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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Fransa 
İngiltere 

Tamirat meselesini müzake
re etmek üzere 25 kinunuaani
de Lausanne'de bir kooferan• 
toplanacaktı. Şimdi bu kon.fe
rans yerine, 24 kinunusamde 
Mac Donald ile Laval arasında 
bir mülakat vuku bulacağı bildi 
rilmektedir. İngiliz ve Fransız 
batvekillerinin bu müli.katlan, 
bize Lausanne konferansının te 
birine amil olan sebebi anlatı
yor. 

Evveli İngiltere ile Fransa, 
aralannda anlatmadan Alman
ya ile kartılatmak istememitler 
dir. Ameri1'anm hazır bLv.ınma 
dığı ve İtalyanın doğrudan doğ 
ruya Alman noktai nazarını ka
bul ettiği bir konferansa, İngil
tere ile F ransanını da ihtilaf ha
linde ittirak etmeleri Almanya 
ya çok elveritli gelecekti. Geo-ç! 
V ersailles konferansından ben 
İngiltere ile Fransanm bir ta
kım beynelmilel meseleleri ay
n ayn zaviyelerden gördükleri 
vakidir. Fakat tamirat kadar 
ciddi bir meselede ve Almanya 
nm da ittirak ettiği bir konfe
ransta bu iki aabık müttefikin, 
açıkta açığa muanz vaziyette 
bulunduklan görülmemiıtir. 
1921 Waıington ve sonra da 
Londra tahdidi tetlihat konfe
rıımlannda İngiltere ile Fransa 
ayn ayn noktai nazarlan müda 
faa etmi9lerdir. Fakat nihayet 
bu konferanslar eski müttefik
ler arasında müzakerelerden iba 
retti. 

Lausanne konferansının içti 
mama engel, İngiltere ile Fran 
sa arasındaki ihtilaf olduğuna 
ve timdi bu iki devlet başvekili 
anlaşmak üzere içtima edecek
lerine göre acaba mükaleme ' . mevzuu yalnız tamırat me 
selesine mi münhasır ka
lacaktır? İngiliz - Fransız 
münasebatının Versailles sul 
hünden beri geçirdiği isti
haleleri bilenler, tamirat et· 
rafındaki ihtilafın, bir sebep ol 
maktan ziyade ba9ka sebeplerin 
doğurduğu netice olduğunu 
takdir ederler. Bunun içindir ki 
tamirat meselesi hakkındaki 
noktai nazarlan telif etmeğe ça 
!ışırken, Mac Donald ile Lava!' 
in, iki devlet araaındaki daha e
saslı ibtiliflann da halline te
tebbüs etmeleri tabiidir. Yak
latmakta olan tahdidi teslih~t 
konferansı da böyle umuınl bır 
anlaımağı zaruri kılmaktadır. 
Zira İngiltere ile Fransa ara
sındaki ihtilafların en ehemmi
yetlisi tahdidi teslihat meselesi 
dir. Ve Venailles'dan sonra ilk 
aynlıt noktası da 1921 senesin 
de Watington bahri tahdidi tes 
lihat konferansında bu mesele
nin müzakeresi sırasında olmut 
tu. İngiltere denizaltı gemileri 
nin ilga11nı teklif etmit, Fransa 
bunlann müdafaa silahı otduk
lannı iddia ederek kabul etme
yince, İngiltere ile Fransa 1905 
te aktedilen Antant Kordiyal'
den beri irk defa olarak, açıktan 
açığa ihtilafa dütmüttü. Lon
dra bahri tahdidi teslihat kon· 
ferımsında da gene hafif kruva
zörler etrafındaki ihtilaf yüzün 
den Fransa bet mukavelenin i
kisini imzalamamıttır. Gerçi bu 
ikinci ihtilaf, İtalya ile Fransa 
arasında görünmekte ise de ha
kikat halde bu da İngiliz - Fran 
SIZ ihtilafıdır. 

İngiltere harbi umumiden 
sonra deniz hakimiyeti nokta· 
ıından yalnız Amerikanın mü
aavatını kabul etmi9tir. Avrupa 
ya kartı vaziyeti harpten evvel 
ki vaziyetinden farksızdır. Ve 
bu, hali lngilterenin en basaas 
tarafı olmakta devam ediyor. 
Fransaya Almanyanm silahla
rından tecridi suretile Avrupa 
kıt'uında istediği emniyeti te
min ettikten sonra kendisi de 
denizlerdeki hakimiyetinin hiç 
bir taraftan münakaşa bile edil
mesine razı değildir. 

Diğer taraftan Fransa da 
'.Avrupa kıt'asındaki hakimiyeti 
ni Mlame edebilmek için tahdi
di teslihat hakkında bazı noktai 
nazarlarının kabulünü iıtiyor. 
Meseli efradın tahdidinde ihti
yat sınıflarına gençlerin hesaba 
katılmamasını istiyor. Silahla
rın a nen tahdidi yerine bütçe-

1 
ıranla a 
Herkes türkçe Kuran 

dinlemek istiyor 
Dün de bazı camilerde türkçe 

Kuran okundu. 
Yarın için büyük hazırlıklar var 

1-

Yukarda Selçuk camilnde, aşağıda 

Süleymaniye camiı'nde dün türkçe 
Kur'an okunurken 

Türkçe kuran hareketi, tanmmıı 
hafızlarımız araıında derhal layik 
olduğu alaka ile kartılanmıştır. Dün 
de Hafız Burhan B. Beyoğlunda 
Kamerhatun camünde, Hafız Ke
mal Bey, Süleymaniyede, Hafız Ya
tar Bey de Aksarayda Selçuk cami
inde kuranı türkçe olarak okumuı
lardır. Hafız Zeki Beyin de Dolma
lıahçecleki Viıne zade camiinde türk 
çe kuran okuyacağı haber alınmııtı. 

• Zelü Bey, nezle olduğu için camie 

(Devamı Sinci sahifede) 

Milli bir resim 
galerisi lazım! 

Bir çok kıymetli tablolar şurada, 
burada dağınık ve 

bir halde mahvoluyor • 
:r;>erışan 

Ankarada mi//1 resimlerin bulunduğu mil:ıe binasının dahiline bir nazar 

15 kinunusani 932 tarihli nüıha- bu tablolar ve &'aleri meaeleıi · hak
mmn aan'at sütununda reıaam Elif kında Gü:ıel San'atlar Akademisi mü 
Naci Bey müzelerin bodrwnlannda dürü Namık lımail Beyin de müta
rutubetten bir talcun kıymettar tal>- lealannı 22 kanunusani 932 tarihli 
lolann çürümekte olduğunu yazmıı, (Devamı S inci sahifede) 

!erdeki masarifin tayinini isti
yor. Bütün bunlar Fransanm 
Avrupa kıt'asındaki hikimiy~ti 
ni idameye hadim tedbirlerdır. 

Fransanın karadaki hakimi· 
yeti ve lngilterenin denizlerde
ki hakimiyeti iki meseledir kiı 
bu devletler arasında on dört 
seneden beri alıt verite mevzu 
teşkil etmektedir. Bu~dan. e~
velki muhafazakar kabıne ıktı• 
dara geçtiği zaman Hariciye na. 
zırı Chamberlain ile Brine ara
sında kara ve deniz hakimiyeti
ni mübadele suretile esaslıca 
bir itilaf hasıl olmuştu. Fakat 
sonra gelen Mac Donald kabi
nesi bunu kabul etmemitli. 

Fransanın İngiltereye kartı kul 
!andığı silah denizaltı gemile
rinin intası ve hafif kruvazörle 
rin in§aah meselesidir. Diğer 
taraftan lngilterenin de Fransa 
ya kartı kullandığı silah muh
temel bir Alman rekabetidir: 

Mac Donald • Lava! mülaka
tında bu esaslı ihtilifm başlıca 
mükaleme mevzuunu teıkil ede 
ceği fÜphesizdir. Ve bu mükile 
melerin vereceği netice de bir 
hafta sonra toplanacak olan 
tahdidi teslihat konferansının 
mukadderatı üzerine birinci de
recede mühim bir amil olacak-
tır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. dün Dolmabah

çe sa;aymdaki dairelerinde 
meşgul olmuşlar ve bir tara
fa çıkmamışlardır, 

Tevfik B. Ankaraytt gitti 
Riyaseticümhur Katibi u

mumisi Tevfik B. dün ak
şam Ankara'ya gitmiştir. 
Tevfik B. bir iki güne kadar 
1 stanbul'a avdet edecektir. 

Muahede 
Nasıl 
imzalandı? 

--
TAHRAN, 24 (Milliyet) -

Radyo ile - lran ile aramız
daki hudut meselelerini hal ve 
Jasleden muahedenin burada . . .... . . 
ımzası, samımı merasıme vesı 

le verdi. imza merasimi Har
biye vezr"ri Esat Hanın kona
ğında cereyan etti. Hariciye 
vekilimiz Tevfik R.üştü B., 
lran Hariciye nazırı Frugi 
Han akşam konağı teşrif etti
le.r, şereflerine mükellef bir zi
yafet verildi. Muahede gece sa 
at bir buçukta imza edilmiştir. 

Havalar son derece karlı 
olduğu için hey'et Bağdada 
harektini 1 ran hükumetinin ri 
cası üzerine salıya tehir etti. 

Osman 

... Resmi tebliği 
son haber '3rimiz
de okuyunuz. 

Nezle 
Salgını 

Mekteplerin tatiline 
lüzum görülmüyor 
Şehrimizdeki erip ve nezle 

salgını olanca tiddetile devam 
ediyor. Evlerinde hasta yatan
lardan maada, i§lerine gelenler 
de öksürmekte ve ak11nnakta
dır. Bütün mektepler dezenfek
te edilmektedir. Bunun için ba
zı mektepler yarım gün, bir gün 
tatil edilmişlerdir. Hastalık do
layısile mektebe gelmeyen tale 
be ve muallim nisbeti yüzde el
liye çıkmıttır. Devairde me
murlar arasında da aynı nisbet 
vardır. Maarif müfettişleri, sıh 
biye müfettişll"ri lefti9lerine de 
vam ehrektcdir. Bayram tati
line az bir müddet kaldığı için, 
mekteplerin tatili doğru ve has 
talığm sirayetine l•arşı müessir 
bir tedbir addedilmemektedir. 
Bu hususta alakadar bir zat di
yor ki: 

- Mektepleri bir hafta ka
pamak sirayetin önüne geçmi
yecektir. Mevcut talebe ve mu
allimle tedrisata devam en mu
vafık şekildir. Yalnız dezenfek
teye azami dikkat edilmekte
dir.,, 

lzmirde de mektepler 
kapandı 

IZMIR, 24 - Burada &'riP &'İttik 
çe aalgın bir hal almaktadır. Tal~
nin ekserisi basta olduklanndan dun 
den itibaren mektepler tatil edilmiı
tir. Hastalık ıim~iye kadar misli gö
rülmemiş bir ıekilde etrafa ıirayet 
etmektedir. Bazı evlerde bütün ev 
halkı yatağa düımii,, ayakta kimse 
kıılmamııtır. 

Maurice de Kobra 
Sof yada 

SOFYA, 24 (Hususi) 
Fransız muharrirlerinden Mau
rice de Kobra ıubat ayı zarfın
da Sofyaya Fransız sefirine mi 
safir gelecektir. Burada üc kon 
feranı verecektir. 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umaml Ne,riyat ve Yazı Müdilri) 

ETEM İZZET 

g 
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• 1 esele im 

Adliye vekili 
Dün geldi 

Yusuf Kemal Bey 
bir kaç gün 

şehrimizde kalacak 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B. 

Adliye vekili Yusuf Kemal 
Bey dün Ankaradan §ehrimize 
gelmiş ve doğruca Çamlıcadaki 
evine gitmiştir. Vekil Bey dün 
evinde istirahat etmiş ve adliye 
ye gelmemi§tir. Yusuf Kemal 
B. birkaç gün tehrimizde kala· 
caktır. 

