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Sahip ve !l•tmuharrlri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umamt Ne,riyat ve Yazı Müdürit 

ETEM lzZET 

içki 
Meselesi inhisarlar n·s n nakle ·ıecek 

Memleketin büyük bayır 
cemiyetlerinden biri de şioiphe
aiz içki beliaile mücadele eden 
Yetil Hilaldir. Ancak bu cemi
yet, her noktai nazardan birin
ci derecede ehemmiyeti haiz 
olan maksadında muvaffak ol
mak içiı: kendisine daha vazıh 
bir program çizmelidir. Cemi
yetin büyük kuvveti, gayesinin 
ulviyetindedir. Zaafı da gaye
ye ne yoldan gidileceğini ta
yin etmemi§ olmasındadır. Ve 
son içtima da bu zaafı daha 
ziyade tebarüz ettirmiştir. 

Biliyoruz ki içki meselesi 
içtimai bir meseledir. Müski
rat cüraumeyi bozuyor ve mü· 
tereddi bir ne•· yetişmesine 
sebep oluyor. c :nr.ctin sebep· 
leri arasında alkol en mühim 
bir amildir. Cinnet ile alkol a
rasır.daki münasebeti tetkik 
eden Ulema, istatistiklerle gös
termişlerdir ki yıl başı gecesi 
olan münasebet neticesinde do
ğan çocuklar arasında deliler 
çoktur. 

Aklı ve sıhhati yerinde olan 
bir vatandaş, bir millet için 
servet ifade ettiğiı halde, deli 
hem kendisi bir zarardır, hem 
de başkalarına zararlıdır. Za
rardır: Çünkü çalışıp randman 
Vermiyor. Zararlıdır: Çünkü 
hastaneye girmeden cerh gibi, 
katil gibi, ailesinin mesai.ine 
sekte iras etmesi gibi zararlara 
sebep oluyor. Bu yüzden mah
kemeleri yüklüyorlar ve niha
Yet has taneye girince de tedavi 
rnasraflannı cemiyete tahmil 
ediyorlar. 

Bu şerait altında küulpereat· 
lik, yakın zamanlara kadar zan· 
nedildiği gibi, yalnız içen şah
sı alaka<!ar eden bir mesele de
ğildir. İçtimai bir meseledir. 
Bir mill<:tin bünyesini kemiren 
sinsi bir düşmandır. Bu düş. 
inanla mücadele etmek, herkes 
İçin bir vazifedir. 

Ancak sarfedilen mesaı 
ınüsmir olmak için ne yapa· 
cağımızı tayin etmek lazımdır. 
Görüyoruz ki bazı azalar kanu
ni memnuiyet cihetine gidiyor
lar. Bir çoklannm nazarında 
her hangi bir İçtimai dert için 
en müessir çare ve her hangi 
gaye için en kestirme yol, bir 
~un maddesinden ibarettir. 
~u, çok basit bir görüştür. _Eğer 
içtimai meaeleler kanun kıtabı
lla geçirilecek bir madde ile 
halledilebilseydi, bugünı dünya
da dert namına bir şey kalmaz
dı. 

Kaldı ki içki memnuiyeti 
bugün başka memleketlerde 
tecrübe edilmi9 ve kanunun mü 
~sir olmadığı tahakkuk etmit 
bir keyfiyettir. Amerika her se
lle içki memnuiyeti hakkında
ki kanunu tatbik etmek için 
tı:ıilyonlar sarfediyor, bunun 
İçin hususi bir filo inta ettir
llıi9tir. Hususi tayyare müfre
zeleri vardır. Amerika'mn akıl
lara hayret veren tetkilat ka
biliyeti; içki kaçakçıları kartı· 
tında aciz izhar etmiştir. Bu
gün Amerika'da miiskirat ser
best içiliyor. Alınan tedbirlerin 
neticesi şu olmuştur ki, halk 
en fena müskiratı en pahalı bir 
fiata içiyor. Aradaki para far
kı kaçakçıların ceplerine giri
Yor ve yahut ta gümrük me
llıurlarının, polisin ve kanunu 
tatbik vazifesile mükellef olan
ların ahlaklarını ifsat için sar
fediJiyor. Diğer taraftan da ha
zine külliyetli bir varidat mem
bamdan mahrum ediliyor. Hiç 
bir devlet müıkirat alı9 veri9ini 
bir varidat membaı telakki el· 
lrıemelidir. Fakat müskirat 
lnutlaka içilecekse ye bunun 
İatihlakinden de vergi alma· 
caksa, bu verginin, kaçakçıla
rın cebine girmekten ise hükU
lnet hazinesine girmesi elbette 
daha iyidir. Bu varidatı kay
bettikten maada içkiyi menede
Ceğim diye üstelik masrafa da 
katlanmak, ancak Amerika gi
bi paruı çok olan bir memleke
tin yapabileceği bir lükstür. 
Nud iri Avrupa' da F enlandya 
~ lüksü yapamadığından ge
Çenlerde içki memnuiyeti hak
.. claki kanunu ilca etmeğe 

M. Macdonald Fransız 1 

başvekilini çağırdı 
Gazi Hz. 

Gazi Hz."dün Dolmabah
çe sarayında meşgul olmuş
lar ve bir tarafa çıkmamış· 
!ardır. 

Vaziyet isticali 
derecede vahim 

icap ettjrecek 
addedilmektedir 

M. Laval'a itimat edildi 
LONDRA, 23 A.A. 

- Hariciye nezareti, 
lord Tyrell'in M. La
val'a lngiliz baıvekili 
nin kendisine 24 ka
nunusanide mülaki ol 
mak arzusunda bulun 
doğunu iblağ ey.le
miı olduğunu bildir
mektedir. 

Mülakat, ya Londra 

ela, ya Boulogne'da 

veya Folkestone' da 

YUku bulacak~. 

LONDRA, 23 A.A. 

- (M. Mac Donald 

ile M. Laval'in müla 

katı hakkında Daily 
Mail diyor ki: 

Bu haftaki mü!Skatlarma ehemmi~t <rerikn 
lngi!iz ve Fransız ba~ekil!eri 

Mülakatın lngiltere'de veya Fran 
sa' da icra edilmesi pek o kadar mü
him değildir. Vaziyet, bu kabil bir 
takım te,rifat meselelerinin ileri •Ü· 
rülmeıini lüzumsuz kılacak derece
de vahimdir. 

Mülıfkat haftaya 
PARIS, 23 A.A. - M. Lava! ile 

lngiliz başvekili M. Mac Donald'ın 
görüşecekleri mahal ve tarih hakkın
da Pariste pek az malUnıat vardır. 

Birçok gazeteler bu mülakat için 
Pazartesi veya Salı gününü ileri sür 
mektedirler. 

Diğer taraftan Le Matin gazete
..;,. miiliılcat•n a••-at..: ı...ı .... U..ftllftd.. 

• 

Pariste vuku bulacağını zannediyor. 

Laval hükumetine itimat 
began edildi 

PARIS, 23 A.A. - HükUnıetln 
harici siyaseti hakkında meb'uaan 
medisinde yapdan müzakere bitmit
tir. Radikal Sosyalistler tarafından 
verilen takririn daha evvel reye kon 
ması hakkındaki teklif 265 muhalif 
reye kartı 303 reyle reddedilmiı ve 
hükiimete itimat beyanı hakkındaki 
takrir 261 muhalif reye karşı 312 
reyle kabul edilmişti r . 

Başvekil M. Lava) hükümetten 
iıtizabta bulunan ıuc:b·ııara verdıgı 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

lhhsas mahkemesinde 
ilk dava başladı 

Maznun 300 gram gliiten ekmeği 
kaçıran bir İtalyandır. 

Dün latanbul mti1as mah
kemesinde ilk dava kalabalık 
bir ıami kütlesi huzurunda rü
yet edilmi9tir. Hakim üç~ 
ceza reisi Kudretullah Beydı. 
iddia makamını müddeiumumi 
muavinlerinden Hakkı Bey iş
gal etmişti. Maznun yataklı 
vagonlar ıirketi kondüktörlerin 
den ve İtalyan tabaaaından Pet 
roni Civani Efendidir. 

Petroni Civani, per9embe gü 
nü gardan çıkarken memurlar 
şüphelenm•ıler, üzerini araya· 
rak 300 gram ağulığmda 24 
parça kaçak gluten ekmeği bul 
muşlar ve Civanıi'yi mabfuzan 
adliyeye sevketmi9lerdir. 

Dün maznun gene mahfuzen 
hikim huzuruna çıkanlmıtlır· 
Evrak okunmuı, maznun 
türkçe bilmediği için bir ~erc:ü 
man vuıtuile iıtic:vap eclılmış 
tir. Maznun üzerinde çı~~n ek
meğin seyyahlardan bın .. tara 
fından evine götürülmek uzere 
kendisine verildiğini söylemif,. 
fakat bu iddia maznunun kavlı 
mücerredinde kalmı9tır. 

BlHldan IODra bakim iddia ma 
kamına gerek eaas,gerek tevki
fe lüzum olup olmadığı hak
kında mütaleaımı sorınuttur. 
iddia makamı da ele geçirilen 
gluten ekmeğinin gümrük res
miae tabi mevaddan ve kaçak 

Dü11 ilk kaçakçılık davasına başlı

yan ibtiSIUI hlkimi Kudretbllab B. 

addi iıc:ap eden eşyadan olup ol
madığını gümrük idaresinden 
ıorulmaaım istemiş, Ye vaziyet 
bu cepheden tevazzub etmediği 
için tevkife lüzum olmadığı 
mütaleasını ıerdetmi9tir. 

Bunun üzerine bakim suçlu 
dan ikametgah sahibi olup ol
madığını sormuş, maznun Ya
taklı vagonlarla gidip geldiği i 
çin ikametgah sahibi olmadığı 
cevabını vermi9tir. 

Hakim maznunun ikametga 
hı olmadığı için tevkifine, iddia 
makamının sorulmasını istedi«i 
noktaların müstacelen gümrük 
ten soruhnaama karar vermit, 
muhakeme batka güne hırakıl
mqtır. 

mecbur kalmııtır. ı ranalarla, telsizle ~ula sa . her 
B" yeşil Hilalin yapaca- propaganda vaaıtaııle telkinat 

- ~ce ler vardır. F llkat ya- y.apıl1J1alıdır. Biliyoruz ki bu, 
gılço k'ı~ty daha ziyade halkın kıta bir yol değildir. Fakat ha-
pı aca ' d b kı ·· ·· 1 km t biyesi ve propagan a 1a a- zan aa goruneo yo çı aza 
)er münhasır kalmalıdır. Bil- götihüt:Brişka mem1eketlerin 
arına .. be · ·· · · k" ·· hassa gençlere içkinin ma.zadr· tk~ru ıkı goaterı_n1 ıttır ,ı! mkua· 

t bünye ve dimağ üzerm e ıratın anun ı e men' ı çı ar 
ra 1' 1 b" 1 d ·"idi yaptığı muzır tesirler anlab • ır yo egı r. . 
malıdır. Gazetelerle, koafe-: Ahmet ŞÜKRÜ 

inhisarlar 
Vekil Rana Beyin 

beyanatı 

Tetkikata Ankara' da da 
devam edilecektir 

ANKARA, 23. (Telefonla). 
Gümrük ve inhisarlar Vekili 
Rana B. lstanbuldaki tetkikab 
etrafında bugün bana dedi ki: 

" - lstanbuldaki tetkikatı
mı ikmal ederek geldim. Yapı
lacak ve yapılması muhtemel 
işleri baklanda ıimdilik esaslı 
bir şey söylemiyeceğim. Çün
kü aynca burada da tetkikleri
mi tamik ve neticeyi tesbit et
mek zaruretindeyim." 

Husuıi istihbaratıma göre 
Rana B. lstanbuldaki tetkikab 
neticesinde inhisarlar idareleri 
tetkilatınm bir kısmının An
karaya nakli meselesinde isti
cal göstermemeğe karar vermit 
tir. Bir taraftan hükumet mer
kezinde mezkUr teşkilata tahsis 
edilecek bina aranacak, diğer 
taraftan nakledilecek daireler 
tesbit olunacak ve inhisar teş
kilatının maaı ve ücret vazi
yetleri etüd edilecektir. Bu· va- • 
ziyete göre mezkur dairelerin 
nakli mart veya nisan ayları 
2cıır .... ..ı .... - .~~· ... ı ilecelctir. 

Tütün zerigaii .. "' •· . ur-· 

ANKARA, 23. (Telefonla)-
1 Şubatta Ankarada toplana
cak olan komisyuoa tevdi &o 

dilmek üzere tütün inhisarı ta
rafından bir rapor ve istatistik 
hazırlanıp gönderilmittir. 

Sekiz senedir 
Görülme~işti 

Üç kişi bir safdili nasıl 
dolandırdılar 

Polia cereimi -mda lıuan çok 
f&YaDJ dikkatleri varda- ve bunlar 
oldukça keskin bir aekiya ve muha
tabmı ikna kunetine baibdır. 

Bu neviden bir cürüm de dızdız
cılık denen usuldür. 

Polia cenim dcıeJalarmda sekiz 
OD - • ılen ı..i ,ı;riilmeyen böyle 
bir vak'., lıundu bil' miiddet evvel 
Fenerde olmat ve neti.ede bir saf eli. 
lin 1500 lirau uçup ıritmittir. Buııün 
bu vak'anı failleri .,. lrullandddarı 
.... ınneı,,,.. poliaia ..... seçmif bu
tumaktachr. 

· ırır mu~ vak'a haWun 
da yapbğı ıebkikata nazaran mesele 
nin iç yüzü ıudur: 

Karamanlı Yani, Fenerli terzi 
N ikoli ve Bitli~li Hasan iıimlerinde
ki üç adam, bundan ÜÇ ay .. evvel bir 
gün terzi Rafael .ı. ye -ac:aat e
derek, gümrüğe yeni kumaşlarının 
gelmit olduğunu, lıittabi. ~unun güm 
rük resminin clerba!.~~!' mal_ların 1 
çıkarılması icap ettısını "!Yl~ıler 
ve kendisinden muavenet ııtemııler
dir Ve teminat olarak ta bu parayı 
falıiyle iade edc:cıhlerini de IÖyle-

miflerdir. . da Ra l bu raddede iken, vacı -

f !, . anlatıflll8 nazaran, bu 
ael "'· nm k d" • bir 

muhavere eınasında . en ıaıne 
. erilmi"t ve bu cıgaranın ver-

cıgara v . • de 1500 1· 
diği baygınlık neüc:.:;:..,tır. ıra 
para11 sırra kadem de h .. .. 

O ründen itibaren er uçu or· 
tadan kaybolmuıtur. . _ . • 

Fakat poliain ta!'"!katı had11eyı 
tamanıile tenvir ~~tir; ~u paranın 
dızd12cılık suretile ilri ~slı yap~ak 
bahanesile almmıt oldugu, ve goya 
parayı çiftJettiren bir baskı da bu
lunduğ>ı bu tekilde Rafael ef. nin 
bir müddet avutulduğu tahakuk et. 
mittir. 

Zabıta dızdızcıları yRkalamıt ol· 
duğu gibi, kullandıkları ~kineyi de 
deliiili cürmi1e olai-ak musadere et
ınittir. 

Fakat ortada paı·alarclan uer yok 

tur. ~-- dl" erilm" Her üç ıhz-cı a ıyeye v ıı-

lerdir • 

1 Mektepler 
Boşahyor 

Grip ve nezleden 
dershanelerde 

telebe adedi azaldı 
Grip salgını, had ~eklini mcharaza 

ederek devam ediyoı·. Şehir ve köy. 
lerde ev yok ki, İçeride hastalıktan 
yatan bulunmaım .... Bilhassa mek
teplerde talebe ve muallimler araoın 
daki noksanlık, hastalık bakkmda e
,....)ı fikirler vermektedir. 

Maarif sıhhiye müfetitlerinin yap 
biı tetkikata göre, mekteplerde tale
be ara11nda hastalık yÜzde 40 • 50 
nisbetindedir. 

Dün Pertevniyal Lisesinde 125 
talebe noksan olduiundan Maarife 
müracaat edilıniı ve tathirat için 
mektep tatil edilmittir. ~ 

Bazı köy mektepleri de tatil edil 
mittir. Mekteplerdeki bu vaziyet vi
liiyete de bildirilmittir. 

Bir noktai nazar ihtillifı 
Bu vaziyet kartmnda Maarif 

heyeti sıhhiyesi mekteplerin en &fll· 
ğı bir hafta müddetle tatil edilmesi
ne lüzum göstennittir. Fakat vilayet 
aıhhiye nıüdiriyeti ayni kanaatte ol-

Mekteplerin tatiline bir sebep gör
meyen Sıhhıye müdürll AH Riza B. 

madıiınden ortaya bir noktai nazar 
ibtilifı çılonıttır. 

Bu aebeple hastalık bakkmda bu
rün de tetkikat yapılacak ve kat'i 
bir karar verilecektir. 

Vili.yet sdılıiye müdiri:retinin ka
naatma göre: nezle mU.tevli oldu
ğundan, rribin de müıtnli olduğu 
fikri ııa..ı oluyor. Bu itibarla tedrisa
tın sekteye ujramamaaı kanaatı var
dlr. 

Maarif ubbiyesine nazaran: hu-

Bütün hafızlarımız 
Türkçe kur' an 

öğrenmeğe başladılar 
ilk defa olarak kur'anı kimler 
Türkçeye tercüme etmişlerdi? 

"Tebareke,, suresinin türkçesi 

Kuranın Y erebatan camiinde ilk ----~-~ 
defa türkçe olarak okunması, tefıri· 
mizin dindar muhitlerinde çok büyük 
bir alika ile karıılanmııtır. Halk, ku 
...,.ı öz dilile bir kere daha dinliye. 
bilmek için, cumayı sabırsızlıkla bek 
)emektedir. Y erebatan camisinin, 
türkçe kur'an dinlmıeğe relen binler 
ce kiıiyi iıtiap edemediği anlatıldı
ğından türkçe kur'an, Sultanahmet 
Bayazıt ve Süleyınaniye ribi büyük 
camilerimizden birinde okunacaktır. 
Sultanahmet camiıinin semt itibaırile 
diğerlerine tercih edilmesi muht.,. 
meldir. Diğer taraftan bazı rüzel 
sesli hafızlarımız, okuyacakları kur'· 
an surelerinin türkçelerini ezberle
meğe haşlamıtlardır. Bu meyanda 
Fatihli Fahamet, Ortaköylü Hafize 
Hanımların kur'anın "Tehareke" su
resini türkçe olarak okuyacakları ve 
bunun için bazırlık;..y)!ptıldarı ıöyle
~ Be;.in ~lNClüfu Yiain • "sıire."lle 
batlayan bu hareket öz dilimize çev
rilmİf Kur'- blı 'ı ole ftr'atle 
kökJeteceiine - lnanetli bir delil
dir. Dünkü nuıbanmcla (Yaain) in 
türlıcçe.ini yumıttık. Busün de "T e
bareke" ıuresinin öz dilimizle ifadeei 
ni a~ netrediyoruz: 

" Tebareke,, •are•l 
"Miitfik v'e Rahim olan Allahın iı 

mi,te" 
"Mülk yedinde bulunan ve her 

te78 kadir olan Allaha hamclolawı. 
M-t ve hayatı halkettilri en iyi 
kimin hareket edeceji malUnı olaun, 
Allah aziz ve gafurdur. Yedi tabaka 
aemavatı biri biri üzerine halkeden 
odur. Rahmanın halkettiii fey)erde 

Kuranı ilk defa tercüme edenle
rimizden Sait Cemil B. 

ufak bir noksan bvlama•111
"' rösleri

ni semaya tevcihet, cüzi bir ferce sö
rebilinnisin. Gözlerini iki defa isal. 
dır, nazarlann hayran ve bitap oldu
ğu halde rene sana rüclı eder. Din
:ra,.. en yalon olan -yı mq'ale 
ıribi yıldızlarla tezyin ettilr, bunlan 
oradan te)'tanlan defmnelı içia ,,._ 
zeyledik, bu te:rtanlar İçin azalı. f&-

(Devamı I ıncı ubilede) 

talığm mahiyeti ne olursa olsun, ço
cuklar temamile iyileımeden melde
be geldiklerinden ber Yalıit için lıir 
ibtilBt yapmaaı melhuz ve baltalık 
sari ve hid tekilde lıalunduiundan ==========-=-==-------------• 
~. aebeple tatil zaruri ıörülmekte- , il l lll il lll lll il l llll llllll lllllll llllllllllllllllllllllUUUUUIUD' 

Sılılıige müdiirll diyor ki = z ytl d a 5§ 
Sıhhiye müdürü Ali Rıza Bey dün ~= e n a 1 == 

bu buıusta bir muharririmize demiş-
m ~: 5 5 

- Haatalıktan dolayı -'oteplerin = = 
tatiline ıüzum rörülmemektedir. §S Yazan: Falih Rıfkı El 

Hanci mektepte haıtalık fazla _ _ 

ıröriiJüne, fmlai t•thİrat yaptınyo- = 1 Ş b B l -
ruz. Hastalıim çoğalmaaı mevsimin = u atta aş ıgor § 
hükmü icabıdıf. =: _ 

Kandilli Kız Liıesi mektebin tat- - B •• •• k h t S • F l ti" H• •d = 
bir edilmesini bildirdiği için, orada = uyu arp e urıye, e eı n ve ıcaz 1 a• = 
ı.tbirat yapılacaktır. la resinin hikayeler, fıkralarla yapılmış tarihi :S 

- a Mahyacııar . s 60 Küsur Tablo :: 
Karlı hava ::: :S 
istiyorlar.. § Zeytincla{rı, Türkiye için ve Suriye için § 
Bu pyanı dikkat yazıyı al- i S kaybolmuı bir tarihtir. § 
tıocı sahifemizde okuyunuz. 1§ Falih Rıfkı B., Cemal P•ı••ı• Siyonist, § 

-ı ~_ Arap, Ermeni ve biitila sivil itlerini görmekte =: 
olan biiroda çabımıt yqhe sabittir. Güzel :S 

§ göriitleri, kendine mala•- hl6ba ile giizide § 
I = muharrir hnperatorluiua son -•leriai ve aon § 
1 § adamları· n c•a•andınyor. = 
= "... Z·ıki &gi öldüren Çerlces Alımet arkadaıı E 
§ ile Hel rp valisi Celil Beyin ganına ı•l•relu 1 = = = -C rmal Paıa Ermenileri ke•tiremiıor.Biu izin = - -= wrsi11, i•teleri11den ı•l•lim. a 
~ Demişti. Yakalanıp Şamda ••ılan 6a ç«.eileri11 § 
~ .. li-/a/o ... .. , .. mi""'"'°'' ....... L • 1 
~ 1 Şubatta a - -
~ Milliyet sütunlarıntl• i 

Adanaya t~~k~k seya~atine . ' \.ıHllllDIH•'MUHlllUlllllllUIUllllUlllHIDRlllUJ 
çıkan fırka katıbı umumıSi Recep . 

· B. Ankaradan ayrılırken. 
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b Pariste Harap oldu Tarı· feleri tısas ma eme en-Sait Pqa - Büyük Reşit Paşa -Baş ki ta ete 
hitap- Rauf Paşa ve Hüsrev Paşa- Sadaret ---. •••' DİD merkezlen• 
mühürünü kapış-Sultan Reşat ve Ali Fuat Bf. Fransız başvekili ile Guatemalada volkan Ingiliz kabinesi halen 

görüştü indifaları hu mesele ile meşgul 
Frenkler arasında Küçük Sa 

it (Sait le petit) ve Türkler ara 
smda Şapur Çelebi likabile 
yadolwıan ve Şark ve Garp 
ilimlerinde yeditiila sahibi bu 
lunan aadruam Sait Pata, iki 
noktada ealifı izammdan olan 
Büyük Reıit Patayı tenkit eder 
idi. 

Bunlardan bir tanesini söyli 
yeyim: S.it Pata der idi ki: 

- Retit Pata sadrazamla
rın maruzatını doğrudan doğ
ruya makamı saltanata bitap 
etmek usulünü Babıalideo kal
dırdı ve arz tezkerelerini ( Ma
beyni hümayun batkitabeti ce
lileaine) bitap eylemek usulü
nü vazeyledi. Bu usul makamı 
sadaretin izzü haysiyetini tenzil 
oldu. 

Sait Pata bu tenkidinde bak 
hdır. Fakat Büyük Retit Pa
şayı mazur gösterecek bir se
bep vardır: O sebep, Sultan 
Reşadm batkitibine bir gün 
söylediği bir hakikatten çıkı
yor. Ve eğer o hakikati Sul
tan Mecidin diğer bir oğlu o
lan Sultan Hamit dahi batka
tibi olan Sait Paşaya söylemit 
olsa idi, Küçük Sait Pata da, 
Büyük Retit Pa,ayı o noktada 
t~nkidi caiz görmez idi. 

Sultan Mecit iptidai sal
tanatında (Eğer bin liram olsa 
idi, saltanattan feragat eder i
dim) deyu has be:ndeganına 
söyler ve kC!fi raz eder idi. 

Sultan Mecit on yedi yaım 
da makama geldi. Ve Hüsrev 
Paıa, Sultan Mahmudun bq
vekili olan Rauf Pata yedinden 
zorla mührü sadareti alarak 
kendini sadrazam ilan ettirdi. 

