 40 senelik tecrii- Somestr tatılı başladı 
bemle bu meyclanı. g~miştir. Darülfünun fakültelerinde 20 
Y e:ptığrmız canlı tecrübeler gün müddetle sömestr tatili 
karşısında muvaffokiyetimiz • başlamıttır. 

den eminim." Müsaade aJmadan mek 
fıJ. V incent bugün de bir d 

tecrül:e qapacak tep açan ka ın 
M. Rene Vincent bugün de Pangaltıda Etref Efendi so-

saat üçte Aero kulübün teteb- kağmda 233 numaralı evde Mat Sonra Hitlerle yalnız 
kalırlar büs~ üzerine ta.y~areci v_ec~~i 

İ NA 2ı A A La 
Beyın tayyareSI ıle Y eıılkoy 

mazel Lozaref isminde bir Er
men; kızının resmi müsaade ol
madan bazı çocuklara ders okut 
tuğu tesbit edilmittir. 

V YA ' .. - uaanne t d d b" .. 
Konferanaırun tehiri münuebetile 

1 

ayY_~re ı_ney anın a ır para~ut 
Nene Freie Preose ıazetesi !azıy~r: tecrubesı. Y~_pacaktır. M: V~-

Milletler, bilhaaaa ı8 nulyon ıı- cent Y ~ılkoyde tayyare ıle bır 
aiz, d~vlet ad~nın ~ ve~f cevelan yaptıktan sonra para
oldnk:arı bu tehir keyfıyetınden bır tiitle atağı atılacak ve bu akşam 
ıey anlamayacaklardll". Bu ıazete, 2 d O k 1 .. 
devletlerin bütün milletler için mev- &~at l e ero . u upte para
zuu bahao1an miihim noktanın ne ol §utler hakkında bır de konfe
duğunu anlamak ehliyetinden malı- raıı.. verecektir. Bu konferansa 
nun olan siy~si mütehasaıalarının.k:' herkes gelebilir. 
nmndan netıce çıkarmak ceaaı·etim T ecrübenm evvelce Bakır-
göstermektedir. k"" y ı· f d" d 

Hitler'in naıiri efkin olan Tages oy e ıe en ı çaYJl"!D. a 
Zeituns, tehir keyfiyetinin Almanya' yapılması mukarrer ıdıse 
nm menfaatine hadim olmaktan baı de halkın oraya gitmesi müş
ka bir netice. venniy~e_ğini ~azmak- kül olduğu nazarı dikkate alma 
tachr. _Filvaki, Branınc bir ~ rak bundan sarfı nazar edilmiş 
fedakiırlıklarda bulunmak mecbun- . s· k "d y "Ik'" 
yetinde kalacalı: ve bu bilalıare met' tir. ır ecı en et• oye saat 
wn neticeler verecektir. Fransa pek 1,30 - 2,30 da tren vardır. 
yalan bir zamanda Naayonaliat - Sos 
yalist müzakereciler karpamda kala 
calı:tır. Siyaaetiı buna doğnı gicliyOT. 
Bu harekete mani olmalı:tan tevnkki 
edilmelidir. 

/ngilter• korksun 
PARIS, 2ı A.A. - Le Journ:ıl, 

3 Y ılclız imzab n "Hükümetler ara
smclalı:i borçlan ııaad tanzim etme
li?" iillvanh bir makale ltefttbnekt• 
dir. 

Ba nwlı:ate.de Fransa'nın t..rp yü 
ıriinden aami baaarata oiramıt oldu 
ğu ve Almanya'ıım timdi La Haye 
itilülarna imzalarım koymuı olan 
deYletlerin metroiyetini tammıı ol
duklan "Safi besa:o bakiyesi" ni k
sün miinakaıaya pyan gönnesjnjq 
ve böyle bir iddiaya kalkıtmasmm 
pyam kabul olamıyacağı beyan • 
mektedir. 

Franaıı'nm battı hareketi, Ameri
ka'nm itilô.fgirizliği ib hükümetler 
araamclaki taahlıüdattn tamamen il
ga edilmesini arzu edenlerin tevek
külü araaıncla mutavuaıt bir hatb 
harekettir. 

Grip salgını ~ 
(Ba§ı ı inci sahifede) 

rek gripli talebe mikdannı teıı
bit etmişler ve mekteplerin ta. 
filine lüzum görmüılerdir. Sıb 
biye mülürltiğü bu vaziyeti tet 
kik ederek bütün mekteplerin 
tatili için kat'i bir lüzumu sıh
hi ıörmenıiı, yalnız mektepler 
de tıbbi temizlik yapılmaama 
karar vermittir. Bunun üzerine 
Fatihte 13 üncü ilk mektep, Ve 
fa orta mektebi tıbbi temizlik İ 
çin birer gün tatil etmitlerdir. 
Gazi Oımanpaıa mektebinde 
de tıbbi temia:lik yapılmaktadır. 
Heybeli Deniz ve İnkılap lise
leri onar gün müddetle tatil edil 
miştir. Sıhhiye müdürü Ali Rı
za Bey ele iki gündür gripten 
makamına ıidememi!tir. Maa
rif müdürü Haydar Bey de ra
hataızlanmıt, dün makamına gi 
dememiştir. 

Aokaradan gelen Darülfünun 
müteha11ısı Profesör Malclıe 
butalanmıttır. 

Muhasebei umumiye 
müdürü gitti 

Şehrimize gelmiş olan Mali
ye vekaleti muhasebei umumiye 
müdürü Faik Bey dün Ankara· 
ya gitmittir. 

Hasan Bey bugün 
Ankaraya gidiyor 

Bir kaç günden beri tehriınizde 
bulunan meclis Bütçe Encümeni rei
si Hasan Fehmi ( GümÜf&Jle) B. bu
gün Ankara'ya avdet edecelı:tir. 

.. ------·---··--
sara ait mevaddm satlcdığıchr. Şehri 
mizde bilhaaaa tütün satıcdığile met 
gul olanlann yüzde ( 60) ını lran te
baası te§kil eder. Müskirat inhisan 
bayileri ara11nda ecnebi yok gibiclir. 
Tuza gelince bn madde hemen bütün 
bakkal dükkiınlannda aatıldıiı için 
bunlan satanlar içinde ecnebi tebaa· 
sının miktarını tayin ebnek mü1kiil
dür. 

Ayak satıcdanna ıelinee bunlar 
esnaf cemiyetlerine sirmedikleri i
çin miktarlan malüm deiildir. 

Kapıcılık oclacıhk Ye terciiman
lık ıibi itleri yapanların hepsi lurlı 
tür. Bahçivanhk de ecnebi tehaası i
sin memnu olan aaa'atlardanclır. 

lstanbul budutlan dahilindeki b.Jı 
pvanlann milı:tan kat'i aıuette tes
bit edilmemittir• Ancak banlann i
çinde Bulgar ve Arnavut tetbııan 
babçivanlar mühim bir yekün teıkil 
etmektedir. 

Matbaacdık hemen de tamamen 
Türk tebııaaına inhisar etmektedir. 

Lokanta patron ve garsonlarına 
gelince İll~nbulcla 18ı i erkek Ye 

9 u kaclın olmak üzere 190 patron, 
ye 756 aı trkek Ye 43 Ü kaclın ol
mak üzere cem'an 937 Türk patron 
ve garaon, ve gene 461 i erkek 38 i 
kadın olmak üzere 499 sayri mÜ•· 
tim lokanta patronu ve 1044 Ü er
kek ve 303 u kadın olmak üzere 
ı353 gayri müslim lokanbı garsonu 
vardır. 