Heybeliada 
Sanatoryomu 

Yatak kadrosu 125 e 
iblağ edilecek 

ANKARA 25 (Telefon) -
Sıhhat ve İçtimai muavenet ve· 
kileli Heybeliada şanatoryomu 
nun tevsiine karar vermittir. 
Ünümüzdeki haziranda bu mü
essesenin yatak kadrosu 125 e 
iblağ edilecektir. Doktor ve 
hemşire kadrosu da tezyit olu
nacaktrr. 

inşaatı ikmal edilmekte olan 
paviyona bir paviyonn daha ili 
ve edilecektir. 

Sanayi birliği 
Kongresi 

Dün deri ve palamut 
meselelerini görüştü 

Milli sanayi birliği senelik 
kongresi dün birlik merkezinde 
yapılmıştır. 

Dünkü içtimada vaktin yetiı 
memesinden dolayı esas rüzna
meye girilmemittir. Bundan do 
layı esas ruznamenin müzake
resi için içtimaa üç tubatta de
vam edilmesi kararlattırıldı 

Dünkü toplantıda bilhassa 
deri sanayiine ait meseleler üze 
rinde görüşülmü§lÜr. Yerli pa
lamut ve hülasalarmın sanayide 
istimali meselesi etrafında bir 
çok fabrikatörler söz aldılar. Ne 
ticede: Yerli palamut ve hulasa 
!arının debagat fabrikalarında 
azami yüzde 30 mikdarmda 
kullanabileceği hulasa yapan 
fabrikaların ikrarı ile sabit ol
du. 

Bundan sonra / 1 Haziran 
932 de nihayet bulacak olan 
muafiyet cetvelinden sonra ha
dis olacak vaziyet görütülmüt 
ve fabrikaların dunnaması için 
her fabrikaya senei sabıka mu
afiyetinin rubu mıktannda ser
bestçe ithal müsaadesi itasmm 
temennisine karar verilmitlir. 

İçtimada muhtelif sanayi ıu 
belerine taalluk eden daha bir 
çok tali me&eleler ııörüşülmüı
tür. , 

Çin .. Japon münasebatı 
inkıtaa uğruyor mu? 
Japonların Changhai'a asket 

çıkaracakları tehdidi 
Amerikada endişe uyandırdı 
N~NKIN, 24 A.A. - Çin - Ja,. 

, pon dıplomaoi münaoebabnın inkitaı 
keyfiyetinin Çin • Japon buhranının 
son aafbaaını tetkil etmesi mubte-
meldir. Bu tedbir, T chan&' • Ka.i -
Cbek'in de hazır bulunduğu halde 
hükümet liderlerinin aktetmit olduk
tan bir konferansta M. Tagene Chen 
tarafından teklif olunmuttur. 

Maamafih henüz hiçbir ıey takar
rur etmit değildir, yalnız umumi in
tiba bu tedbirin, evvelden ifta edil
meıi üzerine Japonya'run Çin liman
larını abluka etmesi ihtimali mevcut 
olmakla beraber, herhalde ittihaz o
lunacağı merkezindedir. 

Waşingtonda endişe 

VAŞiNGTON, 24 A.A. - Japon . 
lann Ghanghai'a asker çıkannak teh 
clidinde bulunmaları, bir takım hi.di 
ut vukuunda Japonya ile diğer dev
letler arasında zuhuru muhtemel 
müıküller dolay11ile Vaıington'daki 
reımi mahafilin fevkalade nazan dik 
katini celbetmektedir. 

Nevyork'ta bulunan M. Stimson' 
un gaybubeti dolayıaile vaziyet hak
kında M. Hoover ile müıteıar M. 
Castle görütmüştür. 

Amerika hükumetinin son derece 
ihtiyatla hareket edeceği ve Aksayı 
f&rktaki kargaıalıklara girmekten te 

Tchang - Kai - Che!. 

vakki eyliyeceği tasrih olunmakta· 
dır. Bu sebepten dolayı Manille' deki 
Amerikan filosuna kumanda etmek 
te olan amiral Taylor, bahriye neza· 
retinden Changhai'a harp gemisi 
göndermek için talimat ve emir alma 
IDlfbr. Maamafih, ahval ve vukuatın 
icabatına göre dilediği gibi hareket 
etmek için fevkalade aali.hiyeti haiz 
bulunmaktadır. icabında beynelmilel 
mıntakadaki Amerikan silatıendazfa. 
nnı takviye için ıür'atle bir takım 

kıtaat gönderebilir 

Darülfünun spor klübü açıldı 

Klübün .l:Oı•t ttsminde harır bulun.anlardan bir grup 

.. ~eni !eaiı eclile.n J?.arülfünun klu-ı bir surette yapılmıttıı·. Saat 16,5 da 
b~nun küpt ~ımı dun Halkevinde içtima salonunda toplanılmı,tı. Da-
bir çok davetlıler huzurunda aamimi (Devamı S inci sahifede) 
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1 _Zeyt·ndağ ~ 
--§ Yazan: Falih Rıfkı - = 
~ 1 Şubatta Başlıyor ~ 
5fS Büyük harpte Suriye, F eleıı;tin ve Hicaz ida- : 
5 resinin hikayeler, fıkralarla yapılmış tarihi ~ 
- = E 60 Küsur Tablo ---------

Zeytindağı, Türkiye için ve Suriye için 
kaybolmut bir tarihtir. 

----------5 Falih Rıfkı B., Cemal Pa,amn Siyonist, E: 
l5 Arap, Ermeni ve bütiln •İvil ı,ıerini görmekte E: 
!5 olan büroda çah,mıt yegane zahittir. Güzel =: 
:= göriitleri, kendine mahsu• tialubu ile güzide =: 
=: muharrir İmperatorluğun son senelerini ve son =: 
;;;;; adamlarını canlandırıyor. § 
=: Eserden bir kaç satır: =: 
§ "~ ... O s~balı kızmandanımın gözyaşlarını güç ~ 
=: tuttugunu gordilm: Çünkü siyahlı kadın, evine S:: 
§ dönerken, meydanın bir köşesinde koca$ının soğu- := 
E muş beyaz cesedi ile karşılaşacaktı .. ,, ~ - -Recep Bey Adanada.. = § 

ADANA, 24, (A.A.) - = Şu bati a : 
Cümhuriyet Halk hrkası katibi ~ = 
umumisi Recep Beyfendi bu ak l5 Af;"//" f •• f l J -

k 1 h ı ıye su un arınua --= ıam i tren e te rimize gelmit, -
belediye ve fırka erkanı tarafın ~ ,-
dan kartılamnı9tır. •llllllllllllWIUllllllHllllllllllHHllllllllllllllllllllllllllllllll 



Garp milletleri geri milletleri yiyip NM. Lkaval'in 
bitirinciye kadar her şey ut u 

yolundaydı. Bu kaynak tükenince •• 
----

Alman mahafilinde 
ne tesir yaph? Eğer bugünkü dünya, harp

ten evvelki dünya gibi, zengin 
hakim milletlerle fakir mah
kum milletler diye ikiye bölün
müş olaaydı. 

Eğer buhran malıkılm, f~ 
kir milletlerin ızbrabı olaaydı, 

Harp, ya hakim milletler 
arasında, bir rekabet kavgası 
olarak, veya mahkUm millet
lerin iayaru olarak, bir haltarzı 
addolunabilirdi. 

Ne silahsız Almanya elitin
den tımağma kadar silahlı 
Fransa ile döğütebilir; ne de 
Fransa, suftı. içinde iken borç 
vermiyen Almanya'yı, yeni bir 
harp ile büsbütün fakir dütüre 
rek alacaiıru ödetebilir. 

Şimdiki kargqalık bir ihti
laldir. Dünyanın derisi değifi
yor. Eıki nizamlar ifli.a etmit
tir. Bugünkü kargatalığı harp 
değil, akıl halledebilir. Hakiy
kate kartı kopan harp bir inti
hardır. Hakiykati yenmek ihti
rası yerine, hakiykati kabul e
den aklı rehber almıt olanlar i
se hiç bir memlekette az değil
dirler. 

lngiltere' de, eğer harp borç 
lan kalkana buhranın hallolu
nacağı fikri büküm sürmekte
dir. Birçok milletler gümrük ka 
pılarmı örerek, kapalı iktıaatta 
hal yolu aramaktadırlar. Bunla 
nn hepai buhranı bugün için, 
yarın için, bir sene için hafifle
tecek tedbirlerdir. Halbuki in
sanlar, yeni bir refah ve yeni 
bir inkişaf devri iıtemektedir
ler; insanlar, geçen aaır aanayi 
memleketlerinin refah ve inkita 
fına üstün bir refah ve inkişaf 
peşindedirler: Çünkü garp me
deniyeti her zamandan daha ile 
ridir: Zeki ve teknik tarihin 
hiç bir devrinde bugünkü kadar 
kemale ermiş değildir. 

Zeki, enerji ve tekniğin, in
sanları bahtiyar edemiyeceğine 
inanmak gülünç olur. Kusur, 
ömürlerini bitiren sistemlere 
yapıfıp kalmakta, yeni zaman
ların zaruretlerini tam vaktın
de görüp almamaktadır. 

Eski Franıız bqvekili Joa
seph Caillaux'nun ıeçenlerde 
bir yazısı çıkb. Caillau:ıı: bubra 
na tepeden bakıyor ve onun a· 

San Salvadorda 
Karışıkhk 

Komünistler bir iıganı ' 
çıkardılar 

NEVYORK, 24 A.A. - Husuıi 
bir membadan ıelen telgraflara ııöre 
bir 1 giliz harp ıemiıi, bir komünist 
kiyammm 'nlku bulmut olduğu tÖy· 
(enen San-Salvador'a doğru yola çık
mıştır. 

Kıyamcıların dahilde birçok tehir 
!eri ele geçirmiı olduldan fakat bu 
ıehirlerin bilihare bükümet kuvvet
leri tarafından istirdat edilmiı bu. 
lunduğu haber verilmektedir. 

VAŞiNGTON, 24 A.A. - Hari
ciye nezareti, ikinci bir lngiliz kru
vazörü ile iki Kanada torpito muh
ribinin San-Salvadora doğru yola 
çıkmış olduğunu haber vermektedir. 

Rochester ismindeki Amerika 
kruvazörü ile Phillpı> ve Wick iımin 
deki muhripler tam yolla Panema
dan hareket etmişlerdir . 

Bu gemilerin Amerika ve 1 ngilte
re maslilhal!,'üzarları ile ltalya kon
oolosunun talepleri üzerine gönderil
mi, olduğu ilave olunmaktadır. 

Amerika harp gemileri, şehrin ve 
Amerika tebaasının emval ve emla
lcin;n himayesini temin için hareket 
etmi~tir. 

Yunanistaının 
Mali vaziyeti 

Cemigeti akvam tarafın· 
dan tetkik ettiriliyor 

ATlNA, 24 A.A. - Cemiyeti Ak.. 
vam mali komitesi, Yunanistan ban
kasının vaziyetini Yunanistan'm 
nakti, mali ve iktısadi vaziyetini tet
kik etmek üzere oraya gitmeğe Sir 
Otto Niemeyer'i meml!r etmiıtir. Mu 
naileyh bu tetkikatını, Yunani•tan 

r.kası muamelfıtına nazaran ve Yu 
:ı.anistan'ın iktr~adea ıt:lahına çal.ıfan 

memlekctlcı-in cihan buhranının bais 
olduğu ihitatan mutevellit vaziyet 
hakkında doğru rno Linıat almalanıu 
arzu eden Yumı" hükıimetinin tas. 
vip ve müzaherctin~ istinaden yapa· 
caktır. 

tağıda yürüyenlerin ayağına do 
latan baait &rızalarını bertaraf 
ederek toplan bir ha.ap yapı· 
yor: "1810 da dünyanın nüfu· 
ıu 680 milyon idi. 1913 te 1 
milyar 750 milyon olmuftur. 
Bir aaır içinde dünyanın nüfu. 
su bir milyar 70 milyon artmıf, 
hemen hemen iki miıli olmuş
tur. 

"Ya ATrupa? 1810 da bu 
krt'anm nüfuıu 180 milyon idi. 
1913 de 450 milyon! 103 ıene
de Avrupa nüfuıu üç miıli art
mıt demektir. 