On yedi Y•tmda olan Sul
tan Mecit babasının vefatından 

pek az evvel okuyul;> yazma öğ 
rettirilmeğe baılandırılmış ve PARlS, 23. A. A. - M. Ve- devam ediyor 
bed'i besmele merasimi yap- nizelos Fransa hükumetinin 
bnlmıt idi. (Takvimi ve- Alman tamiratı hakkında ver- NEVYORK, 23. A. A. 
kayiin 1247 - 1255 nüs- mesi muhtemel kararın Yuna- 3 şehir harap olmuıtur. Acote 

Mango ve Agua FHego volkan 
balarına bakınız.) Maruza- nistanda haaıl edeceği tesirler larının zelzelelerle müterafik 
tı okuyabilmek ıçın pek hakk~~a M. Laval'e izahat olarak indifaat yapmaları do-
çok emek sarfeder ve fakat vermıttır d 

M V · . 1 y . t , layisile Guetemalanın dahilin e 
yine okumağa muvaffak olamı . emze os unanıs an ın b"" ük" h vuku imi · 
yarak kederinden ağlamağa mali ve iktisadi vaziyeti halıc-- ' u~ asarat 'dd" a ge şbr. 
başlar idi. Sultan Mecit, ma- kmda M. Flandin'e maliimat i- 1 ez~at ta ~ı ı surette za
ruzatı okuyabilmek için göz ta ettitken sonra kendisine bir rara ugramıt · 
yaşları döktüğünü oğlu Sultan muhtıra vermit ve beynelmilel ı Bu'garistan mektubu ı 
Reıada hikaye etmittir. Bu bir komisyonun Yunanistan'm 
halü ,.nda bulunan bir padi- mali vaziyeti hakkında tahki- Bulgarların 
şaha doğrudan dO'ğruya bitap kat yapmasının Ylunan hüku-
etmek anı bir kat daha sıkmak 1 meti taro.fmdan arzu edildiğini Sı'la" hlanması 
olurdu. Reşit Pata bu ciheti bildirmiıti.r. 
mülahaza ederek, Babıali ma M. Flandin bu hususa hiç bir 
ruzatını doğrudan doğruya itirazda bulunmamıştır. SOFYA, 18 (Hususi) - Pa 

ris'te Meclisi ayan hariciye koHünkara yazacak yerde mabe-
b misyonu içtimaında Ceneral 

yin atkitibine hitap etmeği Çı"nde yenı· B · B t · d urJOa u garıstan or usunun 
ve mabeyin baıkatibine maru Nmlle muahedesi ile tahdit 
zatı okuyup badehu huzuru t•· Hadiseler 
hanede takrir fırsatını vermeği edilen rak~an bugün çok zi

yade olduğunu ve Bulgarista-
münaaip görmüt olabilir. Japon filosu kumandanı nm hararetle silahlandığını 

Ali Fuat Beyefendi derler beyan etmi•tir. 
bir ultimatom 11•rdi • ki: Reşit Patadan evvel Hüs- Ceneralin bu beyanatı mec-

rev Paşa sadrazam olmuştur. TOKIO, 23. A. A. - Chang liste bomba tesiri yapmış ve 
Hüsrev Paşa maruzatmı ma haida beş Japon rahibinin uğ- ayan meclisi tahdidi teslihat 
beyin mütiri ünvanile saraya ramıt olduğu tecavüz dolayısi- konferansında M. Laval'in bu 
alınmış olan cihan seraskeri le Japonya tarafından derme- meseleyi bilbasb izah etmesi
Rıza Paşaya hitap ederdi. Bu yan edilen metalip kabul edil- ni istemi!tir. Ceneral Burjoa'
kabil maruzat hazinei evrakta mediği takdirde tiddetli tedbir nm bu beyanatı Sofyada çok de 
çoktur. ler ittihaz edeceği bu sabahki rin tesir yapmış, ve Harbiye 

gazeteler tarafından beyan edil nazırı gazetecilere verdiği beya 
Yine Ali Fuat Beyefendi, metke ise de resmi mahafil bu natta Bulgar ordusunun kat'iy 

ilave ederler ki: Sultan Mecit meseleyi mahdut bi'l' daire da- yen Neville muahedesi c;erçe
gayrete geldi. Okuyup yaz- bilinde bırakmak arzusunu iz- vesinden harice çıkmadığım 
mağa büyijk ceht gösterdi. har eylemektedir. ve ceneral (Burjoa) nm yanlıt 
Türkçe, Arapça ve Farisiyi ve Metalibin kabulü için Çinli- istihbarata istinat ettiğini ve 
hem de Fransızcayı pek güzel lere mühlet tesbit edilmemit- hatta Neville muahedesi mu. 
öğrendi. Hattı desti de inci gi cibince Bulgaristanm bir barut 
bi bir yazıdır. Rik'a yazılar tir, fakat bunların redd~ halin- silah ve top fabrikası yapmağa 
içinde bu kadar güzeli nadir de Cbangbaidaki Çin askeri bi- hakkı olduğu halde bu haktan 
bulunur. nalarmdan bazdan ile şehir ci- istifade etmediğini ve bütün 

Abdurabman ADIL varındaki mümasil binalardan bunların terki teslibat konfe-

Haliç şirketinin vazigf!-_li henüz 
~-"'""""""A ~ııııış aegıi'ıtlr 

.bir takımını işgal için bahriye 
ailahendazları gönderileceii 
söylenmektedir. 

fi: ...... o .... ,"11.-, ~""· "'-• A.- Ja-
pon donanması batkumandanı 
Çin makamatına gönderdiği bir 
ültimatomda Japonlar aleyhin
deki kargatalıklar derhal bas
tırıbnadığı takdirde şiddetli 
tedbirler alacağını bildirmittir. 

ransını akim bıraktırmak için 
birer manevradan ibaret olduğu 
nu ıöyleuı;ttir. 

~ı " ouıgur • :ı"lll'itnr rc•misyonu 
işini bitirdi 

DDn Haliç !Iİrk~· mult:ezindtı toplanan ttıd/ı:IJc komisyonu 

Haliç tirketinin vaziyetini 1 ren grafikler ve bazı hesabat 
tetkike memur komisyoa dün tetkik edilmiıttir. 
öğleden sonra tirketiıı Aynn. Komiayon tirketin müdür 
sa~ardaki aıerlı:e:zinde içtima et vekili Haaan Beyin verdiği iza 
mlflir. hati dinlemiftir. 

Şirketin vaziyetini tetkike Buı gazeteler tirketin faa-
memur komisyon azası bir mo- liyete devamına imkan bulun
törl~ tirlı:et merkezine gitmit- maclığmı yazmaktadırlar. Fa
Ierdır. . . . kat tahkikatımıza nazaran, ya-

Tchang • Kai • Chek'in 
beyanatı 

CHANGHAt, 23. A. A. -
N ankinden bildirildiğine göre 
Nankine muvasalat eden mare
tal Tchang-Kai-Chek'in ale 
iade bir vatandaş sıfatile gel
mekte olduğunu hiçbir res~i 
hizmet kabul etmiyeceğini söy
lemitti.r. 

Nankinde ikameti müddeti, 
vukuata tabidir. 

Mütarünileyh, serbestii ha
reketini mubafua etmit oldu
ğunu, mamafih kendisine so

rulduiu zaman devlet itleri bak 
!andaki fikrini berana amade 
bulunduğunu ilave etmittir 

Namaz 
Kılarken •. 

Haydutlar bütün bir 
cemaatı soydular 

.. K~ısyonun. ı~tımaı uzunca pılan tetkikat yeni baıladığın
~urmuı, merkezı ıdarede mev dan komisyon bu hususta he
cut ve tirketin teessüsünden be- nüz müıbet veya menfi bir ka'- I 
ri olan faaliyet seyrini gôate- naat edinmiş değildir. ' SOFYA, 23 (Hususi) - Kır 

çaalide bir köyde . ezan na
Ahmetabat'ın dokunıa · mazı esnasmda camie. bulgar Adis Ababa 

hadisesi A hl askeri kıyafetinde beş müsel-
tezga arı kapalı /ah haydut girip halka ellerini 

AHMETABAT, 23 A.A. _Şeb- kaldırma/armı emretmişlerdir. 
rin yetmi,e baliğ olan dokuma tez. lçlerinden ikisi halkı birer bi
ı:ahları jki günden beri meoai birli- cer dolaşıp Üzerlerinde para ve 
ii azalarmm ıırevi hasebile tamamen kıymettar ne varsa hepsini al-
kapalı bulunmaktad.,., Mahatma 

Bulgar Yunan muhtelit ko
misyonu işini bitirmittir. Son 
umumi raporunu Cemiyeti Ak
vamın bu celsesinde arzedecek 
tir. Komisyonun bitaraf reisi. 
!erinden Korfve Reniye Bulgar 
Kralı Hazretleri tarafından ka 
bul edilmişler ve krala arz ve 
veda etmitlerdir. 

Bulgaristanda Yalıudi 
aleyhtarlığı 

Bulgaristan' da son günler· 
de yahudilere karşı yapılan te
cavüzler münasebetile Cemiye
ti Akvam meseleyi mahallinde 
tahkik etmeııi için beynelmilel 
akalliyetler bürosu katibi umu
misi Evald Ameride'yi Sofya
ya göndermiıtir. M. Evald A. 
meride burada tabkikabnı ik
mal etmit yabudilere kartı yapı 
lan bu tecevüzlerin tabat bir 
takım tecavüzler olduğunu ve 
bunlar ile Bulıariataadaki ya. 
hudileriıı vuiyetinin kat'iyyaı 
fenalatmaclığmı ve bu tecavüz 
lerden Bulıar hiikfiınetinin 
mes'ul tutulamryacaiıru beyan 
etmittir. 

Talıdidi te.tihat kon.feratt
•ıttda Balgarlar 

LONDRA 23. A. A. - Ka
bine, müzakerelerinin neticesi 
olarak ekseriyetle ittihaz edi
len ve yalnız kabineyi teahbüt 
altına alan bir karar ile 2 Şubat 
tarihinde tekrar içtima edecek 
olan Avam Kamarasının tasvi
bine arzedilecek bir gümrük ta
rife kanunu projesi tanzimi te
karrür eylemiştir. 

Vakit kaybetmek niyetinde 
olmıyan hükUmet, hu karar pro 
jesini mümkün olduğu kadar sü 
ratle kabul ettirmek arzusunda
dır. Diğer taraftan ticari muva 

1 zene komitesinin ekseriyeti, bü
tün mamul etra üzerine yüzde 
10 veya 15 gümrük resmi ko
nulmasını teklif etmiıtir. 

Bazı vaziyetlerde daha yük
sek rüsum vazı da derpiş edile
cektir. 

Ticari muvazene komisyo
mınun tekliflerinin bili tadil bu 
kanun projesine ithal edilip 
edıltdyeceği henüz ma
lum değildir. 

M. Llogd GeGrge tan tekral' 
bahsediliyor 

Vaziyette meçhul olan nok
ta, M. Lloyd George'un oynı
yacağı röldür. Star gazetesinin 
bir amirine miımaileyb müsteb
ziyane fÖyle demittir: 

" Bir kabine teşkil ettikleri
ni zanneden nazırların her biri 
kendi kabinelerine hücum et
mek ve onun aleyhinde rey ver 
mele müsaadesin; almadan işle
rinin uhdesinden gelemiyecek
lerini beyan etmek ıuretile va
zifelerini denıhte etmektedir
ler." 

Maamafih, kabinede dahili me 
sele~ ... >r hakkmdakiı ihtilafın ha
rici siyasetteki noktai nazar 
vahdetini müteessir etmem.ekte 
...ı.ı •• ı; .. ,J.,.•mmivetle kaydolun
maktadır. 

ispanyada 
Rahat yok! 

Bir çok şehirlerde karga· 
şalıklar de11am ediyor 

BARCELONE, 23. A. A.
Ordu, Mazera isyan mmtakuı
nı hiçbir ıiddet göstermeksizin 
ve asiler tarafından l.:içbir mu
kavemet görmeksizin işğal ey
lemiıtir. 
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Bu mahkemeler numara sırasile 
tasnif edilmiş 

ve mıntakaları tespit edilmiştir 
ANKARA, 23. (Telefonla)- Kararnameye göre adli ihtisas 

Kaçakçılık davalarile ittigal e- mahkemelerinin faaliyet mer
decek adli ve askeri ihtiaaa mah kezleri ve numaraları ıunlar
kemelerinin mıntakalarını göa- dır: , 
teren cedvele dair kararname • 1 Diyarıbekir, 2 Siirt, 3 Van, 
ali tasdike iktiran etmit ve bu- 4 Karı, 5 Trabzon, 6 Sivas, 7 
gün adliye vekaletine tebliğ e- Sinop 8, 9 lstanbul 10 Lülebuı 
dilmittir. Kararnameye bir de gaz 11 BalıkW,, 12 İzmir, ı: 
harita merbuttur. Muğla, 14 Antalya, 15 Adana 

Oç askeri ihtisas mahkeme- 16 Malatya. 
si, vazife ve ifa olunacak mm- intihap encümeni tarafından 
takanın buıusiyeti nazan itiba- seçilen adli ihtisas mahkemele
re alınarak, cenup vilayetlerine ı rinin hakim, müstantik ve müd 
tahsis olunmuttur. ikisi latan- . ıl" umumilerine dair olan liıte 
bulda olmak üzere adli ibtiau Retıicümbur Hz., nin tasdikle
mablrem-elerinin adedi 16 dır. rine arzedilmiştir. 

Bu mahkemeler numara 11- Askeri ihtisas m•hkemeleri 
rasile tasnif edilmit ve karar- için de 3 askeri adli bakim ile 
namede ona göre mmtakalan 6 askeri aza ve 3 askeri müd
ve faaliyet merkezleri teabit o- deiumum ile 3 müstantik milli 
lummıttur. lstanbuldaki mahke müdafaa vekaletinden seçilmiş 
melerin numaraları 8 ve 9 dur. ve milli iradeye arzolunmuttur. 

Ankara geni Tapu müdürü 
ANKARA, 23. (Telefonla).- itten el çektirilen Ankara ta· 

pu müdürü Niyazi B. yerine İstanbul kadastro reislerinden Ta
lat B. vekaleten tayin edilmi9tir. 

Kadastro müdürü Meki B. vekalet emrine alınmııtır. 

Emnineti umumiye polis 
müfettişliği 

ANKARA, 23. (Telefonla) - Emniyeti umumiye polis mü· 
fettiıliğine Ilgaz kaymakamı Ali Fuat B. tayin edilmittir. 

Maarif vekili seyahatten döndü 
ANKARA, 23. (Telefonla) - Maarif Vekili 

akıam tetkik seyahabndan avdet etmittir. 
Esat B. düu 

Dün gece Heroin kullanan 
14 kişi yakalandı 

Dün gece Dolapdere civannda Macar caddesinde Arnavut 
Süleymanın metresi Madam Alekıandnn idaresindeki gazinoda 
gizli Heroin kullanan 14 kiti yakalanmııtır. Bunlar arasında bir 
kaç Ermeni de vardır. 

Zabıta tarafından yapılan taharriyat neticesinde bunların üze
rinde 12 paket Heroin, 2 tabanca, bir sustalı çakı, bir ustura, 
maymuncuk ve saire bulunmut müsadere edilmittir. 

Gene bir ·otomobil kazası 
Dün aktaın Galat.da gene feci bir otomobil kazası olmuştur. 

Suira ve Figolıda bulunan Şoför Şevki Ef. nin idaresindeki otomobil o civarda oturan Niko 
maden ameleleri dqlara kaç- Ef. nin 8 yatındaki çocuğuna çarpmıf ve tehlikeli bir surette ya
mışlardır. Kardonada asiler bir ralamııtır. Çocuğun hayatı tehlikededir. Şoför yakalanmıştır. 
kiliseyi yakmıılardır. Her taraf 
ta hükUmet idaresi yeniden Hariciye müsteşarı Numan 
teessüs etmit ve cümhuriyet 
bayrağı bütün hükWnet miies- Bey geliyor 
aeaatı binalarma uılmqtır. lki 
harp sefineııi Barcel-'a. gel- PRAG, 23. A. A. - Berayı tedavi Çekoslavakyada bulunan 
mittir. Türkiye Hariciye müstetan Numan Rifat Bey temamiyle iadei 

Umumi grev ,ayialanna rağ- afiyet etmİftİr. Mütarünileyh bu akıam lıtanbula hareket ede
men tabi toförlerinden -ada cektir. 
bütün amele itlerinin başma 
ıeimiıterdir. Hiçbir hadise o1. Varşovadaki sefarethanemizde 
mamqtır. 

Umumi mesai konfederuro- V AllŞOV A, 23. A. A. - Türkire sefiri CeTat Bey seEaret-
nunun •nıMımi ırev yapmamalı: hanede tertip ettiii resaü kabulde Baıvekil ve nazırlar, mebuıan 
ve Manura mmtakuı uilerini ve ayan reisleriyle başta Fransa ve İngiltere sefirleri olmak üze
orduya mukavemet etmemefe re bütün siyut mU-.iller Val"f09'anın mülki ve askeri bütün 
davet kararını verdiği söyleai- erkim hazır bulunmuılardır. Protokol müdürü, davetlileri Tür-
yor. kiye sefırine ve Madam Cevat Beye takdim etmiştir. 

T evkifatm yekiinu 38'i geç-
memittir. Mazerada umumi Cebelittarıkta maaazalar kapalı 
grev tam bir sükUnetle devam ~ 
etmektedir. Birkaç tevkifat ya- CEBEL1TTAR1K, 23. A. A.- Reuter Ajansının iatihbarı-
pılmıtbr. na ıöre Celıelittarikta buaün öğleden sonra vahim lromıiniıt 

MADRIT, 23. A. A.- Kar- karqıklıklan olmutbır. Polis ve asker kuvvetleri IOkaldarda dev
gaıalık devam ediyor. Seville, riye gezmektedir. Şehrin mühim noktalarına mitralyozlar yer
Cordone ve Villaııueva'da nü- IC!tirilmiıtir. Mafazalar kapanmıttır. 

mayiıler devam etmektedir. Bu --l!!!!!!!ml!!l!!!!--------B!lm!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!-111!1!19!!!tehirlerde birçok tevkifat ya-
pılmıtbr. 

Evlerine ıığuıınq olan Ber
gadaki biler teslim olmutlar
dır. 

Berlin 
nunda 

darUlfünu
kargaphk 

Çay ziraatçileri için 
fena sene 

• 

ADIS ASABA, :?J A.A. - Payi
taht valisi ile aralarında haridye na. 
zırı da bulunan hükümct erk&run
dan 4 zat, Amerika sefirini ziyaret 
ederek, dü4'."..ar olduğu son otomobil 
lıidiıeıinden dolayı tarziye vermiı
lerclir, lıte methaldar poliıler ve Iİ· 
vil memurlar hapse atılmı1tır. 

Gandhi, evvelce bu mesai birliğinin mışlardır. Alman para elli bin 
bütün dünyaya ö,·nck teıkil edecek Leva kadardır. Kalktan birisi
bir bald~ o!d!'!"nu beyan etmi,ti. . ,nin yamnda para bulunmadığı 

Sabık Bqvekil ve elyevm 
meclisi meb'usan reisi M. Ma
linof tahdidi teslihat konferan 
sında Bulgar heyetinin riyase
tini deruhte etmiftir. Heyete 
Harbiye nezaretinden erkanı 
harp miralayı Marinof ve bir 
de erkanı harp binbaı111 ittirak 
edecektir. Heyet bu aym 28 
inde Lauaanne'a hareket ede. 
cektir. Burada efkin umumiye 
bu harici seyahatlerden çok 
teYler beklemektedir. Zaten 
bir harici muvaffakıyet kabine 
nin mevkii için de elzemdir. lt!!!!!!!!!!!!B!!l!!-!!!!!!i!!!!i!!_!!!! __ 

BERLINı 2l A.A. - Bqün Ber 
lia darülfünunanda yaniden bir ta
kım brsatalıt.lar cılmuıtur. Bir ta
nftaa miifrİt milliyetpel"'l'W talelte, 
diier taraftan Komiiniıtlerle s...,..._ 
liatler ct.riilfiinunun a...tuaunda ıılö
fiipnüflerdir. Süküa '1'8 inıııı'loatm ia
deli için kuYMtli lıir polia müfr-a 
.. n,;- lüzam hUıl ..._,tur. 

LO ORA, 2l A.A. - Geçen se
M, çay zİraatçil.; içia pek az isti. 
fade temi. "- tenelerden biri ol. 
lllllftur. 

Kont Bethlen'in 
seyahati 

BUDAPEŞTE, 23 A.A. - Mar
ki de Pallaviçini, hükumetin harici 
siyaseti ve kont Bethlen'in seyahati 
hakkında '!6 kanunuaani tarihinde 
müzakere edilecek bir iıtizah takriri 
vermi~tir. 

•• M"":"ı .bırl~n~ ?'ens.!'p 70 bın ki- için haydutlar fakiri cami için 
flDID birlik ki.tibının muıteına vazi- d I 1 k • • b' 
yetlerde iıdar edilen emirnamcleı· ah e çıtı çıp a soyup !YI. ır 
kamına tevfikan tevkif edilınesini 

1 

dayakatmışlardır.Sonra ıstılıza 
proteıto için grev yaptıkları haber için halkı i1ç defa da kendile,ri 
alınmııt!''· .. .. . 1 sere/ine secde ettirmişler ve 

Şehrın ~utün polıa kuvvetle.-i do- cami kapılarını kapayarak sa-
kuma lez-:ahlan mrntnkaıında lop- . 
lanmıtlır. MmtRka fıı;kiıni içtimalar \ uşmuşlardır. Jan~arma ve 
yapılmaıını ve kafileler tertiıı edilme lıalk lıaydutları takrn f'tmekte 
sini menelıni,W. dirlcr. 

Sofgadcıld ıilpheli eşha• 

Son iki gün zarfında Sofya
yı 9üpheli etbaıtan temizlemek 
için polis ciddi tedbirler almıt 
tır. 

Bütün kahve, meyhane, lo
kanta, ve umumi yerler polis 
tarafından 1<\lfatılıp içeride h' 

viyetini tesbit edemiyeu ve 
yahut üzerlerinde silih bulanan 
tahıslar hemen karakollara 
sevkedilmekte ve Sofyalı olmı
yanlar derhal yerlerine nefiJ 
edilmektedirler. Hüldbn.et bay 
lelikle Makedonya katillerinin 
önüne geçmek istemektedir. 

Memdula TALAT 

Bir polia aımiri, bir ••h•. - lo· 
lıat yemlttir. Oarülfiinua dvwmda 
yeaiden bir ıalom artıe.ıeler ....ı... 
seldifindea darüffiinua ..-. ......_ 
telıia pazarteei p..;ine b4ar lnı(llllııl 
-- _, ... 'ıtir 

Lonclra pİyaaumda çayın pera 
kende kıymeti oubauı bir ""retle ı... 
mahtulun resmi pİyasaıına ltııin'an 
nıluetmektedir . 

Çay pİyaaau, 1931 oeneoinin il• 
8 a,...da revaç bulmuf ,,., hatta er 
tül •• ~ aylamıda % il 
Dİ911etinde yiİlı:Mlınİf, seae nillayetill 
de İse .. atalı fiatla t•a't adilmi1-
tir. 
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Seyrisefainle vapurcul le r r 
Ekonomi 
• 
lngiltereye tiftik ihra-
catimızda vaziyet 

Londra ticaret mümessilliğimiz 
ofise mühim bir rapor gönderdi 
Londra ticaret mümeHilliğimi:s 

memleket ihracat maddeleri hakkın· 
da Ofüe mühim bir rapor ııönder
miştir. Bu raporda bilhafe& tiftikten 
l>ahfedilmektedir. 

müdürlüfüne bildirmit ve bu odala
rın muamelitının tıoefiyeıini ellU'et· 
mittir. 

1931 aenep 21rfmda lnı,:iltereye 
'1e,o00 t Tllrldyectm ~6 ııooô 1 IUp- • 

Izmirin on günlük 
ihracatı 

lan olmak üzere 27,000 balya tiftik ı kanunuaan.i gşa den 10 kanunu
ithal edilmiştir. Geçen eene piyasada saniye kadar lzmır llmamclan muhte 
•kscri aylar çok durııun ııeçıni§tir. lif ecnebi memleketlerine nkubulan 
Fakat sene sonlarma doğru nziyet ihracatın Türk liraeı üzerinden Joy. 
değitmittir. meti hakkında Ticaret odasınca bir 

Pamuk ve yün sanayiindeki le- istatistik taıu.im edilmiştir. 
rakki tiftik sarfiyatını gittikçe ualt 
mışbr. Bu vaziyet kartıeında iki ıey 
tavsiye edilmektedir: 

ı - Sanayi ve Maadin bankauna 
merlıut fabrikalardan birini tiftik it· 
ler bir hale ıetinnek, 

2 - Tiftik postekieini kürk •anıı
yiine ithal etmelr. 

Beynelmilel yün kon
feransının kararı 

Baleı' de toplanan yedinci beyne) 
milel yün konferanu meaaiıini ik
mal etmiıtir. 

Konferlıne fU kararı kabal etmiı
tir: 

•Yün lıeyndmilel konfenn11 bir 
müddetten beri ve hemen her sün 
ııanj aerbeatieine mini olan hükumet 
tetbirleri ittihaz edilmekte olduğunu 
nazarı dikkate alarak ıu kanaati iz. 
har eder: Emniyet ve iflerde y~ 
den hayat görülebilmesinin illı §Mb 
sermayelerin serbeatçe tedavülüne 
imkan vermektir." 

Buna nazaran Almanya'ya SOOı8 
liralık, ltalya'ya 696,2ı6, Yunanis
tana 48,902, lngiltereye 21,606, F e
lemenge 31, 105, Amerikaya 811,930, 
Mıaır'a 12,937, Fransa'ya 40,762, 
Bulgaristana 1574, Belçika'ya 10605, 
Romanya'ya 888, lıpanya'ya 1,800, 
lsveçe 72,7ırT, muht~ memleketle
re de 91,450 liralık ıhracat yapılmıt 

tO". -
Ayni müddet zarfında ml!!ıtelif 

ecnebi memleketlerinden limanımıza 
atideki miktarda ithalat vuku bul
muştur: 

ltalyadaıı 57962 liralık, Hindis
tandan 3434, Çekoslo ... kradan 
15,277 Rusyadan 44,237, l,..ıltere
den l:ZÔ 021 u .. lgariıtandan 3494, 
Ahnany~d:U: 44807 Amerikadan 
5768, lıveçten 7174, ieviçr~den 773, 
Belçikadan J 7364, Macarutandan 
1499, Yunanistan.lan 1253, Roman· 
yadan 6523, Franaadan 24895, Avuı 
turyadan 1650, Felemenkten 11978, 
Mısırdan 5144 Türlı lirası loymetin· 
de msl ithal edilmittir. 

Nebati yah meselesi 

Maarifte Poliste 
M. Malche 
işe başlıyor 

Darülfünunda bir oda 
hazırlandı 

Dolu hastane ilk mü
davat yapamaz mı? 

Darülfünunun ıslahına memur 
profeaör M. Malche bugünden itiba
ren vazlleeine bqlıyacaktır. M. 
Malcbe için Darülfünun emanet im· 
snında bir meeai büroeu tefrik edil
miıtir. Muteha•eısa Nahit Sım Bey 
tercümanlık vazifesini i!ıı edecektir. 

