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Harp 
Olacak mı? 

Bir müddetten beri ıazete
lerimiz sütunlannı harp ihti· 
llıalleri etrafında yazılara tah· 
•ia ettiler. Gün geçmez ki, bir 
llıuharebeden bahsedilmesin. 

Geçen harbi umuminin, dün
hnm sonuncu muharebeai ol
duğunu kimse iddia edemez. 
~akat acaba gelecek harp, ba· 
lı gazete yazılarında iddia e
dildiği gibi, bugünkü yarınki 
lıir mesele midir? 

Evvela harp yazılarını iki 
kısma ayırmak lazımdır: 

1 - Muharebenin yakın ol
~Uğunu kehanete istinaden söy 
eyenler. 

2 - Beynelmilel münaseba
lın bugünkü şekline bakarak 
h; rbi yakın bir ihtimal halinde 
!?orenler. 

Kahinlere kimsenin bir diye
teği olamaz. Bunlar gaipten 
haber verdiklerinden sözleri 
'»antıkla ölçülemez. iddialan· 
··a inanmak ve inanmamak ta 
bir itikat meseleaidir. Biz ken· 
di hesabımıza bunlara ehemmi. 
Yet bile vermeyiz. 

ikinci zümreye gelince; bun· 
~arın sözlerinde de ıu sakatlık 
•lk nazarda göze çarpıyor. Bir 
harp olacağından bahsediliyor 
amma, muharebenin nerede ve 
~angi devletler arasında olaca· 
iı tasrih edilmiyor. 

Ve gelecek harbin öyle iddia 
jdildiği gibi, bugün yarın mese 
eai olmadığı da muharebeyi 
~ı;tırivaki telakki edenlerin zi· 
ınlerinde bu noktanın müte

bel!ir olmaması da göstermek
tedir. Eğer muharebenin Ak-
1•Yı şarkta baslayacağı iddia e
diliyorsa, bu ~uharebe çoktan 
başlamıştır. Çin ile Japonya ge
Çen eyli'ilden beri mücadele ha
lindedirler. Filhakika buna ret· 
illi harp denilmiyor. Fakat mü
tadele Çin ile Japonya arasına 
~'llünbasır kaldıkça, olup olaca
gı bu kadardır. İki devlet ara
sında harp resmen ilan edilse 
~e Japon askerleri, Çin asker
er~ni şimdi Mançuryada İfgal 
~ttıkleri battan, yani Seddi Çin. 
en daha ziyade cenuba doğru 

tııkip edecekleri §Üphelidir. 
Aksayı §arkta muharebenin te
"e"ü etmesi ihtimaline gelin· 
Ce; Japonya'mn ihdas ettiği 
ttnriviki ile birinci derecede a· 
llkadar iki devlet vardır~ Rus
)11 ve Amerika. Gerçi Sovyet 
~Usyanın Japonya ile mubare
tye girmesini isteyen devlet
. er vardır. Ve böyle bir vaziyet 
~das etmek için çahtılmıttır. 

•kat ne Japonya, ne de Rus
~a bu tuzağa düşmemişlerdir • 
. llponya cenubi Mançurya'yı 
1fgal ederken, Ruslar Japonla
ja teminat vermi~lerdir. Japon· 
•r da şarki Mançuryada bir e
~elleri olmadıklannı bildirmiş· 
ierdir. ~sasen Japonya, Rusya 
le garbı Avrupa devletleri ara
~ındaki husumetten istifade e- ' 
~re~ Mançurya'da yerleşebil

llııttır. Amerika ile Japonya 
-rasındaki ihtilaf ise bir harbe 
llı~ncer olmak istidadını göster 
~.ıyor. Mançurya meselesinin 
toyle bir halle iktiran etmesi 
~ galip ihtimaldir: Mançurya
)'a Japon nüfuzunun hakim ola 
j:-ğı bir mahalli idare verilebi
•r. Bu, hem Çin'in tamamiyeti 
~iilkiyeaini müdafaa edenleri, 
tın de Japonya'nın menafiini 

~elif edecek bir tekildir. Alaka. 
ar devletlerin de aradıklan 

~llrp dejtil, böyle iki noktai na
~arı telif eden bir tarzı haldir. 
. Akıayı ıarktan Avrupaya getnce; .. bu~~da da harbi pek ya
n gormuyoruz. Çünkü harp 

~apabilmek için iki taraf lazım 
il'. Franaa'mn harbe hazır ol
"1.ğunu kabul etsek bile ve ha· 
~~ olduğuna da §Üphe yoktur 
-u , F , fi ınanya nm ransa ve mütte-
~klerile. bugü~kü şerait altında 
tı ~ gırmek ısteyeceği tüpbe
~dır. Almanya, 1914 senesinde 

rk senelik askeri hazırlıktan 
~~ Fransa'yı mağlup ede
~ymce, bugün tamamile ıi
~hlanndan tecrit edilmit bir 
l lnıanya dişlerine kadar silah-
1'1ırnıı bir Fransa ile nasıl kar· 
ılaıabilir? Almanya'nın silah-

ra 
Türkçe kur'a 

Şark hududumuzda 
pürüzler kalmadı 

Tevfik Rüştü B. bugün tayyare 
ile Bağdada gidiyor 

/ 
j 

Diin akıam muahedegi imza eden 
Teufik Rüştii B. ue Frugi Han 

TAHRAN,22 (Milliyet) -Telsizle müstacel - Türki
ye - lran hudutları meselesi tamamen halledilmiş 
ve bu bapta hazırlanmış olan muahede Hariciye veki
li Tevfik Rüştü Beyle lran Ha,riciye Nazırı Fruği Han 
arasrnda bu akşam( Cuma akşamı) imza . edilmişdir. 
Sefirimiz Hıusrev Bey ile lran hükumeti arasrnda, hu
dut mes'eleleri hakkında başlanan müzakereler, zaten 
Hariciye vekilimizin seyahatı arefesinde nihai sa/ha
sma girmiş bulunuyordu. Ancak bir iki nokta hakkın

da husule gelen ihtilal, tarafeynin menaliini telif 
edecek bir formül bulunmak suretile zail olmuş ve mü-
ahedenin imzasına bir mani kalmamıştı. Tevfik Rüş

tü Bey ve maiyeti eı1cilm yarınki cumartesi günü tay-
yare ile Bağdata hareket edeceklerdir. Osman 

Misafir Hahambaıının istasyonda aldırdığımız resmi 

Leh Hahambaşısı dün 
şehrimize geldi 

Dördüncü defa olarak Filistin'e 
hacce giderken Istanbula uğradı 
Dün ıehrimiz mıisevilerini , çok raber ıehrimiz~ ~eldi. Beraberlerin

alilııadar bir hadise oldu ve Lebiatan de Leh muıevı tuccarlarmdan bir 
h-L--1... A am Mordahe Alter heyet ve "Das Judische Tageblatt" 
"""'"""'111 vr (D S . · · maiyeti, karısı ve çocuklan ile be- evamı ıncı sabilMe) 

söyleniyor .. Hatti bu mesele iıleterek ümit ettikleri tamirat 
Fransız parlamentosuna bile bedelini aldılar, ne de Alman• 
intikal etti. Fransızların iddia ya'yı parçalayabildHer. Niha
ettikleri gibi Almanya'nın si- yet lngilizlerin tazyikile i9gal 
!ahlarından tecridi hakkındaki mıntakalan111 tahliye ederek 
muahede ahkamı harfi harfine çekilip gittiler. Ve Fransa'da 
tatbik edilmeıe dahi gene ara· bu siyaset hala tenkit edilmek
daki niıbet, Almanya'nın Fran· tedir. Aynı ihtilaf yüzünden 
sa ile boy ölçmeaine mani ola· aynı yanlıı siyaseti Fransa'nın 
cak derecede büyüktür. tekrar takip edeceği çok fÜp-

helidir. 
1923 senesinde de tamirat 

meselesi etrafındaki ihtilaf, 
Fransa'yı Almanya hakkında 
zecri tedabir almağa sevketmi§. 
ti. Hepimiz hatırlarız ki o za
man harp olmadı. Fransız as
kerleri hududu geçtiler. Ve 
Ren mıntakasını iıgal ettiler. 

İstikbal için bir harp varit, 
hatta §Üpheaiz olmakla bera
ber, bu muharebe iddia edildiği 
gibi yakın görünmüyor. Henüz 
son harbin yaraları kapanma
mıştır. Avrupa gelecek harp 
için hazırlıklı değildir. 

Sahip ve l:Satmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumt Netriyat ve Yazı Müdüril 
ETEM İZZET 

le aile • 
1 • 

Gazi Hz. 
Çanakkale filmini 

seyrettiler 
Reisicumhur haz.retleri, 

dün akşam geç vakte kadar 
saraydaki dairelerinde meş
gul olmuşlardır. 

Müşarünileyh Hazretleri 
gece saat 22 ye doğru. mai
yetleri erkanile birlikte sa
raydan çıkarak Opera sine
mesma gelmişler ve bi.r lo
cada oturarak, gösterilmek
te olan "Çanakkale,, filmini 
sonuna kadar. seyretmişler
dir. 

Saat 24 te saraya avdet 
edilmiştir. 

Hamillerden 
Ne istiyeceğiz? 

Paris itilafnamesini 
deği~tirmek ve 

borçlann 5 sene tecili 
ANKARA, 22. (Telefon).- Pa

riete hamiller mümessilleri ile yeni· 
den müzakerata batlanmak üzredir. 
Önümüzdeki hafta içinde bafbyacak 
olan bu müzakeratta sarih vaziyeti
mizi fU suretle hülisa edebiliriz: 
Pariı itilalnameainde Türkiyenin te
diye kabiliyetine göre, tadilat yap
mak lazımdır. Bu noktlı halledilip 
sarahat keıbettikte ıonra. hükUınet 
senelik taksitlerin hl! .lı.iazoa S ae
ne müddet için tehirini talep edecek 
tir. 

Paris müzakeratının nasıl bir çıltır 
takip edeceği henüz malum olmamak 
la beraber, ıubat batlanğıcıııa kadıır 
vaziyetin inkitaf edeceltini; ve mü
zakerabn menfi veya müıbet netice 
vermek iıtidatlarından haJlSiaini 
göstereceği anlatılabilecektir. 

Mumafib ıimdiden ifade edilebi
lecek hakibtlerden biri de, Tür!ri
yenin 932 bütçesine aalot Oamanb 
İmperatorluğu mürettebab aeneviye
si faslına muayyen bir meblağ koya 
mamak yazİyetinde olduğudur. 932 
bütçesi ağlebi ihtimal ıso.ıss mi
lyon lira üzerinden bağlanabilecek
tir. 

_ ........................................ _. 
ltalyan 
Akademisyeni 

M. Marinetti ikinci 
konferansını dün 

fransızca olarak verdi 

M. Marinetti 
ltalyan akademiayeni M. Marinet

ti dün Tepebaıında Casa d'ltalyada 
(Devamı Sinci Sllbİiede) 
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! ZeYlindağı ~ - -- -- -- -§ Yazan: Falih Rıfkı ~ - -
~ 1 Şubatta Başlıyor ~ - -~ Büyük harpte Suriye, Felestin ve Hicaz ida• ~ 
§ resinin hikayeler, fıkralarla yapılmış tarihi § - -- -§ 60 Küsur Tablo 5 
= = - -5 Zeytindağı, Türkiye için ve Suriye için 5 
5: kaybolmuı bir tarihtir. 5 - -§ Falih Rıfkı B.1 Cemal Paşanın Siyomıtt, E 
5 Arap, Ermeni ve biltün •İvil iılerini görmekte 5 
5 olan büroda çalıımıı yegane zahittir. Güzel 5 
§ göriltleri, kendine mah•u• Ü•ltlbu ile güzide § 
5 muharrir İmperatorluğun •on •enelerini ve •on E 
§ adamlarını canlandırıyor. § - -§ Cem•l Paşa lstanbulu terkedeceği giin ( Oğlum !§ 
§ Falih Rıfkı'ga ) lıit11.bı ile yazdığı bir mektuph 5 
3 digor lci: 5 
§; Eclaf ı:ıe ••afilin ayakları altında çiğnenme· ~ 
5 mek için, bana maddi hakaretlerin yetişemiyeceği 5 
§ bir gere gidiyorum. Hagatımı lıerk~sten eyi •en 5 
5 bilirsin. Veıiykalarımdan istedilin gibi i•tifade eti !i = = - -- -- -- -
~ 1 Şubatta ~ 
§ Milli11et il.tunlarında § - -

Y erebatan camiinde 
bir tarih başlangıcı 

Dün Hafız Yaşar Bey kesif b:r 
cemaat huzurunda ilk defa 

olarak Türkçe kur'an okudu .. 
Dün lstanbulun bir kısım 

halkı büyük bir zevk ve iııtirab 
ile ilk defa olarak Türkçe Kur'. 
an dinlediler, Hafız Y •tar B. 

Y erebatan camisinde mutat 
mukabelesini türkçe okudu. 

Zaten daha bir hafta evvel 
(Devamı Sinci sahil~e) 

Paraşütçü kendisini 
500 metreden attı 

Tecrübe mu'vaffakıyetle bitti 

Fransadan gelen paraıüt mütehao 
aıai M. Rene Vincenl dün Y eıilköy
de paraıüt tecrübeaini, müvaffalri
yetle yapmıftır. Tecrübede Kolordu 
Kumandanı Şükrü Naili Paıa, Naki
ye Hanım, Tayyareci Vecihi, Hay
rünnaı, Vasfi Beylerle aair bir çok 
zevat hazır bulunmuıtur. 

Yukarda paraşütist ue tecril 
bede hazır bulunanlar solda 
toprağa inerken aşağıdan 
alınmışresim, •ağda tecrübe 
esnasında bir kısım ~eyirciler 

aonra 4-500 metre irtifadan mutahas 
aıı kendini tayyareden aıağı bırak-

(Devamz S inci sahifMe) 

Dünkü maçlar 

Fener ltaly n 
takımını 

14 golle yendi 

Paraıüt mütehaum dün hava faz 
laca rüzgarb olduğu için, evvela at
lamak iıtememiı , faakt bilahare 
Vecihi Bey tayyareaiyle havalanıp 
rüzgirı tedkik etmiş ve rüzginn 
t~rübeye mani olmadığını aöylemiı
tar. 

Bunun üzerine miiıeha1111 Vecihi Dünkü spor faaliyeti 
Beyin tayyareaine binmit. tayyare hakkındaki ta/si {at spor 
Yeşilköy istikametinde havalanmıı- kısmımrzdoclır. 
tır. Yqilköyden biraz ayrıldıktan 11.-----------.. 

-



1041 Ramazanı 
Tarihte emsali görülmemiş 

bir Ramazan .. 
Müverrih his odalı Mehmet 1 bin türlü fiıku fücur içinde 

lıalife "Tarihi t!hııant., ye ıu "Mahi taban dahi tamam olup 
satırlarla başlıyor. "Sultan Mu ramazanı terif geldi,,. Geldi 
rat Hicreti nebeviyenin bin o- amma .. "Etkiyayı naı ve erazi
tuz iki tarihinde cülusu hüma- li 9eytanet ilbas,, dahi lstan
yunları vaki oldukta azinı fit- bulda çoğalmııtı. Ramazan bun 
neler ve zorbalar zuhur eyle- lar için bulunmaz bir çapul, 
di .. ,, Evet, genç Osmanın Yedi soygun fırsatı olmuıtu. 
kulede feci surette boğazlana
rak idamından sonra ikinci de
fa olarak Osmanlı tahtına otur 
tulan Deli Mustafa, cinneti be
destan esnafına, gümrük ha
mallarına, kayıkçılara varınca
ya kadar şayi olarak, bir sene, 
dört ay, bet günlük bir saltana 
tı müteakip tekrar hal' ve y&o 
r ine, hatırasında el'an büyük 
kardeşinin faciası yaşayan on
dört yaşındaki bir çocuk, Os· 
manın kardeşi Murat geçiril
mişti. lstanbulda ricali devlet, 
ülemayi kiram ve meşayihi i
zam, Ak ağalar ve Kara ağa
lar bin türlü entrikalar, 
menfaatler peşinde koşarken, 
memleket müthiş bir anarıinin 
kucağında çırpınıyordu. Bir ta 
raftan Erzurum beylerbeyisi A 
baza Mehmet Paşa Genç 
Osmanın kanını dava ederek is 
yan ediyor, diğer taraftan lran 
Şahı Abbas hududu tecavüz c
derk Bağdat'ı zabt ve ohavali
deki sünnileri katliam ediyor-

du. Yeniçeri ocağı iıe, pespaye 
ve zorbaların elinde bir ter ve 
fesat, fiskufücur membaı 
olmuştur. Bütün yiğitlik ve 
kahramanlıklarını, eski devir
lerde olduğu gibi hudut boyla
rında değil, İstanbul sokakların 
da göeteriyorlar, ve dütmanla

ra karşı değil, zavallı, hamisiz, 
ma.um halkın ırzına ve namu
suna hücum ediyorlardı. Gözle 

rini mevki hırsı bürümüş olan 
Hüsrev ve Reeep Patalar gibi 
ricali devletin pespayeleri ve a
yak takımlarını, Yeniçeri zor
balarını alttan alta teşvikleri 
daha korkıınç bir vaziyet ih
das ediyordu. Sarayı hümayu
na hücum eden Yeniçeriler sad 
razam Hafız Ahn:et Paşayı dör 
dürcü Muradın gözleri önünde 
parçalıyorlar, makamı sadare
te Recep Paşayı getirterek pa
dişahtan en sevgili dostu Mu
sa Melik çelebinin başını iste
mekten çekinmiyorlardı. 

M t "M .. ura : usanın ne guna-
hı vardır ki size vereyim. Bu 
mertebe §ermü hörıneti ara
dan kaldırmak size düıer mi?,, 
dediği zaman korkunç bir uğul 
tu etrafı susıyordu: "Bu de
diklerimizi bize vermezsen sen 
bize padişahlığa lazım değil-

• 1 H l'f • · sın ....... ,, « a ı eı ruyu zemmıt 
nedimi basının himayesinden 
aciz, Musa Melik çelebiyi Re
cep Patanın himayesine teslim 
ediyor, göz yaşlan dökerek 
"Musa size Allah emaneti ol
sun, eğer bir kılına hata relir
se sizden bilirim!,, diyordu. Fa 
kat, pek az ıonra, defterdar 
Mustafa Paşa ve Hasan ha
lifenin ruhsuz cesetleri arasına 
Muıa çelebinin hançer darbele
ri altında parçalanmıt cesedi 
iltihak ediyordu. 

"- Ramazan geceleri güruh 
güruh ıilillılarup semt semt ce
miyetlerde İyf ve iıretler ve 
fisku kabahatler edip,, bir 
takım dev ve sair tekilde acaip 
heykeller yapıp ve bunlan mah 
yalar, kandillerle süsleyerek 
"tabel ve zuma ile Allah Allah 
diyu!,, her gece ııtef'aleler ya
kıp,, sokakları ve mahalleleri 
gezmeğe batladılar. Halktan 
cebren "ıeyir ve temata akçe

si" topluyorlar, vüzera, ülema 
erkan ' ve ekabir ko-ı<lanna 

vararak, her güruh kendi aca
yip heykellerini, cemallerini 
tabel ve nakkare oynatarak "çu 
ha, kumaş ve nakit kurut ve 
akçe,, alıyorlardı "ıöyle ki her 
güruh yüz kuruıla kanaat et
meyip bin kuruta ve dahi zi
yade meblağa varınca sahibi 
hanenin rütbesine göre talep 
ederlerdi. Az ıey teklif olunup 
yahut tehir eden oluna meı'a
leleri yukarıya ıahniıine kaldı 

rıp: - Şu kadar yüz kurut ve 
fu kadar çuha ve kumaı tiz 
getürün ve illa hanenizi yaka
rız~ diyu saçaklan mq'al ile 
tutuıtururlard1,, Sahibi hane na 
çar istedikleri kadar para ve 

hediyeyi getirip yalvararak de
federlerdi,,. Fakat o güruh gi
der gitmez arkasından başka 
bir güruh gelirdi. Bu hal, ra
mazanın sonuna kadar devam 
etti. Nihayet bayram geldi. Bu 

lefer de sokaklarda salıncaklar 
kuruldu. Paditah ile valde sul
tandan başlayarak bütün eka-
bir, ayan ve ricali dev-
leti balmumlan ile dü-
güne davet eder gibi sa
lıncağa davet ettiler, Salın
caklara yük yük çuha ve kuma§ 
hediyeler geliyordu. Mesela bir 
vezire bu kadar mum gelip her 

mumun üzerinde bu filan salın
cağın mumudur diye yazılı ka
ğıt yafta var idi.Bu yaftalar def 
ter edilir, o devletlu de salın
caklara hediyesini gönderir, 
defter mucibince çuha ve ku

m&§ ve para her salıncağa tevzi 
edilirdi. Hüsnü rizasile gönder
miyenden vanp zor ile alırlardı. 
Papuç almağa kudreti olmayıp 
yalın ayak gezen tellal ve ırgat 
makulesi eclaf, katar ve em
lak ve hazine sahibi ağalar ol
muılardı. 