'geçer. Demek oluyor ki "tak. 
dim., muamelesinin lüzu.nu 
vardır. Y e.lnız bu noktada dik· 
kat edilecek 'ey gençlerin yaş· 
lılara ve erkeklerin kadınlara 
tanıttırılmasıdır. Vakıa geçirdi 
ğimiz pratik devirde bu küçük 
kaidelere dikkat edilmeyebilir. 
Y alruz bu meseli sokakta veya 
hut herhangi ümit edilmedik 
bir yerde vaki tesadüfler neticE 
sinde olursa, bir dereceye ka-
dar cevaz vardır. Likin bir mec 
liste evveli. yaıı. adamı bir gen 
ce ve bir kadını erkeite takdim 
etmek gülünçtür. Her zaman 
olduğu gibi muaterette içtimai 
mevkilere ve yata hürmet et
mek lazımdır. 

Meclisler haricinde "Arkada. 
§1111 doktor Cevat" , "Teyzeza. 
dem Meliha, diye iki kitiyi kısa 
ca tanıttırmak mümkün ve sa
mimidir. 

Eski aristokraside takdim e
dilen bir erkeğe kadının ismini 
söylemek, ağır bir kusur sayılı
yordu. Hila da bir çok yerler
de sadece erkeği takdim etmek 
le iktifa ederler. 

Sadece kadınlar arasında ve
ya sadece erkekler :arasında ta· 
nıştırmalar evveli gencin ismi· 
ni söylemekle olur. Takdim mı.; 
amelesi yapılınca, yeni aşinalar 
biribirlerini selamlarlar ve elle· 
rini sıkarlar, Eğer iki erkek, ta 
nıştıracak başka bir vasıta bu. 
lunmadığı zamanlarda biribirle. 
rine tesadüf ederlerse, genci 
kendi.sini takdim eder ve yaşh-
ıı elini uzatır. Harpten beri bu 
adet bütün memleketlerde ta. 
ammüm etmit gibidir. 

Bilmek lazım 

Tıkanan boruJar 
Lavabo ve yahut maaluk boruı. 

n bir müddet aonra auyu liıylicfü 

botaJtnum.ğa bqlariar. Bunun aeb< 
bi boru cidannda sün seçtikçe biri
ken teressübatbr. Bonayu temizle. 
melı; için aadece bir uaul vardır. Hiç 
olmazsa haftacla bir gün bir likör 
kadehi Amonyalı: dölı::melıı... 

E nela kaynar au dökülür. Sıcak 
su borudaki mevadcb faluniyeyi a· 
lqı ıötüriir. Arkasından da dökiile
celı: amonyak ta diğer tereHübatı a. 
hr. 

Eğer bütün bu taabbüdatın üze
rinden bir siinıı:er geçirilecek olursa 
herkes kaydedecek ve yalnız Alınan. 
ya kazanacaktır. Böyle bir hal bilhaa 
sa Fransa ve ~rika ye bir nisbet 
dahilinde ol1m1k üzere Belçika ve 
Y ~oalavya için ağlr olacaktır. 

lngiltere'de Almanya'yı tamami· 
le ibra etmenin tehlikeli olacağsm 
anlauuıtır, zira, Almanya bu suret
le beynelmilel piyasaları ele ıeçir
mek husuaunclaki mücadelede aon 
derecede İyi bir mevkide bulunacak
tır. 

Bazı doktorlar mektep ve si
nemaların bir müddet tatilini 
talep ediyorlar.Grip salgını böy 
le devam ederse yarın buna za
ruret görülmeııi kuvvetle muh
temeldir. 

Perakirlık, elueriyetle Türklerin 
elinde olmak.la beraber Beyoğlunda 
ecnebi tebaaundan bir kaç biiyük 1 
Coiffeur çok para lı:azanm•ktaclırlar. 
Ecnebi perukiırlar, daha ziyade aaç 1 
boyalarında maharet ıösteriyorlar. 

Terzilerden ecnebi pek azdır. Ma
halle arslarmcla terzilik yapan bazı 
kadmlar arasında Yunan telıaaaı t.,_ 
aiJere •-düf ec!ihneldedir. 

103 milyon Alman t1ar 
BERLIN, 21 A.A. - Alman nıe

murlan federasyonunun mesleki .,,... 
pnma nazaran yer yii:zünd. 103 
milyon Alman Yardm 63 milyon Al
manya' da, 21 milyon diğer memle
k~tlerde, ıs milyon Amerika' cl11, 3 
milyon cenubi Amerilaı'da, ı milyon 
dünyanm aair alnamında. .• 

Ayni gazete diyOT ki: 35 milyon 
Arnerilı:a vatancla,ınm da Alman neıı 
!inden olduğunu iliıve eylemek mu
vafık olur. 

Türk- Yunan 
Mahkemesinde 

&griufainle Evkaf aleglıin
d~ki davalar 

Muhtelif Türk - Yunan Mahke
mesi, dün sabah toplanarak birkaç 
ileni dava rüyet etmiş, bunlardan 
bir k:ıamı karara kalmıştır. Bu me
yanda Seyriaefain 1 daresile Yunan 
Hükümeti ara11nclaki dava ile bir 
tahıala Evkaf arasındaki dava rüyet 
eclil • ıtiT. 

San'attan 
Men edilecek 
Ecnebiler 

(Ba~ı 1 inci sabil«k) 
caldan ııan'atlar arasnıJ:ı çalsıc:ıhır 
en batta gelir. Ticaret miidiriyeti es
naf cemiyetleri mürakahe büro&u ta
rafmclan yapılan bir iatatistiJe söre 
ıehrimizde alaturka ve alafra"'nsa mu 
sikiıinularının mecmuu 400 kitidir. 
Bunlann 24 Ü beyaz Rus, ıs sı Yu
nanlı, 13 ü 1 tal yan, 9 u Çelı:oslovak, 
7 si Macar, 7 si Romen, 6 11 Bıılıar 
4 ü lapanyol, 4 Ü Avusturyalı, 3 ü 
Sovyet tebauı, 2 si İngiliz, 2 ai Fran 
sız, 2 ai Alman, 2 si Mssırb, l i Leh
li, ı i de lranlıdır. Maamafib bunlar 
haricinde henüz kaydmı yaptırma
yan 50 • 60 kadar çalgıcı Ye muailıi
ıinas mevcut olduğu mohalı:lı:alı:tır. 

htanbulda ecnebi ça1111cdar çok 
İyi ıerait al tında, çalıımalı:ta ve .,._ 
aati olarak günde S liradan ıs . 25 
liraya lı:adar para kazamnalı:taclırlar. 

Kanunun ecnebi tebaası için ya
sak edeceği aan'atlardan biri ele tü
tü ıııüskirat tua ve aaire · i iabi-

Mürettiplik. •e ıazete mü.......;ı;.. 
ii T iirlllere münbHır ıibidir. Sim
sarlık tellilhk, ve bona mübayaaa
hğı edenler ananda mahdut milı:tar 
ela ecnebi vardır. Su, Telefon n Elek 
trik PrJı:etlerinde mütehassıs ufatile 
hulunan mahdut kimselerden maada 
ecnebi tebaa11 kalmaDUftır. Şoförler 
den yalmz sefaretane 'ile konaoloeha
nelerin tofcirlerile birkaç amatör ec
nebi tabüyetindedir, diğerleri Türlı:
tür. Bekçilik, hamallık lı:imiJaı Türk 
!erin elindedir. 

Ser artistlerinden eluerisi -
biclir. Bunlar büyülı: barlarda yülı:~ 
ücretler alırlar. Tiirlı: bar artisti.-. 
azdır. 

Şehrimizde lrulda Ye lı:aragöa ~ 
ııataıılarm adedi pek miohclattar -
eat ohmlar da Türktür. 