"Tarihte ftllsalaiz olan bu 
sıçrayıt nud iyzah olunabilir? 
Hakiyld sebep ıanayÜn doğufU 
Te inkİf&fıdır • 

"Amerikan Reisicümhuru 
Hoover Avnıpa'da erzak dikta
törü iken, Avrupa'nıo nüfuıu, 
ba.liyebileceği insandan yüz 
milyon fazla olduğunu söyle
miştir.,, 

Caillau:ıı:'nun bulduğu hal 
tarzlarından biri Afn"ka'ya ta
tınmaktır. Bu makaleyi okudu
ğum gazetenin dünyanm he
men her memleket matbuatın
dan tercüme edilmiı yazılan
nm hemen hepsinde aebep üze. 
rinde ittifak Tar. Fakat hal tar
zı herkes için başka bir tılsım
dır. Şuruı da doğrudur ki en 
iyi hal tarzımn fU fazla yüz mil 
yonu öldürmek olduğunu söyle 
yen yoktur. 

1leri garp milletleri diğer 
lat'alann geri milletlerini yiyip 
bitirinceye kadar herıey yolun
da idi. Bu kaynak tükenip bu 
milletler biribirlerini yemeğe 
baıladıklan zaman kıyamet 
kopmuttur. Sistem, nizam, ka
fa ve tarihin seyri değişecektir. 
Nasıl? 

Fakat yarının, öbürgünün 
bu nesli, gelecek neslin kaderi 
bu sualin cevabındadır. Bu ce
vap, verilmekte olan binlercesi
nin hangisidir? İnsan aklı bu
nu da sezmekte ve seçmekte 
gecikmiyecektir. 

Muztarip olmak için bir mil 
yon sebep var; bedbin olınak 
için hiç bir sebep yoktur. Çün.. 
kü ins~a inanomk lazımdır. 

Falih RIFKI 

Balkan 
Darülfünunluları 

Begnelmil•l taleb11 cemigeti 
klitibi ıımumisi geligor 

SOFYA 24 (Hususi) -
Beynelmilel darülfünun talebe
leri cemiyetinin katibi umumisi 
M. Volter Koçnik buraya gel
mittir. Maksadı hem Bulgar 
darülfünun talebe yurdu binaaı 
nı görmek -çünkü bu bina için 
geçen sene Bulgar darülfünun 
talebesine on beş bin dolar yar
dım etmitlerdi- hem de bu 
yaz Sofyada içtima edecek olan 
Balkan darülfünun talebesi kon 
feranıının ruznamesini hazırla
mak. Konferansta fakir ve has· 
ta darülfünun talebesine beyne! 
milel yardım, Balkan darülfü
nunları arasında sıla bir ilmi ya 
kmlaşma, Balkan köylüsünün 
haraen yükselmesi gibi mesele
İer görütülecektir. Bu konfe
ransa altı Balkan darülfünunu
nun talebesi iştirak edecek ve 
konferans tt"mmuz aymd:ı Sof. 
yrrda içtima edecektir. M. Koç
nik buradan Atina, İstanbul ve 
Bükreıe gidecektir . 

Bulgar sefirleri 
arasında .. 

SOFY A, 24 (Huıual) 

DERUN, 24 A.A. - Alman ıi
yui mahafili, M. Laval'in evvelki 
ıün aöylemiı olduğu nutuktan tami 
rat meaelesinin lıilline dair yeni ve 
aarih teklifler beklemekte idi. Hiikii· 
metler arasında müzakereler cere-
71lD etmekte olm.uma binaen Fran· 
sız batvtıkilinin FranS!z tezinin ana 
hll.tlarını yeniden teşrih etmekle ik
tifa eyliyeceği Berlin'de malum idi. 

Bittabi M. Laval' in Alman büku 
metini Y oung plinını bir cihet ola
rak yırtmak istemekle ittiham ve 
muahaza eb:nemit olması memnuni
yetle karfılamnııtır. Fakat Berlin 
mumaileyhin nutkunun bir kısmında 
mualıedelerin mukaddes mahiyeti ve 
Y oung planının dokunulamaz bir ve
sika olduiu suretinde oöylemİ§ oldu
ğu sözleri bbul etmemektedir. 

Deniliyor ki: Y oung pliıu, liye
teıa1Yer bir itilif değildir veolamaz. 
Bu plin, bazı terait altında vücude 
getiriJmittir "e o zamanki iktıaadi 
vaziyetin teYlit ettiği mülihazalar 

nazarı itibare alınarak yapılnuttır. 
Bu vaziyet, timdi tamamile değit
mİJtİr. Ve Bile' de toplanan mute
buaıdar, tamirat meselesinin kat'i 
ıurette halledilmes.ini de tavsiye et• 
miılerdir. 

Fransız batvekilinin mutehauıa
lar komitesi raporunun bu eıash ci
hetini tetkik etmemiş olması hayrete 
f&Ylln &örülmektedir. 

Diğer taraftan mumaileyhin Al
manye.'yı giriteceii taabhüdatı tu
tup tutmıyacağım bilmediğinden do 
layı heThangi lıir taahhüde girişmek 
huıusunda maddeten ve manen im
kinıızlık içlııde bırakan iktısadi te
niyetleri de kafi derecede hesaba 
katmamış olduğu aöylenmektedir. 

M. Laval'in muahodelerle huauai 
itiliflan ayni mahiyette telakki etme 
ıi de kabul edilmemektedir. Husuıi 
mukavelenamelere riayeti mecburi 
kılan namus kaideleri, be:vnelmilel 
mukavelelere tatbik edilemez, bil
hassa bunlar zorla kabul ettirilmiı 
olursa, Berlin' de tamirat konferan
ımın içtimaı hususunun her zaman
dan ziyade zaruri olduğu mütaleası 
ıerdedilmektedir. 

Gerek Paris'te ve ı-· rek Londra'
da Almanya'mn bu meseledeki vazi
yeti malumdur. 

Alman ıiyui mahafili, nihayet 
bu içtimıun tarihi hakkında itilaf 
lıiııl olmasının mümkün olacağını ü
mit etmektedir. 

Bilmukabele, Almanya'nm mese
lenin esasına müteallik herhangi bir 
teıebbüste bulunmak taaavvurunda 
olduğuna ihtimal verilmemektedir. 
Bazı gazetelerin vermİ§ olduklan ha
berler hilifma olarak aalibiyettar 
mahafilde Almanya'mn Paris ıefiri
nin Franıız hükumeti nezdinde mü
hiın bir tetebbü.te bulunacağı habe
ri tekzip olunmaktadır. 

Eaaoen Alman diplomaoisinin ı... 
li hazırda hattı bareketinin doğna 
olduğuna Fransa'yı iknaa çalıtmak
tan ziyade lngiltere'ye istinat etme
ğe uğrapnakta bulunduğu fÜpheden 
azadedir. 

M. Mac Donald 
Gidecek mi? 
Böyle bir ihtimalden 

bahsediliyor 
LONDRA, 24 A.A. - Reynoldo 

ıazetesi, kabinedeki ihtilafın M. 
Mac Donald'ı istifaya davet edecek 
mütekaddim bir vak'a olduğunu ,-az 
maktadır. Parlamento açılır açılmaz 
M. Mac Donald'an himaye proııramı 
m harfiyen ve tamamen kabul edip 
etmediği ıorulacaktır. Eğer kabul
den imtina edecek olursa M. Bald· 
win ile rüfekası M. Mac Donald'ın 
istifasına sebebiyet veımek için isti
fa edecelclerdir. Şimdiki buhran do
layııile parlilmeato feshedilıniyecek 
tir. Muhafazakarlar, kralın yeni ka
bineyi te§kile M. Baldwin'i memur 
edeceği zannında bulunmaktadlrlar. 

Kabine erkanı arasında 
ihtilaf 

LONDRA, 24 A.A. - Baıvekil, 
Chequers'e gitmİ§ olduğundan şimdi 
ki halde vaziyette yeni inkişaflar vu 
kuuna veya siyasi bir buhran zuhu
runa ihtimal verilmemekte ve buna 
intizar olunmamaktadır. 

Kabine içtimaııun çarıamba &Ü
nüne tehiri, muhtelif tehirlere yol 
açmııtır, bir takım kimıeler, artık 
bir itilif vücude geleceğini tahmin 
etmek mümkün olamıyacağma kani 
bulunmakta, bazılan da böyle bir 
kanaatin ha§vekil M. Mac Donald'ın 
pek uysal olan mizacını bilmemek ol 
duğunu aöylemektedlirler. 

Bu tezlerin telif edilmek üzere ol
daiu intibaı me.rcut değildir. 

M. Mutanofun Ceneve ve Lo
zandan avdetinden sonra Bul
gar sefirleri arasında büyük te· 
beddülit olacağı söyleniyor. Ye Prens Frederik Paris'te 
ni kabine Zgovor'un bütün se - PARIS, 24 (A.A.) - Dani
firlerini geriye çağırmak niye- . marka prenslerinden Frederik, 
tindedir. Netekim Berlin, Bel- dün öğleı!en sonra buraya vasıl 
grat ve Prağ aefirleri geriye ça olmuştur. Pazartesi günü darül 
ğırılm1şlardır. Ankara ve Viya- fünun mahallesindeki Danimar 
na sefirlerinin de bugünlerde ka Yurdunun küşat resmini ic-
geriye ça~rılacağı !öyleniyor. ra edecektir 

Brüning'in 
Hitlere cevabı 

Alman başvekili sert 
bir cevap verdi 

BERLIN, 23 A.A. - M. Brü
ning, Hitler'in mahtmuuna vermİ§ 
olduğu cevapta maretal Hinden
bourg'u Reichstag marifetile yeni
den intihap ettirmek teklifini reddet 
tirmek içlıı Hitler'in ileri ıürmüı ol
duiu deıilleri reddeyleınektedir. 

M. Brüning, teklifinin V eimar 
kanunu esasinin metnine ve ruhuna 
muvafık olduğunu iıbat etmekte ve 
formüllere dair olan bir münaka'8-
da Müfrit milliyetperverler reisini ta 
kip eylemekten imtina etmektedir. 
Baıvekil, vatanperverane bir noktai 
nazardan hareket etmekte ve Hitler' 
i Almanya'ıun muzayekasııun ha§lı
ca amili olmakla ve Almanya'nm 
,imcliki iktısadi sefaleti hakkında 
fırkasının ideolojisinin dar nokta11n 
dan hüküırı vermekle muaheze eyle
mektedir. 

Başvekil, Hitler'in arzularına &Ö· 
re vücude gelecek bir hükômetin 
ayni iktısadi şeniyetler kar~mnda ve 
bu ıeniyetlerin Brüning hükfunetine 
kabul ettirmit olduğu ayni yolu ta
kip etmek mecburiyetinde kalacağı
nı ilave etmetkedir. 

Bu naz.iki.ne ve fakat kat'i cevap, 
reisicumhurun intihap meselcıiode 
Hitler ile bükfunet arumda cereyan 
etmekte olan bil'az esranrengiz mü~ 
zakereleri güoün meselesi haline sok 
muştur. 

Hiıler tarafından izhar olunan 
hayrete rağmen bu müzakeratın bir
kaç zamandan beri devam etmekte 
olduğu anlaşılıyor. Mükalemelerin 
teferruatı malüm değildir. Maama
fih dahili siyaset sahasında oldukça 
ileri gitmit olduğu farzolunabilir. 
Esasen bu faraziyeyi teyit eden bir 
cihet te vardır ki o da iki tarafın mü 
tekabil mücamelekarlığı ve jeneral 
Groener'in Nasyonalistlere ıebat za. 
manları vermek lüzumunu hissetme 
sidir . 

1 Kom1u mem~eket1erde 1 

Suriye 
Hadiseleri 

Vataniler Fransızları 
protesto ediyorlar 
Benıttan Adana gazetelerine yazı 

lıyor: 

BundllD evnlki mektubumda Ha
lepte Vatanilerfe hükiimet kuvveti.,. 
ri arasında mühim bir arbede vulwa 
geldiğini ve bu esnada ahaliden üç 
kitinin öldüğünü ve otuz kitinin de 
yaralandığmı muhtasaran bildinnit
tim. Bu mektubumda hadise haldan 
daki mufasaal malumah ll§8ğıya ya
zıyorumı 

Geçen ÇB11amba ııünü Halepte 
Vatanilerle bülı:ümet kunetleri ara• 
11nda "Babül:renzep., denilen mahal
de büyük bir tokalı: muharebesi vu
ku bulmuıtur. Vataniler.. mensup 
dört :rüzli mütecaviz talııa aabalıle
yin erkenden ıayri kanuni bir eouret 
te yapılan meb'us intihabmı protes
to etmek üzere Babülyenzebe ıelmiı 
!erdir. 