Sinan REŞAT ___ .,._ ...... . 
Tahdidi teslihat 

ve Amerika 
VASHINGTON, 22. A. A. -Aa

sociated Ajanımm muhabiri tara
fından yazılan ve F ranl4Jllll "tahdidi 
tealihattan evvel emnii aelimet" hu-
1uS11nclaki iaranna ait olan mektup 
cemahiri müttehid~nin bu buıuıbl 
bir teminat vermeıi i}itilmed.ikçe bu
rada hiç bir muhalefete musadif ol
mamaktadır. 

ispanyada 
Fesatçılar 

Pazartesi günü ispanya 
yı ayaklandıracaklardı 

MADRIT, 22. A. A. - M.Azana, 
kortealerde beyanatbl bulunarak bil
haıaa Madezaataki badiıelerin mün
ferit hadiselerden ibaret olmadıimı, 
fakat ihtililcuyane mahiyeti haiz bir 
ayaklannıa hareketi olduğunu tasrih 
eylemiı ve gelecek pazarteıi bütün 
lapanyayı ayaklandırmak için yapı
lan fesat talırikatının bütün aaflıala. 
rından hükumetin malumat ve haberi 
bulunduğunu aôyliyerek aağ cenab 
münteha11 fırkalarının karğaşalık ta 
raftar ve faillerini teıvik eylemekle 
itham ebnİftir. 

M. Azananm beyanatından aonra, 
M. Maura ııöz almıı ve rejime kar
tı teYcib edi~ bir tecavüz hare
keti kartıamda bulunduğunu meb'u 
aan meclisinin genç cümburiyeti teb 
dit eden vakalar hakkında fikrini be 
yan etmesi lizım eeleceğini ııöyle
miıtir. 

Bunu müteakip, bütün siyui fır
kalar gruplan mediıte hazır bulu
narak bükı1mete 4 reye kartı 285 
rey vererek itimat beyan eylemit
lerdir. 

Mecliste tokat 
MADRIT, 22. A. A. - Meb'uaan 

mecliıinin bir celaeai esna.unda mü
nakalat nezareti müıtetan M. Ga
larza, 8uque eyaleti nasyonaliıt 
meh'uılarmdan M. Orejayi cümbu
riyete kartı fesat hareketlerine iıti
rakle itham ettiğinden miimaileyb 
meh'uı, müstetara tiddetle mukabe
lede bulunmuttur. 

Bu münakaıa celıeden sonra mec 
!is koridorlanncla da devun eylediği 
sırada M. Galana, meb'us M. Ore
jayi tob.tlamqtır. Mel.'uıu.n arka
daşlan müatetara mukabele ~ ı 
biiıünde bulunmuılardır. 

Kadınla,. el'kekJe,.l diWdlll•r 
LA COROGNE, 22 .A. A. - Bir 

takını kadınlar, bir aİjrara fabrika
amdan çıkmakta olan uneleleri tah
kir ve darbebnİflerdir. Müdahaleye 
mecbur kalan polis ateı etmiı kadın
ların ikili mecruh dütmüıtür. Bun
lardan birili ölmüt ve diieri ölmek 
üzredir. 

Gandhi'nin 
Oğlu 

On sekiz ay hapse 
mahkum oldu 

LONDRA, 22. A. A. - Gandinin 
üçüncü oğlu olan ve 19 Kanunusani 
tarihinde tevkif eclilmit bulunan Bar
doli Ranclaa 18 ay bapiı cezanna ı 
mabkUm edilmittir. 

Hindistan hüklJmetinin 
bir emri 

BOMBA Y, 22. A. A. - Hindis
tan hükUmeti bankalarda mevdu me
baliğin Hint birliği kongresinin Bom 
bay komiteıi makasıdına aarfedilec:e
ğine dair kuvvetli mülibazalar neti
cesi olarak mahalli bankalardan iki
ainde mevdu bulunan ve 4 Hintli it 
adamının namına mukayyet olan 
3000 lngiliz lirasını mütecaviz m ... 
baliğin haczedilmesini emretmittir. 

lngilterenin yeni bir 
gümrük emirnamesi 
LONDRA, 22. A. A. - Ziraat na-

zın, çiçek ve sebze müata.hselitma 
ait kanun ahkiunına tevfikan toma
tea ithalatı üzerine 1 Hazirandan 31 
Temmuz akf3mana kadar beher ln
eiliz lihreai ba,~ına 2 pena n 1 A
iu•to•tan 31 T~rinievel aktamma 
kadar beher 1 ngiliz !ibresi batına bir 
peni resim vazedilmit olduğunu mü
beyyin bir emirname neıreylem.ittir. 

Çinlilerin 
Zayiatı ----iki sene zarfında 

164,551 
maktul vermişler 

NANKIN, 22 .A. A. - Çin ra
porları, son iki sene zarfındaki ölüler 
adedinin 164,SSl,.akıunı gibi müthiş 
bir miktara baliğ olmasını gayri mun 
lazam mongulların hareki.tına atfet 
mektedir. 

Bundan mada ve kaybolmuş olan 
946.000 kitiden batka 7,800-insan da 
rehine olarak mevkuf bulundurul
makta olduğu gibi 310.000 mesken 
de tamamen yakrlmıştır. 

Mevzuu balıia müddet zarfındaki 
hasarat miktarı 500 milyon meksika 
doları tahmin edilmektedir. 

Şanghagşek Nankinde 
NANKIN, 22. A. A. - Şanghay

ıek dün ak§'UD refakatinde icrai mec 
liain aol cenah lideri olan ve fimdi
ye kadar kendisinin en büyük baımı 
olan V ang Ching Vey ile birlikte 
buraya gelmittir. 

Reuter Ajansının muhabiri tara
fından sorulan bir ıüale cevaben, 
Şanghanek, mali ve ıiyaıi buhranın 
halli çareleri.v, temin hususunda yal 
ruz mütavir sı{atile bir teıebbüıte 
bulunm..:C için gelmit olduğunu ve 
daimi surette Nankindo kalmak ni
yetinde olmadığını beyan etmiştir. 

Dünkü 
Kongreler 

Ehhba odası ve mü
rettipler cemiyeti 

kongrelerini akdettiler 

Mürettipler kongreden 
çıkarken .. 

Mac Donald 
Laval'ı çağırmış 

M. Parlamentoda 
Laval'den 

istizahlar yapıldı 
PARIS, 22. A. A. - Echo de Pa

riı ıazetesi, M. Laval'in cumartesi 
günü Londrada eörüımek üzre M. 
Mac Donald tarafından gönderilen 
daveti mübeyyin mektubu dün ak
fam almıt bulunduğunu fakat Fran
ıız baıvekilinin bu b: pta bir karar 
vermek için henüz bir vakit bulama
mıı olduğunu haber almaktadır. 

istizah/ar 
PARIS, 22. A. A.- Hükumet ıi

yaıeti umumiyet harİcİ)·eye ait ola
rak yapılan iıtizahlara cevap ve~ 
cektir. 

5 hatip söz nlmak için kaydedil
miılerdir. M. Laval'in gece yansın
dan evvel cevap veremiyeceği zanne
diliyor, 
Akıam üzeri, mecliı koridorların

da M. Laval'in 40 kadar rey ile ek
ıeriyet temin edebileceği tahmin edi
liyor<lu. 

PARIS, 22. A. A. - Meb'uaan 
meclisi, dün öğleden sonra siyaseti 
umumiye hakkında istizahlanna y&o 
niden başlamqtır. 

PARIS, 22. A. A. - Meb'uııııı 
meclisi, bütün gece harici ıiyaaete 
ait istizahlara devam etıni, ve birçok 
hatipleri dinleınittir. 

Ezcümle M. Marin, Almanyarun 
devam eden menfi vaziyeti muvace
heıindl! Fransanın nasıl vaziyet ala
cağını ıormuıtur. 

Sıra M. Herriot'ya gelince mu
maileyh tamirat borçlarının vaziye
tini tetkik eylemiş ve Y nung planı
nın tanzimindeki f"rllan hatırlattık
tan sonra Almanyanın bugünkü va. 
ziyetinin bir tablo•unu yaparak umu 
mi planın muvaffakiyet kazanabilme 
ai için mutlak ıurette lüzumlu olan 
şartlan izah eylemi,tir. 

Müzakerenin devamı öğleden son 
raya tehir eclilmiftir. 

lngiliz kabinesinde 
müzakereler 

LONDRA, 22. A.A.- Kabine dün 
kü iki içtimaı ~•nasında tarife siya ... 
ıetine ait münakaşalarda bulunmuı, 
fakat bu bapta hiçbir karar ittihaz et 
memiıtir. 
Münakaşanın mabadına yarın de

vam olunacaktır. 
Bu münakatalar esnaımda kabine 

nazan tetkiki önünde ticari muyaze
nenin tetkikine memur nazırlar tili 
komitesi tarafından mevdu muhtıra
nın bulunmakta olduğu zannediliyor. 

Bu muhtıra münakll§ası bu husus
ta mevcut ihtilafı efkinn tezahürüne 
ıehep olmuıtur. 

Nazırlar tili komitesinde Sir 
Jobn Sim on ile M. N evill Cbamber
lain ve M. Snovden bulunmaktadır
lar. 

lbtilifı efkarın aynı zamanda hem 
tali komite hem de kabine azalan 
arasmda mevcut olduğu §"yİası de
vam etmektedir. Maamafib, hu ih
tilifı nazarın muhtemel bir itilaf hu-

DAl'.i 
Demiryollar VC!ridatı 

bu sene fazla dır 
Diğer memleketler şimendiferleri 

için de bu vaziyet bir istisnadır 
ANKARA, 22 (HuauıiJ - Devlet demiryollan umum müdürü Rifat 

Bey idarenin bu seneki varidatı hakkında atideki izahatı verdi: 
- Son yapılan bir plinçoya nazaran, bu sene demiryollan umumi vari· 

dat yekunu geçen seneki varidat yekunundan fazla olarak tab kk.ık 
etmiıtir. 

Thmin ediyorum ki diğer memleketler fİmendiferleri içinde bizim bu 
seneki fazla varidatımız bir iswna teşkil ebnektedir. Diğer memleketler 
bu seneki şimendifer varidat hesaplarını eeçen seneye nazaran ekseriya 
açıkla kapamıılardı. Bizim varidatmuzm çokluğuna en büyük i.mil şimen
diferlerimizde bu sene zahire nakliyatının geçen seneye nazaran çok olma
sıdır. Biz bundan kendi belllbnnıza memnunuz, bu vaziyet ithaliı.tuı 
tahdidi dolayııile eşya naldiyatmda görülen noksanlığı da telifi edebile
cek mahiyettedir 

Recep Bey dün Adana'ga gitti 
ANKARA, 22 (Hususi) - Recep Bey bu sabah Adanaya bereket 

etti. lstuyonda vekiller, meb'uılar Ankara valisi tarafından tefyi edildi. 
Kendiıine umumi idare bey'eti ha§ kaatibi Ziya Bey refakat ebnekteclir. 

inhisar vekili Ankarada 
ANKARA, 22 (Hususi) - Gümrük ve inhiaarlar vekili Rana Bey geı· 

di. Oğleden sonra velci.lete ııelerek velci.let iılerile meığul oldu. Y arm 
lıtanhuldaki tetkikatı neticesi etrafında Batftkil Pata ile eörii..,rek bir 
karar vermeai ilıtimali kuvvetlidir 

Alman hazırlığı doğru değil 
BERLIN, 22. A. A. - Ayan encümeninde Jeneral Bourgeoia ve Ec· 

card tarafından Almanyanın mütbiı bir ordu h.az.ırladıima dair vaki olao 
beyanat münaaebetile Correspondance Politique Alkmande ıruetesi diyor 
ki: "Bu ıahada ne kadar gülünç oluna olsun kısmen Franaada ve müttefik· 
leri nezdinde herfeye inaruldığı tecrübelerle sabit olmam'! olaydı bu iddia 
lar cerbedilmeğe bile deymezdi. Bir defa daha tekrar ederiz ki bu iddialar 
tamamen muııannada. Veyahut ta tamamen tahrif olunan vakıalardan mii· 
tevellittir. 

Adana' da bir senede evlenenler 
ADANA, 22. A. A. - 931 aeneainde belediye eYlenıno memurluğunda 

385 çiftin nikiblan yapıfınıttır. 

Rusya - Finlandiya bir ademi 
tecavüz misakı imzaladılar 

MOSKOV A, 22. A. A. - Dün Helaingors'ta Soy;yet Ruıya ıefirile 
Finlandiya hariciye nazm ara11nda bir ademi tecavüz misakı imzalanmııtır. 

Zaptolunan gemi hikayesi 
resmen tekzip ediliyor 

MOSKOV A, 22. A. A. - So-.yet Ruıyaya mühimmat getirmekte olaıı >ı 
bir laveç vapurunun Romanya harp gemileri tarafından yakalandığı ve bu İ 
mühimmatın müsadere edildiği hakkında Bükrq ve Pari .. te çıkan haber· t 

leri Tu ajansı tekzibe mezundur. Terki tealihat konferan11nm arileıinde t 
bu gibi yalan haberlerin ifll'Uı hakikaten ıilihlanan ve yen.i bir harp ha· ~~ 
zırlayan memleketlerden nazarı dikkatin başka taraflara cevrilmesini istih• ..'I 
dal eylediği muhakkaktır. 

•c 

Brükselde Agabegkofun sözleri ı· Etıbba oda11 heyeti umuıniyeıi 
dün ıaat 14 te Halk Evinde kongre
sini aktetti. Kongre riyaıetine Tev
fik Salim Paıa intihap edildi ve ge
çen sene biitçeaine ait rapor okundu. 

sulü imkiıımı selbedecek kadar kuv BRÜKSEL, 22. A. A. - 18 Kanunusanide Briiluele gelınq olan Aga· c 
vct!i olmakı:ldarı telkin edilmekte- heykof eazetecilere vaki beyanatında Avrupanın cenubu tarkiıinde bir ıe• 
dir. Noktai nazar ihtiliflarm yeni yahat yaptığını ve Pbilemene vapuruna yanaflJllldığtnı ııöylemittir. Aga· 
münakafll)arla bertaraf edileceği Ü· beykof batka birşey söylemem.it ileride claha etraflı ifıaatta bulunması Rapora doktorlardan bazıları iti

ru ettiler, idRre heyetlerine ayrılan 
tahıisabn kaldırdmaaını iıteyorlardı. 
Bir kıson aza da bu fikre ittirak et
mediler. Bunlar doktorlar lehine uğ
ratan ve bu huıusta kıymetli va• 
kitler ııarfeden idare heyetinin tah
ıisabnı kesmemek lazım geldiği 
fikrinde idiler. 

mit olunmaktadır. muhtemel olduğunu ilave ile iktifa etıniıtir. 
Tilli komite tarafından telkin edi- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Dr. Niyazi lamet B. azamın heyeti 
ıunumiye içtimalanna kartı gösterdi
ği alika11zlıktan tiki.yet etti Aza
nın senede verdikleri on iki liraya 
mukabil odadan it beklenıekte haklı 

len teklifat hakkında timdiye kadar 
hiçbir izahat verilmemiıtir. Fakat u 
mumi intiba, bu tek!ifatm manifa· 
tura eıyası üzerine müeuas ~ümrük 
resmine ait umumi bir gümrük ta
rifesi tatbikıM müsait bulunduğu 
merkezindedir. Bu eıyaya konulacak 
gÜmrük resminin muzaaf maksadı 
ithalatın azamet ve hacminin tenki
si ve hazine icin mühim bir varidat 
menbai temin etmek olacaktır. 

olduldannı söyledi· M. Mac Donald'ı Lond,.a'da 
Azadan bir kı5mı yeni ıene ıçın b • b / 

bazı taleplerde bulundular. Bu talep- tutan müc ır se ep er 
ler aruında aidat kanununun tadi- LONDRA, 22. A. A. - Reuter 
li, odada kütüpane tesisi için üç bin Ajansı M. Mac Donald'm Pariıe 
lira tahaiai, odanın bir gazete çıkar- yapacağı ıeyabate dair olarak aala
ması, bir bina temin etmesi gibi biyettar bir menbadan lngiliz !>atve
ıeyler vardı. kilin Avam Kamara11nın gelecek iç. 

Amerikada işsizlere 
yardım 

VASHINGTON, 22 .A. A. - A
yan mecliıinin fabrikatörler enciime 
ni, itııizlere yardım edilmeıi malua
dile bu kıt için 125 milyon ve ge
lecek mali sene zarfnıda da 250 mi
lyon dolarlık kredilerin kütadına me 
zuniyet veren bir kanun projesinin 
kabulünü lronereye blniye eylemit
tir. 

Kalküta'da suikast 
KALKOT A, 22. A. A. - Bugün 

öğle üzeri Houvrah mıntaka lıikimi 
M. Quinton'un otomobiline bir bom
ba atılmııtır. M. Quinton'a birtey ol
mamıttır. 

lngilteredeki yabancıla
nn çalışnıa müsaadeleri ~ 

LONDRA, 22. A. A. - Sanayi er- • 
babından mürekkep bir heyeti meb'u ~· 
sa, mesai nezaretine ıriderek ecnebi 
aktör ve aktrislerin çalıımalan hak· 
km ela müzakerelerde bulunmuıtur. 

Heyeti meb'uaaya timdilci hüku· 
metin yabancı aktör Ye aktrislerio ~ 
çalıtabilmeleriııe dair olan müaaade- d' 
nin tarzı itasında hiçbir tadilit yap
madıimı ve böyle bir tadilin de me• • 
zuu bahiı olmadığı izah edilmittir. :ı:.ı 

Heyeti meb'uaa, ~ olduğu lıo 9Q 
izahattan dolayi İzhan memnuniyet •u 
eylemi,tir. 

Bugünler 1041 tabanının 22 
ve 23 üncü günleri idi. "Ol (Ün 
azim kar yağmıştı ... ,, Bu vak'a 
ların şahidi olmuş olan Mehmet 
halife, iki üç satır ile bu mah
şeri günleri ne canlı tesbit e
diyordu: " ... ve ol zaman kulun 
şu mertebe tuğyanı vardı ki 
gündüz hamamdan peıtemal 
ile çıplak avret çıkarmak ve 
giliımiye aldıkları günde Sul
tan Mehmet camiinde duban 
içmek ve müslümanların ırzı
nı payimal etmek ve kötelerde 
aşikare ayak üzere içmek ve 

kan dökmek ve evler ve saray
lar basmak ve bayram günlerin 
de salıncak kurup bizzat padi
şahı ve valdesini ve vüzera ve 

ehli divanı mumlarile aalmcağa 
bindirmek ve bahusus kahveba 
nelerde ve meyhanelerde fili 
nameşru etmeleri gibi tol mer
tebe ki iılemü intizamdan çık
mış idi.,, 

Franaanın Cenevre Konferan11n
da aerdetmeği diiJünmelrte olduğu 
bahri tealihabn tenkiı teklifi hayret 
tetvlit etmittlr,Çünkü cemahiri müt
tehideniıı bu baptaki vaziyeti kara 
tealihabnm tahdidinin daha mü
brem ve asıl oldufu merkezindedir. Sabık Yunan kraliçesi-

Bu taleplere Tevfik Salim Pı. ce- timaına ait tetrii mesuliyetlerin pek 
vap verdi. Kütüpane iti evvelce de fazla olması baaehile bu sıracla Pa
görüşülınüt ve Beyazıttaki kütüpa- riıe gitmekte büyük müşkilita mü. 
neye Cihangirde oturan doktorun aadif olduiunu ve maamafilı Pariıte 
gelemiyeceği söylenerek bu teklif Büyük Britanya ıefaretinin, bu bap
reddedilmitti. ta ittihaz olunacak tedbirler bakkın-

Rüşvet alırken yakalanan katip 

1041 ~enesi zorbalarının ba
şında cidden şayanı dikkat isim 
ler görülüyordu: Saka Meh
met, Cin Ali, Salih Efendi, 
Çalık Derviş, Mahmut Ağa oğ-

i . i 

Cemahlri müttebidenin her lıııngi 
bir Fransız-ltalyan bahri itilifına 
memnuniyetle ittirak edeceği fakat 
zırblılar ebadının 35000 tondan aıa
it olma11na dair yapılacalı: herhangi 
teklife muarız olacağı ııöylenmekte
dir. 

Fransa sabık nafia nazırı M. For
geot'nun Amerika ile Fransa araım 
da bir mütekabil muavenet miaaki 
akdi lluıuıundaki teklifi gayri ka
bili kabul telakki edilmektedir. 