Küçük eıımf •• bıc:irleria jpncle 
ecnebi tabiiyetini ınuhafaa edealen 
•-düf edilmektedir. Baytarbk, 
kimyalı:erlilı:, dolrtorlalı:, ıliWfilı:, eloe
lilı:, eczaolılı:, miihendi.raı. a...ı.atli< 

silnıriilı: komia,.-ealaia '* --· Türklerin elindedir. Gueteciler için 
.ı.. h~ -lıi telıauı _... T.,.

1 lalar ........ Tirlrtir. 

Muhiddin Beyi ziyaret 
Belediye Reis muavini Himit B. 

dün Vali konağına giderek rahat •ız 
bulunan Muhittin B. le lıirlikte yeni 
belediye • Vilayet bütçesinin ihur 
için çalıtmııtır. 

Münir Süreyya Bey 
Yuıoalav sefirinin -.:e mera. 

aiminde lıalunnıalı: üzere telırimize 
sel T rifat U. mGclürii Münir 
Siirena B. diia alı:1rr'ıi treale An
bra'J• tlö=rieıtir. 

Zekit ve fitrenizi 
Tayyare cemiye

tine veriniz. 
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1 Glorya'da 

Tunus haydutları 
Glorya 1inema11 hu hafta . Ell.en 

Rlebter'in Tunuı Hayduttan ısnun
de bir filmini ıöıterecek. Bu filmin 
mevzuu audur: 
Rene Sertel, Paristen kalkıp, amca
_.. Tunuıta araplann bücwnuna 
maruz kalmıt olan madenlerine yar 
dmıa gibneyi karar vermiıtir. Yımın 
da, mııcasınm böyle bir hücuma tah 
minen se..ı.etıiği mühimmata ait ev 
..k ta yardır. Ve o ııoce hareket ede 
c:elıtir. 

O akf&Dl Rene IOkakta taarruza 
ufnyan bir kadmı kurtarıyor. Ko
let onu evine götilrür, uyutur, yanın 
daki .. esikalan alrp, rakibi Ferero'ya 
teslime sider, fakat yaptıiı hareket 
ten müteeııir olarak evrakı verme-
den ııeri döner, olımı biteni Rene'ye 
anlatır. Rene de onu beraberinde gö 
tünneye karar verir, yanlarında, had 
dizatinde karmıuo elinden kaçan 
fakat lı:encliıini tercüman ve kılavuz 
olarak tanıtan Doupon vardır. 

--ıımı:a----------~------~------------------~ ı~u~ccJ>.Nl sE"i J>.Ut. -r 
:Rotst ıçı-N 
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San'at mı 
Ziraat mı? 

- ·-
Dün Galatasaray'da bir 

münazara yapıldı 

1 Sinema -Tiyatro ı, __ ___, 
BUGÜN MATİNE Saat 15/30 

da VE SUVARE 
Saat 21.30 da 

Bir Kavuk 
Devrildi 

Yazan: Müsa 
ıhipzade Celal 

Yakında: 

YALOVA 
TÜRKÜSÜ 
ıilk musikili 

komedi 

Tab i.üt baş.lıca seyahat ...,....ı..ı, İ&tanbu.!0daki Fahri 
mümeesilıi: Mühendis H. ZECKSER Agopyan Han Galata. 
Tel. B. O. 163 Poata kuw.ıu: Galata, 76 telgnf adresi; 
ZECKSER ı.t.nbuı. 6 ill lZ Mart 932 de nüoıı.ıoelilder _. 
giai 6 iJa 16 Mart 932 de büyük fenni ve üıpat ııergiııi 6 iJi 
q Mart 1932 mt:tlı9U<».I eergİai 6 iJA 10 Mılot 1932 de Sl>OC 

Levazımatt ve mefnı .. t _..._ 

3185 numerolu biletle 

200,000 lirayı kazandıran 
Karaköy'de eski Borsa Hanı albndaki M. Gazi gi,esiııi 

> taliaizlikten tiklyet edenlere taniye ederim. Turban <I( 

1 Devlet Demiryolları idaresi ilanları 1 

No 6 ocak arluıtlaşları filminden bir sahne 
Manilyada, polis, Rene'yi, amca 

ınuı" kaılebnek töhmeti ile teYkife 
kal.kar. Bu OJUnu da oynayan Fere
ro'dur. Fakat Doupon Rene'yi kur
tarır ve otomobille kaçarak Cenova
clan ,,..,...... binmeye muyaffak olur. 
Vapurda Ferero ile Dupoaun kansı 
da vardır. 

Liseler arasında yapılacağını 
evvelce haber verdiğimiz müna 
zara dün Galatasarayda yapıl
mıttır. Münazaranın mevzuu ıu 
idi: Türkiye ziraat memleketi 
mi olmalı, yoksa sanayi memle 
keti ın i ? .. Ziraat memleketi ol
masını müdafaa edenler P rtev 
niyal lisesinden Orhan Bey, Ka 
dıköy lisesinden Vehbi Bey, ü
çüncü taraftar da Robert Colle
ge' deo bir efendi idi. Fakat haı 
ta olduğu için gelememi9ti. O
nun yerine gene Orhan Be_y bu 
noktai nazan müdafaa etü. 

25/ 1/ 932 PAZARTESİ GÜ
NÜNDEN İTİBAREN YA -
LOV A:. TÜRKÜSÜ !lk Musi
kili komedi Pazartesi için ıbi· 
!etler şimdiden kişede satılır. 

•ı 

İdaremiz için pazaırlıkla satın almacak olan 75 kalem lka
visli ateş tuğlası, ecza-hane ambalaj kağıdı, amerikan bezi, adt 

~cir, san balmumu, bez hortum, linelium, kırtasiye, muşam

ba frrçası ve saire gibi mubtelifülcins malzemenin pazarlığı 

25-1-932 tarihine müsadif pazartesi günü icra kılmacağınıdan ta 

!iplerin yevmi mez:kOrda saat 9 dan 11,30 kadar mağazada İs· 

batr vücut ederıek tahriıren fiat vermeleri bu baptaki malzeme· 

nin müfredat listesi mağaza dahiline asılmış olup nümune ge
tirilmesi icap eden malzeme için niimunclerinin berabet- getiril

mesi niimuncsiz vaki olacak teklifatın kabul cdilmi-yeceği ilan 

Majik'te 

No60cak 
Arkadaşları 

Majik ainemuı bu hafta No. 6 
Ocak arkadatlan isminde bir film 
gösteriyor. Bu filmin menuu ıudur: 