Kircçciyan isminde bir ermenı 
şüpheli şekilde öldü 

Beynelmilel tarih ted
risatı konferansı 

.Edebiyat fakültesi reisi Ali Mu
zaffer Beyin Şubat içinde Pariste 
toplanacak olan beynelmilel tarih 
tedrisatı konferansınn Darülfünun 
namına iştirakine karar verilmittir. 

Ali Muzaffer Bey çarıamba gü. 
nü Pariae müteveccihen hareket e
decektir. 
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Su palan 
Meselesi 

Seyrisefainle vapurcu
lar uyuşacaklar 

Seyriıefain idareıile Milli vapur
cular arasında tiddctli rekabetin do
furduğu bazı fena umllerin izalesi 
için 7eniden müzakere yolu a~ılmı~
br. 

Galatada Perşembe pazarın 
da oturan berber Kireççiyan 
Ef. evvelki gece Beyoğlundan 
geç,.rken birden birı.> fenal•t· 

mı~ ve ~ir eczaneye girerek ilk 
müdavatını yaptırmak isteml§
tir. 

Fakat eczacı kalfıısr, Kireç
çi yan Efendinin sıhhi vaziyeti

nin tehlikeli olduğunu görerek, 
polisi haberdar etmit ve Ki
reçciyan ef. hemen Beyoğlu 
hastanesine nakledilmittir fa. 
kat hastanede yer olmadığı i
çin, bu ;:damın Cerrahpafa 

hastanesine nakli zarureti basıl 
olmu~, ve Cerrahpaşaya götü
rülürk1!n vefat etmiıtir. Kireç· 
ciyan ef. nin ölümü tüpheli gö

rüldüğü için müddeiumumilik 

haberdar edilmiş, ceset morsa 
kaldınlmıttır. 

Bir kö~k yandı 

Bir kısım vapur armatörleri reka Bebek caddesinde mütevetfa 
bet yapabilmek için aldıkları eıyanın şehzade Süleyman ef. ye ait O• 
npurdan mavnalarla iakeleye kadar 1 1 d 8 • • f • 
naklini ele temin ye deruhte etmekte an ve geçen er e eınr e • IS• 
clirler. 1 minde birine Maliyece icar edil 

mi~ bulunan 13 numaralı k8tk 
te, bacanın kurumlan tutu~ma
sile yanğın çıkmıt ve kötk ki. 
milen yaııdıktaıı ıonra söndü. 
rülmü§tÜr. 

Çalınan kaşıklar 

Kadıköyüde oturan Mustafa, 
Y orği, ve berber Mustafa, Bey. 
oğlunda bir birahanede içerler· 
ken aralarında kavga çıkınıı, 
Mustafa, çatal katık aıırmakta 
iken yakalanmıttır. 

Polis divanı 
Polis müdürü Ali Riza Beyin 

riyaseti altında tube müdürle 
rinden mürekkep intihap heye
ti dün toplanmıt ve polise gi
receklerin intihabı ile meşğul 
olmuıtur. 

Kaçak rakı 
Müskirot muhafaza teıkilatı O-. 

küdarda, Karacaahmette Talat Be
yin evinde kaçak rakı çılıanldığmı 
haber almııtır. 

Dün bu e ı taharri edilmit ve ha· 
li faaliyet:e iki kazan, 500 kilo aı...e 
vP 20 kilo rakı bulunmuştur. 

Seyriaefain idaresi bu usulün or- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il• 
tadan kalkması için uınumi ıupalan 
meaelesİnİ;ı hallini münasip görmek
tedir. Bunun İçin Seyriedain MiUi 
vapurcular birliğine müracaatla bu 
nokta üzerinde itilafa davet etmiıtir. 

lzmirdeki 
Satışlar 

Hahambaşılık 
intihabı 

Samıunda tütün stoku -Vnpurcular da eaas itibıırile bu 
Nebati yağlar meselesi mühim bir fikirdedirler. 

Sanmın muıtakumdan ton hafta 
zarfında biç tütün ihraç edilmemİf
tir. Stok 5,986,000 kilodur 

lzmirden arpa ihracab 
Mevsim İptidası olan 25 mayııtan 

3ı lr.anunuevvele kadar lzmirden ec
nebi memleketlere ı6,926,000 kilo 
arpa ihraç edilmiştir. ihracatta bi
rinci mevkii sek.iz milyon kilo ile ln
giltere, 5 milyon kilo ile ikinci Bel· 
çika gelmektedir. Arpa ihracatçı 
memleketlerden ıı.tlıcaeı olan Cezai. 
re de bir milyon kilo arpa ihraç edil
miıtir. Geçen tene Cezairde arpa ol
mamııtı. Geçen senenin vaaati arpa 
fiati 6 kuruttur • 

KaJkavan zadelerin 
teşebbüsü 

Kalkavan zade .apur idareei ih
racat etYamızı ecnebi limanlara nak 
letmek için bir müracaatta bulun· 
muştu. 

Ticaret odaeı Jktısat vek!letinin 
emrile Kalkavan zadelerden b-.ı te
tebbüelcri hakkında izahat iıtemiı
tir. 

• iki oda lağvedilecek 
lktıaat veületi Malgara ve Ezi. 

ile Ticaret odalannın liinna karar 
vennittir. 

Vekalet dün hu karan Ticaret 

Borsa fiatları 
Kambiyo 

lngiliı lirası 

BU. T. Liraımm mukabili 

Franaıs fnnırı 12 06 
Dolar ? • 00 47 55 
Liret 9 45 16 
Belp 3 40 12 
Drahmi 36 65 00 
lniçn fra!tfl 2 43 37 
L,va 64 8() 00 
F'orin ~ 1 17 95 
Kuro11 ç. 16 09 00 
Şil;og A. 4 14 36 
Peıata • 5 68 78 
Mark 2 00 96 
Zloti 4 28 17 
Pengo ~ 72 93 
Ley 79 76 50 
Di"•r 26 q3 37 

Tahvhiit 

f. Dahili 
D. Muvahbad~ 
A. Dem·l"·fllu 

Altın 
Mecidiye 
p,. .. ı, ,,. 

!Kapanış 

1
94 751 43 ~'\ 
25 9· 

safbay" girdi. ""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 
Dün de Adapazarında nebati Yai " Şikayet:er Maliye 

vekaletine bildirildi istihsal edilen nebatlan zenden ze
vattan bir mektup aldık. Aclapazar
lılar nelıe.ti yağl.rd:\ yerillerin kuJ.. 
lanılnıasına en biiyiik mini olarak, 
oktruva resmini ıröstermekteclirler. 

Bu zevat diyorlar ki: 
uTürkiyenin birçok viliyet ve lıa

zaları bu neb&ti yağlann meYadi ip
tidaiyelerini yetittirmeie müsait ol
duğu halde mahaulünün kıymet ve 
revaç bulamamumdan maalesef :ı:e
riyah pek mahdut bir sahaya hasro
lunmaktadır. Çünkü memleketimizde 
pek mebznlen yetiıen ay çiçeği tobu 
munu 928 senesinde latanbulda Y•i 
fabrikalaruıa aevlıettiler bat döndü
rücü bir hadise karııeında kalnııı ve 
büyiilı emel ıaye ile istihsal eyledik 
leri bu nebati yağın İptidai maddele
rini bir daha elnneneğe ahtetmiıler 
eli. Hidiae ıaclur: lstanbula 1eYkolıı
nan riy çiçeği tohumundan beher ki· 
Joeundan hatırımızda kaldığına ııöre, 
6 - 8 kurut gibi bir oktruva reemi 
alınmtf memleketimiz .. dahilinde re
titen Ye Türk maluulu olan ay çı~ 
ği tohumundan Şehir emanetinin bu 
kadar ağır ve gayri kabili ~~ü! 
bir oktruva riisumu alması çiftçilen 
bu nebati yajilann İptidai maddele
rini ekdirmemek için ittihaz olun
mut bir karar mahiyeti?dt; ~elikki 
edilmittir. Filhakika çıftçının tanı 
bir •ene alm teri dökerek meydana 
getirdiği mah•uliinü kaç kuruıa s.ı 
mahdlt' ki tehir emanetinin karar al
tına aldıiı bu oktruva resmini öd.,. 
yebilmit oltun. Topraklanmnm ta
ı,;; ınüsadesindeo azami iıtif~de te- . 
min e~k üzere mahreç temın_ olun 
duiu taktirde birinci seneye *'! 0~: 
mak üzere 10 bin dönüm ay çıçegı 
tobumıl seredilcceğini Ye ietihaal o
lunacak me"ach iptidaiyenin ne au
retle sarf Ye iıtiblak edileceği kaza 
ziraat memurlujundan eoralmuı ve 
memurluk ta lıımirdeki Turan yağ 
fabrikuıyla muhabereye girİfınİt ye 
ınukuele ......,tleri celbedilmit oldu· 
ğu halde yaii fabrilıa11 ıirketinden 
alman bir mektupta hın!r belediye 
unce c:ilıayet olunan altı buçıık ku· 
"'' oktnıva ırfüuımmclan dolayı Ç&l'
naçar Aclırpazanndan ay çiçeiİ to!ıu 
mu ınubavaa etemiyeceğini bilclir
misti. Keyr:;•et lkbsat Vc'?letine 
arze<°'lmiş , • ., bu oktruva ruıumu
nun tenzıli için tetebbüete bulunul
matı iet;rham edilmiı ye bunun tep
diline çalı~lae11ğı tarznula bir cevap 
ıılınnu~tı. lıte memlcketimi:ı:de imal 
ve iıtihs.•I edilen nebati yağlann ec
nebi ya!''anna brşı bimayeti her 
Türk nltıdına dü;eoı bir vecibe iken 
dahili -eli iptic!aiyelerin revacın:ı 
kıran ba cibi yanlı, ve dütiincesiz 
kararlamı tclı<erriiriine meydan veril 
nıeıneai fBYanı temennidir. 

Dabil.fe yetiıen mevadi iptidaiye
lwdea olctrava ır.mi )'erine iyi ve 
•lab .ı;ı.m. fazla randıman alan 
çiftçilere lıenıyi t.tvik nakdi müka
fat nya ıı.sit fenni alet verilmesi 
sur..tile Türkiyede yetişen nebati 
yal'(lann mevadi iptidalyelcn sanavi 
lı<rllfin<le içtima eden faı.nlıatiirle
rin endi~elerini baJeye lı<ôfi mucip 
biır t..dbir<!ir. Bi-'e,ıh malııuliln 
para <tınctll IH bir zamanda fabrika-
" . . ""' . . 

m ve AYrUpa mevadi iptidaiyeaine 
kartı ,ıimrük kapılanmızm claha aı· 
la bir ıelalde kapablmasma yardım 
etmelerini bütü.ıı aamimiyetimizle te
menni ederi.:.." 

lngiliz gümriik tarifesi 
LONDRA, 23 A.A. - Umumi 

ııümrük tarifesinin parlamento tara
fından kabul edilir edilmez mamiil 
eıya hakkında derhal tatbik edilece
ği söylenmektedir. Bazı aanayün ih
tiyaçlarına ııöre derece derece yük. 
oelmek ıartile bir &'ümriik resmi cet
veli ya9mak üzere bir tarife komis
yonu teıkili için lazım ııelen ted;,ir
ler a!macaktır. 

Bu reıimlıerin umtımi hat ve niı .. 
betiııin yüzde on veya on bq olması 
muhtemelciir. 

lngilterede Hint albnı 
LONDRA, 23 A.A. - lngiltere 

Hindiatandan almıt ve almakta bu
lunmuı olduğu altın, lngiltere için 
kambiyosu ıimdilıi fiatta tutma11na 
medar olacak bir imildir. 

Altın muvaredatınm yd.iinu 30, 
000,000 lira talunin edilmtktedir. Bu 
hareket son zaınanlards biru betaet 
keabctmiııe de yine Londra'ya bal
tada 1 milyon liraya yıakm kıymette 
albn ıelmektedir. 

lngifi;z; lirası 

Dünkü tlÜsbamızda lzmirde 
müzayede ile satılığa çıkanlan 
Yunan emlakinden iki binanın 
tahmin edilen kıymetinden yük 
•ek bedellerle talipleri bulundu 
ğu halde, ihale edilmediklerini 
ve bu hususla gayrimübadiller 
cemiyetine tikayet vaki olduğu 
nu yazmıttık. Alıiren Gayrimü
badiller cemiyetine diğer bir fİ· 
ki.yet daha vaki olmuştur. 42 
bin lira mı:hıunmcn kıymeti o
lan yanık bir kereste fabrikası· 
na 44 bin lira vuril<liği halde 
bu bedel haddi liyıkında görüİ 
meyerek ihale edilmemi,tir. 
Cemiyet bu, ve dü•ıl<ü nüsha
mızda yazdığımız tiknyetler 
hakkıncla Maliyt ~ e!<iletine mü 
racaat etmiştir • 

Müzaye<le ile salılacak olan 
Yunan em la irinin listesi tapu 
kıymetleri ile ilan edildiği hal 
de mü:r:ayede neticesinde tapu, 
batta iradı gayrisafi kıymetle
ri bile nr.-arı dikkate alınma
maktadır. Garyimübadillere ve 
rilesı bonolann bugün üzerlerin 
de muharrer laymetten pek 
dun kıymetlerle elden ele teda 
vül etmekte olduiu nazan dik 
kate alınarak kıymetlerinin tez 
yit edildiği anla,ılmaktadır. 

LONDRA, 23 A.A, - lnglliz ıa. Halbuki bonolar Yunaniıtanda 
ra.ı franga nazaran 87,31 de Ye .ıo. ki mallarını ve onlann iradıtıı 
l•ra nazar~ 3,4375 de ·~ıtır: iıtirdat etoıeğe muvaffak ola 

de:~ =tuil:t~~eı..= mıyan gay~ınü~dil~ere, hakla 
rat meaeleainin hiUi husuıunda "" I nna mukabıl venlmıt olduğun 
aadüf olun:m müılriili.ttır. dan bu bonolarla mal alacak o 

Saat ı2 de ı.-ıu,, 3,4337 dolar lan 'ııayrimübadi~lerin bu~lar
" 87,128 frank olarak teabit eclil- dan tamamen istifade edebılıne 
mis~. Piyaaa.ınulıi~i oldukça~ !erinin temini lazım ııelir. Bo • 
ıııııuyetı.bı bir tekil ıırzetmektedlr. nolarnı dun kıymette tedavül 

lngiltere, bazı Alman 
sanayiini celbedecek 

BERLIN, 23 A.A. - A1mu ef. 
kin umumiyeai, lnııiliz mahafilinin 
bazl Alman •anayüni lnııiltere'ye 
celmetmek için tarfetmekte olduğu 
meaaiden dolayı heyecan içindedir. 

Yeni malıimat almakta olan lıuı 
Ahnao aanayi erbabmın filırince, lıu 
tqebbüsler bota ıitmem4tir. Billıaa 
aa ihracat ile ınetııul olan "" İngil
tere tarafmclan ittihaz olunan cüm
rik tedbirleri dolayıaile mütlriil bir 
vaziyete dütmüt olan Alman mü
-eleri mev:sıt• lııohietir. 

Alınan .. nayi erbabmm Jngilteee' 
ye ıelip ywlepnesini temin için aaı-
fedilınelrte olan mesainin Hbebi, la· 
mlain yülıeelmeoi yüzünden bir'°" lngilia müeueoelerinin evvelce 
takarnır elmİf ol~ fiat ii~erinden 

etmekte olduklan nann dikka 
le alınarak müzayede ile aatıla 
c:ak mallann kıymetine değerin 
den fazla zammedilecek yerde, 
bonolann kıy111etlerini muhafa 
za edecek tedbirler ittihaz edil 
melidir. 

Gayrimübadillerden bazıla. 
n emlak kıyınetlerine lüzum· 
auz zamlar yapılmakta olduğu 
nu görerek müzayedelere İftİ· 
rak etmemektedirler 

Tramvaya asılan 
çocuklar 

Ekalliyetler kanununun 
kabulüne 

kadar tehir edildi 
Vefat eden hahambaşı ve

kilinin yerine henüz hiç J..;mse 
intihap edilmemittir. Haham· 
hane meclisi timdllik hahamba 
şılığa biç kimıeyi İntihap et
memeğe karar vermiştir. Bu
nun sebebi ekalliyetler kanunu 
nun henüz B. M. Mecliıinden 
çıkmamı§ olmasıdır. Musevi ce 
maati cemaat reiılerinde hü· , 
kfımetçe aranılmakta olan e.sa 
fa, akalliyetlerin hukuk ve ve· 
zaifi hakkında kanunda mevcut 
esaslara ittila haaıl ettikten ıon 
ra yeni hahambaşıyı intihap e
decektir. 

Lelı Hohombaıuı garın 

ıidigor 

Şehrimize geldiğini yazdı. 
ğmıız Lehistan hahamlarından 
Avram Mordahe Alter'i dün 
tebmniz hahamhane erkanı ve 
bazı hahamlar ziyaret etmi9ler 
dir. Haham Avram Mordahe, 
"hasedizm,. tarikatinin reisi
dir. "Hasedizm., muaevilikte 
mergup bir tarikattir. Haham 
Avram Mordahe, yamı T~ 
roı ekapreaile Kudüı' e gidecek 
tir. 

-----··-
Parafütçü 
Konferans verdi 

Evvelki ııün Y etilköyde pa· 
ntütle bir tecrübe yapmıf olua 
M. Rene ViDcent dün alqun 
Aero Klüpte paraıütle ıulnd 
bakında bir konferans vermit
tir. M. Rene Vincent dün bir 
muharririmize demittir ld: 

"- Cınna sunu, oldukça 
müfkiil bir tecrübe yapbm, 
çünkü hava c:ereyanlan pek 
muhtelihi. Bununla beraber tec 
riibe muvaffakıyetle netiQden. 
di. 

Burada ukeri makıımat Ye 

tayyareciler tarafından hakkım 
da göaterilen hüsnü kabulden 
pek ziyade mütehaaaia oldum. 
Pek kıymetli tayyarecilerinia 
var. Bilha11a, tayyaresiJe ~ 

ı tuğum Vecihi B. mahir bir pi. 
!ottur.,. 

Cemal Hüsnü 8. geldi 

Belediyede 

Balıkçıların 
imtihanı - --
Belediyede bu mesele 

tetkik ediliyor 
Belediye bir müddetten ileri ka· 

YJkÇJ, aandalcı ııibi küçük deniz ve
aaiti kullananlan imtihana bqlanıış 
br. Bunlardan meelejinde ehliyeti 
görülenlere, toförlere oldufu gibi bi
rer ehliyetname verilecektir. Ehliye
ti olmadıiı anlaıılanlara da kayıkçı-
W. ve eandalcılık yaptırlmyacaktır. 

Bu imtihanlarla polie altıncı tu
be müdürlüğil meıgul olmaktadır. 
imtihanlar yapılırken poliı altmc> 
1"~ ınüdürlüjüniiı} bir nPl<ıa ll'IZB· 
n dikkatini celbebnıştir ı Aalıkçılarm 
da imtihan edilip edilmemeei keyfi. 
yeti_. 

Polis müdürlüğil balıkçılarm da 
kayık ve sandal kullandıklarını dü. 
ıünmüı ve belediyeden bunların imli 
han eclilip edilmiyeceklerini sonntıf· 
tur. Belediye balıkçıların kanunen 
imtihan edilmeleri caiz olup olmadı
imı tet.lıilı etmektedir. Şayet ortada 
kanuni bir zaruret yolua bunlar im
tihan edilmiyecektir. 

Münhal Belediye 
azalığı 

lstanbnl umumi meclisi azasındaıı 
D. izzet Kamil Bey vefat etmiıti. 
Merhamnn yerine yedek azadan Ha 
luei Ertuğrul Bey geçecektir. 

Darülacezenin himayesi 
Darülaceze himaye komitesi sah 

cünü Darülbedayi" de toplanacak ve 
oradan toplu bir halde Darülacezeye 
gidcn.k sezecekler · ve kendilerine i
zahat verilecektir. 

930 hesaplan 
Belediye tetkiki heaabat enc:üme 

ni dün 930 senesi hesabı kat'i ınaz. 
bataımı bazırlamıı ve ba'1lmaeı için 
m•tbaaya vermiıtir. 

----~·--.---

M. Marinetti'ye 
Zıyafet verildi 

Zıgafette Reisiciimltar 
kdtibi umumisi 

de dG11elli bulunugordıı 
Dün alqam ltalyan sefiri 

Baron Aloisi tarafından, ltal· 
yan t•iri M. Marinetti terefine 
bir ziyafet verilmittir. Bu ziya. 
fette Riyaaeticümhur katibi u
mumisi Tevfik Beyle ltalyan 
kolonisine mensup bazı zevat 
hazır bulunmuştur. 

M. Marinetti, yann Dariilfii. 
nun m.erkı!z konferans aalonun 
da franaızca bir konferans Yere 
cek-ıir. Bu konferansa muallim 
Jer davet edilmittir. 

---+-• ••••• ' 
lzmirde çuval ve 
sicim fabrikası 

Odemiıtc urıancılar kooperatifi 
taralmdan bir çaval fabrikan vücu
de ptirileceğfai, bıınDn İçin tqel.. 
büoata giriıilerck A vrupaya bir -
kine siparif edildiiiııi Y•ZIDlflılı. 

Yine lzmirde bir sicim n çuval 
fabrikaemın teaiei bundan bir müd
det eTVel tuaVYUr edileftk mmtaka 
Ticaret müdürliiğiinden bu hoosueta· 
ınaliimat istenmitti. 

lznı.ir Ticaret müdiriyeti hunun 
üzerine Manilya •e Bertin Türk ti
caret ınüme,.illiklerine ._ meı.. 
tvp cöndererek çuval fabrikan teoi
u hususunda bazı maliimat ffrilme
ırini istemiıtir. 

Berlin Türk Tıearet rnüıne..;Ui. 
ii oradaki. çuval fabrikalarından iste 
nilen malumatı almıt ve bu mııliima
b ıöndermiıti.-. 

Gelen mektupta çuval fabrikasına 
lbım olacak mevat ve makinelerle 
":azı falırilıa adresleri teolıit edilıniı
tir. 

Mıntaka ticaret miidiriyetinin 
tebliii iizerine fabrika tesidni clü ü
ıoen müteteblHs lıeyet Mı-hal f~e
te ıesmiıtir. 

Belediyeler de yerli malı 
kullanıyor 

Vilayette 

ihtikar 
Kanunu 

3 

Kanun dün Vilayete 
tebliğ edildi 

22 temmuz 1931 tarih ve 
1873 numaralı kanuna miizey. 
yel kanun dün viJiyete bildi. 
rilmiştir. Kanun mülhakatı ta. 
oıim eclilmittir. 

Kuşpalazı seromu 

-

Ku§palazı seroınu hakkında 
Beynelmilel itilifnameyi tadi- , 
len 7 ağustoa 1930 brilılnde · 
Pariste tanzim ve imza edilmi, 
olan mukavelenin taadikına 
dair kanun vilayete tebliğ edil· 
mittir. 

1 •••••• 

Rüsumatta 

Gümrüklerde 
Açma ücreti 

T etkikatta bulunacak 
komisyon teşekkül etti 

Gümrüklerde siren ve çıkan etya 
nm yeni tekilde ve bütün kapların 
açılarak muıyenesi üz.erine açış üc
retlerini yeniden teıbit edecek ko
misyon teıekkül etmiıtir. Bu komis· 
yon bugün ilk içtimaını Ticaret oda
ımda yapacaktır. Komiıyon lktısat 
ve Gümrükler ..ekiletlerinin tensip 
ettiği veçhile Oda ikinci reis wkili 
Kara Mustafa zade Ahmet Beyin 
riyasetinde toplanacaktır. Komİ&yo
na giimrükten ticareti hariciye ı;üm
riiiü müdürü Ihsan Bey ve Ticartt 
müdürü Mu!>ain Bey iştirak ed•cck 
tir. 

Gümriikte bir ziyaret 
• Gümrük Haydarpaşa Başmüdü

rü dün lstanl>ul cii--nriiklori Baş mü
dürü Seyfi Beyi ziyaretle uzun müd
det görüımüttiir. 

Bu mülakat ıuhat kontenjanı ve 
tarzı tatbjl..i üzerinde cereyan ctm~ı
tir. 

Mahkemelerde 

Unkapanı cinayeti 
Un Kapanında Süleymamn mey

hanesinde bıından bir müddet evvel 
bir cinayet olmuf, Naci is "r.de biri 
ölmüı, lbrahim imıincle b:U de yara 
lanmııtı. Ba cinayetin faili olmakh 
maznun Recep ve Süleyır.aru,, muha 
kemcsinc dün devam edibı;i , §ahİl
ler dinlenmiı, diğer bazı phitlerin 
celbi İç.İn muhakeme hılılı<a giiııe kal 
mııbr. 

Hah hırsızlığının 
aslı çıkmadı 

Gümrük antrepoıundan halı çal
makla maznun olan Veli, K.:rban, 
lbralıim, Haydar, Miliran ve Y orı:i 
haklondaki dava dün ağırcezada in 
taç edilmiştir. Maznunların hepsi he
raet etmiı, mevkuf olanlar tahliy• 
olunmu!tur. 

Tidak bcraet etti 
Müddei wnumiliğe elısik gazete 

gönderdiği için mahkemeye verilen 
Ye üçüncü ceza maHccnıeainde dava-
11 riiyet olunan Tidak -ul\lı •a· 
lıilıi Sahak efendi lıeraet etnıittir. 

Y alovadaki hafriyat 
Riyaıeticumhur IUb1ıi Umumiai 

Tevfik ve Aydm meb'ulU Dr. Retit 
Gafjp Beyler, tehrimizclelD Alman 
enttltlisü müdürü M. Clıeole Ye mii
H müdüc ınııavini Arif B. ile birlik
te, müze idaresince Yaınlınakta olan 
hafriyatı tetkik etmelıı iiaen dün sa
bah Y alova'ya silmişler ve akşam· 
telırimize avdet etmiıltrdir. 