Fransadaki işsizliğin 
önüne geçmek için 
PARIS, 22. A. A.- Vilayet ve 

kazalar devletin han:ketine İmtisa
len 1 Kinunuevel 1931 blribindcn 
beri itıizliğin önüne geçmek makoa
dile çok mühim nalia itleri yapmak 
kararını vermişler ve bu makoatla 
1200 milyon franklık bir iıtikraz a
kit ve ihraç etmil!lerdir. 

Bundan baıka dalıiliye nazın da, 
ıuların birbirlerile birlettirilmcııi ve 
nevahl yollarının intuile metgul o
lacalc 1500 nahiyeyi 276 milyoıı 
franklık tenzilatlı riiıum ita11nı ka-

nin cenaze merasimi 

Lord Reading hasta 
KAHiRE, 22. A. A. - Sabık 

Hint V alü umumisi, .. bık nazırlar
dan Lord Reading, Luxor'da vahim 
surette basta yatm~ktadır. Bu aabab 
Kabireden kalkan bir tayyare doktoı· 
ve hasta bakıcı bir kadını hamilen 
Luxor'a gitmiıtir. 

Bir vo:kan indifada 
GUATEMALA, 22, A. A. - Fu. 

geo volkanı indifaatta bulunmağa 

Oda gazete çıkarmağa taraftar- da M. Lava! ile hali temasta bulun
dır. Fakat birinci mıntalra Etibba o- duğunu öğrenmektedir. 
da .. run gazete çıkaracağı haber a- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
lındığmdan sarfınazar edilmiıtir. 
Mesleki neıriyata ehemmiyet veril
mektedir. Fakat maaleıef bazı meı
lel<taılar buna lakayt kalmaktadırlar. 
ilin edilen bir konferansa ancak iki 
doktor eelmİftir. 

Aidata eelince, bu bir vergidir. 
Vermek zarureti vardır, Halbuki ai
dat vermeyan doktorlar 700 kadar
dır. Bu kadar doktoru mahkemeye 
vermek hicap averdir. Hayıiyet di
vanına ancak dokuz on kiti veriJmit 
tir. Fakat oda nihayet kendiıini me
ıuliyetten kurtarmak için iti Adliye
ye ıevketınek zaruretinde kalacak
tır. Dünkii içtimada yeni ıene büt
çesi tesbit olurulu. 

Yeni bütçede tahsildar için 100, 
hakkı huzur için 1,000, demirbaş q
ya için 500, idare lahaiaab olarak 
3,000, memur maatları için 2700, 
müteferrika 2700 ve tesis edilecek 
ilk kütüphaneye nüve olmak üzere 
1,000 lira aynlarak kabul edilmiıtir. 

Mürettipler kongresi 

vilayet ko:ıağı karşısındaki cemiyet 
merkezlerinde ıenelik içtimalarını 
yapmıflardır. 

içtimada evvela riyaset dıvanı İm· 
tihahı yapılmıt , Kongre reisliğine 

cümburiyet mürettiplerinden Mitat, 
kitipliğede Hüınü tabiat matbası 

mürettiplerinden Ali Beyler ıeçildi. 
Müteakiben heyeti idarenin bir 

senelik mesaiai hakkında azaya iza
hat verildi. Bu izahat bir takun mü
nakatalara ıebebiyet verdi, nihayet 
yeni heyeti idare intihabına eeçildi 
ve Fenikı mürettiplerinden Cemal, 
Resimli ay bat mürettibi Hayri, Son
Postadan Naıubi, Milliyet kitap kıs
mı bat mürettibi Murat, Aktam ki
tap kısmından Esat, Son Poıtadan 

Kadri Oıman, Aktamdan Faile, Cüm A k b ki 'b' Ah El d' • · d b" ' 

man, Milliyetten Hayd Milli et den 400 ıra ır en, c mü meş ut halın e ya1«< andıgı te gra 
kitap kıımmclan Etem B:ler be~eti haberleri meyanında yazılmıştı. Yukarlc/ resim tapu .ba.şkli.ti 

iç 

ti 

e 

··km" 

huriyetten Mitat, AkflllDdan 0 ,. ı n ara
1
. tapalu kaş tıürı meth en ı_nıdn evı~_1e ıt ~rme1nı- ( 

· e ı 'imi !erdir. bi Ahmet El. ile vet alırken akala ı ı evini -~;aı· ~ .. ~ 
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e ediye /dilenci çocuklara san'at öğ-retecek 
Ekonomi Fırkada 

. .h Halk 
Afyon ve peynır ı racı Hatipleri 

kontrol edilecek Kaza merkezlerinde 

Vekaletin hazırladığı nizamname
lerde mevcut bazı kayıtlar 

iktisat Vekileti tarafından afyon ı ye.nin Türkiyecle gayet .müsait §e
ve peynir ticaret ve ihracını kontrol raıtle çalııtırdmasmı temıne muvaf-
maksadile yapılan nizamnameler fak ?lmuıtur · . . . 
Devlet Şunuına verilmiıtir. Nizam- . Bınaenal~yb ~e!'ırlerın ~·~ r·. 
namelerin esaılan ıunlardır: hırlere !u .ıaal~ı ı~a ve ~.ık~ 11 en 

Peyr.irhaneler 11hhi yerlerde teıiı gibi nafia qlenn~ aıt herturlu teah
edilecek peynir imalinde kullanılan büdatı kabule mühe1:ya. bu ~
kaplar temiz ve sıhhi olacak, sütler yeden iıtifade ~elıt. utiyen.beledıye 

ğl h nl •- · tih--ı eclilmi·ı muhaıebei huıu11ye ıdarelen arzu et-
ıa am ayva ar .... n ıı ... . . 1 d • · maı· 
bulunacaktır. lıçiler de oıbhatli ola- tiklen •t. ere. aır gazetemıze • .u· 

ktı mat vttıp şırketle temasa gelelıilir-
ca ~ 1 

Peynirlere tuz ve mayadan ve bir er;. __ t • bu d-'•'ett hi b' 
d f · ·· d tti' • • miktarda uaze emız euu en ç ır 

e ennın musaa e e C• • tifad beld • Mamafıh • di 
renkten baıka bir maddei ecnebiyed j~ı. bue .. hlmemıyor. • h"" '':tini 
ilave edilemez. Tuz miktarı yüz e . ""' mu. ~ay~ uvıy 
beşi geçemez, peynirlerin ihtiva ~ti- ~ta. ede"';'l".."eğız fa~k t~a~ 
ği yağ miktarı kaplann üzerine ıta· emın etbauın so~a emıze -
ret edilecektir. Bir kap içine yalnız tam bul.muı. ?"za~e baka~ ~
bir cinı peynir konabilir. Harice gön elan çekilece~oz: Ş~et reı~ı ~ 
derilecek peynİrltt bilhaua eyi cin- lttle yapacagt ıtlenn bede~nı. loı· 
sinden olacak, her ambalaj üzerinde men tecil ~11nı ka~ . et_m•tl:ir. 
bunu ihraç eden müeueoenin unva- Şunu da ılive edelım ki. ıırket ~!'1' 
nı yazılmıı bulunacaktır. Peynirler sermayeye muhtaç olan ıtlere ırınt
sıkletini artırmak maluadile ağor mez. 
kaplara konamyacaktır. Şirketin Türkiyede 1&rfa tahıiı 

Hiç morfini olmıyan mevaddı ec- ettiği meblig takriben 5 milyon Mı
nebiye karııtmlmıf veyahut hqhaf ıor liruıclır. Binaenaleyh yerli ııemıa 
nebat aksamile yoğurulmuf afyon- yeıi bulunmadığı ve iıin bir an nel 
lann ihracona müsade olunmıyacak- yapdmasında ciddi hakiki fayda mu· 

hakkak olduğu takdirde idarehane-
tır Az morfini havi çıkıntılar ancak mİze müracaat eclebllininiz. Şurall· 
çkıntı namı altnda ihraç olunabilir. nı tekrar edelim ki ıirket mühim 
Bunlar ihtiva eden sandıklann htt nafia iılerinden batka teYlerle ali
ccpheıine az morfini havi olduğu i- kadar olmaz". 
şaret edilecektir. Morfin alom ve 18· Mliracaat için adtts 
tımı boraa olan yerlerde mutlaka Muhadenet gazetesi 
boraaclan geçecektir. ;ari AbdDlvabap (Şubra) 

Muayene olunan morfinlerin san- Kahire 
dıkları ticaret odaları tarafmdan MISIR (Eglpt) 
ınülıürlenecek ve bunlar için birflT 
ihraç şehadetnamesi verilecektir. 

İsveç 
ithalitçlları 

Bazı mallarını Türkiged•n 
mübagaa •debilirler 

Stokholm mühabirjntiz yazıyor: 
Stockbolmün büyük gazelerinden o
lan Affarıvarlden lıveç hükUınetinin 
ticareti hariciyeoindcki yeni istika· 
illetten bahıetmcktedir. Gazete lıa· 
rilerinin nazarı dikkatini mevaddi 

u >ptidaiyeıi pek mebzul olan Balkan 
nemleketlerine celbetmekte ve mü-

• tel:abil menafi üzerine ticari müna· 
sebatın sühuletle inkitaf edebilece
P,ini söylemektedir. Makale muharri· 
ri Türkiyeyi hararetle selimladoktaıı 
sonra. hükümetin istikrannı ve ik: ... 

• tisadi olduğu kadar diğer meseleltt· 
deki müıkilitı iktiham etmekteki 
kiyaaetini zikrederek, laveç idhalat-
crlarına bazı maUarını Türkiyeden 
ınübayaa etmelerini tasviye etmekte
dir. 

' <\msterdamda hububat 
vaziyeti 

~ Amıteı-dam ticaret mümessilimiz 
j ihracat maddeleri hakkında alakadar 

dairelere bir rapor göndermiıtir. Bu 
»porda hububat vaziyetinde bir de· 

u ıii!iklik olmadığı bildirilmektedir. 

Petrol fiatlan 
Petrol fiatleri yükselmeğe ba,la

tu:ı;tır. Bunu ı:ebebi şehı·imizde bulu~ 
ilan peh ol şirketlerinin birleşmesi
dir. 
Diğer taraftan Romanyadaki pet-

• rol kumpanyaları petrola 55 para 
~am yapmıılard .... 

Romanya da loptan petrol fiati 
90 paraydı. Şimdi bu miktar 3 ku
ru' 15 paraya ~ıkmııtır. 

Petrol fiatlerinin bu suretle yük
Jeltilmesine karşı tedbir alınacaktır. 

Anonim şirketlerin 
umumi heyetleri 

Anonim ıi1'1ı:etlerin umumi heyet 
içtimalarona baflanm"tır. içtimalar 
ınartın ikisine kadar devam edecelı
tir. 

Bu müddet zarfında içtima etmi
~en ıi1'1ı:etler tecziye edilecektir. 

Şirketler lctiınalannda kir ve za. 
~arlannı ilin edeceklerdir. 

Limited ıirketlerin 
c 

muamelih 
Ticaret müdüriyeti IDnitet ıirlcet· 

erin muamelatını kontrol edecelıttir. 
Bu münasebetle Ti~t miidüri

eti l~tet ılrbtl~ bir ~m gön 
derllllftir. Ba tamim nıucibınc• li
fıütet ıirketler, anonim ıirketler ribi 
I~ ve heoaplarmı Ticaret mi
luriyetine bildireceklerdir 

Sermayedar bir Mısır 
rupu iş yapmak istiyor 

Limon fiatları arbyor 
Piyasada limon fiatleri yüzde elli 

artmıftll'. Limon tacirleri limonun 
tahdit listesine tabi tutulmama11 i
çin Ankaraya bir heyet göndermiye 
karar venniılenlir. 

Mersinden bir senelik 
hayvan ihracatı 

1931 senesinde Meninden yabancı 
meml1tketlere 177 bin lira kıymetin
de canlı hayvan ve hayvani madde-
ler ihraç edilmiıtir. 

ihracatın batlıcaları sunlarclır : 
666 Sığır, 10752 ko:rün, 3498 ke

çi, 7 manda, 646 kaplumbağa, 688 
kömes hayvani ; 79439 kilo yapağı, 
2182 kilo tiftik, 5271 adet bağır. 
..ı., 11338 kilo keçi derisi, 

Buna mukabil yabancı memleket. 
leTdede Menine 98000 lira kıymetin 
de hayvan ve hayvani maddeler it
hal edilmiıtir ki bunlann bqlıcalan 
fUnlardll': 

16000 kilo 11ğır derili, 135828 ki
lo manda derisi, 56 meTkep, 9 
katır. 

Merkeplttin 28 resi damızlik için 
Kıpnıtan çelp edilmiı olup muhtelif 
vilayetlere sevk olunmuıtur. 

930 senesindeki ihracatımız 350 
bin lirayi tecavüz etmiıken 931 ıe 
nesinde bu miktar hemen yanya •· 
nerek ı 77 bin liraya tenezzül etmit
tir. Bu da geçen seneye nisbetle can• 
lı hayvan ve yap11ğı ihracatındaki 
tenezzül ile beraber fiyatlannda re· 
çen seneye niıbetle daha düıkün ol
muından ileri gelmiıtir. 

931 senesinde bilhassa yapağı ih
racat& yarı yarıya azalmııhr. 

Yedi ıenelik yapağ ihracatı tu 
veçhile olmuıtur: 

1925: 1,054,993 kilo; 1924 
1,314,960 kilo; 1927: 500,500 kilo; 
1928: 1,045,805 kilo; 1929: 688,117 
kilo; 930: 174,932 kilo; 931: 71,432 
kilo. 

Mersinden yapağı ihracatı seneden 
seneye azalmakta ve kıymetinden 
clütmektedir. Bilhas1& Amerikaya o
lan ihracatı çok dunnuıtur. 930 se
nesinde Amerikaya 83176 kilo yapağ 
ihraç edilmi,ken 931 senesinde an• 
cak 35 bin kilo ihraç edilınittir. 

Öksüz çocuklar 
1 ıtanbul ilk T edri1&t Müfettitleri 

mektep talebelerinin mevcudu ve bu 
arada ökaüz çocuklar hakkında bir 
istatistik hazırlamaktadırlar. Maarif 
Vekileti önümüzdeki sene zarfında 
Yatı mekteplerini arttırarak babaıız 
çocuklardan müstait olanların bu 
mekteplerde okumalarını temin e
decektir. 

Y alovada bulunan 
mabet 

faydalı kon
feranslar verecekler 
Halk fırka11 nahiye ve kaza heyet

leri intihaptan bittiği için her kaza
da yeni idare heyetleri ite haflaınıt
tır. 

Fırka tqeldriilleri idari, içtimai ve 
iktiaadi sahalarda sa!opcaktır. Bun· 
elan bqka irtat husuaatına da bü
yijk bir ehemmiyet verilecektir. 

Fırka umwni katipliğinden ge
len bir tamim üzerine her kaza oca
ğınca halk hatipleri İntihap eclilecelı, 
bu hatipler kaza merkezlttinde muh 
telif mevzular etrafmda konferanslar 
verec:elderdir. 

Konferanslaron programı fll'ka 
merkezince tayin ve tebliğ edilecek
tir. Konferanılar Halk üzerinde 
müessir söz söyliyebilecek hatinl4• 
tarafından verilecektir. 

İzmirdc satılan 
Emlak 

Gayrimübadiller Ce. 
miyetine iki 

tikayet vaki oldu .. 
Gayri Mübadiller Cemiyeti, 

lzmir'de müzayedeye çı:kanlan 
iki binanın müddeti bitti-ği ve 
muhammen bedelinden yükaek 
bedellerle talip bulunduğu hal
de, ihale edilmediklerine dair 
iki ,ikayet almış, bu hususta 
lazım gelen tefd>büste bulun
mu,tur. 

Öğrendiğimize göre, bu bi. 
nalardan ikisi de Karııyaka'da 
olup birine 11500, diğerine 11 
000 lira kıymet tahmin edile
rek müzayedeye çıkarılrruıtır. 
11500 liralık binaya yalnız bir 
gayri mübadil talip çıktığı hal 
de, müzayedeye bir kiti ittirak 
ettiği ve bedel haddi layikinde 
görülmediği beyanile ihale ya
pılmamıştır. 

Bunun üzerine talip te kıy
meti muhammenesi 11500 lira 
iken kendiainin 3500 lira fazla 
verdiğini beyan ederek, ıiki
yette bulunmuttur. 

11000 lira kıymeti muham
menesile binaya 4 talip zuhur 
etmİ§, ve 12500 lira verilmitse 
de ayni sebep ileri sürülerek iha 
le yapılmamıttır. 

lzmir'de müzayedeye çıka
nlan bir ainema meselesi de 
gayri mübadiller arasında güf
tüguyu mucip olmaktadır. Bu 
sinema binası 33 bin lira kıyme 
ti muhammene ile müzayedeye 
çıkarılmıf, Ahmet Ali Bey is
minde bir gayri mübadil 51 bin 
liraya talip olmut, kapalı zarf 
la yapılan müzayede onun üze 
rinde kalmıştır. 

Fakat ihaleyi müteakip Ka 
yala'lı Hüseyin Beyin eniştesi 
Şefik Bey yüzde 25 fazlasile 
mezkur sinemaya talip olduğu
nu telgrafla Maliye vekaletine 
bildirmiştir. Maliye, pazarlıkla 
yeni müzayede açılmasını em· 
retmiş, bu emir İzmir' e gidin
ceye kadar birkaç gün geçmiş, 
bunu ileri süren Şefik Bey tale 
binden vazgeçmiı ve kendisin
den alınan pey iade edilmemiş 
tir. 

Sinema bu sefer, Şahap Bey 
isminde üçüncü bir talibe 51 
bin !aradan fazla bedelle ihale 1 
edilmiştir. ' 

Fidanlık tevziatı 
• t 

iktisat V eki.letinin Göztepe fi
danlığında hazırlanan (40) bin çu
buiu bağcılara nispet dahilinde tev
zi edilmek üzere vilayetimiz kazala
nna gönderilmiıtir. Bu fidanlar bağ 
cılara ihtiyaçlanna göre dağıblacak
tır. Vekaletin Mani1&daki fidanlığın
da bu sene (1,5) milyon çubuk yetiı 
tirilmiştir. Bu fidanlar lzmir ve Ma. 
nisa havalisindeki bağcılara mecca
nen dağıtılacaktır. 

• • Truvada hafriyat 
Truvda hafriyat yapmak üzere bir 

Amerikan grupu hülnimete müracaat 
eclerelı müaaade almıftır. Hafriyata 
mart İptidasında batlanacaktır. Ar· 

Belediyed

Yol 
Parası 

Istanbul Nasıl Eğleniyor? 

Ferah Tiyatrosunda dört saat 
istisna edilecek olan· 

lar hakkında 
mühim bir tamim .. 

mütemadi eğlence •.• 

Yol vergisinin ikinci taksiti için 
tahsildarlar mükelleflere müracaat 
etmeğe baılamıılarclır. 

Afrikada vahşi ananın doğurduğu 
kesik başı (!) gördünüz mü? 

talisiz 

Kanun, yol vergisinden, kadınları, 
on ıelıiz yaımı doldurmayan, altmıf 
yaşını geçenleri, talebeyi, fillen aı· 
ker olanlarla fakirleri ve malülleri iı 
tisna ediyor. 

Kanunun bu iıtiınaiyetinden iati
fade etmek istiyenltt doğrudan doğ· 
ruya belediye riyasetine müracaat 
etmekte, bu yüzden tehir meeliıi dai 
mi encümeni çok fazla metrul ol
makta idi. 

Davay da vay ••. - Ömrümüzde ferah gördüpmüz yok 1 - Sen çık 
yukarda.. - Az~rbaycan heyetinin f&l'kıları - Ah, anam.. Kuyru

junu aeveyımf - .El yok, ayak yok, gövde •• Lif söyleyen 
keaık başı seyrebneli beyler! 

Daimi encümen, kanunun iıtiana 
hakkndaki ahkamını bir izahname 
ile belediye ıubelerine bildirmiı, 
bundan sonra vttgiden iıtiınaya ait 
istidaların kaza idare heyetlerince 
tetkikine karar venniıtir. 

Bundan ba,ka encümen, iıt:İlnai
yete taalluk eden huıuaah da bu ta· 
mim ile İzah etmiştir. Encümene 
göre ayda kırk liraya kadar kazancı 
olan bir adam fakirdir. Şayet bu va
ziyette olan bir adam başka hiç bir 
yerden kazancı yoksa vergiden istis
na edilecektir. 

Ferah tiyatrosunun kapın ö
nünde eşki ahbaplardan birine 
rastladmı. Kendisi oruç tutmaz 
sa da her akıam mükemır.el su. 
rette kafayı tutar. Bereket ver· 
sin ki kafa tutmak adeti yoktur. 