Alman hududunda kain bir Fran 
sız köyünde maden ameleei arasında 
bir balo veriliyordu. Oç Alman ma
den ameleıi köye tavıan satın ~ 
ğa eelmelerinden biliııifade bira ıç
mek için baloya uğramıılarcb. Misa
firler balodan ->ek hoılanmıtlar ve iç 
terinden Wilderer dıuısetmek anuıu 
na kapılarak Françoise Leclere is
mindeki kıza elana teklif etmitti. Çok 
a.abi olan kız hu teklifi reddetti. 
Wilderer kızın kendiıinin Alman ol 
duğunda~ dolayı danıetmediğini zan 
nederek arkadaılarile birlikte balo· 
dan çıktL Ertesi günü Fransızbr:n 
maden ocaklarında bir infilak olmuş 
tur. Tahliye ameliyeıinin icraıı roüm 
kün olmadığından herkes içeride gay 
rifaal bir J.alde bekliyorlardı. Yalnız 
ihtiyar eıki bir madenci torununu 
bulmak için hava alma ~~·~na 
l•avmağa muvaffak ol~ '~!' 
vaki oiduğu soı metre dı:rmdıge cn
•iyor ,.c orada baygın bır halde !<>
;ununu görüyor. Diğer tarafta AJ .. 
man mad~n ocaklarında bu felaket
ten bahsediyorlardı. Wittkopp ismin 
de bir ocr (, cı feli\kete uğrayan arka
u~•lurını lm~tnrmaiiı teklif etti. Bazı 
., k;\J3şlan bunu reddetti!"'• fakat 
biraz münakaşadan sonra İnsan.ilk 
l·i•leri •a'k~·ile bir tahlis tertibatı 
al~rak otomobillerle hududa geliyor 
lar. Ocakçılarc kanlan arasrnıla müt 
hi• bir heyecan büküm ıürüyordu. 
K~pıyı kırıp kocalarını kurtannak İs 
tiyorlardı. Bu sırada Alman ocakçı · 
ları yetişiyorlar, fakat halk bu ocak 
çıların Fransızları kurtaracaklarına 
inanmıyorlar, pazar günü Fransız kö 
yÜndeki baloya giden üç arkada' 
Kasper, Wilderer ve Kaplan tahlise 
İştirak ctmiyerek ocakta çalıtmakta 
dırlar. Kftıper dütüncelidir. lmdaıla 
gitmediğine nadim olmakt.adır. Fa
kat Fransız tarafına geçmek için da 
ha kıoa bir yol bilmektedir. Tered
düt etmeden aliıtmı alıp gidiyor. Ar
kadatlan flklmı kaçırdıiını düıüne
rek onu takip edi7orlar. lıte "hudut 
1919,. :razılı bölmenin önünde balu
nuyorlar. Üç madenci böıme,.i acı• 

yarlar. Madenin dehlizlerine geçi~ 
lar. ihtiyar madencinin torun~ ilo 
hulunduia ,.ere geliJ'Orlar. Tahlıs ~
meliyeııi devam ediyor. Almanlar bu
tün kunetlerile çalııı~orlaredir. Hemenw·u 
bütün madenciler emnı,.ett · 1 

k bi -=-~ııü ititiyor. Sıçnyor 
opp r •-~ d "ki Fran

ve Emil ye Jean _..nn a 1 • 
. . . ·· ·· Emil çıldır ıız madencaıını goruyor. "kim 

mıftır. Bu esnada Wiıtkopi!'un . . 
eli saılaımı ifitince ED111 kendııu 

r o,, 'Y 1 at-" harpte zannediyor ve ay un. .... 
diye bağırıyor. Onu kurtarma&'• ge
len Wittkopp'ln boğuımağa batlıyor. 

Wittkopp ona hatasını anlabnağa 
ve bir arabaya bindirmeğe muvaffak 
oluyor, araba .ç~k a~r ol~uğunc!an 
Wittkopp'u ıürükleyıp bir çukura 
yuvarlıyor. Wiıtkopp yaralanıyor. 

Tunusa selince, Ferero bin bir 
çare ile anlan yalıaiaııu,.a uinıtıyor 
iH de bu üç ahbap ça""flar kurtulur 
lar, cephaneleri de ele ge.;irerek "azi 
yete bakim olurlar. 

Üç Fransız musikişinası 
lstanbulda 

Haber aldığnnıza göre, pek ,... 
kmda, lıtımbala üç Frımıız mU1iki 
fİDalt felecek Ye bir konser Yerecek 

Diğer taraf, yani, menfi tara 
fı müdafaa edenler Galatua
r~ydan Bahadir Alman liaesin
den Ertuğrul ŞUkrü ve Feyzi~
ti liseeinclen Feyzi Berlerdı. 
Bir buçuk saat sürm bu mllna· 
zaradan aonra hakem heyeti 
bir reye kaqı iki ile menfi ta~
fı müdafaa edenlerin wandıııı 
m al>ylemittir. 

Aero Klübe ve tayya
reciliğe ra~bet 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Şehzade Başında 

Bugün gündüz .saat 14 tıe 

umuma ve talebeye 

Samsan 
4 ıpend.e 

Akşam uaıt 21,30 da 

(ocama Bir Metres 
4 ıpeııde 

Tercüme eden Muhtar Bey 

Yarm akşam eaat 21,30 da 

AKTÖR KIN ------·- BUGÜN SAAT 16,30 da mati 
Dün Galata...._,. lisesi talelıesia- ne vesuvare saat 21,30 da SON 

den üç efendi, ellerinde tasarruf kum 
baralan olduiu halde Aero Klübe OLARAK FRANSIZ TİYAT 
,iclerek tayyarecffiie ha.-eskir old~ ROSUNDA DOUGLAS ve 
larmı ve bu sebeple lılübe ka~~- ZENCİ HEYETİ 2 ıkmımlık 
melı: arzuıunı:la bulunduklannı bıldir ı 
miıler ve derhal duhuliye ücreti o- ve 18 tabloluk muazzam opeıre 
1ıırak kumbaraları muhteviya~ ti olan LOUİSİNA'yı tıcmsii 

Tunus lıagdutları filminden bir sahne 

•ermeie hazır oldulılannı IOJ'• 
lıımiılerdir. K.lüp idaresi bu gtınç
lerin göıterdiği alakaclım pek ziyade 
müteha11is ulıırak kendilerini mecca 
nen kaydetmiıtir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütenaaaıaı 

' Cumadan maada hergtin öğ
leden ııonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanbulda D' .. anyolun

Tahliıiyeciler çıılıtıyorlar fakat cid- terdir . 
di bir netice elde edemiyorlar. Tele- Bu artUtler Dany Brunıchwiı., da ll8 numaralı hususi daire-

ol Andre Huvelin, ve Madam Huvelin il" h talıkl 
fon kablolan yeniden muayene u- dir. San'atkirlar, önümüzdeki aımar sinde dalı l as an mua-
nuyor. Bu esnada üç Alman maden- leli günü -ı 18,30 da GLORYA yene ve tedavi eder. Telefon: 
cinin kaza mahalline vüıulinden kim ıinenıa11nda zengin bir proğnunla İstanbul 22398. Sıra numara· 
ıenin haberi yoktur. Dehlizlerin sü- bir mıuiki konseri YWeeelderdir. 
kı'.inu içinde telefon çanları ittiliyor. Programda k- ve ..iolonsel smı beklememek isteyenler, 
Wilderer telefonla bağırıyor: Burada için eski pllr'Çlllar, Boiımoutier, Bre- kabineye müracaatla veya te-

Bir h.. - val, Loiller, Habanera de Ranl'iıt · 
bet adam imdat, imdaL uınu eserleri h-ecanlı cNoctw M» ile lefonla randevu almalıdırlar. 
tesadüf bu bet madenciyi kurtanyo.-. LiliBoul.;~er ve nihayet Albert Rou L------------

edilecektir. -· Üsküdar Hale sinttnasında 
Adalet Kurşunu ilaveten Cesa 

retin Mükii.latı 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İetiklfil caddesi 

3üyük Parmak kapu, Afrika 
'ıamna biti~ik Apartmıan 
'la 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
~at: 14-18. 

Beyoğlu Döıdüncii Sulh Hulııuk 
mahkcm e ı . .Yn : T~re1rıeıa.inc mah.k.1C 
mece vaziyet olunan mütıeftffa 
Ane 1ı.anmıa ait olarak Beyoğlun
da hmcyin ağa maba.llcai'~ macar 
~ 25 numaralı ~e 
mcvc.ut eşyayı metruke 27-1-932 

Çarpmba aaat ıs de açılı: -
tnııretile emJacakm. Talip olmılsHaftalar geçer Wittkopp ve yaralı 11el'in trioıu Yllrdır. 

lataınlıul: Birinci iflis memarıkı- rın mczldlr gün n sattıe awballin-

ğundııın: de hazır bulurmıalan ıü........ iUo 

olunur. (292) 

lstanbul Tramvay Şirketi 
iLAN 

Yolcuların fazla yavaş inip binmeleri yüzün 
den Tramvay arabalan duraklarda lüzumun
dan ziyade kalarak umum seyrü sefer bu su
retle teahhura duçar oluyor. 