Milli lktıaat ve Taaarriıf c-iye. 
tinin aeai: Milli llıtıaat ve Tuarnıf 
Cemiyetinin kanunuevvel 931 tari. 
lıinde yapttıiı tuarnıf ve 7erH ma-1-------------
ı. haftası münaeebetile tehrimizcle 
yapılan tezahüratın mezkiır semerab 
iter gİİll muhtelif halk " nlaclı ,,... 
tan kütlelerinde tasarruf n hauaten 
yerli mala rağbet hueuıundalıi teab
hüdat ile ve kemali memnuniyetle 
müJalıede eclilmektedir. Mesaiıiaia 
t• zencin neticelerile teYlu artan ee
miyetin letanbul ıubeai ile Belediye 
riyasetinin elektrik ietihaalinde lü
ınııııu olu bazı mevada ait cueteler 
de lllıuıu görünce yerli balar tel •e 
lıahlolar hakkında meakiir belediye 
riyasetini• ..._.. dildıatini celbe mü 
sanat etmiı Ye belediye riyueti de 
7erli malı kullamrıak belediyenin de 
ahaseı amalı oldafunu ve bunların 
nereden tedan1& edilec:eğini sormuş 
ve keı.rulerine bunların adreoleri bil-

TORKÇE KURANI 
KERiM 

DıariUfünıın 1Wıiyat Falı:liltesl 
ıtiei futlı lımirli t.mil Hakkı 
Bey larafından ııorh ve iulıJ.ula 
teı>cüme <>kınan w Hilmi lıita.pha

ncsl taıafmclan yeni harilerle ve 
pelı: ndia bir surette ı-Hmış olan 
Türkçe kuranı k«im • Gm ilcleri 
tarafmden büyük bir rağbc:te nail 
olın01 ve bir baka ~iıı& yü~cc 
nüsha aaWmıttır. R~ milnaac 
betile yüzodc 40 tenzi.litla 150 kııru· 
§8 verilmekte olan bu bOyi!k ve mu 
kad<l kitap haldlıatftl pek ucu•· 
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Gelen evrak geri verilmez -
:vı üddeti geçen nüshalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyete müracaat 
dilir. Gazetemiz ilinlarm mes'u

•ivetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye,Plköy askeri rasat merkezin

den verilen malümata göre bu-
iın hava gene kapalı V" kısm"n 

yağışlı devam ed.,cektir. Rüzgir 
ıima.Jden mütedil kuvv"ttt ese
, ektir. 23-1-932 tarihind" tazyiki 
r.esimi 772 mili~tre, en fazla 
>ıcaklrk 5 "n az 2 santigrat 
kaydedilmiftir. 

Ramazan 16 
Vakitlen 

Güne4 
Öğle 
ikindi 
Akıam 
Yatsı 
fmsak 

SD 
7,18 

12,26 
15,00 
17,15 
18,50 

S,35 

(-fELEüill 
Felek hasta 

Felek B. arkadaşımız da,dün 
gripten yatağa girdi. Harareti 
39. Bu vaziyette cidden herke
se tevahhuş veren gripin par
n:akları arasındadır.O diyor iri: 

- Gripli fikirlerimle karile
rimi aşılamak istemediğim i
çin bugün ıusuyormn. 

Felek haklı. Grip ortalıkta 
öyle salğın iri Fikir ve kelime
krc!en bile sirayet tehlikesini 
düsünmek zaruri oldu. Cümle
nıi;e afiyetler! 

Sıhhi bahisler 

lnsanların zavallı beyni 

Sessizlik korkusu .. 
"Semtin sükunu zulmeti artardı 

dembedem; 
Güya çekerdi ka"rına doğru bizi 

adem . ., 
(Ekrem Bey) 

"Gök yüzünün sukütu her tarafı 
sarmış; sessislik, bu daima susan 
misafiri savmak .• Bunu yapamiyo
nım. Gecenin yüzüne baka baka 
hülya saatlerim geçiyor ... 

(Rabindranat Tagor) 

"Bir samtı spehrenk ile meşbu 
hayalat,. 

Dağlar, dereler sanki birer mah
feli emvat., 

(Tevfik Fikret) 

Beşeriyetin bir yeni ha.talık ile 
muztarip olmağa hatladığı zannolu
nuyor. Bir yeni haıtalık ki belki eski 
zamanlarda izini bulmak mümkün .. 
Bu. adeta her gün ,iddetini artıran 
bir salgın gibi. Hemen herkes ona 
tutuluyor. Başlangıçta ruhi iken son 

ra cismanlleıen bir hastalık. Spor, 
seyahat, tiyatro. sinema merakının 
inaanlarda ıergüzeştcu bir ruh ba-
111 etmesile peyda olan korkular 
züınresinin bir cüzünü teşkil ediyor. 
Hastalığın adı? Sadece: Sessizlik kor 

1 

kusu .. 
Ağorafobi, Klestrofobi, Tanato-

1 
fobi gibi bu cinsten; yahut bir iğne, 
bir fare görünce bayılmaktan; sebep 
siz kızarmaktan., ellerini itina ile on 

' defa yıkamadıktan sonra sofraya otu 
ramamak gibi hallerden müteşekkil 
hastalıklar gibi buna da eski Yunan

! cada bir ad takılabilirdi. Korkunç i-
aİın takmağa ne lüzum var? Seasiz-

1 
likten korkmak vesselam .. 

"' "' "' Kendinizi, etrafınızı tetkik edi-
niz. Bir konserdeainiz. Dikkat edi .. 
niz. Orkestra birdenbire susu venin 
Sanki bir kaza olmuş. Kemanların 
sesi kesilmit; orkestra tefinin kolu 

1 felce uğramıı aanırsınız. Çehrelerde 
1 bir can ııkınbsmn akisleri belirir. 

Yüzler donuk, çizgiler hareketsizdir. 
Bazıları giilümsemez bile.Birçok kim 
seler o esnada konuımak iıterler; la 
kin beyinlerinde bir fikir doğmaz. 
Korkunç bir zorluk bereketlerini tah 
dit eder. Bakıılar sönük, vaziyetler 
biçimsizdir. 

Orkestra tekrar başlayınca.c yüz 
!erde derin bir baıübadelmevtin eser 
leri görünür. Gözler parlar, yüzlere 
renk gelir, dudaklar oynamaya baş
lar. Sanki bir korku anı geçmiştir. 
Şimdi hepsi bitmit; her ıey eski ha
line gelmittir. Hiç be.- şey olmamıı 
gibi .•. 

Muoiki de beyni yorar, hifızayı 
bizar eder. 1 nııanı ıinir zaafının, sa
yısız şek.illerinden birine giriftar e
der. 

1 nııanlar her yerde şu bale gel mit 
!erdir: Sanki bir cazbandın, taqo· 
nun, yahut her hanki bir Roınans'ın 
ahengine uyulmazsa yapmak müm
kün olmıyacakl Öyle ki muıiki ol
maz1a yemek, içmek, gezmek, diitün 
mek, sevmek imüru yok. Her tavır 
•e hareket Valı'm, Boston'un ZC71İ 

/ veya muadili gibi. .. 
Y aimurlu havada ıemaiye taıı

nır gibi, gramofon la§ınıyor. 

* * * Batta Paskal, Labrüyer olmak il-
zere morilcilerin hepsi en büyük, en 
esrarlı zaafımızm yalnızlıktan ve ıeı 
sizlikten ileri geldiğini kaydetmitler 
di. Eclğar Pol sesizliğin sakınılmak 
lizım gelen fena bir ıey olduğunu 
göıtennek için bir bikiye yazmııtır. 

insanlar o kadar botaldtlannı ki 
kulakları gürültü ile dolmadıkça ya 
pdıklanru duymuyorlar. Buna zihin 
için bir intibah denemez. Çünkü gÜ 
rültü, pahrdı içinde dütünmek ve 
konuımak imkinı yoktur. En mü
kemmel bir orkeılTayı dinlerken bile 
insan uyu9ur, adeta sarhoı olur. 
Sanki keman sesleri ile ibli.I edilen 
derin bir uyku içinde gibidir. Bir 
gevşeklikle sinirleri saran bir zaaf 
içinde_ beyinde ancak müphem, be
lirsi:ı: dütünceler doğar. 

Böyle olmakla beraber dünyanın 
her tarafında insanlar seslerini kes
miıler, gramofonlarmı dinliyorlar. 
Kulakların gürültü ihtiyacı, timdiye 
kadar, niıbeten, sessiz birer muhit 
olan ıinemaları gürültii, pahrdı fabri 
katı haline getirdi. Şimdi oralarda 
vagonlarını kaybetmiı lokomotifin 
çığlıklarından, kudurmuı bir tayfun 
un ulumalarına kadar her türlü ses
ler bir araya toplanıyor Ye hep bir
den patlıyor. 

Tarihin orta Y&J devri insanlar i
çin belalı, elemli, meı'um bir de.ir 
olınuıtu .O zamanların çetit çeıit 
beli.larından, ezalarınılan kurtulınak 
iç.in insanlar manastırlara kaçarlar, 
seııizt ısıız bucaklara sığmırlarmıf. 

Avrupa' da, yijksek dağların tepe 
!erinde kurulmuş Sanatoryumlar sı
kı bir inzibat albnda laik bir manaı
tır aayılırlar. Alemin gürültüsünden 
patırdısndan, biran için, kurtulmak 
iatiyenler bir kaç ay oralarda kulak. 
larnı beyinlerini dinlendiriyorlar. 

Gramofonlardan, seıli filmlerden, 
otomobillerin homurdanmaların
dan, kısaca, medeni şehirlerin gürül
tülerinden şikiyet edenlere gürültü
yü aeven1er, ıesıizlikten korkanlar, 
şimdi: 

- Sanatoryoma, sanatoryoma ! 
Diyeceklerdir. 

Hamlet'in sevgilisi Ofelya'ya: 
- Manastıra, manastıra! 
Diye haykırdığı gibi. .• 

Doktor: Rusçuklu HAKKI 

1 Dost memleketlerde 

Efganistanın 
idari teşkilatı 

Medeniyet güneşi Orta 
Asyanın bu dost mem
leketinde de her gün 
biraz daha yükseliyor 

Efgan parlamentosunda verilmit 
olan kararlar cümlesinden en mü
him eaasata temas ediyoruz. Mezkur 
memleket dahilinde batla Şah Hz. 
ve hükumet ricali dahili ve harici 
emniyetleri temin kasdile bir taknn 
esaslar kararlqtırmıtlardır. Bu da 
müıtakil bir memleketin selameti 
için çok lazımdı. 

Çünkü, Afgan kabilelerinin ittiha 
dı uğrunda mübareze eden emir Ab 
durrahman hanın vefatından sonra 
memleket dahilindeki ırk ve kabile 
rabıtaları gevşemişti. 

Bu cesur ve müteşebbis emirin 
oğlu Habibullah han dahile ve bari· 
ce kartı son deı:ece sulhperver. u . 
şahsi zevk ve eğlencesine meçf\ip 
idi. 

Avrupa'ıla gurbet diyannda var 
hkla yokluğun ve mukaddeı vatanın, 
ne demek olduğunu bihakkın takdir 
eden, kabile tefleri ve balkın 11rarı 
ile tahta -Şah ünvaru ile- geçen Ser
dar Mehmet Nadir han Hz. yurdu
nun taalisine ve teceddüt yolunda 
yÜrÜmesine esas dü•turları tatbike 
koyulmuttur. Ben mezkur ülkenin 
idari teşkilatından bilmünasebe bah 
sedeceğim. 

Memleket dahilinde her kabile ve 
halk ülke reisi Şah Hz.nin emri ve 
parlamentonun vesaya ve mürakabe
si albnda olacaktır. Hükümıit mer
kezi Kabildir ve halk oalik bulun· 
dukları dini mezheplerinde serbest
tirler. Memleket dahilinde baılıca 
iki mezhep vardır ve ııra ile tunlar
dır; Şii, Hanefi, ve az miktar da bu 
lunan Yahudilerin ve hinduların din 
!eri vardır. Devletin reımi mezhebi 
Hanefidir. 

Bütün Afgan ülkesi aakinleri ay
ni haklara ve serbestilere malik ola
caklardır. Afgan milli bayrağının 
eıası; ıiyah, kırmızı, yeşil renkler
den mürekkep, ortasında buğday ha 
fağı içinde mihrap ve minber kroki
ıi vardır. 

Şabm hukuku: Mehmet Nadir ha 
mn Afgan istiklil harbinde göster
miş olduktan fedakarlık ve muvaffa 
kiyetler memleket dahilindeki halk 
üzerinde iyi izler bırakmıt ve millet 
kendisini Afgan şahı olarak tanımıt
tır. 

Afııaniıtan'cla tah intihabı millet 
mümessillerinin iktidarı elindedir. 

Memleket dahilinde nazırlar inti
habı, vali, kumandan, sefirler, me
murlar İntihap ve azli, milli şUranm 
tasvibi olan şeylerin, harp ilanı, sulh 
akli. umumi af ve mücrimlerin tec~ 
ziyesinin tasdikleri phlığın huku
kundan sayılır. 

Memleket dahilindeki bütün halk 
Efgan tebaa11 sayılır ve hürdürler. 
Şahıi hürriyet her türlü tecavüzler
den maıundur, esaret mülgadır. Hiç 
bir kitinin batkaımı zorla köle gi
bi kullanmaia hakkı yoktur, angar
ya kalkmııtır. Aksi takdirde, o phıs 
kanun pençesine tevdi edilir. En mü 
hiın bir ıey var1a, o da, herkesin 
say, iıtidat, kabiliyet ve mesleği ne 
ise, ondan iıtifade edilecektir. Bü
tün Efgan mektepleri maarif nezare
ti ile hükii.metin teftit ve mürakabe
ıi altında olacak, kiç bir ecnebi ken 
diliğinden mektep açamayacak ve 
din propaııandaaı yapamayacaktır. 
Hükumetin mekteplerde lisan, ihti
sas ve fen için Avrupadan celbede
ceği muallim ve mütehasa11lar yal
nız talebeye liaan, ihtisas ve fen ders 
teri öğretmeğe mecburdur. 

ilk mekteplerde küçük çocukla
rın terbiye ve talimleri mecburidiı·. 
Efgan matbuatı serbestir, hariçten 
Efgan dahili siyaıetine dokunur ve 
memleketin asayişini ibliil edecek 
yazıları olmayan gazeteler ithal edi
lir. 

Bugün Efganistana başta tiirkçe 
Milliyet, Cumhuriyet gazeteleri ol
mak Üzere lran, Hint ve Avrupa ga
zeteleri gönderilmektedir. 

Bu da orada irfan ve maarif nu
runun doğduğuna bir misaldir. 1931 

Yeni din! 
Geçen gün matbaada (haf- 1 gospodin, ne de l<ıryayım. 

ta sohbeti) için mevzu dütünü Eyvahlar olsım. Babıali cad 
yordum. desinde matbaalarla meşhur 

Ressamların tepiştiği, edip- doktorların pek sıkıfık oturma 
!erin didiştiği, muharrirlerin i- !arından zaten sinirleniyordum. j 
tiştiği şu sırada acaba kanali- Nihayet korktuğum batıma 1 
zasyondan bahsetsem kim üs- geldi. Bizim Mazhar Osmanın 
tüne alınır, yüksek tahsilden yahut Fahrettin Kerimin has
söz açsam hangi edebiyat hoca tası kapıyı şaşırdı. Bana gel- ı' 
sı kızar diye fincancı katırlan di. 
nı ürkütmiyecek bir dedikodu Meçhul misafiri atlatmak / 
ararken, kapı açıldı. Pembe, te- için ne yapsam diye dütünür- ı 
miz yüzlü, saçlan sık tarak- ken o koltuğa biraz daha yerle 
tan geçmiş, Amerikan göz- terek devam etti: 
lüklü, Parisin meşhur (Cbev- - Ben ne lsa'yı, ne Musa'yı ı 
rier) mamuli.tına benzeyen şık ne Buda'yı, ne Konfoçyosu, ne 
boyunbağlı, lngiliz derisi za- Muhammedi, ne Zer~~şti ne ha I 
rif eldivenli velhasıl tepeden çı, ne putu, ne tevhidı1 ne tes- . 
tırnagakiul~r Şık bir zat-ğlr~ rı.; tanım.- - -:---;;l 
di. Yavaşça masanın gözünü 

_ Bonjur. çektim. Bir defa batıma geldi 
- Bonjur efendim. ği için tedbirliyim. Gözde dai-

Yüzü Angilikan pastörleri- ma ateşe amade bir brovnig 
ne, kıyafeti Amerikan milyo- var. 
nerlerine benziyen misafirim Baktım yerinde, Her ihtima 
başındaki Linkoln şapkasını e- le karşı elim masanın gözün
line alarak karşımdaki koltuğa de misafirin hareketini takibe 
oturdu. batladmı. 

- Emriniz Beyefendi. O devam etti: 
Misafirim Amerikan gözlü- - Sonra ne (Marka) a, ne 

ğünün bir kamara penceresi ka (Leniın) e, ne (Musolini) ye e
dar geniş çerçeveleri içinden hemmiyet vermem. Ben ••. 
beni bir müddet sey .. ettikten Durdu. 
aonra söze başladı: Sonra sesini yava,Iatarak 

- Muharrir Bey, dedi. Ben ili.ve etti: 
ne efendiyim, ne mösyöyüm, - Ben yeni bir dinin mübet 
ne mıstırım, ne sinyörüm, ne tiriyim. 
-··········· .. ·· .. ·••••••••••••• .. -•····--··-· N eredeaiıı ya Mazhar Os-
yılında şah Hz. nin huzurunda ini- man, neredesin ya F ah rettin 
kat eden milli şura Kabilde mües-
seıtir. Millet mümessilleri tarafın- Kerim .. 
dan intihap edilen azalar mezkür par Ne ise Allah kerim. Baka-
lamentonun nafiz kuvvetini tetkil e hın alt tarafı ne olacak. 
elerler. Bu zevat vekiller hey'etini Misafirim, bir petrol tröstü 
seçmek ve her üç senede yeniden in yapmag" a hazırlanan Amerikan 
tihap etmek salahiyetini haiz bulunu 
yarlar. milyarderi ciddiyeti-le devam 

Milli şuranın en mühim vazifele- etti: 
ri; Efganistan ile diğer dev.Jetler a: _ Evet ben yeni bir dinin 
rasmdaki muahedeler aktt, ecnebı 
bütçenin tetkiki, istikraz akti, kanun mübetşiriyim.. Dinimin esası 
lann yapılması, şah intihabı, bütün da §odur.. Dinliyor musunuz? 
hükümet organizasyonlarmın müra- _ Dinliyorum efendim. 
kabesidir, Bundan gayri, ayan mec- - lnaanlan son zamanlarda 
!isi gelir. Bu meclis azalan şahın inti 
bap edeceği, tecrüb, görmüt müsin düştükleri feli.ketlerden kurtar 
ve malumatlı zevattan ibaret6r. mak için bütün eaki din tortu 

Vekiller heye'ti parlamento nez- !arını ve hali dinden kuvvet 
dinde mes'uliyet sahipleridirler. Şah alan adetleri ve nizamları de
Hz. gayri mea'uldür. Bii.tün memur 
lnr mafevklerine karşı hürmetkardır. ğittirmek li.zmııdır. Ne Sosya. 
Şayet, madunlar yüksek memurun lizm, ne Maksimalizm ne F ll§İ
yolıuzluk ve ıuiistimaline şahit olur zm bu felaketin onune geçe
larsa mensup oldukları V'ekalete şi- mez, Anlıyor musunuz? 
kaycı hakları vardır. d 

Efganistanda "'ahkemeler iki tür - Anlıyorum efen im. 
lüdür; Biri adliye ve diğeri şer'iyc- - insanlar ti hacer, ıe-
dir. Büyük ve siyaıi bir komplo mli cer devrinden beri hep yanlış 
rettipleri, hemen teşkil edilen Ali Di yollardan geçirilmif, sakat fi. 
vana sevkedilirler ve itte hiyaneti kirlerle idare edilmi,, ve bu yüz 
tebeyyün edenler cezalandırılırlar. 

MezkW- memlehetin nazarı itiba- den köpekler gibi biribirlerini 
ra aldığı bütçe meşelesidir. Bütçe yemişlerdir. lıitiyor muıunuz? 
mercü tarafından yapılır, varidat ve - İşitiyorum efendim. 
masarif faslı ona göre tesbit edilir _ Peygamberler hliküm-
ve mecli<e arzolunur. Efıı;anistanın 1 d 1 · kıl' 1 ·'.vilik ede
en meıhur viliye:.eri sıra ile şunlar .ar ar, ın apçı a~ ~'bü. b"" .. 
dır· Kab:l Kandahar Herat Meza- lım derken ortahgı ı utun 
rış;,.if (E~ki Bclh şehrine ü~ fersah karıştırmıflar, insanlan biribir 
mesafededir.), Bedahş~n . Katağan !erine düşman etmitlerdir. Hi.-
ve diğer vilayetler gelır. la da 0 kafa ile gidiyorlar Me 

Efgan ülkesinde her vilayetin ida 1. b" t f (S J" )• 
· ·· ·· t ·ıtı"r 1 M se a ır ara osya ızm pe-

resı uç esasa mus enı · - e- . k b" (F 
zuniyet tevsi~ 2 - Vazifelerin tef- şınde oşuyor, ır taraf a-
rik~ J - Memurların me.'uliyet ta şizm) uğrunda çalıııyor. 
yini. BuM nazara:> m~murların vi- Öyle değil mi? 
!ayet makamlarına korşı vazifelerin _ Oyle efendim. 
den meı'uldürler. 1 b d · b" la 

Ef · 1 muharip kab"I - şte u a yme ır ta m 
ganıs an cesur, ı e . . akım d"" 

efradına ınalik oldu~undan memleke ınsanlan bır batka t a Uf 
tin clohili asayişini muhafaza kas tile man etmektir. Bunun çaresi. 
ask.eri teşkilata ehemmiyet verilmek - Çaresi? .• 
tedır. - Yeni bir din kurmaktır. 

Artık medeniyet nuru yavaş ya- D" . d Ş" d" ka 
b O ta A mu .. stak"I ının esaaı fU ur: ım ıye 

vaş u r ıyanın ı mem ... d" 1 h 
leketi dl\hilinde yükselmektedir . dar dogru ıye yapı an yan f 

Belhi zade Seyit ISA !arı temizlemek. Yani hayatın 

Pek ya!kmda 

t:LHAMRASiN.t:r AS 
2 inci TÜRKÇE SÖZLÜ VE ŞARKILI 

KAÇAKÇILAR 
filmini irae edecektir_ 

Meııkfir filme (TÜRKİYE GÜZELİ) FERİHA TEVFİK 
HANIM ile Darulbedayiden TALAT, HAZIM, BEHZAT, 

GALİP BEYLER iştirak etmektedirler. 

Bu hafta: ASRI SiNEMADA MUVAFFAKIET! 
Sehhar ve emsalsiz sinema yıldızı 

GRETA GARBO 
En dramatik şaheserlerinden lbiıri ıolan ve JAQUES 

FEYDER tarafrııda.n vücuda getirilen 
P __ U S E 

süperf.ilminde arzı endam ·etmeık.tedir. _, 
Bugün 16,30 matinesinde ve suvavede 

MUAZZAM VARYETE NUMARALARI 

altını üstüne getirmek. i y 1 1 !{ A T 
Ben ~o~~dan ma-a~nın. ~r- 1• GETİREN BİR MüL"'K-• 

kaıma bozulurken, mısafırım ı 
adeta haykırarak tekrar etti: 5 daireli bir apartıman ve 2 dük-

- Evet, hayatın altını üa- kanı havidir. 
tüne getirmek, nasıl mı? Çok Beyoğlun.da T>Cıpcbaşında gayet 
kolay bir esastan gidelim. Bir mutena bir mevkid<:<lir. 
miıal, sokakta bi:r kadın görü- 1921 senesinde inşa edilmiştir. 
yoraunuz. Kaknem mi kaknem. Yenidir. Senevi safi iradı: 37(){) 

Amma pıı.rmağmda pırlanta, lira. Satış fiatı: 33000 Jira. Mu
sırtında kürk manto, içinde tavassıt kat'jyyen kabul olu-:ımaz. 
ipek çamatır var. Değil mi? Beyoğlunda tstikliil cad.desinde 
Bu bayatın eski tarafıdır. Ye- 465 numaralı Hidivya.1 oteli ka-
ni tarafını şöyle yapacağız: pıcısma müra<:aat. 
Kürk mantoyu, pırlanta küpe
yi, ipek çamaıın ondan alıp 
meseli. ıu santralde çalıtan 
genç kıza vereceğiz. 

-Ali. 
- Daha var. Mesela zen-

gin bir herif, amma pinti mi 
pinti. Parasını yememek için, 
yıllık faizle bankaya yatınyor. 
Bu yetmiyormut gibi üstelik 
pi,yango da çıkıyor. 

Böyle ten, sakat it olamaz. 
Derhal bu serveti alıp ehline, 
para yemesiıni bilene verece-
ğiz. 

- Mükemmel! 
- Mükemmel zabir. Bir de 

bunun siyasi tarafı var. Devle 
tin biri tayyare yapmıf, top 
yapmıt. zırhlı yapmıt aleme 
meydan okuyor değil mi, der 
hal bunlan eliooen alıp küçük
lere, zayıflara vereceğiz. Bü
yüğün kuvvetini kıracağız. 

Yeni dinin mübeniri kırk 
buçuk fiyevri içinde prensip
lerini anlatıyordu. Bilmem na
ıd bir cesaretle sordum: 

- Ya Kutbulaktap tepıir 
buyurduğunuz dinin bayram
yım. Yalnız büyük devletlerin 
elinden stli.bı alıp zayıflara 
vereceğiz buyuruyorsunuz. Bu 
iti kim yapacak? 

Pastör çehreli, Amerikan 
kıyafetli din mübettiri f&Pka
smı aldı. Ayağa kalktı. Bir Ni
nuva ki.hini gibi ellerini kavuı 
turdu: 

- Ben! dedi. 
Ve çıktı, gitti. 
Akıllıya benzemiyordu. Fa

kat söyledikleri de pek yabana 
atılır şeyler değildi. Çünkü bu 
nun söylediklerini aıağı yuka 
rı yeni filozoflar, yeni üstat
lar, yeni ıairler de söylemiyor 
mu?. 

18 K. S. 932 Harbiye 
Burhan CAHlT 

,-Kadıköy ' 
Süreyya sinemasında 

RIYORITA 
Bebe Danyels tarafından 
ilk sözlü ve şarlab film. 

Sinema -Tiyatro 

BUGÜN AK~AM 
Saat 21.30 da lltınbul Bdedltıııi 

SÜT KAR- $ehir1Yyatrosu 

D~~R ııııııııııııııı 
T7.:;ipE : 111111 

yakında : 111 

YALOVA 
TÜRKÜSÜ 

ilk musikili komedi -RAŞİT TlY A TROSU 
Şehzade Başında 
Bu akııam saat 21,30 dıt 

Sekizinci 
VodvJıl 4 perde 

Nıaldeden İbnirrıcük Aı.m..t 

N~.i Bey. 