Beni görünce 
di: 

yanıma gel· 

Kanun tahsilde bulunanlann da 
vergi vermemesini kabul etmiıtir. 
Ancak, darülfünun ve yüksek mek
tep talebeoi ayrıca husuıi ve resmi 
bir memuriyette olurlarsa bunlar ver 
gi vereceklerdir . 

Tahsilde bulunan bazı gençler, bu 
memuriyetlere staj maksaclile devam 
ettikleri için vergi ile mükellef ol
madıklannı iddia etmiflerdir. gtaj
dan ücret alan talebe bu tamime 
göre vergi verecektir. 

Dilenci çocuklara 
aan'at öğretilecek 

Vali ve belediye reisi Muhiddin 
bey, sokaklarda dolllf&n sefil çocuk
la~~n günden güne çoğaldığını gör
muı ve hazırladığı bir teklifi 9ebir 
meclis daimi encümenine vermittir. 
Vali Beyin bu teklifi encümence ka
bul edilmiı ve hemen tatbikine geçil
mesi için karar verilmi,tir. Encümen 
imandan Tevfik, Avni Beylerle Na
kiye Hanım Galatadııi Osmanlı Ban
kası karşısında ki sokakta eski bir 
binayi gezmiıler. 

Binanın belediyece taksitle satın 
alınması mümkün olacaktır. 

Belediye buradaki çocuklara ilk 
tahıille b....aber tenekecilik, maran
gozluk gibi küçük san'atlar da öğre
tecelıtir. 

Bütçede muavetnei içtimaiye faı
lında otuz bin lira bir P&ra mevcut 
olduğu için bu para bu müesıeıenin 
açılmasına tahsis edilecelıtir, 

Müeııeıeye yalnız anasız babe.ıız 
kimaeıiz çocuklar değil, aiİeleri ta.' 
rafından sokaklara terk edilmiı ve
ya dilenciliklere aevkedilmit çocuk
lar da ahnacaktır. 

Hastalıklı hizmetçiler 
Belediye tarafından ellerine hüvi

yet varnkaıı verilerek muayene edi
len ıütnine, uşak, garson, ahçr oda 
hizmetçisi gibi buıuıi meskenl~rde .. 
ki işçilerin muayenesi neticesinde üç 
bine yakın hizmetciden altısının si
rayet devresinde frengi ve on beti
nin blenoraji ile malul oldukları an
la.şılmıştır. Bunlar tedavi edilmek 
Üzere zührevi haıtahklar hast1t.nesi
ne sevkedilmişlerdir. 

Gaz fiatları 

Şehrimizdeki gaz kumpanyaları 
aralarmda bir birlik yaparak gaz ve 
benzin fiatlerini bir miktar yükıelt
tiklerini yazmııbk. Şoförler Cemiye
ti derhal Belediyeye müracaat ederek 
bu fiat yükselmesinin halkın aleyhi
ne olduğunu, binaenaleyh önüne ce
çilmeaini istemiştir. Belediye mese~ 
leyi tetkik etmektedir. 

Telefon muhaverele
rinden tasarruf 

- Direksiz direkler arasın· 
da cevelan ha? •. 

Geçen haftaki yazımın bat· 
lığını ima etmek iıtiyordu. 

- Hayır, dedim, cevelin de 
ğil .. Niyetim canbazları seyret· 
mek amma .. 

- Güzel fikir .. 
- Sen, "Ferah,, ı görme-

din demek .. 

Başını salladı: 

- Azizim, bizim ömrümüz 
de ferah gördüğümüz yok.. 

- Haydi, istersen görelim .. 
- Sen bilirsin .• 

Girmesine girdik amma, yer 
leşebildik dersem yalan.. Bal· 
konda bot bir iskemle bile kal
mamış.. Baktım, canbazları 
daha iyi seyretmek için herkes 
birer canbaz kesilmiş. 

Omuz omuzu sökmüyor di· 
ye buna derler. Hele ne ise, ih 
tiyat iskemlelerden iki tane bu 
labildik. Daha perde açılma· 
dan, "Ferah,, ın meıhur "Da
vay davay,, ı sahnede görün
dü. 

"Davay davay., ın adı bir 
tane değil: Ah Katinam, seve· 
rim billah..,, aar beni .. 

Heı· akşam, varyete baıla
madan balkı oyalamak İfİ, bu 
sevimli komiğe dütüyor. Biça· 
re adam, alkıt toplayacağım, 
diye ne mimikler yapıyor, nasıl 
durup dinlenmeden tepiniyor 
bir görseniz.. Yarım türkçeai· 
le, yaptığı tuhaflıklar, seyircile 
rin pek botuna gidiyor olmalı 
ki her taraftan sesler yükseli· • 
yor: 

- Bravo Davay Davay •. 
O çekildikten sonra sahne

de varyete numaraları biribiri
ni takip etmeğe başladı. 

l,te çevik bir canbaz aileai 
takla ata ata balkı selamladı
lar. Neler yapmıyorlar neler •. 

Bir aralık delikanlı oğlunu 
kafasının üstüne çıkaran ih· 
tiyar yorulunca oğluna seslen
di: 

- Haydi, gel aşada .. 
Çocuk tepesinden cevap ve

riyor: 

- Yok ben gelecek.. Sen 
çık yukarda ... 

Fakat olur ıey değil, bu ço 
cuklar.. Listik top gibi, sıçrı
yorlar. Bir, bakıyorsunuz, yer 
de, bir bakıyorsunuz havada .. 

Ya fU küçük yavrunun sırt 
üstü yatan babasının ayaklan 
üstündeki merdivene tırmanıtı· 
na ne deniniz? Çocuk, ha düt 
tü, ha dütecek .. Herkes, heye 
canından parm.aklarını ısırıyor. 
Çocuk, merdivenin son basama 
ğına çıkınca tepesi üstü takla 
atmağa kalkmasın mı? 

Sağımdaki locada bir ha-
nım, hemen gözlerini kapadı: 

göründüler. Onlan, batka ak· 
robatik hünerler takip etti. Bil· 
hassa İp ilatünde oynayan karı 
koca, halkı heyecandan larıp 
geçirdiler. Bu arada mahut 
dört arslanla bir kaplan kafes 
içinde boy gösterdiler. Niha
yet, küçük bir fasıladan sonra, 
Azerbaycan musiki heyeti Kaf 
kas kıyafeti ile, sahnede' gö
ründü: 

raptan kıp kırmızı kesilen yu· 
varlak gözlerile seyin:ilere ba
kıyor. Asri tuhafı "Afrika'da 
vab9i ananın doğurduğu bu ke
sik bat., mükemmel türkçe bili
yor. Birisi sordu: 

- Sen nerelisin? 
- Afrikalıyım efendim .. 
- Kaç seneden beri bura· ' 

dum? 
- Bet seneden beri .. 

Bütün dünya adim dursun, 
Şanlı Türkün bqrağma! 

Büyük ana vatana hasretin 
suzif li bir ifadesi olan bu tar
la, halkı o kadar coıturdu ki 
iki defa üat üıte tekrar ettiril. 
di: 

Doat elinden ayn düttüm, 
Yol ver Türkün bayrağına! .. 

Derken, koca tiyatro alkıt 
sağnağından adeta yıkılacak
tı. 

Azerbaycanlılar çekildikten 
sonra, sahne, yine baletçi kız
lara kaldı. Bu seferkilerinin 
bir hususiyeti, arkalarına uzun 
birer kuyruk takınıt olma· 
!arı idi. Bu kuyruklu kızları 
gören bir iki çapkın bağrııtı
lar: 

- Ah anam .. Kuyruğunuzu 
seveyim! 

Öteden bir ses, duyuldu: 
- Susun be kıl kuyruklar. 
Arkamda oturanlardan biri, 

yanındakine mırıldandı: 
- Kurt taklidi mi yapıyor

lar ne? 
- Yok canım.. Görmüyor 

musun kuzu bunlar.. Kurt, ıu 
önlerinde yuvarlanan herif ola· 
cak.. 

"Ferah,, da anlatdan sabah 
lıyacağız. Saat biri geçti, bir 
b_uçuk .oldu bili "Varyete,, le
nn arkası alımnıyor. Somyalı 
bir minderin üstünden, baya. 
ya fırlayıp üç dört kere imam 
feneri gibi döndükten sonra, 
yine iki ayağı üstüne düten 
bir canbazm yaptığı numara· 
l:ır, doğrusu ötekilerinden hiç 
aşağı kalmadı. 

Hiç birini dütürmeden bef 
tane bıçağı biribiri arkasına 
havada sallayıp yine ellerile tu 
tan kızların marifeti de görüle
cek şey .. 

Mütemadiyen değişen, bu 
çeşitli hünerler, İnsanı o kadar 
iyi oyalıyor ki, saatleı-in nasıl 
geçtiğini fark bile edemiyor. 
Baktım ki biraz daha kalırsam 
sahur davulu ile beraber, ev~ 
gideceğim. Son numaraları sey 
retmeği batka geceye bırakarak 
çıktını. 

Veznecilere doğru yürürken 
çisildiyen yağmur altında bi; 
kalabalığın toplandığını gör
düm. Bir çığırtkan bağırı
yordu: 

- Efendiler, el yok, ayak 
yok.. göğde yok!.. Afrika Yili. 
yetinde vahıt bir ananın doğur 
duğu harikayı gelip burada gör 
meli!... Kesik bat, lif söylü
yor efendiler .. 

Arzu ettiğiniz suallere ce
vap veriyor. Amerika ahaliai
ne parmak ısırtan kesik baı bu 
rada ... 

- Maıallah, türkçeyi çok 
güzel konutuyorsun. 

- Türkleri çok severim ben 
deniz •• 

- Eksik olma.. Allah sev
diklerini bağıılasın .. 

Bu sefer bir baıkaaı sordu: 
- Sen sahiden kesik baş mı 

sın? 
- Kesik ba§ım ya .. 
- Demek anandan böyle 

doğdun? 
- Evet •• Kaderim böyle i

mi9 .. 
Daha meraklılar, kutunun 

arkasını muayene ederken ke
sik başın ( !) ayakları nerede 
olduğunu ketfe çalııtılar. 

Kutunun arkası kapalı idi. 
Fakat, kurdelalarla bağlanan 
batm bulunduğu yere kimse
nin yaklaımasma müsaade et
mediklerine bakılırsa, kera
met bu kurdelilarda olacaktı. 
Nitekim bir seyirci elini uzat
mak iateyince hemen perdeyi 
çektiler: 

- Haydi efendiler .. Sahne 
kal"'Ddı ! Öteki seyircilere yol 
verelim •• 

Çığırtkan dıtarda bağınyor 
du: 

- El yok, ayak yok, göğde 
yok.. Afrika'da vahtt anan\n 
doğurduğu talisiz kesik batı gö 
rün efendiler! 

Tasfiye ilan 
Etmişken .. 

M. S. 

Tasfiyeden vazgeçen 
bir ticarethanenin 

vaziyeti ne olabilir? 
Piyasada bazı ticaret mües

seselerinin tasfiye ilinlan naza 
rı dikkati celbetmektedir. Bab. 
çekapı' da Anonim şirket halin. 
de bulunan bir ticarethanenin 
bir müddet evvel tasfiye ili.ıı 
ettiği görülmüş bu müessese 
bili.hara tasfiy~en vazgeçmek 
istemiştir. Ticaret müdürlüğü 
bu firkete, ilan ettiği tasfiye: 
den bu ,ekilde vaz geçilmesi 
usule muvahk olmıyacağını bil 
dirmi,, bunun üzerine tirket, 
mağazasının vitrinine astığı 
tasfiye ilinı üzerine (Ticaret 
Müdürlüğünce verilen emir üze 
rine tasfiye) kaydını ili.ve 
etmiıtir. Ticaret Müdürlüğü 
tasfiye için emir vermiş değil• 
tasfiye için vaki olan müracaa: 
tı muvafık gördüğünü tebliğ 
ederek bu ilinı kaldırmıştır. 

Belediyede telefon ücreti olarak ıe 
nede 15 bin lira veriliyor. Bu para 
fazla görüldüğünden belediye reisli
ği memurlarına bir tamim gönder
miıtir. Bu tamimde aon aylarda te
lefon mükilemelerinin lüzumundan 
fazla yapddığı beyan ile memurların 
vicdanına müracaat edilmekte, bele
diye paraımı kendi paralar gibi ad
detmeleri ve ona göre lüzumsuz ye
re telefon etmemeleri bildirilmekte
dir. 

Belediye, bu iktisadi buhranda me
murların elektrik ve ıu ıarfiyatına 
da dikkat etmelerini bildinniıtir. Ya 
pılacak taaarruftan artan para ile 
şehrin birçok itlerinin yap•labilecefi
ni de il ive etmektedir. 

- Aman bakamıyacağrm .. 

Yanındaki cesaret veriyor: 

- Korkma canım.. alıtkın· 
dır onlar •. 

Muallakta duruyor efendi
ler .. Kordelaya bağlı duruyor 
efendiler.. Hile yok, yalan 
yok .. Gelip &örmeli, hayret et. 
meli .. 

Son günlerde ayni müesse
se Ticaret Müdürlüğüne müra· 
caatla, bütün emlakini bir ıah· 
·~ ahara devrettiğini bildirmiş· 
tır. Ayni mağaza, ayni mallar 
la, ayni isimle şimdi ticaretine 
devam eden bu müessesenin 
cameki.nından yalnız şirket ke· 
limesi silinmiş, yerine mevcudu 
devraldığı bildirilen zatın ismi 
yazılmıştır. 

YENİ RUSYA 
Yazan: FALİH RlFKI 

ÇIKTI 

Çocuk, basamakların araım 
dan bir burgu gibi, döne döne 
inerken alkıtlar ortalığı çın çın 
öttürüfordu. 

Bir lira değil, yarım lira 
değil, bet kuruşa ... 

K.lıirede çıkan "Muhadenet" ,.... 
.lıimizde JU habe,.j okuduk: 
• Cazetemi2 pek mühim bir terma. 

Müze idaresi tarafından Yalovada 
yapdan hafriyat devam etmelıtedir. 
Eıdıi devirlere ait lıiiyük bir lıinayi 
meydana ç.ı.ann..k tetebbüıünde bu
lunan müze idaresi. bu iıte muvaf. 
fak olacağı kanaatindedir. Hafriyat 
bir a a kad r bitirilecektir. 

keolog Remıi Oğuz B. hafriyata ko. jiı••••••••••••llli 
miaeı· ta in edilmi tir 

Derken revüler batladr. Ge
mici kıyaf~~İn~e altı kız, deniz 

Kapıda parayı toka eden gi
riyor. lçerde manzara ,u: Bir 
tahta kutunun ortasında yüzü 
siyah~ ~ya'.1dığı derhal aulaıı 

Ticaret Müdürlüğüne göre, 
tasfiye dolayuile yapılan bu he 
reket esasta yalnız ve halkı iğ
fal mahiyetinde müvazaa ol
makla beraber, kanuni bir ha· 
reket için mevcut ahkam mü-
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Asrın umdesi "MlLLIYET" tir. 

23 K. SANİ 1932 
İdarehane : Ankara caddesi, 

100 No. 

Telgraf a<lıesi: İst. Milliyet 
Telefon: 24310,9,8. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Tiirkiye için 

L. K 
Horiç için 

L. K. 
3 aylığı 4 - 8 -
6 750 14-

!2 14 - 27 -

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti g~ nUsbalaT 10 ku
ruştur. Gaz.ebe ve matbaaya ait 
işler için müdiriyete m!iracaat 
e<lilir. Gazeu.miz ilanların mes'u
liyetini kabu.I etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilköy askeri rasat merke

zimlen verilen maJUmata gör~ 

bugiin hava kapalı ve karlı ola
cak, riıglir şimali istikametler
den mutedil sür'atte esecektir. 
21-1-932 bava tazild 714 milimet 
re, en fazla sıcaklık Z, eıı n S 
santigrat kaydedilmifflT. 

Haddehaneliler, Tophaneliler 
gibi külhanbeyi yeti,tiren ocak 
larda dervişlik moda idi. Biz 
de oldukça külhan geçinenler
den idik. Valideye bir hayderi 
yaptırmıştım. Ayağımda hafif 

1 arkası basık yemenilerle aı·ka-

1

, ma takıverdiğim bu haydeı·i en 
çok sevdiğim iki malımdı. 

MlLLlYET CUMARTESl 23 KANUNUSANi 

ı • 1 Sıhhat işleri 1 • ı 
Anne sütünden mahrum olan 

cocukların beslenmesi 
Dr . Ali ŞükriJ 

1 
Sofularda bir tekke vardı 

d 
Milletlerin bayatı mahdut bir za- geçmiyor ki bir muallime, bir katibe 

amma, orada oturarak zikre er mania mukayyet olsaydı, o vakit ne hanıma veya her bengi bir fabrika
lerdi. O da benim pek hoşu- insanlar, ne hükumetler yalmz ve da çalışan bir hanıma, yahut ta 
ma gitmezdi, o kadar fiyakalı yalnız iıtikbal için çalışını§ olmazlar saydığım sebeplerden dolayı sütü 
değildi. insan oturduğu yerde dı. Faka~ !""deıı_ıki milletleı·in yaşa - kesilmif bir kadıncağıza tesadüf et
istediği gibi vaziyet alamaz.. mak kabilıyetlen, ancak istikballeri- meyeyim. Derhal ilk sözleri "çocu-

On nin emniyet ve kudı·eti derecesi ile 1 ğum hasta değildir. Sütüm yok o-
un için ben oraya gitmez- ~imdir, tabiidir ki fertler olsun hü nun için geldim..., Ve yahut: Çalı§ 

dim. kumetler olsun bihakkin yalnız bir mak mecburiyetinde olduğum için 
1 Mahallede benimle beraber g~ye ·~in çabalamak mecburiyetinde çocuğuma ancak sabah ve ak,,am me 
daha birkaç meraklı vardı •• La- dırler: Bu gaye de İstikbali emniyet me verebiliyorum,. oluyor. 
kin en çok sevdiğim Bedri is- alıma alabilmekten ibarettir. Hatta bazıları: 

Bunun içindir ki, istikbalin bir 
ı minde bir arkada,ım vardı ki; tek manası vardır: O da, doğan ve "- Bir kaç defa mahalleden inek 
1 görünüşte son derece uslu idi doğacak çocuklardır. •Ütü alıp verdim. iıhal oldu. Avru-
amma, hakikatte bütün beni kıc Harbi umumide Almanlar olsun, pannı kuru sütlerini tavsiye ediyor· 

~ F ) ·ı nl lardı onlardan da verdim. Yine ishal kırtan ·hep o idi. ranaı.z ar olsun, mı yo arca İnsan 
ka be • ı d' fak bu " oldu. Hem de bu sütler pahalı geli-

Bı·z zikretmek ic.in uzaklara Y tmıı er ır, at na ragmen bugün bu milletler: "Eskisinden da yor. Bu sebepten size müracaat edi-
gidiyorduk.. Ü sküdarda Vali- ha kuvvetliyiz, çünkü daha kuvvetli yorum. Çocuğuma bir gıda tayin 

1 

de tekkesine kadar gittiğimiz daha faziletli çocuk yeliJtiriyoruz..,, ediniz.,, diyorlar. lşte böyle vak'alar 
oluyordu. O zamanlar vasıta diyorlar. kar111mda çocuk hekimlerini bir dü-

A-ı 1 d d ·· ) d ğil" ·7 Bir tüncedir alıyor. Bu çocuklara han..ı 
Yok. Yaya mtmek zor •• Dü•ün ı e er e e oy e e mı --..-

,,. Y ail b" b" fel"- •--'-L"'-- sıblıi çocuk sütümüzü tavsiye ede-
dük t .... ındık. İçimizde tekke e ın " ... ete maruz ............,,,. """ Fakat Peygamber gibi beklenen ve lim? Halbuki henüz yeni doğmuf ve 
açmaya elverişli birini aradık. babalanmız tarafından bayril)balef ya bir kaç aylık biı· çocuğa bugün 
Şeyh Ali Efendi isminde bir diye te•miye edilen "melek" çocuk sütten baıka verecek bir gıdamız ol
zat vardı. Onu kandırdık.. yetişince o aile yalnız kurtulmuş t'I- madığına nazaran çarnaçar bıı an

Kom•.11lardan Hasibe Ha- maz, yeniden refah ve saadete de na neleı·e inek sütü tavıiye edilince der 
:r- il olur. hal: "Eyvahlar olsun bu çoc:uğıunu 

Dilli iınıinde bir de dul kadın Demek ki fertlerde olduğu kadar da kaybedeceğim.." diye yese düşü-

1932 

j Komıu memleketlerde 1 

Suriyedeki 
Talebe grevi 

Fransızlar mektepleri 
kapatmışlar 

Adana gazetelerine yazılıyor: Li
seden tardedilen on iki talebeden 
ba§ka darülmuaUimat talebesinden 
de iki kız tard olunmuştur. Talebe-
lerin grevi çok vahim bir ıekil aldı
ğından bütün mektepler HükUmetin 
emrile bila müddet kapatıhnış ve 
mektepler Fı-ansrz askerleri tarafın
dan İ§ıral edilmi§tir. Bu münasebet
le Şamdaki çarşılar yeniden kapan· 
mış ve muazzam nümayişler yapıl
mıştır. 