1 
Istanbul Tramvay şirketi, bizzat kendileri-

nin ve halkın menfaati namına, yolculardan 
daha süratle hareket etmelerini rica eyler. 

Bundan başka yolcular inecekleri ihtiyari 
durağı, ondan evvelki durağı geçer geçmez 
biletçiye bildirirlerse aürat ve intizama yar
dım etmiş olurlar. 
Aynı maksatla, bir ihtiyari duraktan ara

baya binmek isteyen yolcular da, vatmana 
durmasını işaret etmelidir, yoksa arabc tevak
kuf etmeden geçer. 

lstanbul, 19 Kanunusani 932 

Müdiriyet 

Istanbul Deniz Levazımı 
Sabnalma komisyonundan: 

5000 kilo yerli pirincin ~ münııkasası 6 Şubat !>32 cumar

tesi günü saat 14 te. 
Yukarıda miktarı yazılı yedi pirincin bizasmdaki gün ve 

saatte açık münakasaaı icra edileceğinden prtnameeini gör
metk istiyenlerin her gün vıe vemıeğe talip olmlann münakasa 

gün ve saatinde muvakkat taninadaırile birlikte Kasımpaşada 

Dcrılz levazımı Satmalma kcmİsY'CJlluna müracaatları. (200) 
Almanlar iyileşiyorlar. Fransız .has- lıtımhulcla ilk defa olarak salı-
tanesinden çıkan Jean Ye Emil ve cak hu parçaların ,..ı.rimiz -ıüki 
doıtları Al-olan. hududa ka';'ar ge- amatörleri Wafmdan lerzetle dinle-
ü"n"p ıüknuı v• mınnetle lfl!Yl ecleı·- • . • .. •t d" 

Adfta: Qalataıdıa Fıer,,.,.,,ı.e........ olııSMK. , ______________________ _ 

Jer. 
necegını umı e ıyoruz. rıoda Marikyaı Haruruııa lZ No. da ------------

-~ 

~'atkirlardan Dan,. Brıuucb
J wig .. iolonıel, Andre Hu .. elin keman 

ve Madam Huvelin piyano ç•lmakta 
dırlar. 

Merikyen Efıendl: t.tanbul 5 inci icra M-.lu-
Ba.ladc isni v>e adre& yadı oWı tundan ?ıhbew< ..., peraya çemı. 

- if:liaı açılıp -fiyeıı.la adi şe-- m 1 ıe karar •eri.len yuılıane .ı.
kilde yç~asmıı karar -ü:ııit ol oape. ..., koltuk ft eair CIJ8 24-1· 
dufundan; 932 urihlıııe müııadif Pus gilrıll u

Gazi Terbiye Enstitüsü 

Müdürlüğünden: 

Mnrg Carlgltt'in ilci poza 

Billie Dove ,. Boyalı 
Melek ,. filminde l _ .Müf.llııdcn &1acatı oı- ve- at l2 dm itibaıuı. Beyoğlıunda Tü

ya n:aıtannda ietilıkak Mdiasında ne.) bafmda Si 1 No. la dilklı*ı önlin 
Bu filmde süze11ik mahadai l>ıllımanlanll alacak -.e >ddial&rmı de açılı: armrma ile eatüıcağmda 

BiUie Don tarkı söyliyor -.e dan- i§bu Hiodan bir ay içinde eyyamı tıalip olaolann mah•lünde huır bu 
ıediyor. Bucün ainema ileminin. en olma .tıımacak mmnırum mil.-tı!Eı 
cüzd yılclrn olarak tanıma Billie •umiye müst-cSna k üzere her-
Dowe (Boyıılı melek) namnıclıılı:i IOO gün -t 9, dan 17 ye kadar Sulta-1.~-·liın--o-ı.-_ ... _. _______ _ 

Kurtulu~ Hacı Ahmet mahalle-

Mektcblıniz Kimyabanesi için 2435 lira mı.ihanmen bedeli 
dlt ve levazım kapalı zad mnlile miinalcraya lı:omnuş oldu

ğııından şartnamesini görmek istiyenterin hec gün mektep ida
resine ve miirıatı ya iştirak eıdecdclerio de ihale güaü olaıı 
4-2-932 perşembe günü saat 10,5 ta yüzde 7,5 muvakkat teminat 

ma1ılıw:lan ve ueul dairesiode tamim edi1mif tdtlil mektuplan 
ile mdr:tepler mübayaa komisyonuna müracaatlan (232) filminde bir knt daha lemayÜz ebniı nahmette wki adliye biıı>Mında ic

tir. Billie Dove'.,n terenniim ve nlu ırayi vuifc eden ikinci ıi.flas darre
ettiği hu sözlü film gece eğlence <ıin.e aeterek alacalolıarmı kayt ettir- sinde ,.n eokağmdıl 61 uuma.rolıu 1-------------------------

hanıede mukim iken ıeıl.yewn ilaımet mahallerİDİD çok meraklı hayatmı .. 
tasvir etmektedir. Amerikanın me!- mel.eri ve eenet def~ gibi delillc
hur muluırrirlerioden «Fanny 1 i her ne ise l.ıiınlarm '1811 veya mu
Hlf!'lt» un (Bu küçük lnzcağıza yar ..add;ık &wıetleııi.nl vermeleri. 2 -
dım ediniz, adlı bir romanmd- muk Mu"flise Bor"kı olanların yukarıda 
teloisıir. 7 

Billie Dove gece klüplerinden hi- yazılı olan cnüddot zaıı:fmda borçlar 
risinin sahipliğini yapmakta ve aık n mik.daranı yauiım.lıııırı hHjfroo 

ıarkıları ıöyleyerek dekolte nlıslar hareketin .ceıa kanunu mucibince 
yap-ı.tadır. takibat ve ce;11l ~'uliyetıe uğraya

Fbeilm) i~ szah"'.e vazo (Milleanwe c:ıiklarnu bilmc!.eri, 3 - Müfli6iıı 
We clir. arif Edmund Lowe, nakit ve tıahvilitı..., buna 
Billie Dove'un rol refikirdir. mallarını u· luıu ~ 

Bayıılı melekte çok güzel ""°lu-ı miima!llİ.1 ı.ıyme 1 evra . ne 
lar mncut olup bunlardan bir kıamı euretlc otunıa ol&llill ellerinde bu1.un 
m"§hur T"?.or P~ıer. H.iggina larafm \ duranlar i.stıer şahftl .istet: banka ve 
dan termmum edilmı,br. . ~ o!UllU'D. buınlarm üze 

(Boyıılı) melek) Bu mevıimin za l "'"T m -L<.._ •-•-L 
f 1 • d b. . . . ı '-iJ d--'--' riudeki hakları """"ou ~ !jlll' er erın en ınımı "'" e .,..,,,.ur. '"'--'·• .,.,...,, 
ı------------- ' tile 0 malJarı aynı m_. ı,,....-e 

· Garbi Trakyada 
tevziat 

1 
daireye vennoll>ri• Y«meı:J.er.e c»-
zat takibat ve metı'uliyct.e uğraya
yac:ıkları mıu:eıret bu.ı.rnmadıkçoı. cüc 

1 ban haklarından mahrum laılıııcakla 
Garlıi Trakya'da mü•lüman etab. nnın lıi.l.irun<.'tli, 4 - 1/ Şubat 93Z 

1ilere iadei kabul olmiyan mallarına T ·ıı.; müıııadl.f pa..nıcei gllnU 
mukabil tevzi edilmekte olan 150 an nede ıacakWıarıın ilk fçtima-
hin lngiliz liraımdan ~imdiye kadar saat 14 8 . 