Pazaııtıe.ai .günü akşamı ~t 21,30 da 

Karanlık kuyu 
Piyes 4 perde 

Nakleden Reşat Nuri Bey 

irtihal 
Kuleli URr! lieeai. muallimlerin 

den Dr. Cemal Yahya Bey dlin ak

pnı flk.cotıen irtihal etmiştir. Ce
nıızıeei bugün öğle vakti Teşvikiye 

camünden kal.dırılar.;ık Maçka lcab

rlııtranma d.efnedi.lece ki tr. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 21 - Bir münasebetle nişan- hatırı için de yalancılığa tenez büyük kan:leı muhabbetile dayamıyordu. Sanki bir daülcü-
lınızla tanıştım._ Ahbap olduk. zül edemezdi. Vedat Naci ar- genç kızm dostluğunu bile kaza cümuda uğramııtıl Vücüdil 

cek kadar ifrit bir bırs çelik
letiyordu. Bütün felaketlerinin 
ıebebi hep bu adam değil miy 
di?. Ne met'um bir tanıttı o!. 
Daha ilk gününden cesaretle
rini !armış, batta müsabakaya 
bile girmesine mani olmuıtu. 
Sonra bir yılan ıalık çalar gi
bi yüzüne gülerek, onu, niha
yet böyle en hauas yerinden 
zehirlemiıti !.. Belkis çıldıra
caktı.. Belkiıi kudurtacaklardı 
artık!.. Bu ne haldi yarabbi?. 
Rüya mı görüyordu?! Bahçe
den kol kola gelenler, Vedat 
Naci ile Nedim Münir mi idi
ler?! .. Deli ederek, çıldırtarak 
intikam almak mı istiyorlardı 
ondan? 

Güzellik Kraliçesi 
Bilmem nedense belki dünya- tık ayağa kalkmıştı: nacağına emindi. uyuıturulmuı ııibi kanapenin 
run bu en güzel kızına, bütün - Nişanlınız rahatsızdır - Nedim Münir gene ayni ka- bir köteaine büzülmüş, bqı 
nitanlı kızlardan daha büyük dedi - fakat bedenen değil ru ra.rsızlrklar içinde t•tkmdı. Yal cama dayalı, gözleri korkunç 
bir hürmet duydum. Hiç •üp- han hastadır. Sizin tedbirini- nız , o kadar sevdiği ve salan- bir dalgınlıkla bu menhus ve 

biraz zeki.,biraz yazı yazmak İs 
tidadı beni bu meslekte muvaf
fak etti. Bunları söylemekten 
maksadım; ilimle münasebeti
min derecesini anlatmaktır.Ha
yatı,ancak tecrübelerle anladım 
Felsefelerim, prensiplerim, ki
taplardan alınma değildir, nef
sidir. Belki dünyanın birinci 
sınıf çapkınlarından biriyim .• 
Her çefİt kadının çeşnisini tat 
tım.. Belki daha bir çoklarını 
tanıyacağım.. Fakat evlenmek 
muhakkak bir mecburiyet ol
saydı, mutlaka kendime karı o 
!arak en basit en İptidai bir 
köylü kızı seçerdim... Orasını 
bırakalım., 

Kadınlara kur, flört, filirt 
yaparken nazik görünmek 
bir hürmet eseri ise, kadınlığa 
hl.irmetkirım derneğe yuzum 
olur. Ve ilh!.. Yalnız kadının 
bir ımıfına hakiki bir hürmet 

Nezihe Muhiddin y 
hesiz benim kadınlarla fazla ze muhtaçtır aziz doktor .. Bel dığı niıanlıımın etrafında hay meı'um gecenin sabahını bek-

duyarım ... Nitanlı kızlara .. Bu dütüp kalkmak hususunda şa- ki ben de cehaletime rağmen siyet kırıcı bir iskanda! çıkar- leınitti. Birkaç defa kapıımı 
hiuimin nereden geldiğini anlı yi töhretimi işiteceksiniz.. size yardımcı olabilirim.. maktan korkuyordu. Bunu biç vuran dadısına - 1-ıi bıra
yorsunw: ya? Ben de bir gen- İstemezseniz, bir daha Belkis Nedim Münir de misafiri bir zaman, biç bir tesir altın- lan., Biraz rahatsızım •• Uyuya 
cim .. Yarın belki benim de bir Hanıma görünmemek çareleri- le beraber ayağa kalkmıttı. da yapamıyacaktı. Böyle çir- cağım! •• 
nişanlım olacak.... ni bulunım.. Vedat Naci sanki kırk yıllık kin dedikodular Belkistan ev- Diye seslenebilmitti. 

Vedat Naci bu sözünü dün Nedim Münir yeni dostu- bir dost samimiyetile Nedimin ve! belki ihtiyar ve kibar baba Ne yapacaktı? Hayat naza· 
geceki hareketile ispat etmitti. nun yüzüne bir kere daha alı- koluna girdi. sıru öldürebilirdi. Halbuki za rında pek bot, pek manasız, 
Nedim Münir, ona cevap ver- cı gözlerle baktı: Hakkı var- - Artık beraber gidebiliriz vallı Adnan Beyin, ne kabaha pek karanlık kalmıttı. Kınlan 
mek için ıözün sonunu bekli- dı. Kadınları tılısımlıyan cazi- değil mi? ti vardı?. gururunun acısını, öyle derin 
yordu. besi inkar edilemezdi. Çok ya- - Nereye?! Nedim Münirin iradesi, ar- hissediyordu ki •• artık nuıl 

Vedat Naci birden bire sor- kıtıklı, çok sihirli bir gençti. - Nişanlınızın evıne... tık tesadüfe münkat bir baldey yaıayabilecekti?. Hangi kuvve 
du: Fakat bu son sözünü gayet ta- Yürüdüler. Hiç konutma- di.. tine dayanarak! •• Onu, böyle, 

- Benimle dost ve arkadat bii söylemişti. Tefahüı·le de- dan bahçenin yollarını geçer- lki arkada§ hali kol kola, insanlıktan çıkardığt için Ve-
olmağı kabul eder misiniz?.. ğil, lôtufki.rlık hissile de de- ken Vedat Naci çok memnun- Adnan Beyin bahçesine gir- dat Naciyi bir canavar kadar 

Belkisin ni,anlısı, kalpten ğil.. du. Dün geceki hezimetinden miflerdi.. hi11izlikle itham ediyordu. Dün 
gelen bu teklifi , gayri iradi Nedim Münir ilk defa ağzı- sonra Belkisi alelide bir ka- Asıl en mütbit bir ruh gece onun darbesini yedikten 
bir hareketle kabul ettiğini an- nı açtı: dın gibi terketmek, bir daha faciası Belkisin odasında ıonra ayaldannm dibinde hıç-
lattı. Elini uzattı. Gençlerin - Mademki dost olduk.. muhitinde görünmemek genç geçiyordu. Fakat bu sahnenin kırarak ağladığını dütündükçe 
kuvvetli elleri birleşti. Artık kaçamazsınız ... Belkisin kıza karşı acı bir hakaret ola- batlı batına kahramanı yalnız çıldıracak gibi oluyordu. Kim· 

Vedat Nacinin aydınlık ba- nitanlısı cevabını samimiyetle caktı. Şimdi müsterihti. Nişan Belkisti. Dün akıam, kadınlık bilir o katı ve hissiz adam onun 
kı,ları şimdi daha berrak, da- söylemişti. !ısının iyi bir arkadaşı olarak izzeti nefsinin, gururunun öldü bu zaafına ne kadar gülmü, ve 
ha mes'ut gülüyorlardı. Neş'e- Bu açık ruhlu genci bir teh Belkisin yanına çıkmakta hiç rücü ve ezici acılan içinde oda eğlenmitti?. Verseler, ah bu a 
lenen teklifsiz t;ı-;ırlarile tek- like telakki etmek izzeti nef- bir tehlike görmüyordu. Hat- sına döndüğünden beri yıkıl- damı ellerine verselerdi! Narin 
rar batladı: • ıine 11ğamazdı. İzzeti nefsinin ti on• kn.. ...14.•··-·": c:i-.,,.iiiiCit ;},f·O:-- • ••• bal>tıM gıy-ıuı • 

' - -

Bir li.baa kadınlığın ezeli 
erkek korkusu, Belkisin içinde 
ürperir gibi oldu!.. Bu gaddar 
adam maneviyatını öldürmek
le kanamamış, şimdi de nişan
hıına vücudünü parçalatarak 
ıeyirine mi bakmağa hazırlan -
mı,tı?. Ne kana susamış bir 
yaban mahluku imiş meğErse! .• 
Nedim Münirin ıarıtın ve her 

sairin 
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Yıldızların seyırci üzerin dek] 
tesiri bkaşa türlü ölçülüyor 

Ey hüküın..;~; .~arın. hükümdarı 
sana yalvarıyoruz .. 

Onun ikbal yıldızını parlat! Bütün İsrail 
oğullarını ona merbut kıl 1 Bu tesirin sadece vücut güzelliği ve hareketinden 

ziyade kafadan geldiği iddia ediliyor 
Böylelikle kainatın mükeınme §eylerin musevi dinine büıbü
liyeti de bozulmut , haktan ay- tün muhalif olduğu ileri ıürü
rılınmıştır. Hakka ve onun en lüyordu. Sabatay'ın dütmanla
büyük namına kimse erişemez. n bu suretle kendi vazifeleri
"Meaih,. İn vazifesi Halik ile nin ona karşı mücadele etmek 
~ainat arasındaki bu ayrılığı olduğunu iddia ediyorlardı. 
ızale ederek ilk mükemmeliyet 

LJJy Damita 

Sinema yıldızlarının "Cinsi 
cazibe" .diye terceme edilen 
Sex-appeal'leri hakkında hay
li şeyler yazıldı. 

Artistlerin maneviyetlerin
'ien ziyade maddiyetlerine 

, 1 taalluk eden bu tercih tarzı son 1 
· zamanlarda bir haylı aleyhtar 
kazanmaktadır. 1 

Mesela, Lilian Harvey için 
9öyle bir hüküm ve;rilse: "Bu 1 
artistin hiç bir cinsi cazibesi 

/ yoktur. Sadece gençliğinin ta- / 
zsliğindon istila.de ediyor ve 1 

bu kadarı da kafidir."' 
Bu hüküm diğer bir çok si

nema artistlerine de teşmil e-
dilebilir. 

1 Bir sinemaya nitanlımz, ka
rınız veya dostunuzla gittiği- · 
niz zaman, mesela perdede oy- ' 
nayan artist için: "Nefis ka
dın" hükmünü veriniz. Bir ar
kadaşınız da "Nefis değil, en
fes!" diye daha kuvvetle sızı 
pek ala teyit edebilir. Fakat 
yanınızdaki kadın o fikirde de-

1 

ğildir. O halde size mesela şöy 
le bir cevap verebilir: "Ben de 
sizi zevki ince bir adam zan-
nederdim." 1 

Siz bir tarafı beğenirsiniz. 
Başkası beğenmez. Görüşlerin 
bu kadar başkalığı karşısında, 
bi;r sinema artisti hakkında 
daha isabetli hüküm vermek i
çin, demek ki yalnız, Sex-a[>
peal'i bir cepheden, yani maddi 
ceplıesinden almak doğru de
ğildir. Bir az değil, hatta daha 
fazlasıyla artistin maneviyeti
ni hesaba katmalıdır. Artistin 
elbette yalnız vücudu ve azası 
işlemeyor, zekası da işleyor. 

Edwina Booth 
Artistler hakkındaki şimdi

ki cereyan, onların yalnız mad
di cihetlerini değil, zevklerini, 
bilğile;rini, istidatlarım da he
saba katmaktır. Zira bir insan 
zahiri görünü~nde aldığı ter
biyenin de çok tesiri vardır. 

Bu 11oktai nazardan mutalaa 

edildiği zaman artistler salla
rını ve mevkilerini değiştiri
yorlar. Çünkü bebeğe benze
yen güzel bir artist, bu güzel
liğine içinden bir şey ilave et
mezse, kıvmeti hiçtir. 

"" 

Bu resme bakanlar acaba yeni jön premye mi çıktı, derler. 
Hayır/ Bu resim maruf sinema yıldızı Carmen Boni'dir ve 

"Erkek ki ya/etinde kadın" filminde bu rolü almıştır. 

Alman askeri 
Hakimiyetine 
Dair bir film 

BERLIN, 23 A.A. - Gazeteler 
Almanya'daki bütün sinemalarda Al 

ınanya'nın askerlik saha11nda kuvve 

tini göıtennek maksadile yakında 

bir film irae edileceğini yazmakta
dırlar • 

Bu filmde ceaı:ral Groener'in de 

bu yolda beyanatı bulunacaktır. 

Esirgeme dernegi . p.yangosu 
/ E_ıir~e~e Derneği _Riyasetinden: 
~ye~ımız me'.'faatı~e tertip etti
gımız ~ı':~go bıle~erı.nin aatdma· 
muı Y'!~u.'.'den k~tıd~ı 8 niıan 932 
cuma gunune tehır edılmittir. 

bir istidat ve muvaffakıyetle al 
dığı rolü batardı. Bu filmi çevi
ren yegane beyaz artist Edwi
na Booth iki ay Amerika ""U 
"de çoe-

ve nizamı iade etmektir. Bu Fakat ne yapabilirlerdi?. 
suretle Hakkın birliği ve onun Sabatay'ın faaliyetini akim bı
isminin uhdeti tekrar yerine .. r~kmak için_ ellerinde ne igi\ıi 
gelecektir. Onun için Cenabı bır vasıta vardı?. Her halde 
h kkı b.. 1 · · k Sabatay bunlardan korkacak a n en uyü t ısmıni zi ret- k d , 
mek dünyada yeni bir devrin en i arzusile bunlara itaat ede 
başladığına delalet edecektir.,. cek d~ğildi. Olsa olsa Sabatay 

Bunun üzerine cemaat heye aleyhınde gene bir linet kara 
cana gelmiş, herkes birer bi- r~ verilirdi. Ancak bunun biç 
rer "Mesih,. in önüne gelerek bır :hemmiyeti olmıyacaktı. 
kend. · t · d b 1 k Belki de bunun neticesı· olara• ' ısıne azım e u unara K 

muhtaçlara tevzi edilmek üze y~hudi cemaatinin nefret ve 
re sadaka vermeğe batlamııtır. kıni büsbütün Snbatay'ın düs-

y h d ·ı k"d manlarına dönecekti. Maama: a u ı er es ı en beri ria- fh 
yel ettikleri bir kaide ve an'a 1 cesaretle bir karar vermek 
neye göre, mabetlerinde dua lazım olduğunu dütünen ha
ederlerken, bulundukları mem- hamlardan biri Sabatay'ın i
leketin bükümdarı için hayırlı dam edilmesini ileri sürüyordu. 
temennilerde bulunurlardı. Fakat bu kadar kat'i bir karar 
Halbuki şimdi "Mesih,. j din- vermeğe kimse ceaaret edemi
lerlerken padişaha dua etmeği yordu. Bunu dinliyenler kork
unutmuşlardı !.. Çünkü artık muştu. Ne olursa olsun Saba
kendi hakiki reisi ve hükümdar tay'ın lehinde söylenecek ba
l zı şeyler yok değildi. Onun i
arını bulduklarına kani olmuş çin bu hafi içtimada bulunanlar 
!ardı!.. dan biri, Sabatay'ın idamı la

Sabatay Zevi ıçın cemaat zım olduğunu söyliyen hahama 
o gün şöyle dua ediyordu: sordu: 

"Ey hükümdarların hüküm
darı, sana yalvarıyoruz, senin 
lutuf ve rahmetini niyaz edi

/ yoruz! .• Onu sen muhafaza et, 
ona her daim sen yardım et! .. 
Onun ikbal yıldızını parlat, bü 
tün hükümdarların kalbini ona 

! bize ve bütün lsrail oğulları
! na merbut kıl! .. Hükümdarmıız 
1 olan Sabatay Zevi'ye kuvvet 

~ ve kudret ihsan et!... Amin! ... ,. 

- Bu kadar şiddetli bir hü
küm vermeğe nasıl cesaret edi
yorsunuz?. 

Sabatay Zevi beklediğimiz 
"Mesih., değildi ... Fak t adam 
bir takım yahudileri günahların 
dan tevl>e etmeğe ve ;ln•let ve 
riyazetle meşgul olm:ı sevk 
etmemiş l:'

0

'l'~?.. Böyle bir a
dam yal~n: b le olsa öyle bir
den b:;e id .... mahkum edile
mez! .. Paralar toplandı. Fakat Sa 

batay bu paralara hiç ilişmedi. 
Çünkü zengin kardetleri saye- Bu az kuvvetli bir itiraz de 
sinde buna ihtiyacı yoktu. Bu ğildi. Onun için gizli içtimada 
toplanan paraların bir kısmını ı bulunanların çoğu bu noktai 
borcundan dolayı mahkii.m olan nazara ittirak ettiklerini gös
bw takım yahudileri kurtar- termeğe hazırlanırken, Saba
mak için kullandı. Her halde tay'm ölümünü iıtiyen haham 

1 bu suretle kurtardığı adamla- elini cebine soktu. Bir mektup 
ı rm kendi davasına bizmeti 0 • çıkardı. Bu mektup lstanbul
lacağıru düşünmemiş değildi. dan lzmir bahamlarına geliyor 

Solda Marie Bell'in "Talih" filminde bir vaziyeti, sağda Alice Robert'in başka bir vaziyeti. 

-·····z·ENcr··-·FiLM.LERr···--
nn , zenciler arasında yatadı. 

Hollyvood'a avdetinde di

Mahkumiyetten kurtulanlar du. _Mekt~pt~ S!'batay aleyhin 
minnet ve şükranla Sabatay'a de tıddetlı bır lısan kullanıl
iltibak etmekte gecikmemiıler ~akta ve bu adamın faaliyc
dir. Sabatay'ın bütün bu mu· tın~ kat'~ . surette bir nihayet 
v~ffakıyet!~rine rağmen, hiç verılmesı. ııtenmekte idi. Kr.t'i 
bır muhalıfı kalmadığını iddia sur~tte nıhayet vermekten kas
etmek müşküldür. Ona kartı tedıl~n mana _i.se'.'ölüm, den baş 

. gizlice husumet besliyenler, ~a .bır şey degıldı. lstanbuldaki 

Sinemada, son zamanlarda 
aktörlerin muhtelif memleket
ler sekenesinden seçilen "ekzo
tik., filmler çoğaldı, Amerika 
ormanlarında ve çöllerinde ve
Yahut Ba'hrimuhiti Kebirde 
kaybolmut küçük adalarda çev 
rilen filmlerin adedi gittikçe ar 
tıyor. 

Bu filmler aynı zamanda bir 
ınevzuu ihtiva etmekle beraber, 
seyirciyi de uzak memleketleri 
dolaştırmıt oluyor. Sinema bu 
suretle Afrikada kenaflık, avcı 
lık ve mahalli adat ve an'anele
rin müverrihliğini yapmak aibi 
de bir tey oldu. 

Meaell sinemaya gidenlere 
~encilerin hayatını ilk ııöıteren 
filmlerden birisi Halldiyah'tır. 
Miaaiaaipi kenarlannlaki zenci· 
lerin hayatını aöatenn bu Arııe 
ıikan filmi, zenci nıbunun bir 
t.ynaaı ııibidir. Bu filmde iki 
t..ktör maceraya bikim oluyor. 
Biri Daniel Haynes, öteki teY
tan pi kıvrak senci ııüzeli Ni-
11.a Mae Mac Kinney'dir. 

Halleliyah hazin bir hikaye 
Ve caıubi Amerika hükQmet.leri 
İçinde geçen hayatın bir tahlilin 

Trad•r Horn' dan bir sahn• 

yor ki: 

- Ormanların luşıltısını ve 
zencilerin musikisi6i çok sev
dim. Bütün geceler onlarla be

' raber bağdaş kurarak, ortalığı 
' aydınlatan ateş karşısında o
turdum. Atet yanınca "aea 5 0 • 

bir köşeye çekilerek onun he- ıhtıy~ı· haham Y omtov ben 
zimetini bekliyenler az değildi. J~zer den. gelen b.~ mektupt~ 
Bu sessiz düşmanların mevcu- şoyle denıyordu: Bu adan bır 
diyeti her halde Sabatay'ı dü- ta.kını bedbahtlara yol aç 1• 

'

ündürmüyordu denemez Bız bu bedbahtlara karsı müca 
· d 1 t ı· · K Sabatay'ın düımanları onun .e e e me ıyız. endisi bir kı'l.-

la kaçan binlerce mahlükatın n 
caip seslerini duydum. Buralaı-
da na mütenalıi yılanların dal- I' __ . 
!arda ve yerlerde kıvrılarak sak · · · 1 L · ı ı ımaıt rıjt ı~ı ı ;· n 

yüzünden bütün yahudiliğe fırden _baş.~a _bi_r şey değildir. 
büyiık bir felaket geleceğini ~nu kım oldunı_rse, pek büyük 
söylüyorlardı.. Bunlar ellerin- bır ~ev~p eylemış olacaktıı·. 0-
den geldiği kadar Sabatay'a ha nu ol~urecek bir el halik ve 
rekatını akim bırakmak için mah~uk tarafından tebcil edilc

JJ.rvey"e bir uğraşmağı kendilerine bir vazi cektır.,, 
lambaç oynadıklarını seyre~- film opereti krıliçası elense JTeridır. f b"I" 1 d F k b l B · t. · e ı ıyor ar ı. a at un ar u ıç ıma nelıcesinde Saba-

Pek yakında bu ort:sıin ''Kongre Sabatay'm aleyhinde çalıştık- tay aleyhinde nihayet idam ka· 
lan meydana çıkınca, ona taraf rarı verildi. Fakat Sabatay'm 
tar olanların ne tiddetli husu- dütmanları halktan bu husus. 
metlerile kartılaıacaklarını ta müzaheret görmiyeceltlerin. 
bihniyorlar ve bunun neticesin biliyorlardı. Sabata:r ölecekti 
den korkmuyorlar değillerdi. Fakat onu kim öldürecekti? •. 

Eğleniyor " isnıiı:de ve çok cazip 

bir filmini •;eyredcceiiz. 

Böyle olmakla beraber, Sa- Bu gizli içtimada bulunanlar 
batay aleyhinde gizlice çalış- kendi aralarından birini bu işi 
maktan geri durmamağa ka- yapmağa memur edeceklerdi. 
rar vermiılerdi. Bunlar Juda Fakat müşkülat ta buradan bas 
Murtia'nm evinde toplanırlar. lıyordu. Her halde Sabatay'ın. 

"Afrika konutuyor,, filmin· Aron ve Salamon isimlerinde ölümünü istiyenlerdeıı hiç biri 
de de mükemmel zenci atletler iki haham da bu içtimalara it- onu iildürmek vazifesini üstü-

tim. Gecelerin uzaklardan ga
rip seıler getiren ılık ve kokulu 
rüzgarları var. Zencilerin haya 
h beni çok alakadar etti. Böyle 
sabırlı insanlar görmedim. En 
korkunç tehlikelerin ort~mda, 
yalnız çeçe denilen ve mutlaka 
öldüren hümmalı bir hastalık 
getiren sinekler bile, terki di
yar etmeğe kafi bir sebeptir. 

görüyoruz. Yalnız 
0 

mu? Hattı tirak ediyordu. Juda'dan kimse ne almak arzusunda değildi! .. 
füphelenmedig"i için onun nez Sabatay'ı öldürmek ne lcaclar 

U··aıu··vanm en iyi ormanlarında b"" ··k b. dinde aktedilen içtimalarda uyu ır sevap sayılırsa, sayıl 

vardır. Mevzu Crımeroun'da kında çok güzel bir fikir edine· yaıayan cüce insanlardan mü- ıüp'heyi davet etmez diye dü- sın bu sevabı elde etmek için 
cereyan ediyor. Bu memlekette biliyoruz. rekkep kabileler de bu filmde- tünülüyordu. Bu içtimalarda öyle büyük bir arzu besliyene 

'balla 
kemiren bir uyku hastalı- dir. Dudakları tepsi gibi iri ve Sabatay'm her hareketi inceden tesadüf edilmiyordu! .. 

Üç yeni film daha bu günler · ek"k - .ı·ı· ğı var. Filmde beyazların bu ııemit zenci kadınlan da var. 1 
1 ınceye t 

1

1 ""1 ıyor, onun Düşmanlarının bu vaziyeti 
hastalıkla nasıl mücadele ettik de Avrupada rağbet görüyor: Bu kadroların kendilerini bu au sahtekar, ya ancı bir adam oldu Sabatay için hiç te tehlikeli ol-

"Trader Horn., , "Afrika konu- retle çirkinlettirmeleriı, ba.tka iu ıöyleniyordu. Bunlar Saba- mıyacağı anlaşılıyordu. Tatbik 
!erini anlayabiliyoruz. Alfred şuyor", "Afrikanın hakiki çeh- I . h tay'ın adamları arasında teati etmeğe kimsede cesaret olma-

chaumel karılı Ve m
-.bur bir kabile erkek erinm ınlarmı "Trader Horn"un bapnumessileri edile bi takı kt I dık .,. reai.,. n r m me up arın tan sonra istendiği kadar 

ki•ifin kızı olan Mm. Genevie- tahrik etmemek için Mlôden Concbita Montenegro suretlerini de elde etmitlerdi. Sabatay ölüme mahkii.m edil-
~ Zenciler hakikaten fotoı"enik k l b" •detmı"t 1-'--- N t G t' be ve Chaumel • Gentil ile birlikte ama tr a · ......... ve na a an aza ı ntn yanname- sin! •. Bu hal Sabatay düşmanla 

ve artist inaanlarmıt, Trader muaunu kurtamı.ak için güzelli leri, Mısırdaki Sarrafba91 Rafa rınm aciz olduklarını gösteri-
zenciler diyarına ııiderek bu fil H • b d V Y E N İ R U S Y A ·1 Ç leb" ·· .ı_.ı orn u sa neye vaze en an ğini feda eden kadınlar.. ı e ıye ıı-._...iği mektup yordu. Onların bu aczi ise Sa-

Az sonra bu filmi Alfred Cha mi çevirdiler. Bu filmde tanın- Dycb lsongo kabileei içinde iki Yazan: FALİH RIFKI !ar tetkik edilerek Sabatay Ze batay'ın muvaffakıyet ve şere-
lltn ,. mıt bir yıldız yoktur. Fakat metre boyunda bir z~ci buld~ "Afrikanın hakiki çehresi., ÇIKTI vi aleyhinde ahkim çıkarılıyor ifni arttırmağa hizmet ediyor-

.,_;;;::ıi&.ollıı.....H1.ı;..ı.uı.ı.ıı..:ıu.ı~l!ı.ı...!:.:.ı..~:....--~~.a....-.ı..;ı ... --ıı......J..::.:::.;~~~L;,,i.:.;rtll'lı!L;~~~LJfrni1m!!!ji!n~d!e~d~e2m~a~h~t~e~li~f~z=en~c~i~d~an~s~~~~--,;;~~!ll!!!!!i!l!~~ : du. .. fdu. 

den ibarettir. 