Hükumet bunlarl dağıtmak için 
Üzerlerine yerli jandarma ve polis 
göndemriıtir. Halk bunlann üzerine 
sopa ve tatla hücum ettiğinden jan. 
danna ve polis silah iıtimal etmek 
mecburiyetinde kalmış ve neticede 
ehaliden üç kişi maktül ve yirmiyi 
mütecaru ıabıs mecruh dütmü,tür. 
Mecnıhlann altısının hayatından ü
mit yoktur. iki buçuk saat devam e
den mukateleyi bir buçuk saat ıonra 
yetişen Fransız kuvvetleri ııüç bal 
ile menedebilmişlerdil'. 

Sokaklara yeniden asker ikame e
dilmit ve çarşıda Tanklar gezıneğe 
başlamıftır. Bütün mahalleler Fran
sız askerleri tarafından muhatara 
altına alınmııtır. 

Akşam üzeri Vatani fırka rüeaa
ıından bir zatın hanesinde yapılan 
gizli bir içtimada Fnt111ızların halk 
üzerine kuvvet aevk..derek silib is
timal eylemelerine müsaade etmesi 
huıuıunu bütün Avrupa devletleri 
nezdinde proteıto etmeğe karar ver
mitlerdir. Protestoda ezcümle §U 

cümleler göze çarpmaktadır: 
"Dünyanın h.,.. medeni memleke

tinde intihabat esnasmda İçtimalar, 
nümayi,ler yapılır. Fakat bizim mem 
leketimizde bize hikim olan devlet 
cebir ve kuYVet istimaliyle halkı ken 
disine itaate icbar ediyor. Son İnti
habat eına•ında balkın hayahna kaı 
tedilmiş, bir çok kimseler öldürül
müş ve bir çoklan da yaralanmııtır. 
Bütün bunlann müıebbibi bükiimet
tir. Bütün dünya müvaceheıinde a
dalet ve insaniyet namına bunların 
tecziyesini iıtiyonaz." 

Vatican kütüphanesi 
ROMA, 24 (A.A.) - Vati 

can kütüphanesi salonunda ye
ni bir takım çatlaklar görülmüt 
tür. Tehlikeye maruz bulunan 
binalar terkedilmiştir. Binanın 
resanetini temin için girişilıni§ 
olan ameliyata faali:retele de_ 
vam olunmaktadır. 

ispanyadaki 
Cizvitler 

ispanyayı terketmeleri 
lazım geliyor 

MADRlT, 24 A.A. - Compagnie 
de Zcaua'ün feshine müteallik olan 
kararname, ezcümle bu tarikat men
ıuplarıwn qbu kaı·arnamenin ilim 
tarihinden itibaren 10 sün zaıfmda 
müşterek hayattan feragat etmeleri
ni amir bulunmaktadlr. Tarikat, ar
tık emlakinde serbestçe tasarruf e
demiyecek ve bu emlak devletin ma
b olacak ve devlet bunlan hayir iı
leri ve tedriaat müesaeoelerine terk 
ve tahsis eyliyecektir. 

Bu 10 günlük müddet zarfında ge
rek bankalar ve gel'ek ethas, Com
pegnie de ZC.uı'ün mevduatı, heaabt 
carileı'İ, esham ve kıyemi menkulesi 
ve sairesi hakkında maliye nazmna 
malümat vermeğe rnecbuı·durlar. 

Hükumetçe teşkil edilecek bir 
komisyon, bu ahkimm icra ve tatbi
kini temin edecektir. 

MADR1T, 24 A.A. - M. Anca
la Zamol'8, Compagnie de Zcıu•'ün 
fe•hini natık kararnameyi imzalamış 
ltr. ______ .. ..._... __ _ 
Cemiyeti 
Akvam katibi 

CENEVRE, 24 A.A. - Birçok 
gazeteler ve bilhana Nouvelle Ga
zelle de Zurich ve journııl des Na
tiono, Cemiyeti Akvam katibi umu
misi Sir ETic Drummond'un istifası 
muhakkak olduğunu ve mumailey
hin keyfiyetten pazartesi günü Ce
nevre' de aktedilecek olan hususi cel 
ıcde cemiyeti haberdar edeceğini 
yazmaktadır. 

Bu cihetin Sir Eric Drummond'un 
etrafmclakilerden tahkiki mümkün 
olamamıştır. lıtifa keyfiye6 imkan
sız değildir. Buna deir evveloe de 
bazı ıayialar çıkmıı fakat tekzip edil 
ınitti. Lakin bugün Sir Eric Drum. 
mond tamamen busuıi ve §alısi bir 
takım esbaba binaen vazifesinden is
tifayı derpİf etmektedir. 

Cemiyeti Akvam meclisi mumaile 
yhi bu tasavvurundan vazgeçirmek 
için bütün nüfuzunu ıarfedecektir. 
Sir Drummond'un tahdidi teslihat 
konferanomın hitamına kadar kiitibi 
umumiliği muhafaza edeceği 7anno
lunuyor. 

Mec'idn içtima devresi 
CENEVRE, 24 A.A. - Cemiyeti 

Akvam meclisinin bu içtima devresi
nin reisi olan M. Paul Boncour ile 
M. Masıigli, bu akşam Cenevre'ye 
muvaoaliit edeceklerdir. Meclisin bi· 
rinci celsesi, yarın saat 11 de akto
lunacaktır. 

Bu içtima devre:!İnin ruznameıi, 
pek yüklüdür, hepsi de cemiyetin 
faaliyetini aliikadar eden 41 meıele 
vardır. 

Maamafib bunların ara11ndan iki 
mesele birinci planı işgal etmekte
dir. Bunlar da birinci olarak ilrtısat 
mütchaıaıslarının raporu ve ikinci 
olarak Çin - Japon ihtiliıfıdır. 

lktuat müteııassısları rapoı·u ree
seleoinde meclisin tahlili evvelce net 
redilmİJ olan raporda münderiç tEk· 
liflerin tetkikine müteallik bir pren
sip kararı kabul etmekten ba,ka bir 
ft'Y yapması ihtimali p•k azdır. 

Çin - Japon ihtilafına gelince, Çin 
in Cemiyeti Akvam nıUakının 16 ın 
cı maddesini ileri ıü,·üp sürrniyeceği 
malum değildir. Çin tarafından b5y
Je bir harekette bulunu!muı, mecli
ıin icraatına yeni bir hukuki esaa 
vermiı olacaktır. 

Eğer Çin, böyle bir teıebbüıte bu 
lunmıyacak olursa mccliı, Mançuri 
tetkik komioyonunun teıkil edilmi§ 
olduğunu kayit ve tescil etmekten 
ve koırılıyonun raporunu beldemr:k .. 
ten başka birteY yapamıyacakbr. Fa 
kat, Çin tarafından 16 ıncı madde 
ileri ıürüldüğü tııkclirde dahi ,imdi
ki içtima devresi, ihtimal yeni birtey 
yapamıyacaktır. Zire mezkur madde 
ahkamına nazaran Cemiyeti Akvam 
tarafından emredilmit olan mütekad 
dim tahkikatın icrası yine zaruri ola 
calrtır. 

Çin'in meclisteki yeni murahba11 
M. Yen matbuat mümessillerine va .. 
ki beyanatında hükümetini Mançuri 
ihtilafına IS İnci veya 16 mcı mad
delerde derpİf edilmi' olan u ıule gö
re bir bal sureti tatbik edilmesi için 
bir talepte bulunmut olması ihtima
line dair hiçbir ıey aöylememiştir. 

Mumaileyhin beyanatına göre bu 
faraziyenin tahakkuku pek muhte
mel değildir, M. Yen, Çin - Japon 
ihtilafı meselesinin önümüzdeki salı 
pnü mecliste mevzuu bahaolacağı 
mütaleasmda bulunmuıtur. 

Viyanada darbei 
hükumet endişesi 
VIY ANA, 24 A.A ~ Resmi bir 

tebliğ, bazı gazetelerin yeni bir dar
bei hükiimet ihtimali hakkındaki he
yecanlı haberlerine telmih ederek bu 
haherleTin ulı eaaıtaıı iri olduiuna 
beyan etmektedir. Tebliğde denili
yor ki: Hükıimet İcap eden bütüıı 
tedbirleri almııbr. 

Soıyal demokrat hrkaaı, bir be
yanname nqrederek amele fırka11ru 
Soıyaliıt Schutzbund'una kuvvetle 
müzaheret etmeğe davet eyleıni,tir. 

D.A&i 
Resmi tebliğ 

Türkiye ile Iran arasında ilişikli 
'hiç bir mesele kalmamıştır 
ANKARA, 24 A.A. - Resm1 tebliğ; lran ile aramızda mu

allak hudut meselesinin halli için Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Beyefendi Tahrana gitmişti. Her iki tarafın gösterdiği hüsnü 
niyet neticesinde pek klsa bir müddet zarfında bu mesele hale
dilerek iki memleket arasındaki hududu kat'l surette çizen iti/il 
name dün akşam ıı.23 kanunusani• Tahran'da imzalanmıştır. 

Bundan maada evvelce hazırlanmış, fakat bazı esbap dola
yısile imza edilememiş olan hakem mukavelenamesi de aynigün 
de imza edilmiştir. Bu suretle komşu devletle ilişikli hiç bir me
sele kalmamış ve iki mtllet arasında mevcut ve asırların te'yit 
eylediği dostluk rabıtaları bir kat daha tarsin edilmiş bulunu
yor. 

Türk ve lran milletlerinin terakld ve tekamül sahasında sıkı 
bir temas halinde beraberce ilerlemeleri ve teşriki mesai etme
leri imkanını hasıl edecek mahiyette olan bu hayırlı neticenin 
elde edilmesi devlet mahalilinde azim meserret ve memnuniye
ti mucip olmuştur. 

Frugi Hazretlerinden gelen telgrafa ismet Paşa Hazretleri 
hararetli ve hususi bir meserret ifadesiyle cevap vermiştir. 

Teati edilen telgraflar 
ANKARA, 24 A.A. - Türk fran tahdidi badat ve hakem moabede

namesinin imzaaı münıuebetiyle Frugi Han Hazretlerile lamet Paıa Haz
retleri arasında aşağıdaki telgraflar teati olunmuıtur: 

Ankarada Başvekil ismet Paşa Hazretlerine: 
lran ve Türkiye arasındaki hudut hattım ıureti kat'iyede tesbit eden 

itilafı ve bir hakem muabedenameaini bu saatte Tevfik Rüştü Beyefendi 
ile imza etmiş olduğumtlZ11 Zatı Devletlerine bildirmekle mesrurum. 

Bu vesile ile samimi tebrikatımı takdim ederek lran ve Türk milletleri 
arasındaki ananevi dostluk rabıtalarını bir kat daha sıkılaştıran ve iki ınem 
leket beyninde yeni bir muhaleaat de"""'i açan bu azim muyaffakiyetin 
mucibi meoarnn olduğunu zatı devletlerine arzederim. 

MEHMET ALI FRUGI 
ismet Paşa Hazretlerinin cevabı: 

Tahran da Hariciye Veziri Mehmet Ali Han Frugi Hz. rine: 
Zatı fehimaneleriuin Türkiye ile lran arasındaki hudut hattının tesbi· 

tine müteallik itilafın ve Türk lran hakem muahedenamesinin imzasını bil
diren telıırafmı şimdi büyük bir meserretle aldım. Tebrikitmdan zatı fabi
manelerine aamimiyetle teıekkür eder ve bu ayni vesile ile bilmukabele ar
zı tebrikit ey !erim. 