Halepte çarşılar kıımen açılmıı i
sede, halktaki heyecan ve ğaleyan 
el'an devam etınektedir. Askeri te
dabir refedilmemiştir. Her nerede o
larsa olsun toplama da sureti kat'iy 
yede xnenedilmiıtir. 

Şıuncla intitar eden 'Ve vatan fır
kanın naşın efkin bulunan gazete
ler Fransızlara ve bilhassa ati komi
ser M. Bonsot hakkında çok §iddet
li ve ağrr neşriyatta bulunmaktadır
lar. 

İktibaslar 

Yeni Nankin nasıl 
bir şehirdir? 

Çin idare merkezinin Pekinden 
Nan kine nakledilişi coğrafi ve 

siyasi sebeplerden ileri gelmiştir 
~ Stolclıolmdt1 çıkan DAGENS NJHETER'den -

Bet sene oluyor ki Nankin şehri ı İn§adadırlar. Yeni Carnegie enatitü
Çinin merkezi ve milli bükümetin ıü ile Çiıı Dariilfiinunu da ba cadde 
makarrı oldu. Pekin sarayları ve ta- üzerinde İnşa edilecektir. Bir çok ne 
rihi kıymeti ile Çinin merkezi olma- zaretler bu meyanda Kuamintag ka 
ğa daha mÜ•aİt bir vaziyet arzedi- rargabı umumisi de inşa edilmiıtir. 
yorken, Nankinin niçin bu ~ebre ter Bu İn§aat daha :ziyade teşmil edi
cih edildiği cayi süal olabilir. Bir lecekti. Fakat hükumet parasının ve 
defa Nankin'in mazisi Çinin en §•· mimarlarının en mühim kısmını çok 
refli devirlerine kadar yükselir. Fa- eski Çinin ıslahatçm Sun Yat Seıı 
kat bu, nihayet hissi bir sebep teıkil namına inıa edilecek mabede hasret 
edebilir. Fakat aııl bundan ziyade meğe karar vermiıtir. Zaten bu inkı
amil olan sebepler siyasi ve coğrafi lapçının muhteıem mezarı yanında 
sebeplerdir. Sonra Nankin Pekinden Ming İmperatorlarmın mezarı pek 
ziyade daha merkezi vaziyettedir. fakir kalıyor. Kızddağda kademe ka 
Diğer taraftan Nankin geçen asırlar deme açılan merdivenlerin fevkinde 
içincl.; iki defam~ Çin İınpera yükaelen ve Sun Yat Sen'in kemB..\:' 
torlugunun merkezı olmuttur. rini muhafaza eden saraya vatana 

Hügiik kabirler hizmet etmİ§ büyük adamlarm ela ce 

I bulduk. Onun evinin selimhk milletlerde dahi istikbalin mesnedi yorlar .. Çünkü balkrmızın memleke-
____________ .. I dairesini tekke yaptık. Tekke- çocuklardadır. Fakat bu mesnedin timizde satılan mahalle sütlerinden 

Ramazan 15 nin tarikati, halveti idi.. marifeti de çocuk yetiştirmektedir. o kadar cruıı yanDllJ ki, bir çocuğa i 

" Elmudhik Elmübki" namındaki 
Mizah a-azeteai Hükumet tarafın
dan bi!,. müddet kapatıbnııtır. Fran 
ıızların matbuata kaı-tı çok şiddetli 
bir siyaset takip edecekleri bu suret
le daha bazı gazeteleri kapatacakları 
ve hatta matbuata sansör vazedecek 
!eri kuvvetle söylenmektedir. 

Nankin'in eskiden umi Clünlinıı 
idi. Bu kelime «Yaldızlı kabirler,. de 
mektir. Bu kabirlerde m"§hur Ming 
sülalesinin efradı gömülüdür. Bu ka 
birler güzellikleri ile bütün dünya
nın nazarı hayret ve takdirini celbet 
miştiı·. Zaten Nankini ilk defa Çin 
paytahtı ilan edenler de Ming hane
danı idi. Me§hur Kubilay Han ile 
yaptıkları muharebeden sonra, böy
le bir karara lüzum görmiiılerdi. 

•etleri gömülecektir. Maamafib bu 
gibiler ancak sarayın alt kısımlarına 
defneclileceklerdir. Asıl saray 51rf 

Sun Yat Sen için yapılnuştır. 

Nevgorka rakip 

Vakitler: 
D S Resmi küıat gecesi ben se- Şuna nazaran hepimizin çocuk yetiş nek sütü tavsiye edilince ölüm der-

J
' vincimden yere basmıyordum.. tirmesini bilmemiz §arttır. hal akla geliyor. Öyle anneler var 

LübnanJa tahriri nü/as Yeni Nanlrin en modern tehir ol
makla iftihar edebilir. Hangi payi
tahtta tam şehir ortasında bir ~a 
re istasyonu varcbr. Bu İslal)'<llllln 
civarı ~ehrin en zengin ticaret malıal 
!eridir. Çinde nakliyatın kısmı iza
mı tayyare ile yapddığı için, Nankin 
tayyare istasyoıınnun ehemmiyeti 
kendiliğinden aşikardır. Söylemeie 
hacet yok ki, şehrin bir ucundan o
bür ucuna kadar her istikamette h
.. amvaylar ve otobüoler i§lemektedir. 
Yaya kaldmmlan inşaat mabemeai 
ile doludur. O kadar ki analar Nev
yoktakinden daha pahalıdır. Oç sene 
evvel ellerinde ne yapacaklarım bil
mediği arazisi olanlar, timdi bir kaç 
defa milyoner olmuılardır. Vaziyet 
hata da bu şekilde berdevamdır. Şe
hir civarında ••kiden pirinç tarlası 
sahibi olanlar yağlı müfteri bekle
mekte ve bulmaktadırlar. 

Güneş 
Öğle 
ikindi 

Akşam 
Yatsı 

İmsak 

7,19 Çocuk nasıl yeliJtirilir? Ve b.ilhas ki çocuğa inek sütü verilmekten kor 

12,26 Hep tanıdıkları, tekke muhiple sa suni gıda ile çocuk nasıl be&lenir? karak mütemadiyen bir iki ay yal-
Lübnan Hükümeti, Türkiye de 

tatbik edilen yeni nüfus kanunu tat
bik etmeğe karar vermi,tir. Bu ciim
leden olmak üzere bu ayın 31 inci 
pazar günü bütün Liibnanda umumi 
talırir nüfus yapılacaktır. 

. rini, eşi dostu topladık. Tek- ~u makalemde bunu izaha çalışaca- nrz prinç suyu veriyor. Bunu ter-
14,59 keye gi~~ Dual~r ol_du.. Ho- ııun. 

1 
•. .. cih edi~inin sebebi evvelki çocukları 

17,14 roz keaıldi ••• Ve hız :ıııkre b~. 1 Çocuk arın anne ıutıı':'den mah- na mahalle sütü veı-diği zaman onla- Mlng hanedanının baniıi olan 
Hung Wu Nanlôni paytaht yapuuı 
ve 30 sene burada Ç"ınin idari ve as
keri ıslahatı ile lll"§gul olmU§tu. 

18,49 1 ~k Ş h Al" Ef d" k" l rum olmalamun sebeplen şunlardır: ron bir hafta içerisinde ishalden sem-

i a. - ·:· ey b en 1 a- Annocle fakrüddem, vereme istidat, mi bir şekle girerek ölüp gitmiş ol-
5 35 mıl bır adamdı. Rahat rahat 

1 

verem, doğu.,..,..ı~ Faz!" kan •--·--•- 1 d lb iri 
Halepten alman bir haberde Babül 

nirde yeniden vuku bulan bir arbe-
dede ahaliden üç kiıi ölmüı ve otuz 
kişi yaralanmııtrı. Daha fazla karıpk 
l•klarm zuhure geleceğini nazarı 
dikkate alan Franıızlar ukeri tetbir 
!eri artınm91ardır. , 

' 1 zikrediyorduk.. İçimizde Eşref mek, meme i'tih~l", aarn illet,ne ına arı ır. Ha u . zavallı anne bil-•••••••••••-lllli ·· el im k miyoı· ki bu çocuğunun da akıbeti 
Hung W u ih müteaddit zevcele

rinin kabirleri hıı şehrin duvarlan al 
tmdadır. Bu kabirler Kızıldaiın ete
iinde inşa edilmiş muhte§em mezar 
lardır. Nankinin eski haşmetinden 
hemen hiç bir ıey kalmamı§ gibidir. 
Muhtelif uyanlar Ming hanedanmm 
vücude getirdiği bir kaç eserleri si
lip süpürmüılerdir. Pek yakında da 
yeni nezaret sarayları, mahkeme ve 
devair binalan inşa etmek üzere, es
ki bir mahalle temamen yıkılmıştır. 

Haftanın Yazısı 

Vecde geldim 
Erenler! 

Vakit olsa da tanıdıklarım
dan muhtelif tiplerin bana an
lattıkları tuhaf maceralan bir 
araya toplasam. Ôyle (Oriji
nal) parçalar var ki; insan gül 
meden çatlar. Maamafih bun
ları yazmaya yalnız vakit değil 
kudı·et te lazım. Hüner bunla
rı, onların anlattıkları gibi, o 
kuvvette ve tesirde nakledebil-

. mektir. 

Her biri başka bir nümune 
olan bu adamların umumunu 
bir isim altında toplamak li
zım gelse bunlara ( Şehiı· uşa
ğı) diyebiliriz. Bu tabiri bilen 
ler ifadesinin vüs'atini takdir 
ederler. Şehiı· Ufağı, zeki, kur
naz, müstehzi, sıruma göre 
kabadayı ve kanaatkardır. A
fi ye tahammül edemez, müra
yi değildir. Zayifa acır. Man
tıksız şeylerin düşmanıdır. 

Mümkün olursa ben bu (Şe 
hir uşağı) nın batından geçen 
hh- seri vak'a yazacağım •. Ba
kahm olacak mı? .• 

--· ,,_ ,,_ 

Şehir uşağı anlatıyordu: 
- Sofularda otururduk. Bü 

yük babamdan kalma ahşap bir 
evimiz vardı. Cunbalı ve iğri 
direklere dayanmış birçok şah
nişli garip bir evdi •• Rahmetli 
babam sofu bir adam itli. Fa
kat tekyelerin, şeyhlerin der
vişlerin aleyt>inde idi. 

Ben de aksi gibi dervişliğe 
heves etm!ştim. O zamanlar 

' iııminde sesi çok güzel bir arka mu!'t a 0 8 • ı ~ocuğun zafi_ıo_:<;ti lın ölümdür. yalnız aradaki farlı hirin-
daş vardı. Zakirliği o ediyor- sebile "':~evı 1.YI"" çeke~"!ınden cisi ani ölüm, ikincisi tedrici ölüm 
d Fak uk 

~ ı... ld dolayı sutü kesılmek, veya bılasebop 
"u. at çoc. ~anıcı O U •Ütü olmamak gibi arızalardan dola tevlit eder. Şu bilinmelidir ki çocuk 
gundan rakı şıtamı abasmm yı çocuklar anne ıütünden mahrum gıda"mn en birincisi süttür, sütte 
iç cebine indirmiş, ara sıra kür kalmaktadırlar. çocuğun tekmil hüceyı·elerini bedeyi 
sü gibi bir §eyİn arkasına gi- Bundan başka bayata atılan ve ci maddeler olduğu gibi vitaminler 
dip birkaç yudum çekiyor ve v~e alan hanımlarda vazife ".""tle- de mevcuttur. Yaptrilımız hususi 

)• • rı e•na•mda çocuklvmı sun'ı gıda tecrübelerimizde görüyoruz ki, yeni 
ge ıp naıt okumaya b&§hyor- ile beıleınek mecburiyetinde kalıyor doğmuş bir çocuğa •Ütün terkibine 
du~ Rakı elli dirhemi geçtik- lar. Bu itibarla ıuıı'i gıda ihtiyacı ar yakın fakat •Ütten hariç bir gıda ter 
ten ve zikir de biraz hızlandık- byor. tip edip beslediğimiz çocu klann sılı-
tan •onra Etref ipin ucunu ka Muavenehanemde veya hastane- bati tam olamıyor. Bn da gösteriyor 

d b 1 d kum de poliklinik yaparken hiç bir gün ki, çocuğun sılıh~tli beslenmesi an-
çır ı, q a ı o aya: 

"Bana '""pkın diyorlar ifti- ı-------------···"""""" cak •Üt ile kaimdir, elverir ki bu sü-
,.... bal k ı tün çocuklara verilme usulü bilinsin 

radır ya re$ul allah,. 1 
••• ve bu süt te çc.:uk sütü olsun? 

"Yola gelmez diyorlv ifti- Yanımdakiler faşaladılar • 
Şeyhe baktım aldırmadı. Sag" Bunun içi11dir ki iyi bir çocuk 

radır ya resul allah,, şütünün çocuğa nasıl verilmesini, 
tarafımda Hüsnü Efendi ism;n ha Zikrin harareti ile bu sözle- ngi aylarda mamalara baılanması 

bel 
de bir tüfekçi mütekaidi varJı. nı, ve bu matnalaı-ın yapılması usu-

ri ki batkalan anlamıyordu Bana dedi ki: lünü, ve iyi bir çocuk sütünün ne ev 
amma, ben ve Bedri pek ali safta o1ma .. nı annelerin iyi bilmesi 
anlıyorduk.. Eşref kürsünün - Oğlum ne oluyorsun?. lazımdır. Bunlan 51ra ile diğer yazı 
ardına gidip gelmeyi sıklaıtır- - Vecde geldim Efendi am- tarımda izah edeceğim. 
dı.. Gözleri dönmüştü.. Rakı, ca .• Üstüme varma dünyayı ye 
sıcak ve zikrin verdiği ateş oğla til görüyorum •• 
nı adamakıllı sarhot etti. Oku Adamcağız suıtu. Eşref bir 
yordu: taraftan na'ti semai, koşmaya 

Çocuk ha.talıkları miilehassısı 
Ali ŞOKRO 

Müessif bir irtihal 

f Sinema -Tiyatro 
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Yeni Çinin befiii 
1911 de Çin ihtilalinin babası 

addedilen Sun Yat Sen paytahb.nm 
Nankine nakledılmuini terviç etmiı 
ti. ihtilal ve inkılap fikirleri içinde 
Sun Yat Sen mümkün olduğu kadar 
eski Nankinin bekayasım ortadan 
kaldmnağa savll§tı. Devletin idari 
teşkilatım, ecnebi sefaretleri nereye 
aıkıttıracağıru biç dütünmüyordu. 

iJık musikili komedi Maamafih ıunu da tasdik etmek la-
- zımdır ki, eski Nankin yıkılmakla be 

RAŞJT RIZA Tiyatrosu raber, yerine Ming'lerin payitahtı i
le hiç bir veçhi müşabeheti olmayan 

Şehzadebaşında yeni bir ıehir vücude getirilmişfu. 
Bu aikşam saat 21,.30 da Yeni Nanı.inde geniş ve güzel cadde 

ler vardır. Bunlardan en büyüğü 
AKTÔR KIN Sun Yat Sen'in ismini t&fır. Belki 

4 Peroe 1 Tablo de dünyanın en muazam caddesi olan 
"Bana sarhoş diyorlar iftira çevirdi. Bedri arakıyeyi ters giy 

dır ya resul allah,, meğe ba§ladı. Ben naralara de-
Sun Yat Sen caddesi limanı doğru. 

Türkiye anonim lailtik şirketi Pazar günü akşamı dan doğruya Kızıldağa bağlayan bir 
müessis ve müdürü Hacı MUrteza SEKJZJNCJ yoldur. Bu Kızıldağdaki Ming ıüla-"Adam olmaz diyorlar ifti- vam ettim.. Nihayet dua oldu, 

radır ya resul allah,. zikir bitti, eve döndük ••• Efendi i:rtihalidarı beka eyJeıni~tir. Vodvil 4 Perde leainin kabirlerinden ele mubteıem 
Ccııaresi bugün öğle namazın<lan olmak üzere Sun Yat 5en'in mezan 

Bu yeni şehrin ihduı, hiç §Üphe
aiç Çinde teşebbüs fikrini canlandır
mıştır. Bu defa biitün pltinalar Çin 
mimarları tavafından yapılmı§br. 
Malzeme Çinin içinden getiribniftir. 
Kullanılan amele kamilen Çinliılir. 
Yeni Nankin şüpheslz milli bir irade 
ve heyecanın bir zaferidir. Yalnız 
Çin payitahtının dünya ile al3.kası 
güç temin ediliyov. Çünkü yalnız Pe 
kin, Tien • T sin .-e Mukdene demir
yolu ile bağlıdır. Halbuki §ebrİn hir 
çok demiryollan ile hiı- çok yerlere 
bağlanmağa ihtiyacı vardır. Mauna
fih bu noksanı telifi icin yollara ve 
tayyarcciliğe azami e.ıemmiyet veril
mektedir. 

Nankinde ecnebilere rnahau• im 
tiyazlı mmtakalar dn olmadığı için, 
milliyetperver Çinli kendi ı'yitahtı
na dahn ziyade gönül bağlamakta

O böyle okurken, Bedri ba- O akşamki kadar eğlendiği-
tmdaki arakiyeyi, canbazhaııe- mizi hatırlamıyorum. Li.kin er 
lerdeki palyaçolar gibi sıçra- tesi günü Şeyh Ali Efendi bize 
tıp tekrar tekrar giymek talimi nakiplerinden bir kör arap vardı 
yapıyordu. Bir aralık arakiyeyi onunla haber göndermiş. 

NaıkJ.eden: İbnirrefik vardır. Bıı cadde, sağında, solunda 
sonra Fatih camiinden k-.ıldırılamk Ahmet Nuri Bey müvazi caddeler bırakmak auretile ı--------------
makberi mahsusuna defnedil~k- yirmi bef kilometre tulündedir. Ame 

dır. 

fazlaca fırlattı ve arakiye bava- - Artık gelmesinler •• diye •• 
!anıp şeyhin önüne düştü. Bed lleri gittiğimizi anlamıştmı •• 
rj hiç bozmadan zikrede ede Biz bir daha gitmedik, ar,,;ma i
şeyhin önüne kadar gitti, arakı- ki hafta sonra tekkeye kimse 
yeyi aldı •• Öptü ve batına giydi gitmediği için mütteris.izlikten 
yine zikrederek geri geri geldi.. dolayı kapandc. 
Hep zikre başladık ... Zikir oka· 
dar sürat peyda etti ki; hepi
miz Laz oyunu oynar gibi sıç
rayorduk. Ben dayanamadım 
bağırdım. 

- Aaaaat! Bu balık başka 

Ne zaman rast gelsem, Şeyh 
Ali Efendi güler ve bana: 

- Naad bu balık başka ba
lık mı? •• diye sorardı •• Son za
manlarda öldü. 

FELEK 

tir. Mevl.a r.ıhmct eyleye - rikan usulünde açılan bu caddeler 
-----------,- Kadıköy .,. gayet mühim i•timlilr masarifini 

• • mucip olmuştur. 1 

Yeni ne,rıyat Süreyya sinemasında Eski kambur sokaklar ve gelişi 

İzmirin romanı 
R1YOR1T A 1 güzel vücude gelmiş meydanla.- oı-ta 

dan kalkmıştır. Hiç bir inkılap Nan 
'3ebe Danyels tarafından kinde olduğu kadar emlak -.-ıhipleri-

Biırhan Cabit B. bu isimle, büyük ' ilk sözlü ve şarkılı film. 
1 

ni memnun etmiş değildir Şimdi bu 
zaferle nihayet b.ılan lzmir muba- liiıl•••••••••••llliliiil şehirde geniş ve sıhhi caddelerin ke I 
rebesinin beycanlı levhalarını ifade narında. Cinontarme binalar var. 
eden bfr kitap n<qretti. BU..ban Ca- Fakat bu binalann fakir ve çıplak 
hlt B. bu kitabı yazarken en doğru manzaralı eaki Nankini aratıyor. O 
vesikalara müracaat etmiş ve kitabı- eski Nankin ki, yıkılan bir çok bin~ 
na Kazım Paşa Hz. ile iş Bankaoı ları hakiki birer şaheserdi. 
müdürü Celiil Beyin koleksiy0nlann /rşaot /aaligeti 
dan aldığı kıymetli resimleri de ila-
ve ebnİJtir. Bu kitap kurtuluı har· Sun Yat Sen caddesinin boyunca, 
binin destanı gibidir, bir çok hükilmet daireleri el'an hali 

GLORYA -Bu akşam 18,30 da 
(Viyolonist) 

DANY BRUNSCHWİG 
(Viyol<>nselist) 

ANDRE HUVELİN 
(Piyanist) 

Madam A. HUVELİN 
yegane konserlerini verecek
lerdir. Mevkiler: 75 - 100 -
150 - 200. Localar: 600 ve 
SOO kuruş. Biletler 14 buçuk 
fan 19 arasında sinema gişe-

sinde satılmaktadır. 