--·~ .. ··-·-··.l- --.. ~•--- (D~vamı rar) 

-



Mahyacılar karlı 
hava istiyorlar! 

·'260 kandilli en büyük bir mah
yayı 23· dakikada kuruyorum .. ,, 

ilk mahya ne zaman kuruldu? 

lstanbul mahyacılarından lrfsn,Nazmi,ve Ahmet Kemal Ef.leı 

- Vatandaş hesabını bil! .. 
- Yerli mah al! •• 
Mahyacılar arasındayım •. 

Birden söylemek istiyorlar. 
Anlatmak, konutmak arzusu 
kuvvetli. Hepsi de san'atlerine 
itık... Nihayet 111ra bana gel
di. Sordum: 

- Türkiye'de ilk mahya ne 
zaman kuruldu. 

Dolmabalıçe mahyacısı Nu 
mi Efendi ceTap verdi: 

- Sultan Ahmedi Salis za
manında Ayasofya camiinde. 

- Mahyayı kuran? 
- Ostat Ahmet namında 

bir zat. ilk mahya ıülüa yazı· 
ile kurulmuıtur. Bımdan aon
ra mabyaeılık yavaf, yavat ta· 
ammüm etmeğe baılacl:ı. Her 
ramazan çift minareli camiler• 
de tatbik edildi. 

Bir müddet bu san'at bir 
tevakkuf devresi geçirdi. Niba 
yet Latif ağa isminde bir zat 
ortaya çıkh, mahyacılığı tek
rar ihya etti. Latif ağanın çr· 
rağı Rasim ağanın da mahyacı 
hğın ilerlemesi için çok hiz
meti geçmiştir. 

- Mahyalar hep sülüs yazı 
ile mi kuruldu. 

- Yok .. tık defa rik'a yazı 
ile mahya kuran Dcılmabahçe 
mahyacısı Nazmi Efentlidir. 

Bu aralık Nazmi Efendi 
gene söze karıfb, dedi ki: 

- Latif ağadan sonra mab 
dumu Ahmet Efendi mabyacı
lığın ilerlemesi için çok çalıt· 
m1ıtır. Bu zat benim üstadım
dır. Bu lıuausta çok uğrqmıt, 
asar da brrakmıştır. El'an Sü
leymaniye camiinin mahyacısı· 
dır. 

Ahmet Efendinin oğlu ir
fan Efendi de mahyacıdır. Ken 
disi bayabnı mürettiplik et
mekle temin ebmıktedir. 

Matbuat emektarlanndan 
mürettip ıöz ıöylemelc Eırsab· 
nı elde etmekten mütevellit 
bir aevinç ve heyecanla ayağa 
kalktı: 

- Efendim, dedi. Mahya
cılık vbi, ince bir ıan' attiı·. Bu 
san'atin meraklılan çoktur. 
Hatta doktor Süheyla Bey is
minde bir zat buna dair dört 
formabk bir kitap ta yazmıt· 

· tır. 
- Mükemmel., Mahya ban 

gi harflerle daha kolaylıkla ku 
ruluyor? 

• - Hiç §Üphesiz, yeni harf. 
!erle •• 

- Mahyada aranan esas· 
lar? 

- Tertip ve tanzimdir. 
- Bir mahya, nihayet, kaç 

dakikada kurulabilir? 
irfan Efendi atıldı: 
- Ben 260 kandilli •• bü

yük mahyayı 25 dakikada kuru 
yorum. y almz hava rmıirlı 
olmamak ıartile.. 

- Mahya kaç kiti tarafın. 
dan kurulur? 

- En eıaslı İf mahyacıda
dır. Kalfaların, Çll'aklann da 
ayrıca vazifeleri vardır; kalfa 
yedek çeker, İp açar. Çırağın 
biri kandil yakar, biri de tezgi 
ha kandil taşır. Netice itıl>ari
le bir mahya dört, beş kiti ta
rafından lnmılur. Fakat çok 
hesaph, nazik bir iş olduğunu 
hesaba katmayı unutmayın., 

- Bu ramazan kurulacak 
mahyalar tesbit edilmit mi
dir? 

- Evet, tunlardır: 1 - Hot 
geldin, 2 - Safa geldin, 3 -
Hililiabmeri unutma, 4- Tay 
yareyi unutma, 5 - Şehitlere 

~-- ' .. . 

Tevfik ve Osman El. /er 

bak, 9 - Hilal, yıldız, ıo -
Gül, 11 - Vatandaı hesabını 
bil, 12 - lktıaada ahtalım, 13 
- Kimsesizleri dütün, 14 -
Paranı biriktir •• Bunlardan bir 
kısmı yazılmıtlır. 

- Bu sene kaç camide mah
ya kurulacaktır?. 

- l 1 camide, onlar da tun 
lardır; Sultanalınıet, Ayasof
ya, Beyazıt, Y enicami, Süley. 
maniye, Fatih, Eyüp, Dolma· 
bahçe, Nuaretiye, Oıküdarda 
ve Aksa:rayda Valide camii. 

- Bu camilerde ayni gece 
!erde mi malıya kurulur? 

- Biz heı· gece minarede 
bekleriz. Hava güzel olduğunu 
görünce minarelerden biribirle
rimize verdiğimiz işaretler üze 
rine mahyalan kurmağa baıla 
nz. Fakat bu kayrt daba ziya 
de evvelki ramazanlara aittir. 
Şimdi mahyalar tahdit edilmiı 
tir. 

- Elektrikle mahya kur-
mak kebil değil m~? 

- Kabildir ve daha temiz
dir; ancak masraflı olur. 

- Hiç elektrikle mahya ku 
ruldu mu? 

- Bundan on ıerıe evvel, 
Fatih 1'e Ayaıofya camilerine 
Süleymaniye malıyacı11 Ahmet 
Efendi tarafmdau aabit olarak 
mahya kurulmuıtur. Bu elek
trikli mahyalar evkaf mühen
dialerinden Burhanettin Be
yin nesareti albnda yazılmıı· 
ttr. 

- Kaç mahyacı vardır? 
- 1ıtanbulda, Beyoğlu ve 

Oıküdarda 23 mahyacı vardır. 
- Yeni harflerle ilk malı. 

yayı kim kurdu? 
- lstanbulda mürettip İr

fan Efendi, Buraada mahyacı 
lsmail Efendi. 

. - Mahyalar ne vakit kurul 
maja bqlar, ne zaman çeki-
l. , rr. 

- Yatsı eu.nile beraber 
kurulmağa hatlar. Halk teravi 
namazından çıkıncaya kadar 
mahyanın haz1r olması ıarttır. 
Mahya bir buçuk saat kadar ka 
hl- ve sonra çekem. 

- Mahyacıların maa§ları? 
En canJı noktaya temas et. 

tiğim.; kartımdaki mahyacıJa
rın hep birden ıözleriıuin içine 
balaııalanndan anladım. Hepsi 
birden dertlerini döktüler: 

Evvelce mahyacıların 11 li
ra aylıkları varmış. 928 sene
ıinden beri tabsintlan kesil
miş. 932 senesi haziranından 
itibaren bu husus jçin bütçeye 
tahıisat konulması İçin uğra
tıyorlar. Mahyacılardan biri; 
Evkaf masraf müdürü lbrahim 
Sabir Beyin de bu aan'atin tek 
rar ihyası ile maaı tahsisini te
min için çahthğmı ileri sürdü 
ve dedi ki: 

- On para abnadan ınalıya 
kuruyoruz. Yalnız ramazan ao 
nunda muraflanmız tediye edi 
lecektir. 

Bu san'11ti en ileri ıötüreıı-
ler arasında Y enicami mahya-

MlLLlYET PAZAR 24 KANUNUSANJ 1932 

Birönci sahifeden geçen yazılar 

Bütün hafızlarımız Türkçe kur' an 1 M. Macdonald 
öğrenmeğe başladılar · Fransıı 

(Ba~ı ı inci sahifede) ı hufmamııtır. Aynca merhum G.irit B k•ı• ' 
dit ihzar eyledik. Raplarma inanını- Valiıi Sıı;rı Paşa tarafından Ahsenif. aş ve } ID) 
yanlara cehennem azabı mukaı rer- kıs;u. 11rn fürkan, sırrı Kur'an, lll'• ç v d 
dir, ne fena melcan! Oraya atıldıkla- rı .. •naım ~lan altınd~ Kur'anın agır J 
n vakJt korkunç udalar i~idecdder- d?rt. s";r"-ı ayn a)'l'ı tefur ve ne\re-
clir, o müthiı aletin sadasıdır. Aa dilmııtır. (Başr 1 inci sahifede) 
ka!&cakki Gayzindan parça parça of. Kur'ıının tercüme ve tehirini yap cevapta M. Briand' dan çok hararetli 
sun, takım takım lcafirler cehenneme malı o zaman için, aaı·ayın, saray et- ve takclirüt bir lianla babaetmit, 
atılırken muhafızlar sizi ikaz edecelı rahndalıi hocıolann muhalefetleri yü. kendisinin 7 aeneben heri M. Briand 
hiç bir peygamber gebnedimi diye- zünden birçok külfetleri icap eWrdi- tarafından takip edilen sulh ıiyaseti
ceklerdir, Anl8"da: evet içimizde bir ği için uzun aeneler, Kur'lllU tercÜ• ni takipte devam edeceğini temin ey 
vezi" "tehdit edici" v..U zuhur etti, me etmeğ·e kimse cesaret edeme- lemiıtir. 
faluot bi:ı ana yalancı dedik, Allah mişrir. Türkçe Dini eserlerin gördü- M. Lava/ Fransız bük(lmetitıin 
lt\na biç bir şey inzal etmedi, siz bü- ğü raebet üzerine Me§i'\ltİyetin ila- mevcut mualıedelerle ·tenün ettiği 
yiık dalalett~iniz dedik cevabını vc- nından sonra tibilerimizden Neıri· halrların hükümsüz kalmasına "ÖZ 
recelder ve sonra eğer dinlemiş , dil- yat Yurdu sahibi Naci Kasım Bey, " 
ıünmüı olsaydık bu ateşe atılmazdık Hayatı Muhammet isınile peygam- yummayacağını ve bu hak1111n U• 

diyecekler ve günahlarını itiraf ede-- berimize dair ilk türkçe kitabı neş- mumi harpte Fransa'nrn uğranır§ ol 
cekler, lakin ashabı cehenneme Alla- reımi,tir. Bu kitaı> ne~redilir edil- duğıı zararları telifi edecek bir 
hın rahmeti baittir. Azabının gıya- mez "Sebilüı-re;at., ~ı hocaların şid- mahiyette olduğunu y~nidtn teyit 
lt.mılıı AIWı~ lwrkt.cl>v.)ll ~·- d-;,tıl ~~zı~.,a ui~ı~bi ve . 
n Af ve kendüerlne.T.l.:ylik lilr mt~ muelliil aleyhine davalar al;llmasma ftmJ~r. 
fat bahtolunacakbr. Siz ister .özle- sebep olmuştur. Ayni naşir, Kur'a- NQzırların görüşmel•ri 
rinizi gizli söyleyiniz, ister qıkar nın da tercümesine teşebbüs etınit 
söyleyiniz, Allah kalplerinizdekini ve buna mukaddime olarak 328 sene meflzubahistir 
bilir. Na•ıl olurda yaradan bilmez, sinde "Tarihi Kur'anı Kerim" nami- LONDRA, 23 A.A. - Timeı ga-
onun ilmi latif ve o her §eyden ha- le bir eoer ncşretnıiıtir. zeteıi, Alman hükumetinin Avrupa'lı 
berdardır. Sizin için anı düz ve al- Bilibare Hilmi kitaphaneıi buı alacaklılarla borçlular araaında bu
çak yaratan odur, etraf ve civapnda ıunlerin tercümesini cüzü halinde kuki bir itiliifname haline getirilmit 
geziniz, Allahın ihaan ettiği erzak· DC§retmek iatemiıse de sarayın emri olan ağustos protokolunun temdidi· 
tan müstefit olunuz, nihayet ana l'Ü· üzerine çıkardığı formalar musadcre ni kalıul için tekrar eline bir fınat 
cu edeceksiniz.. Semavatta buluna- ye vğramışbr. Cumhuriyetin ilanını geçireceğini yazınaktaclır. 
nın bir ııün ayaklannızın altındaki müteakip Maarif Kiitüpbaneai "Ku· Bu pyeye vuıl olmalı: için en 
yeri yarmıyncağına emin misi· r'anı kerimin türkçeu~• namile bir basit çare, alakadar nazırlar arııım-
niz, §İmdiden arz sallanıyor. Sema- kitap bunut ve bunu Cihan ve Siihıı da yapılacak bir mülalıattır. 
vatta hülrilnı ferma olanın size fB§ !et kitaphanelerinin çıkardığı diğer Böyle bir itilafname muarız olan 
yağdmuı bir fırtına göndenı:ıiyece- tercüme Kur'anlar takip ehniıtir. miitkiiller, ıiy .. idir, teknik değildir. 
ğindeu emin misiniz, o vakit tehdit· lstanbulda elini uerler halıkmda Fransızlarla lngi!izler 8"umcla bir 
leriniıı. ııhhatmı anlarımız. Anlardan $Öz söylemek ıaliihiyetini haiz zevat mü!Rkat vukuunu icap ettireeek cid
evvelkiler de nıullerini telızip edi- Kur'anın türkçe olarak camilerimiz. eli ..,1ıepıer ihtimal mevcut değildir, 
yorlardı, g-azabım ne kadar ıiddetli de okunmasını büyük bir memnunİ• fakat böyle bir miiliikat büyük bir 
oldu. Baılıınnm üzerinde nçan ve yede kal'lılamıtlardır. Türkçe Kur'. hibnü niyet ıayesinde vaziyeti tami 
lrarıatlanm kapayıp açan kutlan sör anın halka kendi dinini müessir bir rııt meselesi ncıktai nazarından tm
mıyorlar mı, Anlan havada tutan aurette telkin edecek en kuvvetli va- vir edebilecektir. 
rahman değildir de kimdir, o her 11ta olarak tavoif edilmektedir. Almtı111ga t.ıehbhlerin• -
l<!Yİ görür. Bir ordu gıl>i Allaha kar Kur'anı ıimcliye kadar manasını 
ıı ıize muzabaret edebilecek kimdir, anlamadan okuyanlar, mukaddes ki· tleoam •tleeek 
halPlratta kafirlerin gözlerini gurur tabının kendi dilile takrir edilifinde PARIS, 23 A.A.. - ı.. Jounıal, 
hürümüıtiir. All.Jı vermezae sİ7.e dini varlığını bulmuılardır. Berlin'den iatihbv ediyor: 
kim nzık v.,,.ebilir. Halbulıi kifirler Bayazıt camiinde önümüzd~lıi Dün Almanya'run Paris, Londra 
ıui a.\valde devam ediyorlar, haki- cuma ~ünü mukabele ve hutbeden ve Romada'ki sefirlerinin yeniden te 
kattan kaçıyorlar. Alnı yerde sürüne sonra Kur'andan bazı surelerin türk- ıebhüılerde bıılunmalan için huır-
rek yiiriiyen insan doğru yolda doğ- çe okunması muhtemeldir. hklar yapmakta olduiu ve bütün 
riı yürüyen inıandan daha mı iyi ta- Sa it Cemil heyin -1eketlerdeki hethinliğe rajmen 
riki hidayete viilll olur. / k alacaklı devletlerle teması valôbi:z 

De ki: W:i bıılkeden aize kuvvei sög edi l ·~i k.,.memeğe lıarar vermi, balunduiu 
samia ve basırayı ve la.lbi ihsan ey- Geçen cuma günü Yerehoıtan ea. teyit olunmuıtur. 
!iyen odur, a:z adam müteıekkir olu- müncle ilk defa olarak "Yuin" den 
yor. De ki: sizi arz üzerinde dağı- tercümesi okunan Sait Cemil Beyle Ba işin içinden nasd 
tan ve bir gün toplıyacak olan odur. konuıtuk. Sait Cemil B. fÖyfe anla- çıkılacak? 
Bu tehdider ne vakit ika edilecektir, tıyor: BERLIN, 25 A.A. - Vouiıche 
töziinüzde ıadıluaruz cevap veriniz "- Meırutiyetten evvel Tahran Zcitung, muhtelif ı:nilletlerin tamint 
eliyorlar. Anı yalnız Allah bilir, ben ıefaretinde ata,emiliter bulunduğum meoeJ.,.inin kat'i halline dair olan 
yalna: ihtara memur bir peyg-amhe- zaman, Tahran ıefiri Şemaeddia Pa- muhtelif telilkkileTinin bir hüla.sasını 
rim cevahtm ver. Lakin loyametı ya- ta merhum Kıır'ana gayet mem!dı neırediyor: 
kından gördükleri vakit yüzleri ek- idi. Miihahaselerde ftrbri ayet okur, FRANSIZ TEZi: Avrupa'nın ba 
ıiyecektir, işte talep ettiğiniz denile- bizi i•kiıt ederdi, Nihayet Şemıed- kayasına dokunulmamalı, fakat Fran 
c~ktir. De ki: ne zannediyorsunuz, din Papya cevap verebilmek İçin sa matlubatmdan, Amerika'nnı ken
Allah beni de bana tabi olanları da tiirkçe tefıir getirttim. Fakat eıki fi. d\ madubatmdan vazgeçıneai nishe
öldürse veyahut bize merhamat etse ıanla yazılmıı olan Tihyan tercüme tinde, vazgeçebilir. 
kafirleri azahı elimden kim kurtara. ve tefsirinden miina çıkarmalı: için INGILIZ TEZi: Almanya'nın 
caktır. De ki: Rahman odur, biz ona çok müıkülat çekiyordum. Bu yüz. 

d h• hallan 1 ...,,.. • d zimmetinde bir bakiye bırakılmalı, 
inamrı7. ve ona tenkkiil ederiz, han en ıçare ne er çe • ...,ını Ü· .., dıkl hu bakiyenin tevzii mesel .. inde ala· 
onmizin aııkar bir deialette oldugu' • tiindüm. Anlama an bir lisanla •· caklılar bilahare anlatmalı. 
nu blr giin anlıyacaksmız; Ne :zan. verilen hükümlere iıter iıtenıez te-
nedivonunuz, eğer yarın toprak su- haiyeı mecburiyetinde kalıyorlardı. lTALYAN, TEZi: Bütün Avru-
ları kfunilen içıe hen·ak ve cari suyu itte Kuram kerimi terciiıne fikri pa milletleri, matlup bakiyelerinden 
kim halkedcbilir?" hende buradan doğdu. Umumi harp evvelbeevvel vazgeçmeli, o zaman 

ilk terceme eanaomda vakit buldukça bu ite ~ Amerika matluhatından ferqata ic

ilk kuranın hangi tarihte tercü
me edildiği baldwıda tetkikat yap. 
tık. Kuranın tiirkçeti bizde ilk defa 
Ayıntahi Mehmet Ef. namında bir 
zat tarafından 1110 tarihinde yuıl
IDI§ ve "tefsiri tibyan,, namı altında 
1250 oeııeferine dojra Mıqrda lc3in 
"Bulak" 'mathauuıda baulmqtır. 
Bulak öz türkçedir ve "çetme,, de
mektir. 

"Tehiri tihyan,. ın lıtanhulda ta
b'ı hundan çolı sonradır. O devirler
de saray, cahiline bir takım düıünce 
!erin ıevkile kıır'ıının türkçeye nak
line muarızdı. 

''Tefsiri tibyan" hu yüzden uzun 
ııeııeler g-Wi gizli ellerde gezmiş ve 
ecak 1293 tarihine doğru latanhul. 
da harekeli ve harekuiz müteaddit 
niishalan basılmıştır. Bundan sonra 
Mevliı. "Hü1eyin Vaiz Kiiıif" in 
farisi olarak yazd•ğJ Kur'an tefsiri 
divan hocalarından 1 smail Ferruh 
Ef. tarafmdan Meval<ip namile 1246 
tarihinde türkçeye lerciiıne edilmiı
tir. 

tsınail Ferruh Ef. bu tercümesin 
den - çünkü hu bir tefsir deiil, laa
kilcl bir tercüme idi - ıaray gene 
lnışkulammşb. Tab'ma bennntat mu 
balefet edıl.Ji. Ancak 1280 tarihin
ılen sonradır ki, Sultan Amin valde
si Perteırniyal kadının h.imaye ve ... 
tıabetile lotanbulda haııılalıilcli. r .. 
-UI Ferrnh F.f. nin iılim tarihine 
.fair "Ravzatiil' ahbap,, nıunile ter
CÜ!Oe bjr eseri daha vardır. 

Kuranı lıerimin bund- ~lıa 
Zehedel'bar ııamile diğer lıir teftü. 
mesi yapılmıısa da o kadar töbret --......... -···------
• ... ~ır. 

Sonra mahyacılık diyip geç 
meyiniz. Bu aan'at erbabı ara 
11nda maliye mümeyizlerindeo 
mütekait bir zat ile bir icra aıe 
muru da varc';r. 

- Öyle ise bir aual daha; 
mahyalar en güzel hanır'i hava 
da g8ze çarpar? 

- Soğuk, kar bize tesir et
mez. Biz bilakiı kar iıteriz. 
Çünkü karlı havalarda zeytin 
yağlar daha parlak yanar. 

Bir diğeri atıldı: 

ladım ve mu temadi mesai neticeıin- bv edilir. 
de dört sene zarfmda, mütarekenin 
ikinci MOelİnde tercümeyi ikmal et- AIMAN TEZi: Ne yaparsanız 
tim. Tabettirmek için k.iuıe müracaat yapınız para veremem. 
eyledimıe: AMERiKAN TEZ[: Ne yapana 

- Mülga Şeyhülialam kapısından nız yapınız, vazgeçıniyeceğim. 
izin almadıkça olamaz dediler. Ora. Mezkur g-azete, hu hiil&sanın ta
ya da müracaat ettim. Yan, yan ba- ınirat meselesinin hallini tavik eden 
na baktılar. Bunu ancak Bahıfetva mütkülleri pek mükemmel bir ıuret 
yapabilir, baıka kiını~nin tercümeye te göstermekte olduğunu yazmakta
ııali.hiyeti yoktur, dediler. Oraaı ne 
yapıyor, ve ne de balkın anlayacağı dır. 
bir lisanla bir ıey yazıyordu. 

Nihayet Hilafetin ilga., üzerine 
Kur'anı kerimi Türkçe olarak 1>efre 
muvaffak oldum. Şimdi bu naçiz hiz 
metimin takdir olunduiunu görmek 
le son derece mutehaa&iı oldum." 

Lord Reading'in 
hastahğı 

LOUQSOR, 23 A.A. ~ Dün ... 
,.... Lcwd Reoıdioıı'hi bnıoııitlo bera 
be,. hafif bir hücumu demmi nevi
den moıtarip olduğu ıöylenmekte
dir. 

Liberia'da esir ticareii 
VAŞiNGTON, 23 A.A. - c-. 

ü-i Müttahide JıııriciJe aezareti, 
LibUia laükıhnetini uaretin ilgauna 
_.,j,ur etmek için, Cenevrecle dev
letl<ır bıralmdan ittihaz edilecek ıid 
detli tedlairlerin haılangıcı cümleUn
den o!aralıı Monrovia !"hri:ndeki se
firi111: Cemalı.iri müttahidenin reiıi 
M. &Relay'yı tasdik etmediii hak. 
kında talimat vennittir. 

Veba 
AMSTERDAM, 23 A.A. - Fe

lemenk Hindiıtamnda Surahya'da 
veba valı'alan zuhur ettiği bildirili
yor. 

Zekit ve fitrenizi 
Tayyare cemlye-

• 

Kari sütunu 
Anadolu yakasındaki 

muallimelrin teşekkürü 
Tevlıidi tedrisat kanununa mü

zeyyel talimatname mucibince, aabah 
lan oaat 8,30 da derılerine yetitmelı 
mecburiyetinde bulunan muallimler 
vaktinde dertlerine yetİJebilmelı ~ 
kendilerine YeMİt temin eden vali 
beyle Oslrüdann gayyur kaymalıa. 
mına, Anadolu yaka•mda oturan u
kerj mektepler heyeti talimiyeıi bil
ba••a tetekkih- etmetkedirler. 

14 yatında katil 

A nkua civarmda bir kayde 14 yıı
' şında bir çocuk tanrdrğı Jırzlardaa 

12 yaşındaki Fatmayı sevmiş, ala
J nıryacağı~ı !nla.!"'.~"· zav.ııı lırzı 

l 

Muhabir mektubu 

Zingal ormanların.da 
küçük bir cevelan 

Şirket teessüsünden beri son 
sistem techizat vücude getirn:ıiştiı 

Ayancılt.'da umumi muhabirimize reiaket edtn Jr:a.vmalı:am 

Nuri Beyle Baha, Haydar ve Hamit Beyler 

AY ANCIK: Vatandaılarrınız ara ı mekanlarını yerli mallarla :zarif bi.r 
llllda Ayaacığı bilenler pek azdır. ıekilde ıüılemnişti. 
Çünlıü h_11ra11 evvel~en _beri ne bir Zıngal' da 
:rol uğragı ve ne de hır ti.....et kay-
nağı değildi. Fakat yalan nmanlar- Bana refakat eden ka,ymakar Nu· 
da burada t"-İ• olunan kereıte fabri- ri Beyle Hükiimet komiseri ve ld· 
katı eayeıinde Ayancığı artık herkes man yurdu reiai Baha Bey, Belediye 
tanımıı ve müb.iın bir kaynatma ye- reisi kaymakam mütekaitlerinden 
ri olınuıtur. Bununla beraber oraya Haydar ve ıirketin müdür muavini 
silmek için lıir çolı miitküJib 8'ize Hii.mit Beylerle fabrika da bir müd
almabdırl det meıgul oldum. Ve Ylll'ID (oto ti

Yazın bir dereceye lıaclar "yahat 
mümlriin İte de kııın ne kanıdan ve 
ne de denizden gitmeğe iııı.kan yok 
tur. Ben ise Sinob'a kadar gelmit 
iken Ayancığı görmeden avdet ede
ınadinı ve uri t ... iaat ile tölaret aJ. 
llllt olan bu lıaza merkezini mutlalıa 
gömıeli idim. 