Samimiyet hududunu a§an bir dostluğun çözülmez bağlariyle merbut 
bulunan Türkiye ve lranm aralannda mevcut yegane mu~llilk meseleyi ıo
ri ve k~ ı.t'i bir surette hal eyleyen bu vakıa, bence, iki milJetin itideki mü
naaebah için kuvvetli bir teminat teıkil etmekten ibaret kalmayıp ayni za
manda, açık kalple ve istihdaf olunan ıayeye varmak arzuyu kat'iaiyle doğ 
nıdan doğruya yapılan temasların milletler arasında zuhur eden meselelerin 
halli emrinde ye binaenaleyh ıulh davası uğrunda ne kadar faydalı oldukla
rııu göıteTen bahir bir misal tetkil etmektedir. 

Zatı fahimanelerinin telgraflannda iıaret buyurulduğu gibi, iki mem
leketin ananevi dostluğunun bu mes'ut hadise neticeıinde yeni bir kuYVet 
iktiaap etmİ§ olduğu fikrini burada beyan ederken ben de samimi kanaati-
mi ifaae eylemit oluyorum. iSMET 

Şurayı Devlet üçüncü sınıf mu
avinliğine Hanım tayin edildi 

ANKARA 25 (Telefonla) -Şurayı Devlet üçüncü sınıf 
muavinliğine birinci sınıf mülazimlerinden Mükerrem Hanım ta
yin edilmiştir. 

Ziraat vekaleti tarafından bir 
prinç kanunu hazırlanıyor 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Memleketimizde senevi 25 
milyon kilo prinç istihsal edilmektedir. Buna mukabil senevi is
tihlikfıtımız 35 milyon kilodur. Yapılan tetkikat neticesinde 
prim; foıtlerinin diğer bilumum zirai mahsulat içinde en sabit ve 
en yüksek kalanı olduğu taayyün etmittir. Çiftçilerimizin prinç 
ziraatine vermekte oldukları ehemmiyeti nazarı itibara alarak ZL 
raat vekaleti bu işi sistematize etmek için bazı mühim tedbirler 
almaktadır. Bu meyanda bir de prinç kanunu hazırlamaktadr 

Her tarafta grip salgını 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Şehrimizde grip salgın bir 

haldedir. Vilayet Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürü bu hususta 
dem it tir ki: 

Hastalık gerçi aalgm bir haldedir. Fakat tehlikeli değildir. 
Hastahk birkaç günden beri devam eden şiddetli soğukların ve 
bununla beraber ortalıkta mevcut olan tozlardan ileri gelmekte
dir. Kızamık hastalığına gelince ıon günlerde hafiflemiştir. Yal
ıuz Kalecikte az mikdarda Kızamıktan ınüsap olanlar vardır. 

Sıhhat t'e içtimai muavenet vekiill'tinin t · bliği 
ANKARA, 24 (A.A.) - Sdmat ve İçtimai Muavenet Ve

kaletinden tebliğ edilmiştir: Her sene kıt mevsiminde görülme 
si mutat olan nezle halleri bu kış esnasında hararetin sür'atle te
beddül ünden ve soğukların devam etmesinden dolayı son günler
de memleketimizin bazı mahallerinde artarak ~rip aalgmı teklini 
almış iae de hastalık hafif ve tabii tekilde seyretmekte ve vefiya
h mucip olmamaktadır. Haatalığın mevcut olduğu yerlerde bir 
an evvel izalesi için sıhhi tedbirler almmıttır. Gribin çok vefiyah 
sebep olduğu hakkındaki havadisler asılsızdır. 

Rusya ile Romanya arasındaki 
müzakerat inkıtaa uğradı 
BOKREŞ 24 (A.A.) - Romanya ile Sovyet Ruıya arasın. 

da cereyan etmekte olan müzakerat mün'kati olmuştur. 

Varşova sefirimizin ziyareti 
V ARŞOV A, 24 (A.A.) - Türkiye sefiri Cevat Bey Mare

tal Pilıudski'yi ziıyaret etmiftir. Bu C-at Beyin ille resmi ziyare 
tidir. 

Müteveffa Yugoslavya sefirinin 
• • cenaze merasımı 

BELGRAD, 25 (A.A.) -Yuroalaryanın Türkiyedeki ıe
firi müteveffa M. Nechitch,in oeoaza.i büyük merasimle kaldın(. 
mııbr. Cenaze bir top arabasına konulmuttu. Kral ve diier bir 
çok devlet adamlan tarafmdaD çelenkler ıöoderilmitti. 
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MiLLiYET PAZARTESl 25 KANUNUSANi 1932 ,. 

arülicezenin • • 
nızamnamesı değiştirilecek-

Ekonomi 
• • • lsveçle ticaretımız 

tanzim edilecek 

lsveç ithalatçıları Türkiyeden ken
dilerine mahsus bir çok 

iptidai maddeleri satın alabilirler .• 
lsveçle aramızdaki ticari münase

batın inkişafının temini çareleri her 
iki tarafça da aranıyor. 

Bir taraftan ticaret odası birinci 
reisi Nemli zade Milat Bey tetkik 
maluadile laveçe bir seyahat yapar
ken, diğer taraftan lıveç matbuatı 
lıveç müeııeıati ticariyesine Türki
ye ile teması tavsiye ediyor. 

lıveçin 1929 da memleketimize 
ithalitı bet milyon lira ve buna mu
kabil bizim lsveçe ihracatımız ancak 
75,000 lira idi. lsveç g~en ıene 
memleketimize 1,950,000 lıralık mal 
ithal ebnİt, ihracatımız ise 230,000 
liraya düımüıtür. 

lıveçe ihraç ettiğimiz maddelerin 
batında tütün, bundan sonra da mey 
va ve sebze gelmektedir. 

lıveçe ihracatnnızı arttırmak ve 
ithalatonızla ihracatımız arasındaki 
büyük farkı ortadan kaldırmak li
znndı:r. 

lsveç, bilhaua meyva ve sebzele
rimiz için iyi bir mah~ olacağı gi
bi bu memlekete tütün ıhra .. tnnJZJ 
arttırmak ta mümkündür. 

Oda kongresi 
tehir edildi 

ficaret Odasımn bu hafta olması 
evvelce takarrür eden senelik kon
gı-eıi tubata tehir edilmiıtir • 

Lehistan bazı eşyanın 
ithalini menetti 

Lehistan hükumeti neırettiii bir 
kararname ile bazı eıyanın memle
kete ithalini menetrn.iıtir. Bir sene 
müddetle muteber olacak olan bu ka
ı·nı·name ile ithali menolunan eıyanın 
bir listesi Ofiste mevcuttur. Harici 
ticaretimizi alakadar eden meyve ve 
sebze de ithalı memnu eşya meya
nındadn·. 

Haınburg piyasasında 
üzümlerimiz 

Bedin ticaret odasından Ofise ü
zümlerimizin Hamburır piyasasında 
ki mevkii hakkında bir rapor ırelmit
tir. 

Bu raporda son senelerde üzüm
Jerimiz için en müh.im rakip olarak 
lran göıterilmektedir. lranldar Al
manyaya üzüm ihracatınr tezyide mu 
\•affak olmuJlardı:r. 

1930 senesinde Türkiyenin Al
manyaya üzüm ihracatı 166,000 ken 
miden 1931 senesinde 118,000 ken
tale düşmüıtür. Yunan üzümleri 
mevkilerini muhafaza etmiılerdir. 

Buna mukabil Iranın Almanyaya 
ithalatı 930 da 4000 kental iken 
1931 de 39000 kcntale çıkmıştır. 

Bu vaziyette 1930 üzüm rekolte
mizin 1929 a nisbetle az olması mü
essi•· olmakla beraber rekabetin de 
dahli olmuştur. 

Maarifte 

M. Malche için bir 
Büro hazırlandı 

Müteha1111 Pl"ofesör Malche'in 
çalışması için darülfünun divanı içti
ma salonu bir büro haline getirile
r<k, kendisine tahsiı edilmiıtir, M. 
Malche bir kaç ırüne kadar darülfü. 
nundn çalı,mağa baılıyacaktır. 

Profesör M. Malche 
şerefine ziyafet 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Bern sefiri Cemal Hüsnü B. dün 
Serlddoryanda darülfünun mütehas
s111 Prof - ,. M. Malche şerefine bir 
öile ziyafeti vermiştir • 

Bir kehribar damarı 
bulundu 

BURSA, 22 - Misi ve Demirci
köylerinde bir siyah kehribar dama· 
ı·ına tesadüf edilmiıtir. Madenin İm· 
tiyazı alınmıt ve lstanbula gönderi· 
len nümuneler beğenilmİftİr. 

Ankara otobüsleri 
ANKARA, 24 - Anadolu otobiıs 

şirketi hi11edarlar hey'eti 4 Subatta 
içtimaa davet edilmiştir. • 

Bu içtimada tirketin tasfiyesine 
L.arar verilirse tirkct otobüsleri 
iılemiyecektir. B lediye A.ıkara ıeh
rini vesaiti nakHycıiz bırakmamak 
için hükumeti n ald ığı İmtiyazı der
hal istimal etrnei.. uzere acil tedbirleı· 
ala ktır. 

Ruslar Bulgaristandan 
tütün alıyorlar 

SOFY A 24 (Husuıi) - Bulgariı 
tana gönderdikleri bir murahhas va-
11tasile Rusla .. Bulgar tüccar ve koo
peratiflerine müracaat edip bugÜn 
depolarında mevcut olan bütün tütün 
leri almak için teklifte bulunmuı· 
lardı:r. Rusların teklifi ticaret maha· 
filinde çok iyi karıdanmakla bera
ber aynı mahafil Ruılann cinsi itiba 
rile iyi olan Bulgar tütünlerini ken
di tütünleri ile kartflınp ( Dumpinır) 
yapacakları kanaatindedir. 

Beynelmilel şarap 
konferansı 

PARIS, 24 (A.A.J - Beynelmi
lel farap konfennsı, 8 ili 11 mart 
tarihinde hariciye nezaretinde akto· 
lunacaktır. 59 memleket, bu konf• 
ransa iıtirak edecektir. 

Berlin boraaıı yakında 
açılacak mı? 

BERLIN, 24 (A.A.) - Bertin 
borsa komitesi, borsada muamelele
rin hiç olmazsa kısmen bqlamasmı 
istemektedir. Zira timdiki vaziyetin 
artık talıaınmül edilemez bir bale gel 
mit olduğu mutaleasmdadırlar • 

Hükiimet mahafili ile Reicbsbank 
umumi vaziyet ve dövizinin kıtlığı 
hali hazı:rda esham piyasasının açıl
ma11na müsait olmıyan Reichsbank' 
ın nezaketini muhafaza eden vaziye
ti dolayııile alikadarlann itilafgiriz
likleri karıısında serfurn etmeğe mü
tamayil görünmektedir. 

Fransaya ihracat 
yapanlar 

ISTANBUL, 24 A.A. - ihracat 
Ofisinden tebliğ edilmiıtlrı Fransa 
hükumeti kontenjana tabi tuttuğu 
t!fyadan her memleket için tesbit e
dilen miktar tükendikçe ilin etmek
tedir. Alikadarların Framaya ihra
cat yapmazdan evvel kontenjanın 
tükenip tükenmedifi hakkında Ofu 
ten malumat almaları t.vsiye olu
nur. 

Tütün ziraatini ve tica
retini takviye f çin 
ANKARA, 24 A. A. - Tütün 

ziraatinin vaziyetini ve tütün ti.,..... 
tinin takviye ve inkitafr çarelerini 
tetkik etmek üzere 1 ıubatta Anka
rada iktısat vekileti nezdinde yapı
lacak içtimaa lstanbul, lzmir, Sam
sun, Manisa, Muğla, Trabzon, Baf
ra ticaret ve ziraat odalan tarafın
dan gönderilecek müteha1111larla tü
tün ticaretinde tecrübe ve ihtisula 
n tanınmıı bazı maruf tüccarlar iı
tirak edecektir. Murahhasları adedi, 
takriben 30 kİ§i kadardır. 

Balkan Ticaret 
Odası 

Konferans heyeti 
idaresi 

perşembeye toplanıyor 
Balkan konferan11 konseyi beşin

ci içtima devı-esinin ilk içtİmal per
ıembe ırünü tehrimizde •ktedilec.ı.
tir. 