.. 
Milliyet'in Edebi Romanı : 20 yerek yerlere yıkdmışb. Bu 

dehşetli sille kendi lehinde ol
sa bile, elile yapbğı bir gurur 
abidesini yıkmış, mümahil el· 
mttti. Hiç füpheşiz g eııç kız, 
tahsiyetinin bir kısmım olsun 
Nedim Münire medyundu. Fa
kat genç adam nişanlısına bu 
borcunu asla ihsas etmemişti. 
Kendisinden a1ağı bırakma
mak için denlerinde geri kal
mağı, yüzerken daha evvel de
ğilse bile beraber yorulmU§ gö 
rünmeği itiyat ederek ona ma· 
nen ve maddeten müsavi olduk 
larmı anlatmağa çalışmıştı. 
Şimdi bir takım köhne ahlak 
akideleri, bu müsavat premipiı 
ni bozacak kadar kudretli mi 
idi?! •• Daha derin muhakeme 
elmeğe çalışırken gülümsedi; 
kendi kendini anlattığını tes
lim ediyordu. Evet kendiı ken 
dini anlatıyordı.l. Belkisla ma
nen de maddeten de müsavi ol
madığım pek ala bilmiyor mu 
idi?. Derslerinde istiyerek ge
ri kalan. yüzerken bililtizam 

lük ve biniciliğin tehlikelerin
den, işi şakaya dökerek kurtar 
maıruş mı idi?. Deminden köh 
ne ahlilc akideleri, diye istih
faf ettiği nazariyelerin, asri 
telakkiden daha ağır bastığını 
hissediyordu. Yalnız fU fark
la: Eski ahlik, iczi, ölümle ha 
karetle tehdit edi,-or, erkeği, 
yani kaviyi zalim ve hunriz ·ya
pıyor, asri ve yeni ahlak zayifi 
kurtanyor. Erkeği, ona, İzzeti 
nefse hürmetkir nazik bir ha
mi haline getiriyor. 

sevku tabiiyeler, manalannı Til 

zublanm kaybederek bir kıya
met alemi gibi beynini bir mah 
ter haline getiriyordu. 

du: ti!! •• Geri dönmeği haysiyetine 
- Onu seviyorsun Nedim - yediremedi.. Ağır bir vekarla 

ciğim.. O hain kızı tehlikeli içeri doğru ilerledi. Ne istedi. 

Güzellik . Kraliçesi 
Oraya vanımm daha ertesi 

günü, Santral Parkta, akşam 
üstü, nişanlısının masum izi 
lıenüz dudaklarından silinme
mişken, onları, yabancı bir 
genç kadrom yüzünde gezdir
memit mi idi? Evet •• Gölgeler 
arasından ince ahenkli bir ses: 

- Yalnız mısın genç adam? 
diye seslenmi§, sonra yıınına 
yakla§an zarif bir kız teklifsiz 
ce: - Başmı kaldır bakayım •• 
Kalben de yalnız mısın? Sualle 
rile sokulmu§tu.. Nasıl olmuş
tu? •• Birden aralarından çekilen 
Belkisin hayali, iki gencin bir 
birine daha yaklaşmasına mü· 
saade etmi~, ve akşamın ıuur 
lu füsununda sevimli genç kızı 
mühlik bir arzu He kollarmm 
arasına almı~tı.. Bu hadiseler, 

Nezilıe Muhiddin 

bir ölüm cezası! •• Hem Belkis, 
öyle aciz, makhur, biçare bir 
mah!iik gibi yerlerde sürünme 
ğe hiç le layık değildi. Arala
rında ne fark vardı? O da, ken 
diai gibi cesaretle ata binen, 
dalgalı denizlerde yüzen, yo
rulmadan yol yürüyen, ayni 
maharetle nitanedık yapan, di 
mağı, kendi dimağı kadar anla 
yış kabiliyetine yükselmiş bir 
insan değil mi idi? 

Demin yapbğı hakaret tim
di biraz da yüzünü kızartıyor
du. Eğilerek onun paralanmıt 
resmini yerlerden toplarken, 
ona kartı duyduğu hürmeti 
gene kalbinde hiuetmeğe baş
lamıştı. Belkis timdi tam acı
nacak bir halde iken tahkir et
meği medeni ve insani erkekli-

Nedim Münir, genç ve mü
nevver tabib, ruban hastala
nan sevgili niıanlısım kurtar
mak için hazakatini ve muhab
betini esirgeyecek mi idi? •• Ha 
yır •. diyemiyor ••• evet te, diye
miyor ••• hiç bir karar veremi
yordu.. 

Nedim Münir saatlerden be 
ri devam eden deruni mücade
lelerle bitap biır hale gelmişti. 
Başı şiddetle ağınyor, damar
ları kopacak gibi ağırıyordu, 
humma içinde idi. Soyunma-

Fakat içinde, hepsini mağ
lup ederek, kendini duyduran 
bir his v~rdı: Kırgınlık ve ü
mitsizlik!.. Bu, kızgın bir de
mir parçau gibi kalbini cızır 
cızır dağlıyordu .• Birden bire 
ateş gibi yanan başına serin 
bir el temasile gözlerini arala· 
dı? .. Annesi idi! Gözleri endiı
te içinde pınldayan zavallı ih
tiyr.r annesi.. Bu serin ve müş
fik teması, derin derin içine sin 
dirmek için gözlerini kapadı. 
Artık genç adam kuru nazari
yelerin, çürük prensiplerin, kof 
muhakemelerin insanı değildi. 
Bütün havassiyle yalnız duyan 
yalnız hisseden bir mabhiktu •• 
Birkaç saat evvel en sevgili 
bir kadın elile kırılan kalbi, şim 
di en aziz bir kadın elinin se
rin temasile yumuşamıştı. Ka
palı gözlerinden: akan İri göz 
yaşları, cildinin alevleri üstün 

bir aşkla seviyorsun!.. ğini sorar gibi barit bir nazar-
• la gözlerini kaldırdı. Karşın.-ı-

Nedim Münir cehennemi daki adamın gözlerinde ne küs 
uykusundan, Gülterin sesile tah, ne müateh:ıi, ne de riya-
gözlerini açtı. kar bir kıvılctm parlıyordu. 

- Küçük Bey •• Sizi, bir ar Kalbinin ta içini aydınlatan 
kadaşmız bekliyor!.. ,mert, temiz ve aydınlık bakış-

Küçük bir kartvizit uzat- h gözlerini Nedim Münirin 
tı.. yüzünde olqeyıcı lem'alarla 

Nedim karta bakarak hay- gezdirerek söze başladı: 
ret etti. "Vedat Naci!,, Bu kim - Sizi ancak gıyaben taru
di?. Hiç tanımıyordu! .• Birden yorum .• Böyle münas~biz 
hatırasında yav&§ yavaı bu İ•İm bir zamanda ziyaret edişiıni 
belinneğe batladı.. Bu isuıi affediniz .. dedi. 
bir kere daha duymuştu .• Fa· Nedim Münir ona yer gös
kat nerede? Ve kimden? Evet, tererek tekrar sözlerini kaldn 
evet •• Belkis son mektuplannm dı. Genç misafiri kekelemecleıı 
birinde bu isimden bahsetmişti pürüzsüz bir liaaDla devam et
ona.. Birden bire kaşları çatıl- ti: 
dr: Ne münasebet? Bu adam • - Size, evveli. kendimi ta
kendisinden ne istiyordu?.. nrtayım: Resmi sıfatımı değil, 

Yatağından fırladı, ıür'at- hakiki hüviyetimi" Ben ne ai
le giyinerek aıağı indi.. Salo- zin gibi bir tabip, ne bir psi
nun kapıamdan girerken yum - koloji mütehassıııynn.. Li.e
nıklan sıkılmağa başladı.. Bu nin son sınıfına kadar okudum. 

----L L!ı1.~--~-



Spor 

Fenerliler İtalyanları 
14 golle yendiler 

Bu müsabaka cidden heyecanlı 
ve çok zevkli oldu 

Dün KadıkÖy Fenerbahçe stadyo
munıla alika ile seyredilen muhtelif 
futbol maçları yapılmııtn. 

Birinci müsabaka Fenerbahçe i
kinci talomı ile Eyüp Sultan birinci 
takımı arasında yapılmııtır. Bu ma
çı biı·e kal'lı 2 ile küçükler kazanmıı 
ter. 

ikinci müsabaka, Fenerbahçe B 
takımı ile Pera birinci takımı arasın· 
da yapılmıştır. Maçı 3-2 Peralırlar 
kazaruruılardır. 

11 müsabekalanna ait fiküstür tanzim 
edilmittir. Buna nazaran müsabaka
lar ıu ıekilde cereyan edecektir: 

25 lıaz.iran cumarte•i Türkiye-Ro
manya; 25 haziran cumartesi Yugos
lavya-Bulgaristan; 26 haziran pazar 
Türkiye-Yunanistan; Z8 haziran 
sah Yunanistan-Romanya; 28 hazi
ran aalı Türkiye-Bulgaristan; 30 
haziran perıembe Yugoslavya-Yuna
nistan; 2 Temmuz cumartesi Bul· 
gariıtan-Romanya; 2 Temmuz cu .. 
martc•i Türkiye-Yuroslavya; 3 Tem 
muz pazar Yunaniıtan-Bulgariıtan; 
3 Temmuz pazaı· Yugoslavya-Roma 
nya. 

Ankara mıntekası 
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Yerebatan camiinde bir tarih başlangıcı 
(Başı ı inci sahifede) rasttan baıladı, rastta bitirdi evvel ne kadar insanı mahvey-

camide türkçe Kur'an okuyaca ve okurken coştu, kendini tuta- lediğimizi görmiyorlar mı? An
ğını cemaatine söylemitine. Bu madı, türkçe Yasini hastalığı- !ar dünyaya rücu etmiyecekler, I 
vait cemaati sevindirmekle kal na rağmen, başından sonuna hepsi biliçtima huzurumuza çı-
madı ağızdan ağza bütün şeh- kadar okudu. kacaklar. Kurumuı, ölmüş top-
ri do'laştı. Gazeteler de yazdı- Az evvel Yasin Arapça ok- rak Anlara dersi ibret olsun, 
lar ve şehrin bütün müslüman. j nurken, hareketsiz dinleyenle~, J biz o toprağı ihya edip orada 
halkı sevindi. Herkes türkçe türkçe Yasin okunurken kendı- teayyüş ettikleri hububatı ne
Kur'an dinlemek için cumayı lenni tutamıyorlar, bazan "Al- malandınyoruz. Orada burma 
sabırsızlıkla beklemiye başla- lab, Allah,, diye vecde geliyor- ağaçlarını ve üzüm asmalannı 
dı. lıır. Bazan "Aman yarap,, diye havi bahçeler husule getiriyo-

Üğle ezanı aaat 12,24 le oku bir gulgule peyda eden seslerle ruz, orada su membalan çıka
nur. Mukabelenin saat ikide o- inliyorlar, Allahın li'ituflarma,_ rıyoruz. Taki meyvelerini ek
kunacağı ilan edildiği halde, azaplarına, rasullerine, ceonetı !etsinler, elleriyle çalışarak mü
daha öğle ezanında cami dol- ne, cehennemine dair bahisler tena'im olsunlar, acaba müte
muş kapı kapanmış, halk dışa- geçtikçe, yerine göre şükredi- şekkir olmıyacaklar mı? Sizi 
rıyı ' doldurmaya başlamıştı. yorlar, yerine göre istiğfar edi- olduğu gibi hububatı, nebatatı 
Cumayı Yerebatanda kılmak i- yorlar, yerine göre vecit geçi- ve daha İnsanların bilmediği 
çin gelenler fevç, fevç Ayasof- riyorlardı. bir çok şeyleri hep çift yarat
yaya Sultaoahmede dağılıyor- Anlayorlar anladıkça daha mış olan Allaha hamdolsun. Ge 
lardı: Fakat kadınlar? On-lar candan din!iy~rlar ve dinledik- ce insanları zulmete ithal için 
gitmek şöyle dursun, kilit g~bi çe mütehassis oluyorlardı. 1 g~eşin gu.rup e~~esi bir mu-
biribirlerine yapışıyoı-lar, gıt- Arapça metin okunurken cızedır. Azız ve alım olan Al• 

Paraşütçü 
Kendisini 500 
Metreden attı 

(Başı ı inci sahifede) 
mıttır. 

On beş yirmi metre kadar düştük 
ten sonra paraıüt açılmıı ve müta
haasıs hem yav8f yavq yere doğru 
İnmeğe, hem de rüzğinn cereyaniy .. 
le Safraköy istikametine doğru iler
lemeğe başlamııtır. 

Mütahass" atıldıktan bir kaç da
kika sonra ve atıldığı yerden bir kaç 
yüz metre ileriye İnmiıtir. 

Tecrübeyi müteakip Aeroklüp na
mna mütahusısa bir buket takdim 
edilmiş, müteakiben olomobillerle 
l stanbula dönülmüştür. 

M. Rene dün akşam Aero Klüpte 
tayyarecilik ve paraşütün faideleri 
hakkında bir konferan• verecekti, 
fakat konferans, burün saat 18.30 za 
te'bir edilmiıtir. 

Konfcran~ umuma :;erbeıtir. 

Leh 
Hahambaşısı 
Dün geldi 

-

(B84ı linci sahifede/ 
•&zeteıinin sahibi M. Kombez, 
harrirlerinden M. Moşe Mark 
reldiler. Gelen heyet on dokuz 
~iıliı: ve ~ epebaıında Royal oteli 
ınmıılerdir. Şehrimizdeki müaevil 
Leh Haham ba§ısına ıayani dik 
bir İstikbal merasimi yapmışlard 
Şehrimiz müıevi cemaatinin ta 
mtf bir çok simal~n istikbale gele 
ler araamda röze çarpıyorlardı. 

Misafir Haham yorğun olduğu 
çin, namına ırazeteci M. Moşe Mar 
Royal oteline giden muharririmi 
şunlan söylemi~tir: 

F enerbahçe birinci takımı ile 1-
talyan klübü birinci takımları arasın
da yapdan üçüncü maç çok zevkli ve 
heyecanlı olmıqtur. Fenerliler çok 
kombine ve güzol bir oyun gösterdi
ı~r. Birinci baftaym 3-2 fenerlilerin 
lehine bitti ikici haftaymda Fener
lift;:r hücüm ve akınlarını teksif ede
rek İtalyan kalesine 11 sayı daha yap 
tıl<ır. Bu devrede 1 tal yanlar bir sayı 
daha yapabildiler. 14-3 gibi çok bü
yük bir farkla Fenerliler maçı ka
zandılar. 

spor kongresi 
ANKARA, 22. A. A. - Ankara 

Mıntakası Spor Konrresi bugün fev· 
kaladc içtimamı akdetmiştir. 

tikçe kalabalıklaşıyorlar ve ay- j yalnız tarzı tilavetten, maka- !ahın bu bir takdiridir. Kam ar j l ki d' 
1 

b 
·· · • · · ·· · · ·ı• t · tfk b' arını e e ıyor ar. Bu ayvan-rılmıyorlardı. mıo guzellıgındeo ve sesın pu- ıçın menzı ıer ayın e ı , ır 1 1 d . b' 

1 
f" ... 

- Haharnbaır Avram Mord 
Alter V RrfOVa civarında küçük b 
tehir olan Gora kasabasının muhte 
rem bir ihtiyar h~hamıdır. Kendi 
75 yaşlanndadır. Burada pazartc 
rününe kadar kalacağız. Cumart 
günü seyahate c!evam etmek, tar 
kabn alıkinuna münafi olduğu içi 
ancak pazartesi ~ünü Filistine dofr 
yolumuz.a dovam edeceğiz. Hah 
batı Filistin niçin gittiğini bize b 
le söylemedi. Tasavvufi bir taril<a 
ta mensup dan Habamb3şz siyoni 
me muarızdır. Tarikatine Avrupad 
ki Yahudiler ılalıildir. lopanyol m .. 
sevilerinin kendisi ile bir alakası yo 
tur. Hıtlıambatıyı Lehistan hl Jud11 
na kadar elli kiıi tetyi etti. Viya 
ve Belgrat tehirlerindc de büyü 
bir kütle tarafından karşılandı. Ha 
hambaJı Filiıtinde bir ay lıalacak 
tır. Oradan oonra hangi tıuiki ihti 
yar edeceğini bilmiyorum. Kendiı 
Filiıtine üç defa ıribniıtir. Üçü d 
niz tariki ile yapddığı ve deniz ken 
disine dokundufu için, bu defa 
tarikini ihtiyar etti. Ayni zamand 
Türkiyeyi de ıönnek istedi. latan 
bula ilk defa ıeliyor. Pazar sünii Or 
taköyde üç, dört )'Üz sene evvel ve 
fat etmiı mukkadea bir musevinin 
mezannı ziyaret edecPktir. 

lstanbul m?ntakası 
futbol maçları 

lstanhul Mmtakuı Resmi futbol 
müsabakalarına dün de devam edildi. 
Havanın çok soğuk ve arasıra yağıı 
lı olmasına rağmen ıtadyomda olduk 
ça kalabalık toplanmıftı. 

Birinci müsabaka, ikinci kümeye 
mensup Hilal • Beylerbeyi birinci ta
kımlan anımda idi. Her iki takım 
havanın muhalefetinden dolayı maç
lann tehir edileceğini zannederek 
sahaya ıelmediler. Hakem, tarafey
ni hükmen mağlup addetti. 

1 kinci müsabaka, birinci kümenin 
lstanbul Spor. Anadolu ikinci taknn 
!arı arumcla yapıldı. lıtanbul ıpor 
takımı Anadoluya nazaran birinci 
devrede daha zayif idi. Fakat ikinci 
devı·ede hakim oynadı. Buna rağmen 
tarafeyin lıjç sayi yapmadan 0-0 be
rabere kaldılar. 

Ocüncü müsabakada Betil<taı· 
s~ykoz ikinci takımları kar9dqtı
lar. 

Her iki takanın genç oyuncuları 
birinci devrede birbirlerine tdevvuk 
edemediler. ikinci devrenin ortaları:
nn •loğnı Betikta' sağ iç.i, soldan ol
tlı'ı bir paaı gole tahvil ederek 0-1 
galibiyetle takımını bu müsabakada 
galip çıkardı. 

o;;rdüncü müsabaka lstanbulıpor
Amdolu birinci takımları arumda 
yapıloı. 

l·fakem Refik Bey idi. 
lstanb!tlapor, oyuna derbal hakim 

olınuıtu. Anadolu gençleri bu, birbi· 
ı·ini takip eden latanbulspor akınla
ı·ını 1'a~ı.:Jeı·i önünde güçlükle tevkif 
ediyorlardı. 

Yedinci dakikada lıtanbulıpor sağ 
içi, Salahettin takımıma ilk sayisını 
kaydetmiıti. iki üç dakika sonra A
nadolu merkez mub .. cimi Abdülka
dir, fena bir vaziyete düıerek oyunu 
terltetmelı: mecburiyetinde kaldı. A· 
nadolu takımı bu suretle 10 kiıiye 
indi,. Beı dakika sonra Anadolu mü 
dafiinin yaptığı bir hatayı hakem 
penaltı ile tecziye etti. latanbulıpor 
müdaffi Samih, güzel bir vuruıla İ· 
kinci aayiyi yaptı. Devrenin aonur .. ~ 
doi<ru yine Salahettin, eşapelik bir 
vaziyette topu aevkederek kaleye gir 
di ve üçüncü ııolü yaptı. Devre 0-3 
bitti. 

ikinci devrenin daha baflanğıcın
da idi ki Salahettin dördüncü golü 
yaparak Anadolunun maheviyatmı 
bir devre içinde kırmtttı. Anadolu
nun bu sayılara mukabele ebnelı: n
ki olan bütün lefebbüsleri akim kal
dı ve maçm hitamına bir kaç dakika 
kala bupnlrii maçlarda eıı fazla rol 
yapan Samahettin sağdan ıelen bir 
pası yere İmneden kuvvetli bir ıütle 
beıinci sayıyı yaparak müsabaka 
0-5 lıtanlıubponın galebesile bitti. 