Nasıl ıitm•ll 
Bıırayı ıönııek için içimde uya

nan 11n11ya rağmen bir tünü imkan 
bulamadım. Zira: Karadan açılan 
yola henüz tat clôfenmediii için or· 
talık bir samur derya11 halinde, de
nizden iııe motörle ıritmek pek teh
likeli olduiundan hu, da imkin ha
ricinde idi. Binaenaleyh Samsun'• 
gittim ve orada metııul iken Cüm
huriyet vapurunun Ayecığa uğra. 
yacağıru haber alclmı ve hemen ha
reket eyledim. 

Ayancık'ta 

Cümburiyet vapuru erkenden A· 
yancığa demirlemiıti. Deniz oldnkça 
dalğalı idi. Biraz daha belılesem bel
ki çıkamam diyerek hemen bir kayı
ia atladım. Bata çıka ıahile geldim. 
Denize uzanımı ahtap bir iıkeleye 
rampa ettik. iskeleye çıkarken baca
ğım zedelendi az kaldı denize düte
cektim. Buranın byılıçılan çok Ji. 
kayt insanlardır! Kayığı iakeleye ya 
nattırmalıı ve miqteriyi rahatça sı
lıannak ilminden bi baherdirler ! Js. 
kele üzerinde lıeni büyüle bir ımmim; 
yetle lıarfıhyan polis Saim Efendi 
ile birlikte eneli belediyeye ve SOP• 
rada hükumet konağına gittim ve o
rada, uzaklardan medhu senasını 
iıittiğim genç kaymakam N 11ri Bey
le bükilmet komıeri Baha, belediye 
reiıi Haydar ve ıirlıet müdür ınua· 
vini Himit Beylerle tanııtmı. 

Ziyafet •• :ıigaret 

Gazetemiz naımııa belediye de ve 
rilen ziyafetten tonra fotojraflan
mız çekildi. Am müteakip heı> bir
likte mqbur Zingal ıirketi mües1e
ıeleriı>e gittik. Çarııdan geçerken 
güzel ve ari mağazalar gözüme i)j. 
fİyordu. Bilhaua ,taıarruf ve iktıaat 
b•ftuı olmak dolay11ile hunların ea-

Fransa'da vergi 
hasala ta 

PARIS, 23 A.A. - (;esen kinu
atlftvel zarfı1>da -.i huılib tah
mlnata nazaran 73 milyon noktan o. 
laTalı 3 milyar 3&0 milyoadaa ilıoıret 
....,._.tur. 

Japonya'da intihabat 
TOKIO, 23 A.A. - Hali hazırda 

Japonya' da en ziyade mevzuu hah
tolan cihet, yakında icra edilecek o
lan ve faaliyetle haurlanınakta bulu
nan intihabattır. Diyet feıholundu
iu ande ekseriyeti haiz hul11nan mu
halefet fırka11, programının balkın 
mergubu olmaımdan dolayı tekrar 
ekseriyeti elo geçinc;eğine kani bu
lunmaktadır. Hükllınet fırka11, lııen
disinin halk nazarında daha ziyade 
mergup oldufuna ilan ~kte ve li 
•klıal 250 yeni aza ile iktidar mev
laiine geLneği beklemektedir. 

Malaga'da vahim 
arbedeler 

MALAGA, 23 A.A. - Umuııü 

rizen ) le dağlarda lııi teaİlah da gör 
ınek üzere oradan aynlchm. Bu tir· 
ket 926 aen...U.de teeHÜa eylemit· 
tir. Şimdiye kadar vilcude getirdiği 
tesisat: 

c ... iın bôr lıletme ınüdiriyet da· 
ireıi, kereıte ve aandık fabrikaları, 
(28) kilometrelik hattı havai, 48 ki· 
lometrelik dekovil, elektrik ve dahili 
elektrilı tramvaylan, atelyeler, mağa 
:uılar, dağlarda ki kere.le naklin• 
mahıuı kuru ve ıulu oluklar ve hay 
vanla cerrolunan diğer oluk tertibat· 
lan ve havuzlardan ve teferrüatı sa
ireden ibarettir lıi bunlar hep ııon 
ıiıtem tecbizat ve tesisatı ihtiva ey· 
lemektedirler. 

Eski ve geni oa:ıig~t 
Asırlarca unutulmuı ve ihmal e

dihniı olan Ayancık şimdi Ciimhu
riyet sayesinde bir devrei tarakki 
ve tekamüle girmektetdir. Arazinin 
sok aarp ve ormanlık olmasından do 
layı ziraat mümkün olamadığı ve yol 
ıuzluktan dolayı da muvuala11 bu
lunmadığı için ticaret mümkün ola· 
madığı cihetle halk çok fakir düı· 
müıtü. Hatta o derecelerde zaruret 
ve ihtiyaç için de kalmıılardı ki Hi. 
Wiabmer buraya yardnn eylemek 
mecburiyetin de bile kalmııbr. Şu 
hal böyle devam eylemekte iken A· 
:ranaldılann başına tali giinqi dolJ· 
ınuı ve kazada bir refah devresi açıl 
ınıttır. lıte Zingal şirketi burası için 
bir membaı hayat olmuştur. 

Ormanları 
Ayancık kaza11na bugünkü refah 

ve saadeti ı:etinneğe sebep olan or· 
manlar alıali ve hazir" ile büyük bir 
varidat membmdır. Ru ormanlar çok 
lnymetli ve çok vasidir. Yalnız şİr· 
ketin iılettiği k<snn 53,000 hektar
dır! 

Malı11uUifı 
Arazi dar ve dağlıkbr. Diğeı· kı. 

ıımlanda ormanbktı.r, Onun i~in bu 
ra da ziraat olamamaktedır, Burada 
mepzulen. elma1 armut, ke!lanc, kc. 
ten tohumu, yumurtf\ yetiıir ve mı· 
11r zeriyatı da fazlacadır, Mahsulatı 
kifayet eylemediiiindeD un . ve oaire 
hariçten getirilmt.ktedir. 

Raııp KEMAL 

Casua Herig, tevki~ 
ediJdi 

SRAZBOURC, 23 A.A. - Pazar 
t ... i giiaii, bak.imin oclaaı:ndalıi pence 
reden atlamak suretile kaçınış ol:.n 
c:uua Heıig tevkif edilmİltir. 

Amerika ve Fransanı 
tahdidi teslihat tezi 
V AŞINGTON, 23 A,A. - Ame

rib, tealihabn tahdidinden evvel 
emnii seli.meli talep eden Fnumz te 
ııine itiraz etmemekte fakat hunun i
çin Amerik•'nm temin.t venneğe 
davet edilmemeri prtım ileri •iir· 
mektedir. Maamafih, Fn1D1B'nın önii 
müzdeki Lauııanne konleranaında i· 
leri •iİnDek tatavvurunda lıolundu. 
iu bahri t..ıilıatın tııbdidi teklifi bir 
nebze hayret tevlit etmİftir. Ameri
ka kara teolihatmın tahdidini aru
ri addetmekte ve Fransız ltalyan 
lıahri itiliifımn tahakkukunu temİM 
amade hulunmalıtadır, Fakat büyük 
zırhblar hacminin 35,000 tondan a
pğı indirilmesine muı..ı.ı..t eyliy• 
cd&tir. 

Amerika, Fransız ıneb'u1an mec .. 
!isinde meh'uılar tar'lfından ileri ıÜ· 
rülen bir Fran• Amerikan mÜt<' . 
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Sulh mükafatını koyan Nobel 

dinamiti icat eden adamdır 

Memlekette 

iz mir 
Erkekleri 

Tavil Zade Vapurlan / 
İZMİR POSTASI 

·fl&ııııl. Saadet r ~ Vapuru her 

Pazartesi ak· 
şamı on yedi<le Sirkeciden ha
reketle Gelibolu, Çanakkale, 
İzmire azimet ve Çanakkaleye 
uğırayarak avdet edecektir. 

:.;$ u:1cü Kolordu 
ilanları 

Birinci fırlka krtaatı hıı.yva-11 
natmnı saman münaıkıasasm

da verilen fiat paha1.ı görül
müş ve münakasası na1cledil

miştir. İhalesi 26-1-932 tarih 

sah günü ısaat 13 te komisyo

numuzda yapılacaktır. Taliple . 

!!"in şartnamesini almak üzeııe / 

her gün ve münakasasına işti-' 
rak edeceklerin de vakti muay- ıl 
yende tkomisyonumuza müra
caatları. (46) (284) 

Dr. Celal T evfil< 
Zührevi ve idrar yolu ·hasta
lıkları mütehassısı: Sirkeci, 
Muradiye caddesi No. 35. --

Nobel, tahrip vasıtalarını kuvvetlendirmek suretile 
harbin önüne 2eçmek istiyordu .. 

Aralarında bir güzel
lik kralı 

seçeceklermiş .• 

Her .gün saat 14-18. 

.J ıaiau 1188 da E.uropeaa iamin· ı 
de bir' lnallia Y&puru AapinYlll lima
nında ta_m., lıaaan ...,._..tı. 

Rıbtana batlı duruı. yapur, bopltt
lırken anbarlanncla nıkua •elen müt 
hit bir infiWı: ile ber ha"8 olmuftu. 
Rıhtım lıln iki yüz .-C tulünde 
tuzla bus olmuı, civar anterepolu-. 
dan birinin du van yıkılmt, tehir ele 
bir çok evler vahim surette haaara 
uiranuttı. 

Birieci WiWo mi ..... lıir ro
mörkör ftpuru açığa ydııu..ı. iate
miı, fakat ikinci Ye •nci iıdiWr
lardaa - Y&punlaa hayır lıalma 
mıtı. Bu kazada kırk yedi kip öl· 
müt Ye aayııız insanlar yaralanmrı· 
tı. 

Bu bldiaeden u zaman evvel, hiı 
yolcunun Nevyork'ta Grenwiçb ole 
linde unutttıiu onkiloluk nitroslJ· 
cerine infilak ederek, bütün sokağı 
berbat etmİf Ye yaya kaldrnmmda 
bir buçuk metre derinliğinde bir ÇU 

kur açmııtı. 
ikincisi hirinciden feci oLôrak biri 

birini takip eden bu bidiıeler, dün· 
ya efkilnnı heyecana dütiirmüftü. 

O tar.ibten iki HDe en-el, 3 eylıll 
1864 de Stocldıolm civarında lıir nit
roglycerine fabrikatı infililc ebnİJtİ. 
Şehir balkı hükumete müracaat et
tiği, için fabrika tabiplerine ayni 
yerde tekrar fabrika açmalanna mü 
saade eclilmemiıti. 

Atpinwal limanındaki vapur faci 
aaının tevlit ettiği heyecan daha he
nüz ıükı1n bula.am.rıtı ki, San Fran 
ıiıko'da bir nitroglycerine depoıu 
infilak etmiı ve on dört amelenin ölü 
müne aebep olmuıtu. Daha sonra 
biri Sidney'de, cliieri Hamburg civa
rında Krummel de iki fabrika daha 
berbaq oldu. 

Bu infiliklerin meı'uliyetini ara· 
yan efkin umumiye, hu kadar tebli 
keli bir sanayi itine giritmit olan 
cüretkir mübendioleri takbih ediyor 
!ardı, bu mühendisler içinde Nobel 
isminde bir adam Yardı ki, bu ioim 
o zamanlar halkına çok bir ıey ifa
de etmiyordu. 

hı'T<li bir kimyaker olan Alfred 
Nobel 1J teırinienel 1833 de Stock 
holm'de doğmuı ve gençliğini baba 
sı Emmanuel Nohel'in Kırım muha
rebesinde Ruıya'cla idare ettiği bir 
mühimmat fabrika11ııda geçİnnİftİ. 

Emmanuel Nobel memleketine 
döndükten sonra 1864 de bir nitrog
lycerine ıirketi teıia etti. Maruf No 
bel'in babası bu maddei infiWayeyi 
icat ettniı bir insan değildi. Nitrog
lycerine ı847 de Sobrero isminde 
biri tarafındıın ketfedilmiıti. Fakat 
Nobel'in babını 11naat noktai naza
nndan bu maddei infilakiyenin fay 
dasını anlanuıb. Maalesef bu mayi 
maddei infilikiye emin değildi. En 
küçük bir sademe infilakı mucip olu
yordu. Bu sebepten Nafia iılerinde 
btimalinde tereddüt ediliyordu. 

Alfred Nobel iae babaoırun yapa· 
madığ•nı yaptı. Uzun <:aman bu mab 
zurun izateıini tetkik etti ve bir t• 
S'ldüf s..oo:ycsinde o meseleyi halle mu 
vaffok oldu. Na•ılsa bir yerden top
ı-ağa bir milular nitroglycerin.e dö
lti.lınüştü. Nobel busuretle mayi iç
miş toprağı telkik etmek merakına 
düştü. Biraz kireçli olan bu toprak, 
••kletinin üç mioli nitroglycerine İç· 
mi,ti. Bunu takip eden tecrübe müo 
bet netice verdL Yeni bir maddei İn· 
(ilakiye meydana geldi. Daha ucuz, 
daha emin ve nitroglycerineden daha 
müthi, •. Bu maddeyi kemali emni
yetle nakletmek mümkün oluyordu. 
işte dinamit dediğimiz ıey de bu ıu 
retle ortaya çıktı. 

N o bel bu ihtiraından iatifade1" 
hazırlanırken lıir çok mütküJlerle 
karıdaıtı. Yukanda -zikrettifimiz in 
fililder aeriainden aonra, bütün clü11 
ya Nobel t.brikalanndaıı çduın me
vacla bo:rt<otaj yaptılar. V alııa Nolıel 
töhret alnıqtı. F üat bu kadar eani
yane bir ihtiraı ortaya atan adam
dan en cüretkirlan bile çekini:rordu. 
Kara banıt kimin neyine Yetİ!miyor• 
du? Sroutopol lağamlan, Oniaiaia 
bombalar1, Magenta'nın, Solferinon 
un topları kafi miktarda iman öJ. 
dürmüı defiller miydi?Nobel lıör ote 
le inmek istese kencliaini kabul etmi 
yorlarclı.. Hele baY1al Ye sair qya ile, 
kat'iyen." Seyriaelain tirketleri ..,._ 
purlanna dinamit tahmil etmiyorlar 
dı. Londra' da Nobel mamülitından 
on iki cl.ı. limana llOkulmadı ya 
daha -.İ1"tle hareket etmek iata
yenler bunlann hepsini açıkta deni
ze attıı.r. 

Hülaıa IMitun bu mıifkülit içinde 
oberin yeni ve eoki dünya payı

lahtlannı :ıiyaretı faydasız kaldı. 
Y alnm Nobel sebatkar ve kendine 
itimadı olan biı- adaındı. Y avaı )'llY&f 
hütün bu müşkiilatm önüne ıeçti. 

1869 ela vaziyet ııöyle idi: l•.eçte, 
Alman,.a'da Avuaturya'da, lıviçre'· 
de ltal,.acla, Finlandiya'da, ispanya
da, Poctekiz'tı. diı.mit fabrikalan 
ltliyordu. 1871 de Nobel lngiliz hü
kllmetinia de mukav-.etiai kırdı Ye 

Glaskova'da hir dinamit fabrikası aç 
tı. Franaa'cla iae 1866 ela üçüncü 
Napoleoa'dan yüz bin frank tahıi
.. t almıflı. 

Bu tarihte dinaınit .. nayij almıı 
yürümüıtü. Nobel bütün bu muaz
:ııam iti idare ediyordu.. Bu aefer de 
Japonya'da, Cenuhi Afrib'da, Karuı 
........ llirenlya'da fabrikalar açıldı. 

IZMIR, 21.- Burada 20-30 ya
fllldakİ erkekler arasında hir ~
lik müsabakaoı yapılmasına daır bır 
cereyan vardll'. 

Bazı muharrirler yazılarında böy
le ı,;,, müııabakann yapdmaıma ta
raftar görünmektedirler. Bu mubar
rirlerden Kemal Kimi! BeJ hakem · 
heyetinin dörtte üçünün kadm olma
" fikrindedir ve erkek pzelli;inin 
kadın tarafından daha iyi anlaJılabi-
1-tine kanidir: 

lzmirde grip 

Yoku bileti vapurda da ve 
rilir. Adres: Yemişte Tavilza
de Mustafa ıbiraderler. Tele
fon: 2,2210. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz Postası 

Sakarya 
vapuru 25 Kanunusani 

Pazartesi lZMIR, 22.- Grip butalıiı ıit· 
tikçe arbyor. Halk ve mektepliler a
rasmda hastalık gittikçe çoğalıyor. 
lzmirde gripten 20000 basta olduğu gunu akşam saat 17 de 
tahmin ediliyor 1 Si.rlı:eci Rıhtımından ha· 

·eketle, (Zonguldak, İnebo-
1 ·u, Ayancrk, Samsun, Ordu, 
ı }ires<..n, Trabzon Rize ve 

Kaplan mı? 

IZMIR, 22.- Eğridere köyünde (H ) · t 
bir köylüye aaldıran di~i bir kaplan ope ye ~zı~e ve 
öldürü!miiıtür. Kaplanın boyu ı4 aynı ıskele 
~-- !erle Görele, ve Ünyeye --.tır. 

, uğrayarak avdet edecek-
Sekiz bacaklı kuzu tir. Fazla tafsilat ıçıı:; 

';i.ııkeci Meymenet ham al· 
Anadolu cuetelerinden: Geçen· d r -- ·· 

terde lneboluda bir koyun çek garip ;;,n a acente ıgıne muracaat . 
bir kuzu dofurmuıtur. . . '·el. 22134. 

tan~ı:.ı~:r~~==:~~~ ~~-=::~r;a!:= ı =~~~~=~,\~~~tı=n ~~~ te muhabiri hile gitmiıti. ';Ju acip j 
mahlukun ıekiz bacağı ve bır kuy- ' 
ruğu iki midesi vardı. Kuzu bir .müd 1 t 1 ' 1 ı 
det sonra ölmü, ve cesedi teşhir e
dilmiştir. 

Trabzonda çiçek 
hastalığı 

- KARADENİZ 
POSTASI 

• 

1 

İstanbul Sıhhiye aktanna 

ambarında mevcut olup ordu

da istimale <Salih olmıyan 2 ılca- I 
lem ecza a1eni müzayede ile 1 

satılaca'1ctrr. İıhalesi 25-1-932 

tarih pazartesi güııü saat 14 te 
. komisyonumuzda yapdacaık

tır. Taliplerin şartnamesini al

mak üzere her gün ve münaka· 

saya iştirak edeceklerin de va:k 
ti muayyende komisyonumu-

za müracaatları. (8) (27) 

Birinci Fırka Topçu tabu· 

nınun hayvanatımn arpaları 

kardınlacaktır. İhalesi 26-1-

932 tarih salı günü saat 15 te 

komisycnwnuzda yapılacaktır. 

Taliplerin şeraiti ve kırılacak 

arpa mikdannı anlam:k üze

re Selimiyede F. 1. Levazımı-

na ve vakti muayyende ıkami

syonumuza müracaatları. (37) 

.--DİKKAT! 
Mevaim mür.aııebetilc 

Büyük T enzilai 
İatanbulda Sultan Hamamında 

Balcılar .. 
mağazaaından ihtiyaçlarını te

min etmeleri muhterem mÜ1tftİ· 
lerimi:Wı mecıfaatleri ilı:tinsrn

dandır. 

Sergimiı; 16 İkinci Kanun 1932 
Cumarte<oi günllnden itibaren a
çılı::tır. 

F ıraatı kaçlrmaylnlz. 

1'enzi.lat: <• 10 - ',c 30 

Samsun icra da .. 
iresi kongordato 
merciinden; 

Samsunda Hacı zade Me-

Allred Nobe1 TRABZON, 21. - Çiçek butahğı 
kendioinden daha genç bir katibe a- devam etmektedir. Bütün memleket 
nyor . ., aıdanmaktadrı. ıs hasta tesbit edil-

Erzurum (243) 

s'ut Mahdumları unvanile. 

Samsunda Kumpanyalar cad
desinde 12 numaralı dairei 

mahsusalarıncta icrai ticaret e· 

den ve İstanbulda Siı·keci

de Liman hanında 16-17 numa 

ralı yazıhanede ve Bafrada Re

ji civarında 34 numaralı mağa

zada şu'bcleri bulunan Rfü;tem, 

Osman, Mustafa, Süleyman ve 

şürekasının Komandit ve nef

sine izafetle bilesale ve ta:htı 

vilayetlerinde bulunan müte

veffa Mehmet efendinin sağir 

evlitları Şahide, Müjgan, Or

han, Süzan, Türkftna izafetle 

bilvelaye merhum Mehmet 

.Beyin zevcesi Hafize Gült:r 

Hanun ve Beylerden mütesek

ıkil Komandit ve Komanditer 

şi.ııketi eshabı matlO.be olan 

borçlarını vakıit ve zamanile 

tediye edememeleri hasabile 

Kongıoırdato talebinde bulun

muş olmasına binaen yaprlan 

tetlkikat neticesinde icra ve if
las kanununun 277 inci mad

desine tevfikan Kongordato ta 
lehinin nazarı itibare alınma-

Hiç yorulmayan "dinamit kralı,. mü 
temadiyen bu müe11eıelerini dolat•· 
yordu ve diyordu ki: 

_ Benim vatanım çalıştığım yer 
dir ve ben de her memlekette çahıı
yorwn. 

Nobel 1891 de Franoadan ayrıldı 
ve Sanremo'ya yerleıti. Bilahera da 
memleketine döndü. laveçte mevadı 
infilakiye üzerindeki tetkikatım bı
rakmamakla heraber, kimyayi elek
tiriki ile meıcul oldu. Bilba.taa ıun'i 
ipek, •un'i kauçuk ve bamızı kihrit 
imalini tetkik etti, Fakat bir çok se
nelerden heri muztarip olduğu kalp 
butalıimdan dolayı 1895 de tekrar 
Sanremo'ya gitti ve Ol'ada 10 kilnu
nuaani ı896 ela meoai oda11ncla füc· 
ceten ftfat etti. Olümünden bir kaç 
gÜn ene! yüz yinni dokuzuncu ihti 
nı beratını almr· bulunuyordu. 

Dünkü makalemizi okuyanlar gör 
mütlerdir ki Alfred Nobel yarım aı· 
ra yakın bir zaman içinde, hep ölüm 
aanayü ile uğraımııtır. Dinamiti ket 
feden bu adam, bu met'um kqfinden 
azim istifadeler temin etti ve haJka
larmın ölümü mukabilinde, kendisi 
zengin oldu. 

Burada bir sual varit oluyor: Bu 
kadar •- ortalığı tahrip eden dina 
miti ile, batta beteriyetin efkirmı 
aleyhine çeYİren bu adam, naıd olu
yor da, bugiinkü telakkimize göre, 
büyük bir sulh adamı diye tanınıyor? 

Nobel, faizleri senevi bet mükifa 
ta tebıiı edilmek üzere 3ı milyon 
kuron ( 43 milyon albn frank) para 
hibe etti. Bu mükifatludan ilk üçü 
mesaisi ile heferiyete en ziyade hiz
met etmiı olan hir fi:ıiıyene, bir kim 
yq•e ve bir doktora verilmektedir. 
Bir müWab da id-1 aabaımda en 
ıayanı dikkat eseri yazan edibe Ye
rilmelrteclir. Betinci miikifatı da 
"Nobel ıUU. aıükafatı,, dır. Bu ınü
kilfat, onun lııtediii tarza göre, mil
letlerin brd"§lltinde, ordularm tab 
dit veya kamilen ilfaamda Ye ıulb 
koqresinio inkiıaflnda en ziyade 
fayduı <loku- İn•na Yerileceldir. 

iddia ederi• ki Noı.et, ibtiralan 
nın azim elısımiyetinden tevahbuı 
ederek, ciMa nazarında hir neyi iı
tiifara ı...z.:ven, hiyle hir harekete 
lüzum gönnüttür. Lüin iuanlar 
Nolıeli mücrim addedebilirler mi? 

Umumi harpte tayyareler, kabili 
aevk halonlar ve tahtelbahirler de bu 
kadar muum inoanlan ölüme sürük 
lediler. Tayyareyi Clement Ader, 
kabili sevk balonu Santo• Dumont, 
tahtelbahri Guıtaw Zede, rüteym ha 
linde de o1.., meydana •etinniı in
aaıalardır. Bunlar da müaim mi? 

Nobel her lıalde müstakbel ordu· 
ların dinamiti istimal edeeelderl11i an 
Iaıruıtı. ı876 da fÖyle diyordu: 

- Bea öyle mütbif bir maddei in 
fiWüye vücude ıetirdim ki, artık 
bundan sonra milletlerin muharebe
ye ee.oaret etmeleri imkiinı kalma
mıftır. 

Zaten ıeı4 den beri fennin terak 
"kisi kadar, muharebelerin önüne ıe 
çecek hir kuvvet olmadıiı oöylen1p 
duruyordu. Her halde kanlı mubare
hel•e aebebiyet verenler, ili.imler de 
tiJdir. Demek ki fennin mükemmeli 
yeti ile İntan alılakııuo zaafı ara11n
claki aykmlığa bir çare bulmak 
lizım geliyor. 