250 parça mal sahib!ne tevziatta bu- da hazır )ııı.lııınm:ı.lı "" m~ 
lunulrmııtar. D~ha tazmini talep e- mü~erek borçlulan 11.e lııeR.11.ermm 
dilen 500 parça kadar mal vardır. ve borcu tekeffül eden .W lclmae.le· 
Bedelleri tazmin edilecek enızinia . . t'--~· hazır bulıuıımaı<a hak-
beher clönümii için bir lnııili:z lirası nn ıç. =- ,. 

·ı kt d' !arı olduğu Uin olunur. yen mt e ır. 

{;ihı meçhul bulıı.wıan Dimkiri Kızı 
Domna ı..uma: 

Beyoğlu İcra İtılıru merciıirıden: 
Yani Ran>Jami>o ~mm:re borcu 

nuzdan dokyı eall.J tar2mın •yini 
zaıınmda çıbnlalı. ccl.pnamc İ.ka· 

metgahmızm mcçhaliyetioc bİlıa· 

en tebliğ edilememiftir. 21 M.t 
932 tarihine mliaııdif ıı>uaneai gü
nü saat Il dıe Beyoğluada kiiıı Be
yoğlu J cra itiru meroii buJulunda 

büiiaale ""YA bilvekile bazır bu.lıw1" 
manıa lüzumu ilioıen tıeb1il ol&ıou.r. 

fstanbUil Betine! İcra Mcmmlıı
~ndan: 1stanbu1'da Vezir Hanın
da Kttpdöşin fabriıı..ı eahiiıi Kaca 
bet Dökmociyeın Efenılintll ~ 
kal ve Anmndl veki.lleri ~ 
.Meklıi Hi.lımet Beyin Maaıfxıa 
mebni mahcuz olan fabrikaunda 
mevcut makineleriıııilı. par&J19. çev· 
dlmcei mukaıncr oJmakloa 31-1-932 

4ıarilılne mGoadif pazar cünll 1&at 
12 den itibaren biriod arttsrma mu 
ille münyedeei Mıra kıl-"' iınc!ıın 
taliplel'İ.n mahallinde hazır bcııWııaıı 
memaruna müracaatları 4-tin o.\unur. 

Ziraat Vekaletinden: 
Vek!let ihtiyacı için (11) adet ııel.cldör makinesi müs

tacelen ve pazarlıkla mübayaa olunacaktır. Bedeli mubaınmeni 

(lS,500) lirırıdır. İhalc6i 26-1-932 tarih.inde icra k.ılmııcaktır. Ta
lipı.erin şartnameyi almlk Wıere her gün ve bedeli muhamrnc
nin 'fo 7,5 ğu olan (1162,5) lira teminatı muvakkateleri ile iha
le günü usulü dairesinde Ziraat Vekaleti Mübayaa Komisy<mu 
na rnüra<:aatlan ilin olwıur. (256) 

Muallim Mubahat Bey tarafından 
Terci.hm edilen Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

111 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ 
BULMAK SAN' ATİ 

Eecıderl gayet güzel bir ıekilde intişar etmiştir. 
Bütün tı adamlanna tavsiye ederiz. 

Teni mahalli: Milliyet Matbaası. 



( 

) 
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YET CUMA 22 KANUNUSANi 1932 

E:dere Fosfatlı Şark Malt Hulisası Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

HASAN ZEYTİNY AGI: Türkiyenin ve bütün dünyanın en leziz Haatahklarda içilir. Yemeklerde ve aalatalarcla 

OROZDi-BAK 
1855 senesinde müesses 

Ancak senede iki defa eşyai mütebakiye ve reklam satışını yapan 
ve bütün Türkiyede en ucuz ıatan en büyük ticarethanedir. 

7 Şubat Tarihine Kadar Halihazırda Bütün 
Dairelerde Eşyayi Mütebakiye Satışı 

Mantoluk safi yUn envers damier kumaş• 
lan sen moda renklerde 

Krep dötin, birman jorjet emprime 

Tamamen ipekli kadın çorapları, son mc. 
da renklerde 

Yerli ve Avrupa mamulib ipekli ve fildfA 
kos erkek çoraplan 

Nim yUn fanllilar 

Safi lııgillz yilnünden fanflilal' 

Pamuklu fanililar 

Erkek mutambalaı 

Erkek paltoları 

Çocuk kostilmlerl 

Erkek koııtiim1erl 

Kuruş· 

340-400 

250-285-335 

55· (51 fin)-195 

30-35-50 

165 
395 

65-75-80 
1300 
1400 
500 ' 
800 

ve en nefis yağıdır lezzetine. payan yoktur. 

Bu müz'iç öksürüğü 
Emulsiyon Skot 
ile teskin ediniz 

Ökııürük ve nezle tehlikelidir. 

Kat'iyen ihmal etmeyiniz. Hemen 

ölaı!irüğü tıcskin ve en müzmin nez

leyi def'eder. Emulııiyon Skot ci

ğerlerinizi hüsnü muhafaza ve ih
mal edilmiş nez.leden mütevellit 

mühlik bronşitle~den vikaye eder. 

Göğsü zaif olanlar, nezleye müp
teUI olanlac ve tiitiin içeni.er her 
ha.ide boğazın ve ciğerlerin nazik 
enaacmı beslemek ~ sağlamla§tır
mak için Emu.l.ı;iyon Skot içmeleri 
lhımdır. Bir şişe alınız ve tecııu.be 
ediniz. Çocuklar seve eeve içecek
ler ve büyülı:Je-r kolay hazmedecekler 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Birinci Fıırka Topçu taburu ı leııin de vaıkti muayyende te

nun ıhayvanatmm arpaları lkır- minat ve teklifu.amelerilo lko
dırılaca:ktrr. İhalesi 26-1-932 ta misyonumuza müracaatları 
rih &alı gıünü saat 15 te kamis- (681) (4618) 
yonuanuzda yaprlacaıktır. Ta- • • • 
!iplerin şeraiti ve kırılacaık ar- K. O. ve birinci fırka krta-
pa mi.kıd<ıırm.ı anlamak üzere Se atı ihtiyacı için sovan aleni 
limiyede F. I. Levıa.zımma ve münaıkasa ile satm alınacaktır. 
vaıkti muayyeııde komisyonu- İhal.~i 6-2-932 tarih Omnar
muza müracaatlarL (37) (243) ~i gıünü saat 15 te doomisyo-

* * • nuımwda yapılacaktır. Talip-
Ordu sthhiye ihtiyacı için ierin şartnamesini almak üze

ibiır taknn seyyar •baktiryoloji re heııgün münakasaya iştiralk 
laboratuvarı kapalı zari' usulile edeceklerin de va!kti muayyen 
25-1-932 tarih pazartesi günü de Komisyıonumuza müracaat-
saat 14,30 da ihalesi icra oluna lan. (30) (214) 
caktır. Talipleri şartnamesini 
almak ve münakasaya iştirak 

etmek üzere teklif mektupltıri 
le birlikte vakti muayyende 
kıomisyonurnuza müracaatları. 

.ı, 
(5) (9) .. . . 