Bu içtima için Yddız sarayı müna 
sip ırörülmü, ve sarayda İcap ede.n 
tertibat alınnuıtır. Balkan konferan 
ıı konseyinin perıembe günkü içti
maı saat 10,5 ta yapılacaktır. Balkan 
konferanıı bürosu ,imdilik Dolma· 
bahçede saraylar müdiriyetinde ay
rılan dairede ycrle•erek faaliyete bat 
l&m.1ftır. 

Kon11eyin betinci içtimaının ba§
lıca mevzuunu konferansın umumi 
içtimaında teıiıine karar verilen Bal 
kan Ticaret odası meselesi tefkil et
mektedir. Merkezi lıtanbulda olma
sı kararlaştmlan Odanın umumi ka
tip ve şefleri de bu içtimada kararlat 
tırılacaktır. • 

Madam Nechitch'in 
~ teşekkürü 

Yugoslavya sefiri M. Lyoubomir 
Nechitch'in vefatı münasebetile, mü 
teveffaya karşı izhar edilen asarı mu 
halasat ve muhabetıen dolayı, müte
veffanın refikası Madame Nechitch 
cocukları ve Yugoslav sefaretanesi 
;ı-kilnı bilhassa arzı teşekküı· ve min 
nettan eyleıncktcdir(eı·. 

Rüsumatta 

Açma 
Masrafı 

Komisyon ilk içtima
ını bugün aktediyor 

Gümrükte ithalat eıyasının hep
sinin küşada tabi tutulmasından do 
layı küşat ücretlerini yeniden tayin 
ed.,;,.,k komisyon Ticaret odasındaki 
içtimaını bugün yapacaktır. 

Komisyoncuların 
istedikleri 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali 
Rana Bey tehrimizde yaptığı tetki
kat esnasında komiıyoncular birli
ğinden de iıteklerini bildiı-ıneıini ta 
lep ebnİşti. 

Vekil Bey Ankaraya avdet eder
ken, komisyoncular birliği tenıenni
yatını tahriren bildirmiştir. 

Komisyoncular birliğinin yeni ve
kaletten temennileri çok mühim ve 
§ayanı dikkattir. Bu istekleri şu su· 
retle hulasa etmek kabildir: 

Gümrüklerde kaçakçılığın tama· 
men imbaıı için ~ümrük muamelitı
nın müseccel komiıyoncular marife
tile ve muamelatın basitleştirilerek 
muntazam bir şekilde ifasının temi
ni. 

Hukuku hazinenin siyaneti ve 
muamelatın selimet ve dürüstisi için 
Galata, latanbul, Sirkeci giimrükle
rinin birlettirilerek muktedir bir el
de idareıinin temini. 

Tarife kanununun resmi bir kit'a 
fihristle, nümunehanenin isliı.hL A
vukatlar miıllu hususi kanunla ayrı
lan komisyonculıırın ayni tekil ve 
vaziyette tamnmaıı eebabmın temini. 

Memlekette 

Kaçak idam 
Mahkumu 

iki kişinin ölümüne 
sebep olduktan 

sonra nasıl yakalandı? 
Bir ay evvel Bartın hapishanesin 

den kaçan idam mahkUmu F eslitli 
Kara Hasan, nihayet jandarma tara· 
fmdan ölü olarak elde edilmit ve Bar 
ttna getirilerek, bir ırün öğleye ka
dar tethir edildikten sonra gömül
müıtür. 

Firarinin naaıl öldürüldüğü hakkın 
da ıu malumat verilmektedir.: 

iki kılavuz köylünün ölümü ile 
neticelenen Ulus müsademesinden 
sonra mahkiimun ve iki arkadqının 
Uleri bir müddet kaybedilınit; son
ra, firari Kara Basanın, arkadaşı 
Mustafa ile beraber Kocanaz mınta
kuına, hüviyeti teshil edilemiyen 
diğer phsın da Ulusun Ova kısmı
na ıreçtikleri haber alınmııbr. 

Kara Hasarun beraberinde bulu· 
nan Mustafa, bir müddet evvel, sa
bık Karaca oğlu köyü muhtarı?' ya 
raladığı için hali firarda olan hır sa
bıkalıdır. Bu adam, biraz sonra Ka
ra Hasanda.n ayrılmış ve Ulusun 
Yılanlı köyünde bir samanlığa ·~
lanmıştır. B~nu haber. a!•P. ~erdestı
ne ıriden ihtıyar heyetını sılalıla teh
dit eden merkum, oradan kaçmıştır. 

Müsademeden ıonra arkadqların 
dan ayrılan Kara Hasan, Bartın mın 
takasına geçmiş ve Çayı:r köyünde 
bacanağı Tevfiğin samanlığına sak
laruruıtır. Sabahleyin, samanlığa ıri
ren Tevfiiin küçük knı, üstü batı 
çamur içinde bir adam görünce kork 
muı, fakat Kara Ha~n kendi~ini 
tanıtarak, babaınnı çagırmasını aoy
lemi,tir. 

Bu sırada Bölük kumandanı yüz
baıı Hulusi Beyin idaresindeki jan
darma müfrezesi, mahkiimu tahar
ri ederek civardaki F eılit köyüne 
ırelmiı bulunuyordu. Esasen bütün 
köylülere sıkı emirler verildiği cihet
le, firarinin bacanağı Tevfik, mese
leyi bir tezkere ile hemen kumandan 
beye bildirnıİf, bu haber üzerine 
müfreze ıür'atle Çayır köyünde ye
tiımi§tİr. Fakat, küçük kızın dönme 
mesinden ve bacanağının da l'elme
mesinden fÜphelenen cani, derhal 
köyden kaçmış ve Aralına köyünün 
şarkından, Aratma Ahatların earp 
kısmından, Dere köyünün şimalin
den Klrık dağına iltica etmittir. 

J andarnıa müfrezemiz, dağda dört 
bet saat devam eden araıtırma neti
cesinde firarinin izini keıfetmiı Ye 

mukavemet eden cani, nihayet afır 
yaralı olarak elde edilmittir. Jandar 
ma kumandanı, ölmezden evvel mah 
kiima: nHıJ kaçtığını, ıırbdqları· 
nm kim olduğunu, kimlerdmı yar
dun ırördüğünü sormuısa da, firari 
bin1ıirini tutmayan cevaplar vemıiı, 
biraz sonra da ölmiittür. 

Firari; 12 - 13 kinuusani salı ak
şamıÇayır köyüne ırelmit, et"tesi gün 
ölü olarak elde edilınif ve cesedi o 
r:rece Bartınıı getirilm~tir. 

Poliste 

Çocuğunu ağacın 
dibine gömen kadın 
Çocuğunu düşüren ebe ile 

beraber tevkif edildi 
Akıarayda Kazgani Sadi ma 

hallesinin Yusuf Paşa çıkma· 
zmda 9 numaralı hanede mu
kim Şazimet Hanımın Topka· 
pıda oturan hıristiyan bir ebeye 
çocuğunu düşürttüğü ve Şazi. 
ment Hanımın da bu çocuğu 
boğarak kendi evinin bahçesine 
gömdüğü şeklinde müddeiumu· 
miliğe bir ihbar vaki olmuştur. 
Bu ihbaı- üzerine müddeiumu· 
milik makamı da müddeiumu· 
mi muavinlerinden Sabri ve ta· 
bibi adli Hikmet Beyleri bu ha
disenin tahkikine memur etmit 
ve mumaileyhim evvelki gün 
Şazimet Hanımın Y\ısuf Paşa
daki hanesine gitmişlerdir. Bu 
esnada Şazimet Hanımın evde 
bulunmadığı anlaşılmış ve evde 
bulunan diğer kiracılar da böy
le biT hadiseden haberdar olma 
dıklarını söylemişler ve hakika
ti gi.zlemiılerdir. Yalnız kiracı· 
!ardan bir harum Şaziye Hanı· 
mın karnında bir ur bulunduğu 
nu ve bunun da biraz evvel dü· 

pılmış ve aleti cürüm bulunmuş 
tur. Ebenin evinde taharriyat 
yapılırken aynı zamanda 50 dir 
hem kaçak tütün bulunmuıtur. 
Bunun hakkında ayrıca takibat 
yapılacaktır. Müddeiumumi mu 
avini Sabri Bey tahkikat evrakı 
nı ikmal ederek dün öğleden 
sonra ebe Zaroka ve Şazimet 
Hanımların tevkif talebile Fa

tih sulh ceza hakimliğine gön
derilmiş ve sulh ceza hakimliği 
de tevkif müzekkeresini kese

rek her ikisini de mevcuden ad· 

)Syeye görıdennittir. 

Poliste bir tayin 
Polis ikinci ıube müdür mu· 

avini Halit Bey polia birinci ıu 
be müdür muavinliğine naklen 
tayin edilmit ve dünden itiba· 
ren yeni vazifesine batlamııtır. 

Belediyede bir dolan· 
dırıcılık vak'ası 

türüldüğünü işittiğini ve fakat Cavit isminde 17 yatlannda 
bu urun nereye gömüldüğünü birisi belediyede bir lt takip e
bilmediğini söylemittir. Bu ur derken yanına birisi gelerekı 
hikayesi de müddeiumumiliğe _ Sen bu dairenin itlerini bil 
yapılan ihbarın kuvvetini arttır mezsin, ben burada çok bulun
mıştır. Eıasen evin aranma em dum, senin itini ben takip ede
ri de beraber götürüldüğü için yim, sen git pul al da gel. Am
müddeiumumi muavini Sabri ma paltonu çıkar da öyle git ki 
Bey temin ettiği kazmacılar va çabuk gelesin .. demi!tİr. 
srtasile bahçede taharriyat yap -•-~ 

• b ı b.rk Cavit bundan memnun .,......, tırmaga aş amış ve ı aç yer 1 
ler kazıldıktan sonra en niha- · ve çabuk gidip gelmek için pa 
yet bir erik ağacının dibi kazı· tosunu çıkarıp pulcuya kotmııt 
lırken 35 santim kadar derinlik tur. Cavit pulu alıp döndüğü za 
te bir teneke altına ~ömülmüt man işi takip edecek adamın pal 
kefenli bir çocuk cesedi bulun· toyu da alıp ortadan kayboldu
muştur. Tabibi adli Hikmet B. ğunu görmüttür. Polis tahki
kefeni açarak cesedi muayene kat yapmaktadır. 
etmiştir. Ceıet doğum miadına Otomobil kazası 
vasıl olmuş dokuz aylık bir er-
kek çocuğudur. Göbeği 35 san- Şoför Mustafa efendinin ida
tim uzunluğunda kesilmiş ve fa resindeki otomobil köprü üstün 
kat bag" lanmamıştır. Cesedin 45 d J • · · de bı"r kadma e anettı ısının 
gün kadar evvel gömüldüğü ve çarparak ağır surette yaralamıı 
tefessühe başladığı tesbit edil-

Kumarcılaı 
miştir. Çocuğun teneffüs edip tır. 
etmediği, yani diri doğup doğ
madığı tesbit edilmek üzere ce-

Galatada Kadri ve Sadık İ• 
simlerinde iki kiti bir kahvede 
Jnm-r oynarken cürmü meşhut 
halinde yakalanmıtlardır. 

set Morga nakledilmittir. Bu 
hususta yaptığımız tahkikata 
göre, bundan bir müddet evvel 
Şazimet Hanım T opkapıda Ar· 
paemini mahallesi Kağil soka
ğında 48 numaralı hanede Ha
çik Efendi zevcesi ebe Zaroka 
Hanıma müracaat etmiş ve ço
cuğunu dü,ürtmek istemiş. Za
roka Hanım da çocuğunu dü
şürtmüştür. Müddeiumumi mu
avini Sabri Bey dün de Aksaray 
Ahmediye roevkiinde tahkikat· 
la meşgul olmuştur. Zaroka Ha 
nmım da evinde taharriyat ya-

Bursa Fransız 
konsolosluğu 

BURSA, 22 - ikinci sınıfa ten· 
zil olunan Burıa F~ns~. K'!nsolos
luğuna sefarethanenm bırıncı . ı~ 
tercümanlarından M. Grol tayın edil 
di. M. Grol iki ırün evvel şehrimize 
gelerk itine bafladı. 