Beıinci "e sonuncu maçta Betik
tat-Beykoz birinci takımları ........ 
laıtılar. 

Merkez ve idman Heyetlerinin is
tifaları kabul edildikten ve hesaba
tın gelecek Heyet tarafından tetkiki 
tekarrür ettikten sonnı intihabata 
•eçilerelt Konııre Reiıi bütün kulüp 
!erin Mıntaka riyaseti için ittifakla 
Ajanı mücliri umumisi Muvaffak 
Beyi namzet ıöıterdiklerini t_ebliğ 
ebniştir. lçtimaa ittirak eden mumai 
leyh bu yüksek teveccühe tqekkür 
etmekle beraber itlerinin kesreti ve 
bedenen yorgunluğu hasebile itizar 
mecburiyetinde bulunduğunu söy
lemit ve keyfiyet huıuıi surette mü
zakere edilmek üzre celae tatil edil
mittir. 

Huıuıi celsede bütün murahhas
lar tarafmdan vaki olan iararlar ne
ticesi olarak Muvaffak Bey bazı te
maılar yapmağa mecbur olduğunu 
ve müıbet neticeler alabilirse o vakit 
riyaseti kabule muvafakat edebilece
ğini bildirnüı oldufundan celse tek
rar açddığı valcit kendisine bu temas 
lara vakit bırakmak Üzno içtimaın 
•elecek haftaya taliki tekarrür et
miıtir. 

Bu içtimada yeni Heyetler tekrar 
intihap edilecelderdir. 

Darülfünun spor kulü
bü açılıyor 

Darülfünun Spor Kulübü Reisli
ğinden: Şehrimizde bulunan meh'u• 
B. E. lerle, idman teıkilatı reis~ F e
deraıyonlar Reisleri ve Hukuk, Tıb, 
Eczacı, Baytar, Ticaret ve mühendis, 
talebe cemiyetleri reialerinin (Darül
fünun ıpor kulübünün) KüJBt me
rasiminde bulunmak üzere 24-1-932 
pazar günü saat 15,30 da Cağaloğ
lunda Halkevindeki kulüb Merkezi
ne tep-ifleri ehemmiyetle rica olu-
nur. 

Borsadaki maç 
BURSA, 22. (Hususi). - Kala

balık seyirci müvaceheainde Gala. 
tasaray birinci ihtiyatı ile Bursa tam 
piyonu San'atlcirlar arasında yapı
lan maçta Galatasaray l -2 mağlup 
oldu. - Dervİf. 

- Bugün için yaşadık. Bu- rüzsüzlüğünden zevkalıyorlnr- haldeki nihayet eski bir hurma 1 8~ a~\ .. ır ço' . mena .1 v~. ıçe-
gün türkçe Kur'an dinleyece- dı. H lbuki türkçe de iş daha dalı şeklini alıyor. Güneşin aya lcae b5? r~etşarıkp' ~emmime ıyokr-

. · · l b k · · · ·· r.. ıze mu et:c ·<ır o ıyaca -g"iz. Nasıl ol&a ıçerı gırer, o maz aş aydı. Cemnat hem sesten, yetışmesı ve gecenın gune te- l ? •r·· :ki b k 
d d . 1 . d. 1 h d k dd.. k dd d ··ıd· arı mı. n'Juşrı er as ama-sa pencere en ın erız, ıyor ar em makamdan hem mana an a umü mu a er egı ır, b ti t 

1 
An. 

1 
d 

k ' k d' ki b. . d' d . . d h· ı· d u ara apıyor ar ve ar an dı. . . .. .. .. zev alıyor, hem de. en.~- • t~- her ırı ken ı aıre&ı a ı ı~ ; imdat bekliyorlar. Lakin An-
Kalabdık gıttıkçe buyudu, bını kendi diliyle dınledıgı ıçın devreder. insanların cetlennı 1 d · d t b 

1 1 
h l 

• 'k Y b · • h d · · d d hT d h b l b" ar an ım a u amaz ar a -gıttı çddta~tı! ~aş\ı •:t D e_r.~ a- ~şı~ f uyuyor, se~ınıy;ı: u. efa. ı ın e hme•· .(8Y k~· ~a':1 ır buki kendileri Anların m~hafiz 
ta~ ca. esı~ı Yp d, 't egı d~a e a ız Yaşar da o uyo u: ~ ~neyeta ı ~ı_ııe '.gımız ;~ askeri oluyorlar. Ya Muham-
l';lıye gıb~mı e ' erk .a akı_: ca de Tu""rkçe kur'andan okl~rı taşımlkak ıçınl saırkl~~~aı. ı. met! kafirlerin kavilleri seni 
sınden ı.e geçme ım ansız ı. na ıye ha ey eme ıgmıız 1 h · 

8
. 

1 · ı k h k · · · . kud . . d ı·ıd· 1 ma zun etmesın, ız an ann Bır ara ı er eıın sevmeme Yası·n yıoe retımıze e ı ır. ste- ·. h tti:kl • • d k 
• k b' • d h k d' h . . k d d'k ız ar e · erını e, sa • sevınç atan ır şayıa a a çı sey ık epsını gar e er ı , e- l d ki d bT 1 

"Mu·· •fı'k ve Rahı'm olan Al- - h l' b ld 1 An k a ı arını a ı ıyoruz. osao tı: Y ger a as u ı.ı. arsa ca k d' . b' d l 'd h 1 
G · ı ekm' ı hı · · ı h · . .. .. d d' en mı ır am a meoı en a -- azı ge ec ış, a n ısmıy e,, mer ametrmız yuzuo en ır ve k 

1 
d' •. . • .. . 

- Pa9amız geliyormuş.. "Ya Sin. Hakim olan Kur'an bir müddet daha dünyadan müs ~y·e·~~ımhı gorjıyor7 muB'na 
Artık her otomobil düdüğü hakkı için kasem ederirn. Ya tefit olmaları içindir. Kendile- sı. aşı'· ar ed~ımokuyod~ ·h· 'lk ızt.e 

• · ·ı· · • ·· ··ı·· M h ı S 'k' üsta · Ali b h · mısa ırat ıyor, en ı ı a ı-ıtıti mce ınsan yumagı çozu u- u ammet. en tarı ı m • rıne a ın me•· ametıne maz . t b' b .. .. .. 
yordu. kime sevkeden bir raıulsün. har olmak için dünya ve ahret ~l u~ urork,. ıdz~ 'ltu bç~l!°.,mdu.t 

- Gazi geldi. Yol açalım, Kur' an sana Aziz ve Rahim o- b d k kun d 'ld' •• em en ım ırı e ı ır. ı-
·ı I aza ın abn or. uz ~ lıgı yor.Anlara diki! O kemikleri di 

deniliyor, fakat otcmobil geçin lan Allah tarafından nazı o· zaman e emmıyet vermıyor ar. 'itecek l l l h l 
ce bu yumak gene dertop o-· muşutr. Taki aba' ve ecdadma Raplannın ayatının kaffesine nk d ohan, an. arıbevlvke ce ~ 
1 ·ı ki b 1 d t bl' • 'k ı J ga • · ·ı Ali h "h t e en, er şeyı a etmege uyor çıg ı ar aş ıyor u. e ıgat va i o mıyao arı ve • ıtıraz ettı er. a ın ı san e • mııkted' I All h y .

1 Saat bir buçukta hafız yaşar fil yaşıyanları haberdar eyliye- tfği erzaktan fıkaraya ıadaka • ır 0 an ~ ~r: eıı 
geldi·• İçeri girecek, mukabele sin. lçlen"nden ekserisi için bük · · d 'ld' •• Ali bır odundan ateılenmızı yaka-

ven':1ız eııı . ıgı ~edameba':11 •. a: cak ateş hasıl edendir. Sema va okuyacaktı. Fakat nasıl? Bu bir mümüz verlİIDİ!tir, onlar iman hm ısterse ıaşe ı ecegım tı h Ik d . . .b. 
meseleydi, kadınlar söz anla- etmiyeceklerdir. Boyunlarına b. · • ed •• ' "k" ve arzı a e en sızın gı 1 

kı ız mı ıa~. ecegızhmsız ıt:t11 a.r mahli'ikatı halketmeğe kadir de 
mıyor: lale geçirdik, çenelerini ıı • dalalettesınız, Alla vaıt en ··ı ·d· ? Elbett kad" d' 

- Burada okusun efendim. yor, başlarını doğrultamryacak- ne vakit infaz olunacak? sözü- gıb llmkıı '!
1
• d' Ae ır. ~~· 

1
° 

? b' 1 d O rtl d .. l . . d' a a a em ır. nıo emn oy e Biz insan değil miyiz. Hem ız ar ır. nlerinde ve a arın a nüzde sadrkaanız soy eyınız ı· d' ki b' • ·· d ld' ••. 
l'çen'dekı'lerden daha çoguz" , di- birer mania vardır, gözlerini 1 ır ır şeyın vucu a ge ıgını 

yor ar. • 1 murat ettiği vakit "ol" der, o Yorlardl. Bir müddet Hnfız Ya- örtü ile örttük, hiç bir.ter gör- Ne beklıyorlar muhaaa· d b 
• • erakap olur. Herteyin üküm şarıo içeri sokulması için çare müyorlar. Sen onlara ıhtara~ta malarınm ortasında s~ad~n. dar ve hakimi olan Allaha ham 

düşünüldü. Nihayet Hafız gih bulunsan da bıilunmaaan a gelen bir sadanın kendılennı d 1 h . • An .. ed' 
1 ki d . s t ·h . • o sun, epınız a rucu ı-sürüklerıerek, gah omuz ar - etmiyece er ır, en ercı an mahvetmesini mı?. O va~t n~ niz •. "Sadakallahülazim,,. 

dan aıırılarak kapıya kadar Kur'ana iman edenlere ve Al- vasiyet etmeğe, ne de aılelen 
götürüldü. Oradan içeri nasıl !ahtan kalben korkanlara teb- nezdine avdet etnıeğe vakit bu. 
girdi? Kapı açılınca velvele, liget, Anlara mağfiret ve mü- lamazlar. 
feryat, hücum içerisinde bunu kifat tebşir et. Biz em.vatı di- Si'ir nefholuoacak ve mezar
göreo olmadı. riltiyoruz, Anl~rın a'malini ve larmdan çıkıp raplannm nezdi. 

Saat bir buçuktu, mukabele- asarını kaydedıyoruz, Hre ter a ne koıacaklardır. ~yvah ~izi 
nin başlaması için hada yarım tikar kitapta yazılıdır. Rasulle- bu istirahat mahallınden kim 
saat vardı. Hafız Yaşara cami rin ziyaret ettikleri bir karye çıkardı, itte ~hma':1~n _vaitl?~ 
içinde elden ele dolaşarak mek- vak'asını misal olarak onlara ve rasullerinın teblıglen yerını 
tuplar uzatılıyor, hemen hep- zikret. Evveli İ~İ rasul gönder- buluyor deyu bağıracaklardı~. 
sinde de: dik yalancı dedıler, bir üçüncü- O ıon bir sada üzerine tekmıl 

Kur'andan sonra 
düa 

Hafız Yaşar Bey Kur'anı bi
tirdikten sonra ellerini açtı, A
min! ..• dedi ve duaya başladı: 

- Namı bülendini bugün ıüoü gönderdik, üçü de biz ra- içtima eden inasla,· 'huzurumu
Milliyette okudum, göğsüm if- ıulüz dediler. Siz de bizim gibi za ç~caklardır. O gün ~iç 

Po~~sfe tibarla kabardı. Berhudar ol insanlarsınız rahman size hiç bir kimse hakkında zulmedıl-

b Hafızım, deniliyordu. Bir ara- bir §ey inzal etmedi, siz yalan- miyecektir, herkes amaline gö-

"ilahi yarabbi sana, hamdü 
şükürler olsun. Okunan kur'anı 
dergahı izzetinde kabul et, ha
sıl elan ecri peygamberimiz Mu 
hammet Mustafa aleyhissela
mın ve bütün ehli İmanın ruh
larına hediye ettik, isal eyle: 

Bir ara a lık Reıit Calip ve Kılıç Ali Bey cısınız cevabını aldılar. Rasul- re muamele görecektir. o gün 
ler kapıda gözüktüler. Nasılsa ler: Rabbimiz bizim size gön- esbabı cennet pür ıevkü ııeıe 

Denize gitti yol bulup kapıya kadar gelebil derilmiı olduğumuzu biliyor, olacaktır. Zevceleriyle bir
mitlerdi. Fakat içeri giremiyor biz size ale?en tebliğ ile mü- likte gölgede, tehtlar üzerinde 

Arabacı güçlükle lardı, bin mütkülitla bu da te- kellefiz dedıle~. ku istwahat edeceklerdir. Meyvele. 
kurtarıldı, min edildi. Biz ıizio içın tların taya- re ve her iıtediklerine nail ola-

Hafız Yaşar gece feci bir ranmdan teşe'üm eyledik, eğer caklardır. Rahim olan raplann
fakat atlar boğuldu gripe tutulmuştu, okuyacak ha davanıza hitam vermezseniz si- dan kendilerine ıelim gelecek
Enellı:i •ece aaat Jirmide Biiyük- li yoktu, fakat evvelce daadet- zi taşa tutar ve azabı elime du- tir. Ey mücrimler! O rün siz 

dere- htinye yvlunıla feci bir ıınba mit, bu kadar cemaati toplamış çar ederiz ceva~ım aldılar. Ra- ayrılacaksıou:. Ey beoi adem! 
kazuı olmuıtur. olduğu için, okum.ak zarureti suller: Size nasıhat kir emıi- ben size: ıeytaoa itaat etmeyi.-htinye ile Büyükılere civannda a- 'd · l d • • 
rabası ile pzöz tevziatı yapan Mi- vardı. yor sui akayı imz ve a'ma i niz o sizin aıikir üımenmız-
hal isminde bir adam dünıec:e lıti- - Hiç obnazıa bir sayfa oku batılaruz sizinle beraberdir, ha- dir: bana ibadet ediniz, itte doğ 
nyeden avdet ederken arabasının yayım, dedi ve saat 1,50 de kür ki.-atta haddi tecavüz eden bir ru yol budur demedim mi? 
bayvanlan birdenbire ürkmüt. Mi- süye çıktı. kavmünüz dediler. Şehrin en Şeytan sizden bir çoğunu id-
hal her ne kadar hayvanlan zapta Kürsünün önünde bir zat: uzak mahallinden koşup gelen lal eyledi anlamadınız mı? lt-
uğratmıı iıe de muvaffak olamamış, _ Hanımlar, beyler! diye bı·r adam anlara, ya kamv! ra- te size vadolunan cehennem. üzerinde Mihal ela olduiu halde ara-

Millet hakimiyetinin tecelli
gahı olan Türkiye cümhuriyeti 
oi ilelebet payidar eyle! Cüm
huriyet idaremizi muvaffak, 
kahraman ordumuzu muzaffer, 
sevgili vatanımızı ve milletimi
zi daima mes'ut ve baht;yar ey 
le! Amin .... ,, 

Camii dolduran halk her 
cümle kesildikçe içten gelen bir 
sesle mutazarriane inliyordu: 

-Amin ..... 

Aldığımız malumata röre, Ha 
hambaşi ve maiyeti yemeklerini be 
raberlerinde retirmiılerdir. Tarikat 
leri mucibince diğerlerinin piıirdik
leri yemekleri yememektedirler. Pa 
zar •ünü öğle yemeğini Musevi li
ıeıi müdürü Dr Marcuı Efendini 
evinde yİyeceldenlir. 

İtalyan 
Akademisyeni 

(Başı 1 inci salıifcde) 
futurisme hakkındaki ikinci konfe
ranımı verdi. Bu defa franaızçça ola
rak verdiği bu konferansı dinlemege 
gelenler çok kalabalıktı. 

Hak•m Adil Bey idi. Her iki ta
kım oynadığı maçlarda ıayi itibari
le beraber idiler. Beyl<oz bütün ha
sımlarır.ı ~ yalnız Vefa ile be
raber kalınııtı. 

Binaenaleyh, bugünkü maçı kazan 
dıi!ı takdirde birinci devreyi birinci. 
Jikle bitiyordu. M~ bıiyük bir asa .. 
biyeli baJladı. Oyunun ilk dakika
lnrmda neticeyi sıtilamlamak İçin 
birbiri rkasma Be;.ktaiın yaptığı 
hücumlar Beykoz L:alui:ıc teblikoli 
anlar geçirtiyordu. Beşinci dakikaC:a 
Beykoz aleyhine verilen kornerden 
gele n topu Beykoz kalesi önlerinde 
dolaştıktan sonra Beykoz ıol muavi
ninin elile tevkif etti. Hakem penal
tı v<:ı·di. Beıiklaf sağ içi, Hakla, 
birinci rölü hu ceza vuruşundan 
yaptı, B"' dakik~ Beykoz kaleııine 
doğru yerinde bir pas alan Hakkı, 
bir efllpe ile hasım nıüdafüni atlatıp 
geçtiği eınaıla mydafi bir çelme tak
tı. Hakkı düttiL H~kem bu batayi 
da penaltı ile cezalandırdı. Sol iç Et 
ref ikinci saYIVt bu penaltıdan yaptı. 
Oy.,n artılr gittikçe aertleımek iste
yen bir yol almııtı. Bu sert oyunun 
birinci deweıi bu netice ile 0-2 Be· 
,iktaş lehine bitti. 

ba beyetile denize yuvarlanmıftır. haykırdı: Hafız Yaşar Bey bir- sullere ittiba edini? deyu b,_:rı- Küfrünüzün cezası olmak üze. 
Bu yuvarlaruı pek feci olm~,Mi- den bire hastalandı, bugün si- yordu:. Sizden .hiç ~ir ü.ç~et re bugün orada yabnız. O gün 

bal arabadan d~müş ve denızde ze bir kaç sayfa okuyacak ve talep etmeyenlerı !•kıp edımz, dudaklarına kilit vuracağız. 
hayvanların altında kalmııtır. tamamım haftaya cuma günü tariki lıidayete dahıl olursunuz. Y alruz elleri söyliyecek ve a· 

Ölümle Yllf&IDBk arasında çok fe- bü ... ·ük camilerden birinde oku- Benı· halk edene ve nihayet yaklan fiillerine ıelıadet ede-

Artık mukabele bitmiıti, Ha
m kürsüden iniyor, cemaat ya 
vaş yavaş kapıya doğru sarkı
yor, fakat kimse çıkmağa mu
vaffak olamıyordu. Çünkü hav 
lı ve sokak hala kalabalıktı ve 
bu kalabalık hala dağılmak is
temiyordu. Yarım saat kadar 
bir zaman geçti, kapı önündeki 
kalabalık yarılabilecek bir hal 
aldı, ve çıkmak isteyenler bin 
mütkültla çıkabildiler, çıkanlar 
dan bir zat kilit gibi biribirine 
sıkışmış olan halka sordu: 

Ecnebi bir lisanda konuıan bir 
hatibin M. Marinetti kadar muvaf. 
fak olması nadirdir. Büyük şair,hun
dan yirmi ıene evvel Yiicude getir. 
eliği san'at haraketinin aldığı ehe
miyeti, insanı yeni bir aleme alıp gö 
tiirüyonnuı ribi anlattı. M. Mari
netti'nin yİnni ıene eyyeJ açtığı bay 
rağın altında bütün yer yÜ.zünde 
bir çok §aİr, beykellrat ve musi
kitinasın toplanınıt olduklan dün 
verdiği konferan•ta daha iyi anla
dık. M. Marinetti afllğı yukan ıun
lan söyledi: Müz>lerde yatan eski 
san'atla alibyı külliyen kesen bu 
teceddüt haraketi d~ha ilk gÜnlerin
de galebeyi temin edeceğe benziyor
du. Giri9tiği çetin mücadelerden 
sonra kendi rörüı tarzını, ıatihin 
kazandığı bir muharebede dermiyan 
ettiği sulh tartları ıibi, kabul ettir
di. M .Marinetti'ye nazaran sür'at 
futuriamein karaktersizlik unsurların 
dan biridir. Fisaro'da neırettiği be
yannamede yazdıklan ıribi, "Dünya 
haımeti ymi bir güzellikle, ıür'at 
ıüzelliği ile de keıbi servet etmi t 
oldu." M. Marinetti nutkunda fu. 
turiame'in 1 talyadaki teceddüt ham
lesinde oynadığı rölü de izah etti ve 
bu rölün yalnız Italyaıla ıleiil, bü
tün dünyada yeniliğe ön ayak oldu
iunu söyledi. Mazinin inaanlann a· 
kideleri etrafında ördüğü ıeddi Çini 
)'lkarak, ona yeni ufuklar açmak 
aaruretini İzah etti. "Uzun mücade
lelerden sonra, bugiin futurisme'in 
bayrağı mazi harabelerinin Üzerinde 
terefle dalgalanıyor" dedi. 