111. K. O. kıtaat hayvana
tınln ihtiyacı için saman alıeni 
münakasa ile alınacaktır. iha
lesi 23-1-932 tariıh cumartesi 
günü saat 15,30 da komisyonu 
muzda yapıl.acaktrr. Tali:plle
rin şartnamesini almak ti.Z'Cre 
hergün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de vaıkti muayyıen 
de dromisyonumuza müracaat
ları. (687) )4667) 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz Postası 

Sakarya 
vapunı 24 Kanunusani 

Pazar 
g-unu akşam saat 17 de 
Sirkeci Rıhtımından ha
·eketle, (Zonguldak, İnebo
lu, Ayancrk, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon Rize ve 

(Hope) ye ~ziı;ıet ve 
aynı ıskele-

lerle Görele, ve ']nyeye 
uğrayarak avdet edecek
tir. Fazla tafsilat için 
~irkeci Meymenet hanr al
'.ında acenteliğine müracaat. 
Tel. 22134. 

SEYR1SEF A1N 
İdare rıhtımı üzerindeki 

kUlii:>e Mayıs 933 nihayeti
ne kadar müzayede ile kira
lanacaıktır. 

Teminat % 10. İhale 25-1 -
932 saat 17. 

Hammlara safi yün mantolar son mod• 
renklerde ve kürkl9 müzeyyen 2500 

1 
dir. Doktorlar Emul-

1 
siyon Skot şurubu-

Ordu aıhlliye ihtiyacı için 
memlu sıhhiye aıtca çantasın
dan 356 adet kapalı zarfla 
25-1-932 tarih pazartesi günü 
saat 16,30 da ihalesi icra oluna 
caktır. Talipleri şartnamesini 
almalk. ve rnünaık3'Saya iştirak 

etmek üzeı:ıe teklif meıktuplari
le bi.rliıkte vakti muayyende lııo 
misyonumuza müracaatları. 

K. O. Topçu ve nakliye ta
ıburları askeri konağı hayvana J 
tmm ilıtiyacı olan 6aman ale
ni münaıkasa ile alınacaktır. 

İhalesi 23-1-932 tarih cumar
tesi günü saat 15,30 da ıkomis
yonumuzda ya'Pılacaıktıır. Ta
liplerin şartnamesini almak ü
zere hergün ve münakasaya 1 

iştiraık edeoeılderin de vakti j 
muayyeınde komisyonumuza 
müracaatları. (687) (4667) 

Alemdar Zade l\'lehmet 
Vapuru Karadenize 

Bülent VAPURU 
Safi yün son moda kumaılardan roplar 

Kilçük kızlar için roplar 
1500 
500 

! 
ıwn balıkyağmdan 

üç defa daha kuvvet
li olduğunu bittec
riibe isbat etmi~er

dir. 

25 ~· Pazartesi 
sanı 

Yerli mamulatı safi yün battaniyfllel' 
165X22S boyunda 600 

Muhtelif kumaşlar - Sahtiyan mamulat - Şap
kalar - İç çamaşırlar 

ltrayat • Mefruşat • Saatçilik • Züccaciye • Mut· 
bah Levazımat. V. S ... V. S ... 

Yalnız 7 Şubat Tarihine .Kadar 
' , 
Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM 

. .. . . --~ ·' ' . .. ~k • 

Tasarruf haftası sizin için bir başlangıç o sun: 

-~ 
~ 

Siz de Bir Kumbara Alınız ... 

Tütün inlıisarı nınuıni ınO~ürlü~ün~en: 
1 - Kapalı zarlla şartnameısi dairesinde lst-.ınbuıl için (510) 

METRE MİK'ABİ KERESTE: 1-2-932 pazaırtesi63at (11) de. 
2 - lımi:r için (90) TON GAZOİL 4-2-932 perşembe saaıt 

(11) de; 
3 - Kapalı zarfla (98,500) KİLO SELLÜLOZ KAGIDI 

şartn.amo ve nümuDesi veçhi.le 25-2-932 perşembe saat (11) de. 
Taliplerin % 7 ,5 teminat akçelcrini h-.ımilen muayy«ı ıgün 

ve saatlerinde Galatada Mübayaat Komisyonuna müracaatları. 
(268) 

Konya Ovası sulama idaresi 
işletme müdürlüğünden; 

Yarına nahiyesİ.nıe tabi Hayrioğlu kariyesi civarında inşa 

olunacak bir adet bina Aleni ll'lll'ette münakasaya vazolunmuş· 

tur. İhaleei 15 şubat 932 tarih~ müsaıdiıf pamrtesi günü saat 
on beşte Sulama meclisi idaresi tarafından icra edilecelk.tir. Ta
lip olaırlaırın me~ binanın bedeli keşfi bulunan 3860 liranın 
yüzde yedi buçuğu olan 290 lirayı nakden veya meblağı mez
kfir mu'kabilİnde hükUınetçe m.aıkbul ve muteber bir bankanın 
teminat mdktubunu idare veznesine yatırarak alacakları mak
buzu meclisi idare riyasetine tediye eylemeleri ve bu bapta ma
lfiznat almak istiyenlerin Sulama idaresine müracaatları. (270) 

l Ticaret işleri Umum Müdürlü
tünden: 

30 İkinci tqrin 330 tarihli kanun 
hükümlerine göre tescil edilıni§ o

.lan ecnebi şirketlerinden Fransız ta 

büyetli (Memaliki Şarkiye Franaız 
Bankaaı) run Türkiye umum vekili 

bu lrett müracaatla §irlrıetin Yeni 
Postahane caddesinde Erzurwn Ha 

nmdaki tali tubosinıin 1-12-931 tari 

hiıı<len itibaren faaliyetini tatil ede 

eeğini ve tasfiyeye Galata merlı:es 

tubeainıin memur edildiğini bildic

mit olmakla mezkiir talt şube ile a

Wıaaı buluıııanlarm tirkete ve ica--

bmda İstanbul mıntakıısı Ticaret 

müdürlüğüne müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

~iKKIT 
Bahçen.izde meyva a
facı mı uBağ mı,, 

dilanek ôııtersiniz ? 

Erenköyünde Kazasker mahal.leain
de 30 numaralı bahçede eu.-eti mah
ınıısaıda ve Bulgaristanda yetiştirdi
ğimiz her nevi yemiş fidanlarile A
merikan anaç.Jarı üzerine aşılı ve 
köklü bağ fidanlaruwzdan itifa.de 
ediıı.i:ı 

Vakit ga.i.p etmek
eizln ciğerleri sağ

lamlaştıran hakiki 

EMULSIYON 
SKOT'u 
Hec yerde .isteyiniz. 

DİKKAT 
• Her ilaç müeıısk değildir. 

Her ilana inanmayınız. 

GLANDOKRATIN 

(3) (7) 

Ordu sıhhiye ihtiyacı için 
ikmal ettirilece6ı: har:p paketle 
rine lüzıum olan 8 kalem mall
zeıne ıkaıpalı zarıf usulile 25-1-
932 tarilh ve pazartesi günü sa
at 16 da ~halesi icra ıkrlınacaık

tır. Taliplerin şartrumıesini al
mak vıe münakasaya İ§tiraık et 
meık üzere teıklif mektuplarile 
biırlikte vakti muayyenıde lro
misyonumuza müracaatları.(6) 

(10) 

• • • 
Birinci ıfmıka 'krtaatı •ha!yva

natmın saman müııa.kasasmda 

(Zonguldak, İnebolu, Ayan
:rk, Samsul), Ünye, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, ve 
Mıapavrı) ye azimet ve a v
dette aynı iskelelerle Sür
nene ve Valkfiıkebire uğra
ıaıralk avdet edecektir. 

Müracaat mahalli, Ala
iye Hanı 1 inci kat Tel. 
'1037 

Dr. A. KUTiEL 
verilen fiat pahalı ıgörülmüş ve Cilt ve zührevi hastalıklar mü

münaıkasası rıaıkledilmi.ştir. !ha tehuauıı. Karaköy, büyük mahal le · 

lesi 26-1-932 taıriiı salı günü bici yenmda 34. 