Üçüncü ıaki de 
yakalandı 

IZMIR, 24 - Urla. Y.o!unda oto· 
mobilleri soyanlardan ıkisı y~-

bi · karmı,tı. Bunun çallı Halil 
nıış, rı .--- a . b ha d t 

ld • tesbit ed mıı ve u y u o ugu k 1 . etiril• Salihlide yakalanara :mure 1 -

mittir. I d'"" --'--da Bu da yarın Ur aya .,.er .,.. f 
!arının yaruna gönderilecektir. Eski 
kaydutlardan olan Halilin diter İl
mi de Unaklı Süleymandı:r. 

Karadenizde 
Yeniden fırtına 

Karadenizde fırtına yeniden ı..,. 
lamııtır. Gemiler seferlerfne devam 
etmekle beraber, ftrtmanın daha çok 
ıiddetlenmesinden endişe ediliyor. 

YENl RUSYA 
Yazan: FALİH RIFKI 

(:IKTI 

Bacağı kesildi 
Galatada Liınuı tirketinin 

bekçi mahalline yanaıan istim· 
bota balat atan Osman reisin 
ayağına balat dolaımıt ve baca 
ğmı koparmıttır. 

Yangın başlangıcı 

Beykozun Y ah köyünde Hl 
zını Beyin erinden ate, çıkmıt 
ise de söndiirülmüttür. 

Ha millerle 
Müzakere 

Sarııcolla Şlllı:rl B•ı• 
'osgalar ıönd•riligor 
ANKARA. 24 - Düyunu umıı-

miyeye müteallik bazı dosyalar ha
zırlanıyor. Bunlar, Pariste clainler 
vekillerile müzakereye memur eclil
mİf olan Saraçoilu Şükrü Beye ırön 
derilecektir. Diiyunu umumiye mecli 
sinin son mektubuna hükumetimiz 
cevap vermemittir. Bu mektup mün
dericatı da müzakere esnasında ._._ 
zuu bahsedilecektir. 

lzmir Belediye reisi 
Ankaraya gidiyor 

IZMIR, 24 - Dün belediye olrtru 
va tarifeai üzwincle hararetli miizake 
ratta lııulunmıııtur . 

Belediye reisinin yann Anakarya 
ıritmesi muhtemeldir. 

Trabzon hapishaneıi 
TRABZON, 23 - Bura hapisha

nesinde 260 malıkılm, 69 mevkuf var 
dir. Hapishane elektrikle tenYir edil
di. Hapishanedekilere yeni harflerle 
derı veriliyor ve ayrıca konferanslar 
tertip edilmiıtir. 

lnhisarlarda 

Barut ve Fişek 
Şirketleri 

Heyeti umumiye dün 
içtima etti 

Belediyede 

Acezeyi 
Himaye 

Komite yarın sabah 
toplanacak 

Tasfiye edilecek olan Barut Darülacezeyi himaye komi-
ve mevaddı infilikiye ve fişek tesi yarın sab&h belediyede mü
şirketleri heyeti umumiyesi dün him bir içtima yapacak ve bu 
sabah toplanmıştır. İçtimada baptaki nizamnamenin tadili 
Maliye Vekaleti namına vari- müzakere olunacaktır. Öğleden 
dat müdürü umumisi Cezmi, Ba sonra Darülaceze gezilecektir. 
rut ve fişek inhisarı idareleri Daimi encümen azasından Ada 
müdürü Lütfi, bu şirketlerde lı Avni B. dün bu hususta şu şa 
hisseleri bulunan Ziraat Banka yanı dikkat izahab vermiştir: 
sı namına lstanbul ıubesi mü- _ Darülaceze bütçesinin 
dürü Ahsen Bey, şirketlerde 340 bin lira tahsisatını 70 bin 
hissedar bulunan Fransız Orien lira açıkla kapadık. Senede 
tal grupu namına da M. Dejace 800 - 1100 arasında acezeye, 
ve idare meclisi azası hazır bu· 250 • 500 arasında çocuğa bakı lunmuılardır. Cereyan eden B ·d · • ·· k - . . yoruz. u ı arenın nızamaame-
muza erat netıcesınde ıırketle- s·ı bug·· k "" ·ht• d · hükiim ka 1 b un u ı ıyaca uygun e-
~d t if et~ rtı 0 ~';1 tanlaa • ğildir. Bir hata neticesi doğan 

ulda" ındı a emeyecegı ~- yavruyu bedbaht bir anne tes-
ıı ıgm an tasfiyeye karar veni ı· ed ı T b. t · t• ım erse a ınamıyor. a ı a m 
mıtŞ~r.k ti . t fi . . . hü insafsızlığına bırakılırsa almı-

ır e enn as ı'Yesı ıçın • N t• ı k k ı ._._et t f d T·· .. . hi yor. e ıce o ara reşe ge en 
Alllll ara m an utun m sa - · ki. ka 

h et. teft• • • • ..- • çocugu, ya camı, veya ıse -
n ey ı ıııye reısı ı catıt, d b. h d k 

hukuki .. d .... K- pısın a veya ıssız iT en e te 
1uo • tal ye m';. uf d a- feraiti tabiiye ile boğuşa boğu
mıd M' rıBeınnch gd~pu B rab madan fa zatürree olduğu haldealıyo-

a • o ar l ve a anz e 1 D·· .. t .. b. 
F B l:ı...:.ı t•• t · ed·ı . ruz. urus ve ayıp orter ır 

uat • uuua or aym ı mıt ekild k bul t . s· 
!erdir Mür ki olarak ta hükii f e a e mıyoruz~ '!"az 

• a P . • bakıldıktan sonra çocugun ım
m~t tarafından. Tütün ~~usan kansızlıklar içinde ölümüne ta· 
~uba~aat komısyonu !'eltı Tev bit oluyoruz. Fakat makul bn 
fik,_ Zi~! Banka~ı. lsta~ul fil tekilde getirilen sıhhatli bir 
besı mud~r muavını Haha Bey. yavnıya kapısını kapam~ 
!er ve Orıen~al grupu tarafm- oluyor. Tabiata bu kadar karşı 
dan da Parıs avukatlarından olan bir nizamname elbette de
~· ~oo~er intihap e:d~ttir. ğİfmek zaruretindediı·. Bu ye
I:ıkidatorlere ta~fi~~ nıb~~e gine hayır müessesesinin ,vari
tıne ~adar her ikı .~ırk~t ıçm dat kaynağının da arttmlmaSl-
500 !ırada~ 1000, mur~ki~_lere na çalışılacaktır. Nizamnamede 
de ~ er .!ıradan 400 lıra ucret tadilit yapıldıktan ıonra her 
verı!ec:ekt~~· .. . . himayeye mühtaç çocuk Darül-

Likidatörler bug~nd.~ ıtiba- acezeye alınabilecektir. Geçen 
ren toplanarak tasfiye ıın:ıe bat seneki Darülaceze balosunda 
layacaklardır. 17 bin lira hasılat olmuştu. Mü 

Yeni idarenin kadrosu easesenin diğer varidat memba 
lan ise sinema, tiyatro ve vesa-

HükUmet tarafından idaresi- iti nakliye biletlerine zammedi
ne karar verilen Barut ve fiıek len cüz'i birkaç paradır.,, 
inhisarları için bet aylık bir büt 
çe ile yeni bir memurin kadro- Seyyahlar için resimli 
su yapılarak inhisarlar ve Güm rehberler 
rülder vekaletine ırönderilmiı· 
tir. 

Mahkemelerde 

Çocuğunu 
Boğan kadın 

Tevkif edildi. Atir 
cezaya verilecek 

Geçen sene içinde limanımıza 
12 seyyah vapuru gelmit, bun-

, !ardan üçü iki sefer yapmıılar
dır. Bu vapurlar tehrimize 
7510 seyyah getinnitlerdir. Fa
kat bunlann hepsi otellerde kal 
mıyarak, vapurda yatmıtlardır. 
lstanbul belediyesi seyyahlara 
kolaylık olmak üzere muhtelif 
lisanlarda resimli rehberler ha
zırlamaktadır. 

Darülacezeye teberru 
Geçenlerde gayrimetru bir 

Dün ihtiyar bir zat belediye 
surette doğurduğu çocufunu ye gelerek Darülacezeye 200 li-
boğup liğıma atan Fatmanm ra teberrü etmiştir. Bu hamiyet 
tıp fakültesinde tedavisi hitam li zat ismini vermemiştir. 
bulmuttur. Bu hidisenin tahki 
katile meşgul bulunan Oskü- I 
dar müatantiği Cemal Bey, müc 
rim kadını tevkif ederek tevkif 
haneye göndennittir. Hadise
nin tahkikab tamamile bitiril
dikten sonra muhakemenin ağır 
ceza mahkemesinde yapılması 
icap ettiğinden Fatma Üskü. 

danlan İstanbul tevkifhane1ine 
nakledilecektir. 

içtihat mecıınuaıı 
aleyhine dava 

Müddeiumumiliğe uaulen 
bir nüsha göndermesi lizım ıre 
lirken göndermeyen içtihat 
mecmuaaı aleyhine açılan dava 
ya dün devam edildi. Bazı ta
hitlerin celbi için talik edildi. 

Sosyal Demokratçı 
Rıza Bey öldü 

Bir müddet evvel Sosyal De 

mokrat fırkuı isminde bir fırka 
kurmak için müteaddit teşeb
büslerile tôhret alan Dr. Rıza 

B. Bqiktattaki evin<le evvelki 
gece vefat etmiştir. Merhum 

VilAyette 

Fakir 
Kimdir? 

Malullerin vaziyeti 
40 lira kazanç 

ve 

Yol vergisinden istisna edile 
cekler arasında fakir maluller 
de vardır. Fakat bir malulün 
fakir addedilmesi için esas ne
dir? Bunu vilayet umumi mec
lisi daimi encümeni ayda 40 li
raya kadar kazancı olanı fakir 
addetmiştir. Ancak bu karar yal 
nız maluller hakkındadır. Yok
sa malul olmayan bir ıahıs hak- • 
kında bu karar cari ve şamil de 
ğildir. Çünkü yol vergisinde be 
deni mükellefiyet esastır. Bina
enaleyh bu gibiler vergi vere
mezlerse yolda bedenen çalış
mak mecburiyetindedirler. 

392,737 evrak 
Polis müdiriyetine ve şube

lerine 931 senesinde 392,737 ev 
rak gelmit ve muamele görmüt 
tür. 

son meb'ua intihabatında da Kadıköy kaymakamlığı 
namzetliğini koymuıtu. 

Polis altıncı şube müdürü 
Rıza B. yetmiş Yatını müte- Ihsan Beyin Kadıköy kayma· 

caviz olduğu halde vefat etmiş- kamlığına tayin olunduğu dün 
tir. Pünomoni gripalden öldü j vilayetçe kendisine tebliğ edil· 
ğü tesbit edilmiştir. miftİr. 
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Buhran ve Kömür havzamız 

-2-
Acaba kömürlerimizin piyasa 

mevkilerini muhafaza etmek için ne 
yapmalıyız? Ecnebi ve dünya piya
sasına ayak uydurmak lizmıdır. Bu
nun için de madenciye, hükümete 
kömür tüccarına, ve vapurcuya dü
ten vazifeler vardır. Mademki dünya 
fiatlerinde bariz bir tenakuı Tardır, 
bizde satı~ yapabilmek için buıün 
yüksek olan istihsal fiatını ucuzlat
malıyız. Madenci amele ücretini, 
memıır maarallannı tenzil, çalııma 
tarzında azami tasarrufa mümkün ol 
doğu lraclar rasyonaliame riayet et-

claki herhanıi bir terkameliyeai • en 
hafif bir tabir ile • büyük bir cürüm- ideal koca 

Telgraf adresi: İst. Milliyet 
Telefon: 24310,9,8. 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için Hariç i~in 

L. K. L. K. 
3 aylıtı 4- 8-
6 

" 
? 50 14-

iZ 
" 14 - 27 -

meli. Hükômet direk, mevadi infila· 
Gelen evrak geri verilmez - kiye ve maden resimlerini indinne-