M. Marinetti bundan sonra, bir 
çok memleketlerde futuriıme'e yol 
açan büyük aan'atlcirların isimlerini 
saydı" ve kendi tiirlerinden bazıla
nm okudu. 

Balkan kupası fiküstürü 
lSTANBUL, 22. A.A.- Bu ae· 

ne Belgratta yapılacak Balkan kupa-

ci dakikalar geçiren Mihal, kazayı , 
ıörenleı· ve büyük ft"dakirlılda deni- yacak, okunacak camiyi g"zete hepinizin ken:d~si~e rücu ed~- cektir. Eğer İsteseydik Anları 
ze atılan insanların yardımile bayğın ler ilan edecekler. ceği halika nıçın ıb~det etmı- rüyetten mabri'im ederdik, 0 va-
bir halde kurtanlmııtır. Hafız Yatar, kürsüde diz yeyim. Andan gayrı mabutla- kıt mutatlan olan yola gider-

Hayvanlar arabaya bağlı olduğu çöktü, "Euzü besmele,, çektik- ra mı tapacağrm. ? eğer rahman ler, fakat göriirlermiydi? Eğer 
halde denizde boğulmuşlardır. A 1 d 1 

---- · ~ ten sonra Yasinio arapça met- bana zarar v~nrs; . ? arın şe- istesey ik on arı cemadat gibi 
Tüt ·İn kongresi hazır- nini okumaya başladı. Sesi kı- faati benim hıç bır ışıme yar~- halkederdik, o vakıt ne ileri gi-

hklan bitti ııktr iyi çıkmıyordu falcat gü- maz beni kurtaramazlar, Aşı- debilir, ne geri gelebilirlerdi. 
zel okuyordu. Arap~a metni ya kar bir dalalete düşmüş olurum. Hayatım temdit ettiğimizin 

ANKARA, 21.- iktisat Vekile- rıya kadar okundu, kimsede ha Ben rabbim~e İnandım beni kuvvetini zafa duçar ederiz an-

kti bir ıu.bahttarltokpllanacakb'tirm'o~tir!'itiin reket yoktu, herkes dinliyordu. dinleyiniz dıyordu. Taıa tutu- lamıyorlar mi? Biz Muhammet 
onrreaı azı ı arını ı lf • d'ld'kt 
Bu konııı-ede alakadarlardan baş- J Hafız Arapçayı yarıda bırak lup şehit e ı 1 en Ve cennete Aleyhisselima tiri talim etme-

~ .~ir çok m~t '""" bulunacak .ve 1 tı ve tıpkı arapça metni okudu- dahil olduktan soı_ıra Ah! ~1- dik, Ana tiir yakıtmaz, bu ki
tu~n m~elesı cheırunıyetle tetkik ğu makamla _ Rast makami- !ahın bana ?lan .ıhsanı°! eger tap vazih bir ihtamamedir. Ta-
edılccektir. le-- "Müşfik ve rahim olan Al- kavmim bılseydı dedı. Bu ki bayatta olaoalr müteyakkız 

d il h S h • labın ismiyle,, diye Cemil Sait kavın aleybi~e. diğerlerine gön- olsunlar ve kafirler hakkında 
Ham U a up 1 

Beyin tercümesinden türkçe derdiğimiz gıbı semadan melek verilen hüküm icra olunsun. 
Bey geldi Yasine bqladr. orduıu ve Afatı saire g~ı:r- Kudretimizle halkeyledikle-

Bükreı aeliri Hamdullah Saphi · Hafız Yatar türkçeyi rast- medik. Anlan m~bvetmek ıçı? rimiz meyanında hayvanları in-
Bey Sofya tarikile telıriınize ıel· tan başlayıp 32 makam üzerin- cibı;lin sadası kıfa~et ey~edı. sanlar için halkettik, lstedikle
mittir. Hamdullah Suphi Bey 15 rün de dolaşarak çargihta karar Yazık o ~l!arıma ~ı banıp ~a- ri gibi tasarruf ediyorlar. Biz 
müddet mezuniyetle geldiğini, bir kılmak üzere okuyacaktı. Fa- su! kendılerıne .geldıyse ıstıh- hayvanlan onlara münkat eyle 
::ı~?ş~d"r AnkRraya ıidcceğini kat hastalriiı buna mani oldu, zaya hedef ettıler. Anlardan dik, bazılanna biniyorlar, bazr-

- Yahu ne bekliyorsunuz? 
Mukabele bitti itte! 

Hanımlar cevap verdiler; 

Konferansında çok alkıılanan M 
Marinetti pyet aelİf bir fransızçıı 
konuşmaktadır. Sözlerinde futuris· 
me'in ha•nnlarını ıilihsız bırakacak 
bir İlma kabiliyetini sezmemek müm. 
kün değildi. 

- Ayol Ham Yaşarınki bit - Nerede? 
ti ise Fatihli Fahamet Hanım- - Şimdilik bilmiyorum, ga-
la, ortaköylü Hafizaoım muka- zeteler ilin eder. 
beleleri var, onlar okuyacaklar, Bu sualler tevali ediyor, Ha 
biz de onlan dinleriz ve ilerle- m Y •tarı saran insan seli Aya 
diler. sofyaya doğru ilerliyordu, fa-

Sokak kalabalıktı. Bu kalaba kat dağılmıyor, gittikçe kesa
lık bir aralık Hafız Yaşann ca- fet peyda ediyordu .•. 
mi kapısından çıktığmı gördü- Geride, cami kapısı hıila ka
ler, hemen etrafmı sardılar, mü ı labalıktı, bili herkes biribirine: 
temadiyen sarıyorlardı, - Neden öbur hafızlar da 

- Gene okuyacak mısın Ha Türkçe okumuyorlar? diye so-
fıs Bey? ruyorlardı. 

- Evet, Evet, neden öbıir hafızlar 
- Ne l(Ünu. da Türkce okumuyorlar? ••• 
- Gelecek cumaya m. Sait 
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OROZDi-BAK 
lstan~nl Evkaf Mü~firlü~Dn~en: 

MUZA YEDEYE VAZOLUNAN EMLAK 
Müddeti icar 

senf' 

1855 senesinde müesses 1 - Çelebi oğlu Hoca Alaettin maıhallesinıde mar

Ancak senede iki defa efyai mütebakiye ve reklam ubpm yapan 
ve bütün Türkiyede en ucuz satan en büyük ticarethanedir. 

puççular caıddesinıde cami ka:pınııu ittisalinde 
!dükkan 

2 - İstinyede Kilıkciibaşı ma!hallesinde c;ayır cad
desinde 23 No. hane 

1 

2 

7 Şubat Tarihine Kadar Halihazırda Bütün 
Dairelerde Eşyayi Mütebakiye Sabşı 

3 - Anadoluhisarmda ba!llUthane caddesinde 14 No. 
luhane 2 

4 - Anadoluhiaarırula baruthane oaddesinıde 16 Nıo.lu 
hane. 2 

Mantoluk safi ylin envera damier kumaş
ları sen moda renklerde 

Krep döıin, birman jorjet emprime 

Tamamen İpekli kadın çorapları, son mo
da renklerde 

Yerli ve Avrupa mamulab ipekli ve filde
kos erkek çorapları 

Nim yün fanilalar 

Safi fngiliz ~nünden fanilalar 

Pamuklu fanili.lar 

Erkek muşambaları 

Erkek paltolan 

Çocuk kostümleri 

Erkek kostümJeri 

Hanımlara safi yün mantolar son moda 
renklerde ve kürkle müzeyyen 

Safi yün son moda kumaşlardan roplar 

Küçük kızlar için roplar 

Yel'll mamulih nfl yün battaniyeler 
165X225 boy1111da 

Kuruş 

340-400 

250-285-335 

55· (51 fin)-195 

3Q-35-50 

165 
395 

65-75-80 
1300 
1400 
500 
800 

2500 
,500 
500 

600 

5 - Anadoluhisarında baruthane caddesiınde Fev-
l<inde odaıyi müştemil dükkan. 2 

6 - Anadi>luhisannda baruthane caddesinde 12 No. 
ıu dükıkan. 2 

7 - Anadoluhisannda !baruthane caddesinde Kargiıı' 
oda. 2 

8 - Kaısımpa~ada cammikelbir maıhallesinde Türabi
baba sokağında 7 No lu ahır. 

9 - Daya hatun mahallesinde Çakımakçılarda bü
yük yeni hanın o<labaşılrğı ve bir oda ve biır dük-
kan ve altı baraka. 3 

Baladaki emlak kiraya verilece.ğindeın müzayedeye vazolun
muştur. Taliplerin Şubatın İkinci Sal~ güınü saat ıon beşe ıkadar 
Akarat kalemine müracaatları. ( 177) 

Istanbul Deniz Levazımı 
, Satınalma Ko.misyonundan: 

Ton 
2000 Rekoınpoze Maden kömürü kapalı zarf usulile münakasa-
llı sı: 31-2. Kanun 932 pazar günü saat 10,5 ta 

Muhtelif kumaşlar - Sahtiyan mamulat - Şap
kalar - İç çamaşırlar 

Yukarıda cins ve mi'ktarr yazılı kömürün hizasındaki gün 
ve saatinde kapalı .zarf usuıile münakasası icra olunacağından · 

şartnamesini gönnek üzere her gün ve talip olanlaırm münıaka

sa gün ve saatinde muvıdckat teminatlarile birHktıe Kasmıpaşa
da Deniz Levazımı Satmalma Koınisıyonuna müracaatları. (75) 

ıtriyat - Mefruşat • Saatçilik • Züccaciye • Mut
bah Levazımatı V. S ... V. S ... Jandarma satın alma komisyonu 

Riyasetinden: 
Yalnız 7 Şubat Tarihine J(adar Jandarma için (13500) çift ılrundura kapalı zarfla alınıacalk

tır. Taliplerin şartname ve evs·afı görmek için ıher gün, müna
kasaya iştirak için de 2-2-!:32 Sah günü saat on beşe ıkadar Ko
misyonumuza müracaatları. (178) 

, 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankas. 

14 Kanunusani 1932 vaziyeti 
A K T 1 F Lira p A S J F 

Kasa 

1 

Külçe safi kilogr. ( iltveten teoa-
\1 vüle çıkınlan bankonoılar kar~ılıjfı) 

bD Külçe sıll kilogr. 
Meıkilk Türk altını ıafi kilo 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler 
Döviz Mevcudu: 

4,liSi,487 
0,733 

1,607,905 

Lira 

• 
• 

6,403,164.90 
1.025.16 

2,248,328,31 

5,954,269.-
154.59 

Altı~ı ı .. vı 1 !Ar karşılığı Lirı 5,920,115.54 
ah l ( lltveten tedavüle G1kuılan bınknot· i 

kabı! doviz Serbest dövizler ,, 983,319,09 
'--"'----'-'~..;.:ı::.:....f 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiy• karşılıfı 
Konunun 6 ve 8 inci maddelerine tıvfikin 
vaki ıediyaı 

Cüzdan 
Al tın üzenne avans 
Hissedarlar 
Muhtelif 
Nazım Hesaplar: 

Kanunun 6 ıncıf 500,000 Türk altını 
maddesine tev· ~ Esham ve TnhvilAı ( ldbın 
likıln tevdi edi-j kıymetle) 
len kıymetler ı Tahsil edilecek kuponlar 
Muhtelif Depo Hesaptan 

Lira 

" .. 
• 

158,7 48,563. -

-584,735.5(. 

' 
4,625,000.- 1 

13,907,402.50 
623.685,14 

10,737 42 

4,606,941.96 

2,445,827,68 

fi,903,434,63 

158,163,827,43 

o 
626.80 

7,743,395.69 

830,463.08 

19,166.825,06 

Sermaye 
Tedavüldeki Bankonotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakılye 1 Lir.' a 158,748,563.-
Iranunun 6. ve 8 inci maddelerine tevfikan 
vaki tediyaı - 584,735.57 

'--"'---__:..c-""':=.:~ıı 

Deruhte edl!en evrakı naktlyt bakiyesi 158,163,827.43 
Karşılığı tamamen alun olarak tedavüle vaz edilen 1 Lira 6,4-03,164,89 
Karşılığı tamamen altına ıahvill kabil döviz olarak 
tedavüle vazedilen • 5,920,115,54 

'--"'-----'=-==..:..::ı::..:....ıı 

Vadesiz Tevdiat: 
Hazine hesabı carisi 
Diğer mevduat 

Muhtelif 
Nazım Hesaplar 

Lira 

... 

4-02,615.60 
3,91 1 ,868,24 

Lira 
15,000,000.-

170,487,107.86 

l,314,483,84 

892,925.57 

ı 9, 166,825.06 

tiaş ve mş agrı.arı.ıa, alamı asabiyeye, roma
tizma kırıklıklara ve GR1PE karşı 

NEOKALMI NA 
nafi bir devadır. 

Hanımefendilere müjde! 
Kadmlarrn hususi tedavilerini son derecede alaıkadar edecek 
ve her kutu içerisindeki matbu ilana müracaatları ehemmi

yetle tavsiye olunur. Her eczaıhanede satılrr. 

Devlet Demiryolları idaresi ilania~ -Ramazan bayramı münaıseıbetile bilfunum Devlet Demiryoalla 
mıda (Erzurum ve Mudanya lhatlan hariç) seyahat edecek yol 
-~ulara billet ücretlerinden yüzde 30 ve Ankara ile Haydarpaşa 
ıstasyonlaırından hareıketle bu iki istasyon arasında ve muhte
lit ikatarlarla seyahat edeceklere de yüzde 40 tenzilat yapılır. 
Tenzil.at müddeti, 4-5 şubat 932 tarihinden 14-15 şuıbat 932 ta
rihine kadar on gündür. Tenzilatlı tarif.eden meır'iyet müdde
tince, mevcut yolcu kata!rlarına ilaveten A.-ı.kaıra ile Eskişehir 

arasında 96 ve 97 numaralı muhtelit kata.rılar da seyrü sefer ede
cektir. Bu katarlar :rfa.ydaırpaşa - Konya arasmda işleyen 7 ve 
8 11ıuınaralr muhtelit katarlarla &ıkişehirde birleşecektir. An
karadan 22,30 da hareket edecek olan 97 nurnaralr muiıtelit ka 
taa- Eski§ehirde saat 8,57 de Konya muhtelitile birleşerek H ay
darpaşa.ya saat 19,25 de mıwasaılat edecektir. Müteakiben H av
da.r:paşadan 8 nuınarailr Konya muhtelitile hareket edip Eskiş~
hirden 96 katarla Anıkaraya devam ede.cek yolcular Ankaraya 
saat 6,05 de muvasalat edeceklerdir. Fazla tafaifat için istas
yonlarımıza müracaat edilmelidir. (291) 

Konya Ovası sul~'"lla idaresi 
işletme müdürlüğünden; 

Yarma nahiyesine tabi Hayrioğlu !cariyesi civarmda inşa 
olunacak bir adet bina alem surette müınakasaya vazolunmuş

tur. İhalesi 15 şubat 932 tarihine müsadi{ pazartesi günü saat 
on -beşte Sulama meclisi idare6i tarafından icra edilecektir. Ta
lip oJ.mlaırın m~ binanın bedeli keş.fi bulU!llail 3860 liramn 
yüzde yıeıdi buçuğu olan 290 lirayı na'kden veya mebHiğı mez
kiir mUka'bilinde hüıkfunetçe makbul ve muteber bir bankanın 
teminat melktubtınu idare veznesine yatırarak alacaklarx mak
buzu meclisi idare riyasetine tediye eylemtleri ve oo bapta ma
IGmat a·lmalk istiyenlerin Sulama idaresine müracaatlan. (270) 

Jandarma satın alma komisyonu 
Riyasetinden: 

Jandarma için (33000) metre Kaputluk 'kumaş kaıpalı zarf
la alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için ıher gün ve 
münakasaya iştirak içinde 2-2-932 Salı ·günü teklif ve teminat
lariyle beraber saa-t on bire kaıdw: !komisyoırııumw:a müracaat
ları. 

BAKTERiYOLOG 
Dr. IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji Laboratuvarı 
Umum kan tahlilatı. Frengi nok

tai nazarın.dan (Wasserman teamü
lü kan küreyvatı sayılması, tifo ve 
sı:bna teşhisi, idrar, balgam_, cara.ba
ti, kazu.rat ve su talilatı, Ültra mik 
roakopu, hususi aşılar ittilıazr. Ka
nın üre miJ.darmın tahlili .,., ka 
nm eedimaitation sür'ati, Divanyo 
lu, Sultan Mahmut türbesi 189. Te
lefon 2093 ı. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

" YUbıek Kasel'.Ji hamzı havi olan 
mevaddı ipti<laieynin muamele u-

ııulU" hakkınıda onbeş ııeın<ı müddet

le 3 Kanunsani 1925 tarih "" 241,245 

numara tahtında Sinai Müdiriyetln 

.deın bir krt'a ihıti:ra beratı i"tihsal 

ediılmişth'. Bu k....., mezkfu' ihtira 

ferağ veyahut kara veriJeceği.nıden 

mezkür ihtimyi ııatın almak V"eya

hut kıtiaıır etmek arzusunda bulu

nan zeva.tmı 1smıtıbul Bııhçe k~ı Taş 

Hası No. 43-48 de mükim vekili H. 

W. İSTOK Efendiye müracaatları 

ilin okıınur • 

iLAN 
TONEL S1RKET1, Bey 
oğlu ve Galata istasyon
larında yolcuların fazla 
beklemelerine meydan 
vennemek İçin 1 $Ubat 
1932 tarihinden itibaren 
birinci ve ikinci mevki a
rabalardan müte$ekkil 
katarlar tesis edeceğini 
muhterem ahaliye arz ile 
kesbi şeref eyler. 

MUD1RlYET 

rMAMA~) 
Dr. Hakkı Şina•İ 

IYavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 

SEYRISEF AlN 
M<:rkez acenta: Galata Köprü 

bqı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Milhilr<larzade han 2. 3740. 

• 
İZMİR - PİRE - İSKENDE 

RİYE POSTASI 
(EGE) 26 Kanunusani sa

lı 1 l de Galata Rı.htrmmdan 
kaılkar. 

Yekun 209,861,342.33 Yek6n 209,861,342.33 K U L A K , B O G A Z, 
BURUN 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz Postası iskonto badeli % 8 Altın Uzerlne avan• % 6 3;4 

Tasarruf haftası sizin için bir başlangıç o]sun: 

Siz de Bir Kumbara Alınız! .. 
• • l • 

' ' - . . i . 'ı ı ,:•. 

& Diyarbekir vilayeti daimi 
Encümeninden: 

Diyarbeıkirde Nümune hastanesi civarında yaptıınlacak olan 
tebhi:ııhane binası 16497 lira 38 kuruş ıkeşifle 6 Şubat 932 tarihi
ne müsadif cumartesi günü saıat 15 tıe ıkaıpah zarfla ihale edil
melk üzere lbir ay müddetle münalkasaya vazedilmiştir. Keşifna
me hususi ve fenıni şartname ve 'krokisini gömıek istiyenlerin 
her giiın vila)fet daimi encümenine müracaat eylemeleri ilan olu 
lilllr. (257) 

42406 numaralr biletlle 

Bana 50.000 lirayı kazandıran 
Karaköyde Boırsa Hanı altındaki M. Gazi gişesinden bile-

tinizi a~ıı-samz siz de kazanm;ınız. Mediha 

·~ · ,.. mütehassısı 

Dr. ihya ~alih 
Parta tetkik seyahatinden av

det eW;p hastalarmıı luır gün aaat 

onbeşden sonra Oağaloğlıında Em
niyet Sandığı .orrasmda.ki muayene

hanesinde >tedavi etmek~. 

Askeri fabrika· 
lar ilanları 

Yüz ton hurda demir 
.YUkarıdaki maheme aleni 

mün:alkasıa ile 17-2-932 de saat 
on dörttıe ihalesi yaıpılacaıktır. 
Taliıp1erin şartname için •her 
gün ve miinaıkasaya ıgirnıek i
çin dıe o gün tıeıminat ( teklifat) 
ile m<iiracaatlan. (245) 

Sakarya 
vapuru Z4 Kanunusani 

Pazar 
gunu aıkşam saat 17 de 
Sirkeci R:rhtımmdan ha
reketle, (Zongulda:k, İnebo
lu, Ayan.elik, Samsun, Ordu, 
Gireson, T!rabzon Rize ve 

(Hope) ye ~~et ve 
a)'Ill ıtrltele-

lerle Görele, ve Ünyeye 
uğrayara!k avdet edeook
tir. Fazla tafsilat ıçın 
Sirkeci Meymenet hanı al· 
tında acenteliğine müracaat. 
Tel, 22134. 

MiLLiYET MATBAASI 

- · -- ........... !'il ..---------------------· 