6aat 13 te lııomisyoııuınU2Jda ya letaınOOI tkiruıi WA<ı ınemurh: -
Meghur Prof. Brown Sequart ..., Ordu sılhhiye Hıtiyacı için iımdan: 
Stoiıınahm Jrıeşfidir ve <teTkibi 66 kalem dit alit ve edevatı pı'lacaktır. Taliplerin şartna- Adree: 1-nbul'da Alaca hamam 

•-- meısini almaık üzere her gün ve 
HORMON vıe ..... itinıdir, ıkapalı zarf usulile 25-1-932 pa- mü:ıı:aka:sıas:ma W+iraJt edeoeik- caööeeinde 89 No. ı... mağazada mu 

uzviyetten alınmıştır. za:rtesi günü saat 15,30 da iha- ·~· gamma illc<:arı Yani İ&tıevanidi. 
Ademi iktidara bel lesi icra kılınacaktır. Taliple- lerin de vıikti muayyıende it<>- efendi : 
gev§ekliğ-İne ve · · almaık misyıoımımuıza müracaatları. Balido iani ""' adre9i yazılı olan ri şartnamesını voe mü-

zafiyeti umumiyeye (46) (284) .aıtın i.flieı açılıp tafi~n ..Ii şe· 
ıraıkasaya iştirak etmek üzere --''-' ı '--ı ı-..•ı yeır.1"" dcvadr, erlrıek ·- • • • ldlde ~p.ı.:ı-ır. kaıu v ......... ş o 

~:, -;:.kı y~~r. Her eczazıeck teklif melktuıplarile birlikte duiun<Jan, 
bulunur. Kutusu 200 kuru,rur. vakti muayycode tronıisyo.nu- İstsıbul yoMama müdiriye- ı - MUf.liedaı. ..ı.r.atı....., veya 

Umumi dc.poou, İstanbu.lda ZA- muza müracaatları ( 4) (8) ti emriııdeıki kanije motörüııün rmllıınnda ietihlr.ak lıddiasında bulo 

MAN ecza deyoeudur. Dr. BEY- * • • mün:aıkasası bir halta tıfilidı: e- ..nlarm alacak ..e iıQdialaruun işbu 
ıERE tesirini teaübe lçinl kutıu İst811bul'da bulunan kıtaat • İh iaodan bir ay ö91ııdc eyyamu res-

makbu 
__ ,_.b"'-~- dilmiştir. alesi 27-1-932 ta- miye müa- olmak Uııere hergün 

z m..,... =~ mecı:anıen ve nrliessegatm ckıınck ve er- ~-............, ..::...ıı 13 
ı .!go:·n:d;eril~· ~ir~ . ..:::: ~m ~ 'i'" .. ~" '6 ....... saat te aaat 9 dan 17 ye kadar Sultaııalımıct 
• zaklannm scrıen.in nalkliycısine komisyonumuroa yapılacak- 11e vaki Adliye biooamdıa l.cnıyı va-

pa.ııarlııkla verilen ıfiat muvafık tır. Tali'Plıerin şartnamesini al- .zife eden İkinci iflb dai.re&ine ge· 
görülmediğinden teiırar fiatı mak Ü1Jel'C her gün komisyoanu J.erek aJacaklaruu kayt ettinneltti, 

zaı& münaıkasaYQ vazedilmiş muza 'Ve motıörü g&melk. üze- ve ~ ve defter gibi delilleri hc:r 

Ecnebi memleketlere 
ıriden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~a ~oınıner~iJall 
1TALYANA 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyahin çek

leri) satar 
Liret, frank, İngiliz lirası 

ıeya dolan frank olarak sa
~ılan bu çekler sayesinde ne
·eye gitseniz paranızı kema
'.i e:mniyetle taşır ve her za
nan isterseniz dünyanın her 
. arafında, şehirde, otellerde, 
{apurlarda trenleroe bu çdk
' eri en küçük tcdiyat i.çin 
1akit makamında k.olaylııkla 
;stimal edebilirsiniz. Travel
ıers çekleri haıkiıld sahibin
-len başka kimsenin ıkulla-
1amayacağı bir şek.ilde ter
•ip ve ihtas e<lilmiştir. 

Zühreviye, bevliye tedavihaneai 

Dr. HORHORUN1 
Beyoğlu, Tarlabaşı, Taksim Zem-
fıak ookak N<>. 41 - Tel.3152. 

t ir. -t.L-•-: 23-1-932 cumartesı· ilama :u·rı . mü oe Mıe bunlann ası.! veya muaaddak 
.uıa.ı~ ı:ıe Y'O muuı yetıne ve ~rlni veımekri, 2- Müfl i•e 

1 günü saat 15 te komisyonumuz naka&a6ıına iştirak cdeoeıkleıin borçlıu olanların yukarrda yazılı o
' da yapılacaktır. Taliplerin tart de '9akti muayyeınde ~<>- ıan müddet iı;iı>cle boırçıları mikda..-t-

namesini almaık üzere heıııgün nuımıza miiracaatilan. (50) nı yazdrmıa.larr hilUma hareutin 

ve münakasaya iştirak edecek- (288) oea kanumı mw:'ibince takibat ve 

---- ------------------- ıne.'uliyetıe uğrıy8""lklaru11 biJmcle 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Başlamıştır. 

Alb keşidelik olan işbu tertipte 50.000 
numara kamilen ikramiye veyahut 

amorti kazanacakbr • 

1. Cİ Ke,i~e: 11 ' o B j T 19l2 
BUyük ikramiye 30.000 liradır. 

Biletler Sahlmaktadır. 

ri, 3 - MUfl.l&in mallarım nakrt ve 
talni.IAtı ve buna müınaııiJ kiymctli 
e-nalmıı her ne euretiloe oluTll8 olsun 
ellerinde bu!undunriar ister fllhı.tl 

later ı.nlıa ve sair mi> iee.· oleun 
bunlanıı U&erlndekıl bakılan mahfuz 
blmek fQrtile o maı.Jan aynı mı -
det iç.inde daireye v<mnekri, ' 
mesl.e:ree uzal takibat ...., meoı'uliyc 

eıe up.y..:alcloın, - bu.Jurıma. 
dılr.ça rUchcn balolanndaııı. mahrum 
Jmlacaklannm bi.Iİıımeli, 4 - 2/Ş• 
ı.t/932 Tarihine müııad.lf ealı guııü 
.ut 14 de alııaıkltlıını yukarıda 

yanlı olan UU. daittei2ıde be.zır bu 
n-Jan "" müfliaitt milştcrek 
borçılıuılari.!e lııeflJ!erıiııfn ve borcu tc 

nffW ede:ıı mlır lrimeclerin içtima 
da hazır bt..ı.ı<ımafa halclan olduğu 
i ltn olunur. 

Ramazan münaaebetile ·----- -----------
15 Kiıiden mürekkep aile Türk Saz Heyetine ilaveten ZAYİ - Evkaf 6dlıres!n.dcn al· 

m.Jıu olduğum maaş cüzdanımla 

Kafkas Azerbaycan Hakiki ı.ıhilr. mühilrümU zayi eyledim. Yt 
nitıiıni çılaırnaığımdan aılcisin·~ 

Dr. TA ş ç ı y AN Türk Musiki Heyeti hubno olmıııdıtı ı.un oıu...r o -
Zührevi hastalıklar tedavi.han<!ai 1a Okçıu Musa camiei müezzin ı 

her akşam L O N D R A birahanesinde 1 İmıaiıl 
~.:~ :::::=. :"uhane6i kar- ' terennüm etmektedir. . ~ya -------·-

·~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~.r~,IJ....!..,J."""".A.aQ~ 