Nobel'in, sulh hakkındaki hweri
ni filizlendiren La baronne Berthe 
Kinı ky de Süttner iııninde Avut• 
t11Fyalr hir bdındır. ı876 ela Viyana 
gazetelerindea hirinde ,öyle hir i.li.n 
çıku: "Kniı: üç yaşında bir mühen
dis, mesai arkadaşlığı yapmak üzet;e 

vapuru 27 K. sani !------------
ÇARŞAMBA l İş~~:ii~:~:ı:~~~;::: Baron de Süttner'in mürebbiyesi miştir. Bazı yerlere karantina konul. 

olan Conteoae Berthe Kinky Yerilen muştur. 

işi kabul etmekten ziyade, mesaiyı Bundan ba•ka kızanuk hastalık 
anlamak merakile bu kırk üç yaıın- da baflamıştı~. Çiçek hastalığının 

;ünü akşamı Sirkeciden ha- Buru Vilayeti dahilinde t~göl 
·eketle (Zongulda:t, İnebo- Kazasına merbut Hayriye ve Ma· 

daki mühendise cevap vermitti. Fa- G · b ı ı 
kat Alfred Nobel İmzalı bir mektup ümıiı aneden geldiği an aıı mııttr. J u, SamsWl, Ordu, Kireson, den Karyelerinde ıimaleon eu çık· 

alınca hayret içinde kaldı. U l h d J 
Conteıae -daha o zaman Baron de r a a Y ut arı 1 

frabıron, Sürmene Rize ve tığı mahalldcn itıibarw Evliyani de-
H.ope) ye gidecektir. ' ğimıenine kadar Sinidi dere moc-

Fazla tafsiiat için Sirkeci ı' .-ası ve oradan kın! tepeye hattı 
l elkenci hanındaki acente- müstakim ve tarkıen Kızıl ~ 

Süttner ile evlenmeınişti.Nobel ile be yakalandı 
raber Pariıe gitti. Çünkü Nohel Pa-
riı'te yeni biı· laboratuar açmıştı IZMIR, 21. _ Urla yolunda 4 
Nobel'in mahremiyetine ııirmek ko- otomobili soyan 3 haydut Urla ciYa- ı 

'.iğine müracaat. Tel. 21515 bed ile Çomakçı Küçük Tepe, Çatal 

lay bir fey değildi. ÇiWcü Nohel, d Kir aki · d • 
kendisine yaklaımak iıtiyenlerin rın a ' ızman köyü y run e J&n· l l!lll•••••••••••ll! 

• darmalarrn p.Ôıu&una dütmüılerdir. , zengin olmak kasdile, kendisinden it 
koparmağa oavaıtıklarını biliyordu. Haydutlarla jandannalar araımda ı 
Conte11e Nobel'in sadeliğini ve büs- bir müsademe olmuttur. Haydutlar 
nü tabiatını sevdi ve Nobcl'de edebı karanlık içinde kaybolmuılardır. 
yatla aan'ata kartı olan zevkini kati .. 
besinden aaklaın,;dı. Hatta ona boş 
zamanlarında yazdığı şiirleri okudu 
Bilbaaaa Byron'a kartı zaafı olduğu
nu söyledi, 

Nobel, nib~yel fikirleri kendi fi. 
kirlerine uygun kıymetli bir mesai 
arkadatı bulmut olduğundan dolayı 
bilbaua izharı memnuniyet ediyor
du. 

Bir aralık lıveç kralı kendisini 
alelacele latokbolm' e çağırdL Sekiz 
gün annra Nobel Paris'e döndüğü 
vakit, ConteHcİn Baron de SütneT'e 
mülaki olmak üzere Paris't~n ayrd
IDlf olduğunu öğrendi ve Conteue 
çok •eçmeden Baron'la evlendi. 

N o bel böyle alelacele kaçtığı için 
katibesine serzenİfte bulunmadı. Yir 
mi tene muntazam surette muhabe
rede bulundular. Nobel işlerinden 
bahsediyor, sulha aırk olan Conteose' 
ise, dünya sulhu hakkındaki fikirle
rini anlatıyordu. 188..'l da " silahlar 
af&tr! Bir hayatın bikiyeoi,, isimli 
bir kitap çıktı. Büyük bir akit yapan 
bu kitap derhal bir çvk lisanlara ter
cüme edildL Bu kitap Baronne de 
Süttner'in eseri idL Nobel genç ka· 
dmı tebrik için kendisine uzun bir 
mektup yazdı. Oç ııene sonra Beren 
de toplanuı. aulh konsreıini mütea
kip Nobel, •eDÇ kadına fU •tırfan 
yazıyordu: 

"Karfı karııya ıelen iki kolordu
nun hiril>irlerini bir tek •niye için 
de mabvetmeje k~dir bulundukları 
gü11, medeni milletler deb§el ve haıi 
yetle ıeriliyecekler ve kol ordularını 
geri çaiıracaklardır • ., 

Hiç ~üphesiz dinamit muhterii, 

Biraz aonra bunlardan Karaıöz 
oğlu Battal silahlı olarak tekrar pu· 
suya dütmüt ve yakalanmıştır. Yine 1 
haydutlardan ol•n çoban pehlivan 1 
Osman erte•i gün Urlada hamam- j 
dan çıkarken yak~lanmıtttr. 

Haydutlann yolculardan 3000 ı;. 

ra 9 tabanca aldıkları anla9rlmııttr. ı 
YakalnnanJarın ü -ıtlerinde 500 lira i· 
le yolculara ait birçok e,ya çılanqtır. 1 

iki haydut da cürümlerini itiraf et· 
mi~lerdir. 

Davetler 

Malul zabitan ve 
şehit etimlerinye 

Beyoğlu Askerlik Şuhesi Riyase
tinden: , 

1 _ Maliıl Zabitan ve Memurin 
menıubini Askeriye ile Şehit Yetim
lerinin Y oklamalan icra Olunaca· 
imdan ellerinde lıulunan rami -
net rapor Ye ..W veaikalarla t"""7e-

2 _ Tütün ikramiyetinin tenii
ne deYam olııomakladır eabahı iatill
lıakm pazar ye perıemlıe sinleri 
Beyoğlu ı.aymakamhğuıda toplan
makta olan komisyona. 

3 _Tevzi müddetinin hitamına 
az bir zaman kalımı olduğundan bll 
ı ._:iddetten sonra geleceklerin para· 
lannm veriJıneyecefi ilin olunur. 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapuru Karadenize 

Bülent VAPURU 

25 ~· Pazartesi 
&anı 

(Zonguldak, İnebolu, Ayan· 
cık, Samsun, Ünye, _ürdu, 
Gircson, Trabzon, Rize, ve 
Mapavrı) ye azimet ve av
dette aynı iskelelerle Sür
:nene ve V alk:fikebi~e uğra
yara:k avdet edece'ktir. 

Müracaat mahalli, Ala
iye Ham ı inci kat Tel. 
' 1037 

LLOYD 
TRIESTINO 

Limanımıza muvıısaLitı beklenen 

GASTEİN va,puru 26 IWıwımni 
sah (İUlya Ye Yunıaaiıttan) d-. 

GRAZ ..puru 27 ~ çar

fll'Dba (!Aalya Ye Yunanı.tan) olan. 

Limanımızdan laareket edecek 
Vlllpl11'1ar : 

STELLA DİTALİA wpıaı 24 
Klinunanl Paz.ar ..wah _,. 10 da 

(Llı>yd Eı..>reıı) olaralr C~w. Bren 
dizi ve Td_,) ye. 

hayatının sonlarına doğru dünya tul !!!!!!!!!l!!!!!!!!!!Be!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
hüniin temini için, efki.rm defiıme .. 
aine kani bulunuyordu. Onun için 
ne kadar muhrip top tüfenk ve saire 
yapılaa, milletler yine akıllanmazlar. 
Ancak dünya aulbüne ifık, insaniyet 
muhibbi adamlar yetiıtinnek ve bun 
!arın sulh fikrini milletler arasında 
köklqtirmelerine çalııınak lazım ıe
liyordu. itte Nobel'in sulh mükifab 

GASTEİN V'IJl"'RI 27 KinunMnl 
çaqanıba CBurgaz, V..-na, ,.. Eöa

tıence) .,e. 

hıı fikirden dotmuıtur. 
10 kanunusani 1901 de açılan bu 

mükifatlan alanlar araamda x ıuaını 
bulan Rentgen, verem hakkındaki 
tetkikatile töhret alau doktor Kocb, 
maruf cerrah doktor Carrel, Pierre 
Curie ve Mm Curie uzan seneler ma 
larya ile airaıan lngiliz binlııııım 
Ronald Rou, difteriye kartı serumu 
ile mqhur Berlin'li döktor Emil 
Behring, edebiyatta Snlly Prud 
homme, Miıtral. Sienkiewicz, Mau
rice Maeterlinche gibi simalar gör
dük. 

Sulh miikAfau ise birinci sene Sa 
libiahmerin mıie11iıi olan Henrl Du
nant ile P•rit meb'uıu Frederic Pas 

ay arıuında taksim edildL Bu meb'ııı 
1885 de meclise yerdiji bir teklifi ka 
nunide ciimhurlyet bükı1nıet.İn.İD bü 
tün dünyada aiJi,blann bırakdarak, 
milletler araımdaki ihtilaflarda 
beynelmilel hakeme müracaat edil. 
meai yolunda tetebbüoatta bulunına
amı istemiıti. 

En son olarak sulh mükafau aa
bık f ranaız hariciye nazın M. An.. 
tide Briand ile müteveffa S~ 
mann ve ceneral Dauvea aralannda 
taktim edileli. ı905 de ise aulb müki 
fab Baronne de Süttner'e Yerilmitti. 
Bu mlikilfatr bizzat Nobel'in taıclik 
n teyit ettiğine JÜphe yoktur. 

Dünya ıulhcüleri daha uzun müd 
det ne kadar ınütkülata teadüf eder 
lene etsinler, Nobcl'in koyduğu mü 
kifat bunları teıvik yolu .. da kıymet 
li bir amil olacaktı;· . 

GRAZ v;ıpu.ıu 27 kmwı.sani çar
,,..,.ma (Burgaz, Vaına, Klieterıce, 

Novorosi.ıık, Potl, &wm, TnbZ011 

Ve s.ın.uo) a. 

(COSULİCH LlNE) ~aıı'Ta

mnın lülıa vapurlarına aklıamıa e
dilerek §İmali ve cenubi Amerika 

limanlarına gitmek i~ 4ıenzi.Utlr 
doğru bilet verilir 

Her nevi ta.fsil.lt için Gaıatada· 

Mumhane (Llyod Tricstino) _.. 

-.tes>ne Telefon Beyoğ;kı 4878 

veya Galatas.arayında abık Seliııilı: 

bonmaqeai binaamdaki y.azıh?nele 
cine. Telefon Beyoğlu: 2499 ve ya

hut Sirkecide Kırzade harund.ald 

y.azıh.anesine mürnaaat edilmeoıi Te 

lefon İstanbul 235. 

tepesi ve Çanak Kaya tıcpesi mevki
lerinden bilmünır Odun tepesine 
hattı münkıeflir ve cenuben odun te
pesinden bed ile Kızıl K.ay.a tepe· 
sinden bi!mürur Gök kaya tepesine 
battı münkeair ve garben gök kaya 
tC\Pesinden bed .ile Dundar tepesin· 
den bilmürur mebdei hudut olan su 
çıktığı maluUle hattı münkesir ile 
mahdut ve meaaha.i sathiyeai dört 
yli.ı on ıiki ceript<m ·İl>att:t arazide 
Şeyh Mahmut ve Sabri ve Kadem 
w Hiisamettin Efendilerle Ömer 
ağa -afmdan 11 Kinunıevveıl 314 
tarihli ruh9'1tnameye mU.ıtcrıiden 

sına karar ve 278 inci maddesi 

müoibince de iki malı mühıct 

verildiği ilan olunur. (302) 

• • • 
bittaharri zahire çılcarılan altın ve Samsunda Hacızade Mc
gümüş eserini havi bakır w çinko s'ut mahtumları Mehmet 
madeni dokıaan <lolııuz eene müddet- ı ve Şürekası Şiı-keti Kon
le mlımaileyhim uht....ine ihale olu- ı gordato Komiserliğinden : 
rıac.ağından Maadin nizamınaır.-min 
otuz al~ıncı ve olııız yedinci madde- Kongordato talepkrınin aa 

leıri mucibince ~yfi~tl ihale~ ;. zarı itibare alınmasına karar 
tir.azı ol.anların ilAn tarihinden jtıf. 
haren iki ay milddet zarf...ıa An- ve iki malı mühlet alan Sa1;11-

lıarada iktisrt Vekaletine ve mahal- sunda Hacı Zade Mes'ut mah-
iftde -kamı riliyeıte mlll'acaat ey· 

iıcmeleri ilan ol.unur. twnlan Mehmet ve şürekası 
-------------l şidtctinden alacağı olan esha

ltanbuıl 5 iAc.i icra memurluğun
dan: Zeliha Münevver hanımın Hü 
.eyln efendi zı.. ... ıearlde ısoo liTa 
alaceğı.nduı dalayl mahcuz Ye açık 
atWıma .ile paN)'A qtYX~ ka 
Tar veriknGalatada makara<:ılar cad 
desinde 32 No. ıl.u ik:i kattan ibaret 
ve 3420 ·lira. kıymetinde dükkin 
27-2-932 günü eaat 14-16 ya kadar 
birinci arUırma ile atıl.cakta-. 
Şamame.si 11-2-932 tarihine müsa
dif perşembe günll divanhaneye ta
lik edilecektir. Arttırmaya i§tirak 
için yüzde ıo temitıııt atmır. Hak
ları tapu &kitlrile sabit olmayan. i
potekli atacaldıluıla diğer a.IAka
darlarm v.e ~Hak hakkı alıipleri

nin lıü haklarau ve huamile fa.iz 
ve ma...rife dair olıan iddeal•ırı il~ 
tarihinden itibareın evrikı mü11Mte
lcrile 20 gün içinde bUdimıo\tti 

Jlzımdtr. Alııııi taktirde halı:ılıarı ta
pu aici.Uerüe ııabit bulunmayanlar 
satış bedelinin ıpaylaşmasından ha
dç k:alırlı&r. Gayri menklılün müır 
tuiye ihaleel günlinden itibaren i~-
1eyecek wr&ila' ve sair ril9u:n müt
teriye aittir. Alikadaıılann icra ve 
iHis kanunumm 119 uncu ....ıdeei
ne göre tevfik.1 ~kot -.eleri ve 
daha Jliyade malOnwt almak ;.ı,,. 

yenlerin 931-3379 dosya numarasile 
İstanbul S inci icra memuduğuna , 
müracaatları ilin oluntır. 

bı ımatliibun tarihi ilandan iti

baren 20 gün içinde alaca'<:la

mıı Samsunda mevlevi hane 

caddesinde 18 numa~alı avu

kat İ~mail Hakkı Beyin yazı· 
hanesinde ıkain şirketi mez

·kUre Kongordato komiscdigi

ne müracaat etmeleri ve müd

deti mezkure zarfında müra

caat etmiyenlerin Kongardato 

müzakeresinden hariç bırakda 

cakları ve alacaklılar topl:ın

mıya davet ve toplanmıya te· 

>kad<lüm eden on gün içinde ve

sikaları tetkik ooebilcceklerini 

ve Kongocdato teklifini müza

kel'C etmek için eshabı matlü

bun 28-2-932 tarihine müsadif 

pazar günü saat 14 te şirketın 

Samsunda Kumpanyalar cad· 

desinde ıkain 12 numaralı mer· 

.kez binasında -hazır bulunma· 

lan ilan olunur. (303) 

Samsunda Hacı Zade Meı;'ut 
Mahdumlan Mehmet ve şü
rekası §İrketi Kongordato 

komiseri 



G. ve. A. BAKER Beyoğlu, istiklal 
caddesi 

No. 306 • 308 HAYDEN 
1850 senesinde müesses Türkiyenin en eski ve en asri mağazalarıdır. 

Beyoğlu, İstiklal 
caddesi 

. No. 479 

, 

sonu B 0 Y Ü K SAT 1 s · ı Mevsim 
• 

Devam ediyor 
. ' Şimdiden yeni fiatlarla mübayaa etmek ' EN DUN FİATLARLA tedarik ve temin etmek demektir •• 

• En iyi ve birinci nevi mallar - Cins itibarile geçen seneler mallarının aynı - Müstesna fiatlar 
Mağazalarımızın Prensipi: En mükemmel malları, her yerden satmakt,r. 

Balıkyağı içemeyenlere: s s RU u .. 
~~~~~~~--~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-JUBO~ 
JÜBOL: baıma sınnaı o

zere olmak için 
her ak~m bir 
komprime (Jü
bol) alınız . 
Parls hastaneleri 
müteahhitleri 

Barsakları yeniden 
tamir ve ihya eder 

fNKIBAZ 
ŞATELEN 

MÜESSESATI 

BllCımum ecza
nelerde satılır. 

4L TİHABI EMA 

USRETIHAZIM 

MİGREM 

Baifırsaklann nazımı olan ( JÜBOL ) inkıbazdan mustarip 

olanlara muayyen bir saatte defi hacet etmelerini temin eder. 

3185 numerolu biletle 

200,000 lirayı kazandıran 
Karaköy'de eıki Borsa Hanı altındaki M. Gazi gişesini 
~ talisizlikten tikliyet edenlere tavsiye ederim. Turhan ~ 

İş Sahibi Olmak için .... .._ 
Türkçe okumak yazmak bilen efen-Oiler şu zirdeki ilimlere malik 

olarak. her hangi bankaya, ticarethaneye müracaat ederse maalmemnu
niye kabul olunur. İlle şu dar zamanda boş gezmek, işsi• kalmak günah 
değil mi? 

Çarşamba ve Cumarteai günleri saat 16-18 ve akşam 18-20 ye kadar 
iki sınıf açılmıştır. Malfunatı ticariye, ilini hesabı ticari, usulü def
leri: Basita, muzaafa, pakradomar, Amerikan uaulü ve baonkacılık dört 
ay zarfında kamilen tedris olunur. Son imtihande muvaffak olanlara 
şehadetname verilir ve iş tedarikinde muavenet edilir. 

Dersler 30 Kanunaani Cumartesi başlıyor. Programı meccanen al
mak ve kayıt olmak içion, her gün Bcyoğlunda Amerikan sefarethanesi, 
yanında Amerikan Lisan ve Ticaret dersan,,,.ine müracaat. Hususi 
de...Jer öğleden evvel kabul olunur. 

Agop Pakraduni 

KARON ALMAN K1TAPHANES1 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
. 

İdaremiz matbaasında mevcut işler bir vaziyette 1 adet 
57X82 eıl:>'admda hurufat ve yine aynı eb'atta ,bir adet taşma- 1 

kinC6i ile 40X30 cb'adında bir adet pedal makinesi bilmüzaye- J 

de satılaca'ktrr. Müzayede 1-2-932 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 te Haydarpaşa matbaa Müdürlüğünde icra kılına
caktır. 

Talip olanlaırın ~r gün matbaaya müracaatla makineleri 
1 

görebilecekleri ve matbaa ile Haydarpaşa mağazasından da 
müzayede şeraitini müş'ir şartnameyi tedarik edebilecekleri ve 
müzayede günü ve saatinde matbaa müdürlüğünde hazır bulun 
malaırı ilin olunur. ( 217) 

1 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Başlamıştır. 

Alh keşidelik olan işbu tertipte 50.000 
numara kamilen ikramiye veyahut 

amorti kazanacakhr. 

. 1. Cİ ıe,i~e: 11 ' ~ ~ J T l~l2 
Büyük ikramiye 30.000 liradır. 

Biletler Satılmaktadır. 

latanbul Belediyesi ilanları 1 
Beyoğlu Belediye Şube6inden: Kurt azmam bir köpek bu-

1unmuştuır. Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satıla
caktır. (308) 

liaıata' da: 
Karaköy'de 

kain meşhur 
Büyük elbise fabrikaları, asri biçim ve garanti 

mal vererek en ucuz satan mağazadır. 

• .' l ... . " 
Kadın~ erkek ve çocuklara mahsus elbiseler, parde
süler ve pa t )ların mütenevvi ve müntahap çeşitleri 

T ediyatta teshilat 

Siz de Bir Kumbara Alınız! •. 
-·.. ... . ·I ' • ... -

İLAN 
TUNEL S1RKET1, Bey 
oğlu ve Galata iıtaıyon-

Jandarma Satın Alma 
Komisyonundan: 

larında yolcuların fazla Jandarma için 36000 metre kışlrk eLbiselik ıkumaş ıkapalı zarl 
beklemelerine meydan 
vermemek İçin 1 şubat la almacaıktır. Taliplerin şartnameyi gönncık için her gün ve 
1932 tarihinden itibaren 1 münakasaya iştirak için de 3-2-932 çarşamba günü saat an be-
birinci ve ikinci mevki a- 1 şe kadac Komisyonumuza mi.iracaat~ar_r._(_ı_9_o) ______ _ 
rabalardan müteşekkil 1 
katarlar tesis edeceğini lST AN BUL T CARET MUDORLOGONDEN: 
muhterem ahaliye arz ile İstanbul Fırm.crlar esnafı cemiyetirun idare iheyeti intihabı 
keıbi şeref eyler. 26-1-932 Salı günü Galatada Havyar Hanınıdaki cemiyet merlke-

Istanbul Tramvay Şirketi 

İLAN 
Y olcu1arın fazla yavaş inip binmeleri yüzün 

den Tramvay arabalan duraklarda lüzumun
dan ziyade kalarak umum seyrü sefer bu su
retle teahhura duçar oluyor. 

Istanbul Tramvay şirketi, bizzat kendileri
nin ve halkın menfaati namına, yolculardan 
~aha süratle hareket etmelerini rica eyler. 

Bundan başka yolcular inecekleri ihtiyari 
durağı, ondan evvelki durağı geçer geçmez 
biletçiye bildirirlerse ıürat ve intizama yar- · 
dım etmiş olurlar. 

Aynı maksatla, bir ihtiyari duraktan ara~ 

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

lstanbul, 19 Kanunusani 932 

Müdiriyet 

Jandarma Satın Alma 
Komisyonu Riyasetinden 

Jandarma için (12000) çift kwıdura kapalı zarfla alınacak
tır. Taliplerin şartnameyi gönneık için her gün, münakasaya iş
tirak için de t.:klif ve tcminatlarile 3-2-932 çarşamba günü saat 
onlbire kadar komisyonumuza miiracaatlan, (191) 

Harik Hayat Kaza ve 

Sirgortalannızı Galatada Unyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886 . 

Belediyeler 1 
40 atmosfcrlik, halis keten, çok sağlam 

İngiliz Hortumlarımız geldi 
TEKLiF İSTEYiNiZ 

Rosımbauer itfaige Tulumba 11• malzemesi 

Ha/il Sa/ihMüe••esesi:Perşer»lıepazarı S7 

Mektup adresimiz: Galata, posta 
kutusu No. 482 

MOD1R1YET \zinde yapılacağı ve saat 10 dan 16 ya ıkadar intihaba devam 
.. _____ .. ___ _., olunacağı alaıkadarana ilan olunur. •••••---~·--ııı _....;...;.;,..:;:._;;_;_ ___ ;;;;,.__________ --•Doktor--.. 

İstanbul İkinci İcra Memurlu- ı Üsküdar T~ Beıpnemunluğun.. Mühim bir 

ğun.dan: Bir borçtan dolayi merhun dan: Çengc.lköyünde Kaldırım -- ı keşif Ahmet Rasim 
ve mahcuz <>lup ikinci arttırma ile kağmda at.ik 6 No ile müraklmrn ADEMi 

Doktor 

Rusçuklu Hakla 
Beyoğlu, İstiklal caddesi 

Büyük Parmak kapu, Afrika 
hanına bitişik Apartnnan 
No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
Saat: 14-18. 

Dr. A. KUTiEL 

paraya çevrülmesi takarrür ede.n Er mukaddema bir kıt'a bağın remin İKTİDAR 
mis Emniyet Kartal Muhtelit hi&- ve gürümüniioı 26 hiMe itibıuilc 6 mağlup oldu 

se senedatı 28-1-932 tarihine müsıa- hissesi Halim Ağanın Wııe-in.de vlRILINE 
dif perşembe günü aaat 14,15 e lı:a- olup vukuu v.:fatile ver~ ba- Erkekler için) 

d ı ,___, Esh T-L .,. del.intikal Ahmet Nuri efendi hiue Ferhlıne 
ar sta:nuuı.ı am ve iilUIVıtmt 

sini ahere ııatımk üzre mtıra.cut et- Kadınlar için) 
Bor&aSın<la eatılacağmdıaın talip o- mi§tir. Mabıo1Li mezkfu- ecneden p- '.;enç ve dinç 

• !anların mezkOr gün ve saatte ma

hallinde hazır bulunacak memuruna 

müracaatları idan olımıur. 

ZAYİ - İstanbul lisesi orta kıs

mından aldığım mezuniyet tasıdikna 

mesini zayi ettim yenisini çıkaraca-

yi mahallen müııtahl olmasına bi- hayv1111tın 
naen sureti tasuruf hakkında 18.bki ıilsye vı Hor 

monlarından 
kat icrası için tarihi 1lindan ôtiba· mllrekkcpdr. 
ren 10 gün eonra maha.!Jine memuı- &c:zaneler 
izam luılınac.ıığmdan bu yerin tasar- den ara
rufiıle al.Skadar olanlar varsa bu müd ymız. 

Cilt üh. • h tal kl .. ğımd~n eskisinin hükmü yoktur. Be ve z rcvı as ı ar mu-

det zarfında yetlerinck ki vesaik iJe 
bitlikte Usküıdar Tapu idares>ne 
veyahut yevmi mueyyen<le mahal
liıuk sabahleyin 9Mt 10 da haz.
bul=cak tapu memuruna müra
caat eylemeJeri iJan oılunur. 

Dr. T AŞÇlYAN 
Zührevi hastalıklar tedavihaneai 

tehassısı. Karaköy, büyük mahalle· ! şiktaş Şenlik dede bakkal sokağı 38 

bici yanında. 34. İbrahim oğlu Ziya 
Eminönü Minaayan eczaharıeei kar
tıgmda1ı:i a-0kak No. 4. 

Etfal hastanesi dahili 

hastalıltlar miltehassısı 

Şifli, Yeni ista;;ycıın, Sebuhyan a
pllrtımanı ikinci kat 4 numara. 
Hergün 3 den 8 e kadar '-ta 

kabul eder. 

1 8 İDc4 icra memwıhığun-
: Bir deylıiıı temini o.tir., için 

mahcuz bir adet Göo:de6 HalJBI ile 
bir adet Horııoıan Hal1&1 v.: jki add 
eakl ve köhne UfBk halısı ikni 
zayede eurıctile 28-1-932 perş.: 

günü aaırt l+tıe Sandal Bedııstanm 
•tllacaktırı Alıcı olanılaTm yev 
mi mezkOrde memıuruna münıcaaı-
lan ;.Jan C>laınur. --··-·------·--MiLLiYET MATBAASI 