Müd.deti ge~ nüııbalar 10 ku- li, hatta tetkik neticesi tahakkuk ve 
ruştur. Guete ,,., matbaaya ait icap edene, büsbütün kaldırmalı ... 
iş!u için müdiriycte ınüraoaat Öyleya, hiç almamak ihtimali nazari 
, dilir. Gazetemiz ilanların mes'u· dikkate ıWnırsa, asgari bir halde if

rağ daha kirlıdır. Bundan batka bil-
!iyctini kabul etmez. vıuita kömür fiatlerinde anın olan .. ------------111 liman • bilha'"a latanbul limanı • 

BUGÜNKÜ HAVA fener, karantina rüsumunda tenzi
lat, ıümrük muamelabnda • b8huıus 

Y e~Jk/Jy ashrt rasat merkezin- ihrakiye alacak ecnebi vapurlarına -
den ven"Jen malfima.ta göre,bugün azami teabilat .... lıte ilk nazarda tat 
hava yinıe kapalı ve IunıH ys- biki lazım, akla gelen tedabir ..• Ma· 
ğış/ar devam ed~ekir. Rüzgar amafih, bu ıibi tedabirin tesbitini 

alakadar ve müteha .. ıslardan mü-
pmaJ istikametinden mutedil su- rekkep hir heyete havalesi muktazi-
rette esecektfr. dir. Çünkü kömür satıılarmuzı te-

Dün bava tazyiki 174 mil/met min ve rekabet edebilmek için fazla 
re, en fazla harart:t 2 tın u O 'kay olan bir kuruıu ve hatta santimi 
dedilmiştir. tenzil etmemiz lizmıdır. Bittabi bu-

rada vapurcu ile tüccann, madenci

Ramazan 17 
Vakitlen 

Günef 
Öğle 
ikindi 
A".c~am 

Yatsı 
İmsak 

1 

SD 
7,16 

12,26 
ıs.ot 
17,16 
18,51 
5,34 

nin az kare kanaat etmesi lazımdır. 
Belki de Rus ve Japon Dampingle
rinden derı alarak dahile hir az da
ha pahalı harice ucuz satmak fikri 
büsbütün ıülünç bir tekil değildir. 
Çünkü nihayet binlerce amele ve 
memuru geçindirecek olan Havzada
ki maden ocaklarımızın hayab mev· 
zuu bahistir; H bilvasıta diğer geçim 
aahiplerii darbeler, ticaret ıubeleri 
ne de tesir yaparak aksamalar tev. 
lit edebilir. 

dür. Zira veclia olan millet malı • bel Saat be,! 
lıi, bazen ebecliyen atalete mahkUnı Hava ıslak ve dumanır. 
eclilmittir. Tamiraiz terkeclilen bir 
ocak yıkılacağı ıribi, ocağın yeniden Şehirde elektrikler yandı. 
açılma11 hem Çok masraflı, hem de Tramvaylar brtıl gibi yürü-
tehlikeli olabilir. yor. 

Hükümet dahili sanayü kanuni Otomobil ıealeri artıyor. . 
ve idari yollarcla yürüyerek himloye : Çay saati! 
etmektedir. Kontenjan listesi de bu · Ni,antatmda Fenhfeza Ha 
aiyaıetin en güzel misalidır. Kömür· 
cülüğümüz de biç değilse dahilde nımefendiniıı kabul günüdür. 
yabancı kömürlerin meı'um darbe- Aaansör beni üçüncü kata 
ıinden bu suretle korunacakbr. Hat- brraktığı zaman neşeli bir pi
ti ihracat tenakuıundan fazlaya mal yano sesi tatlı tatlı içimi gıcık 
olacak kömürlerimizin sat'! fiatini ladr. 
de bu fazla maliyete göre tanzim 
etmek te kabildir. Fakat hükumetin Şu dakikada dışa1,nın gü· 
himayesinde gaye ve arzu bu değil- rültülü, kirim bayatını düşün
dir. Hükômet pek haklı olarak itha- düm. Soğuk han merdivenleri
lab tahdit ederken, ne halk zararma ni tırmanan, ıslak tramvay bek 
fazlaya mal satılmasını, ne de ihraca- leme yerinde titre«en, devair 
b ihmal etmeği düşünmüttür. Meae- ' 
le, geliri gidere uydurmak, hatta ge- koı-idorlannda havale bekliyen 
liri giderden fazla temin etmektir, İnsanlar gözümün önüne gel· 
bu muhakkakhr. di. Bu korkunç hayaletten kur 

Düşünmeliyiz ki mevcut Konten- tulmak ister gibiı apartımanın 
jan listesine rağmen memleketimiz- ziline bastım. BastrDJ .. 
de bulunmayan malların hariçten gir :f. • lf. 

mesine müsaade mecburiyetimiz var- _ Nasrl buldunuz. Şetara· 
dır. Bittabi bunu karşılayabilmek. 
muvazene teıni~ edebilmek üzere ih ban saz semaisi, piyano, ve ke
raç mallarımızı • tenkis değil . tez- mençe ile pek boş değil mi? 
yit etmeliyiz. - Nefis, fevkalade! 

Kömürlerİmizin dünya piyasaMn· _ O halde siz çayınızr içer 
da bir rol oynayacak ka 1ar mühim ken bir de Sirto çalalım. 
mevkii olmadığını bilmekle beraber 
bwm için köıeye atamiyacağımız Geni! Lutikenz salonda vah
kadar ehemmiyeti vardır. Halbuki, şi ormanlardan gelen kuvvetli 
dünya piyasasını gösteren baromet· bir bahar kokusu var. Birer çi· 
re önümüzdeki 1932 senesinde bu 
ihraç metaımı2..1n yolu üzerinde bir çek demeti gibi (Berjer) lere 
fırtına gösteriyor. Bu vaziyete göre serpilen bu hanımlar Paris la. 
tertibat alıp hazır olmalıyız. Kömür vantacılannm en yeni icat et
ihracabmız mahdut, mahreçlerlıniz tikleri kokuları muhakkak iç 
yakmlarnnızda bulunduğundan alına çamaşırlarına kadar içirmiş· 
cak tedabirin faideli neticelerini elde 
edebiliriz. Fakat tedabir ve tertibat ler. 

Aşkın manası almak artık gün itidir; dü,Wımeğe Yalnız birinin kokusu bir 
vaktimiz yoktur. Hemen tatbikat sa- erkeği azdırmağa yeterken, 

Maden ocaklannda kısmi tatiller 
le ihracabn tenkisi ocağm kayab, İt· 
tikbali ve istihsal fiatı üzerinde mÜ· 
esıir olur. Çünkü abl bırakılan şan· 
tiyelerde tamir ister. Bu bir masraf. 
br ki ihracat nekadar çok tahdit e
dihnit ise o nisbette fazla olarak is
tihsal maanıfmı kabartır. Aksi tarz. 

-Aziz Hüdai Beyin hasına geçmemiz lazımdır: Hem hü- böyle sekiz on şık kadımn biri 
kômet, tüccar, madenci vapuı·cu el .. . 

geni bir eseri· b' """ ·ı birini bastıran kokulan ıçm· ır..,.. ı e-.. 
Çoktan beri milli eserlerden de kalmak ne büyük tehlike!. 

mahrum bulunan Türk sahnesi, Paria lavantacdan yeni ko-

bu sene yeni bir eser kazanımı ı E l"k E B k 1. } 1 kular keşfetmek için Cenubi A 
oluyor. lstiklal harbinin bazı ID a Ve ytam an ası j an arı merika, ve Hindistan ormanla-
safbalannı musavver olan ve nna, Çat gölü bavzasma müte-
Aziz Hüdai Bey tarafından ka. BOYOKADADA KlRALIK OTEL bassıılar gönderip vahti neba-

Esas Mevkii ve Nevi Teminat tatın usarelerini toplatbrıyor, 
leme alman bu büyük eser, eh kokul 
Türk ukerinin lıtiklil harbin- 168 Büyükada Altın.ordu caddesi Otel Dö La Plaj 150.- yeni' vetengiz ar icat e 

Sadreddin ENVER 

onlar konuşuyorlardı: 
- Doğruau mes'ut kadın .. 

Kışı Avrupada geçiriyor. 
- Şimdi İaviçrede imiı. 

Carux'ta Rejina oteli tarafm
dan yapılan bir (Ski) müsaba 
kasında birincİJ gelmiş. 

- Ne diyoraun. O kadar ec
nebi arumda. 

- Yapar kifir! 1 
- Kamüran arektup almış. 

Yılbaşmr da Paris'te geçirmi,. 
ler. 

Salona 
çöktü. 

garip bir sükunet 

Biraz evvel pürneşe çalan 
ıöylüyen, konuıan bu hanım
lar şimdi yudum yudum çayla
rını içerlerken, dalgın dalgm 
düşünfyorlardı. 

Konuşulan bahis onları ala 
kadar etmişti. Şu dakikada ne 
düşündüklerini öğrenmek için 
her fedakarlığı yapacaktım. 

Ben onları tekrar lisana ge 
tirmek İçin bir ip ucu arıyor· 
dum ki bir tanesi derin bir iç 
çekişten sonra bahsi tazeledi: 

- ideal erkek! 
-Kim? 
- Kocası. 
Hep birden ta5dik ettiler: 
- Çok doğru! 
llk defa lakırdıya karıştım. 
- Niçin Hanımefendi? 
- Pek tabii. Çok kazanıyor 

ve karısı için aarfediyor. 
Bir diğeri ilave etti: 
- Hem de karısı ne isterse 

yapıyor. 

Daha genç bir hanım söze 
kanştı: 

- Hiç bir hareketine de mil 
dahale etmiyor. 

Süzgün mavi ııözlü bir ha. 
nımefendi: 

- Yalnız o kadar mı, dedi. 
Hiç bir IJÜnahını yüzüne vur-
muyor. 

diyorlarmıtı 
deki hamaaetinin, ve inkılabı· Balada yazılı Otıel bir eene müddetle ibilmümyede 1ciıra:va Dıtarıya çıkbğım zaman i 

mızın azametinin tam minasile verilecektir. Mezkllr Otel 32 odayı ve ırnotıör dairesini, sinema- Moda ınağualan mevsim yağmur ba~lanııtb• Sert bir ti 
bir tuvirini teıkil etmektedir. yı müştemiklir. Taliplerin İhaleye müsadif 4-2-1932 perşembe mevsim tekil ve bdiçim icatkaedi- mal rüzgarı itlerinden evlerine 

yor, güzellik aka emileri f, dönen erkeklerin auratlarmı . 
Aziz Hüdai Bey bu eserde, gUnü saat onaltrda Şubemize müıra<:aatlan E. (246) kirpik, saç boyalan, ten ala.. h l b ki k 1 

VICTORIA ve HUSARI • 
Almınyanın bugüne kadar yapbğı operetlerin en güzel 

ve en zengini. Reji.aro RICHARD OSWALD 

Pek yakında Artistik'te 

KAÇAKÇILAN. 
2 inci Türkçe ıMlzlll ve fUkıh filmi 

Mümessilleri ( TÜRKİYE GÜZELi ) FERİHA TEVFiK 
Hanım ile Darülbedayiden TALAT, HAZIM, BEHZAT 

ve GALiP BEYLER 

1 Devlet DemiryolJarı idaresi ilanları 1 
Fevzipaşa - Malatya - Diyarıbekir hattmm M:alatyadan 

S>Onra eski Malatya ve Frat istasyonlanru havi 33 kilıC&lletlelik 

kısmı 1.2.932 tarihinden itibaren yolcu ve bililmwn eşya müna
kalatına açılacaktır. 

Bu münasebetle Fevzi.paşa - Fırat - Fevzi.paşa ve Malat
ya - Frat - Malatya arasında işliyeccık muhtelit trenlerin 
günleri ve hareket saatleri aşağıya deroedilmiştir. Daha fazla 
malumat almak istiyenlerin istasyOf\lanmıza müracaatları ilan 
olunUT. 

Fevzi paşa - Malatya - Frat - arasında 1108 unmaralı tren 

(Cuma, Pazartesi, Çarşamba günleri) 

Muvasalat Harek<ı 

Fevzi paşa 
Malatya 
Frat 

11 S8 
13 35 ....... ' 

2 50 
12 39 

Frıat - Malatya - Fevzi.paşa arasında 1107 Numaralı tren 

(Cuma, Pazar, Çarş.arnba günleri.) 

Frat 
Malaty.. 
Fevzipaşa 

12 29 
23 00 

' •...... 
11 15 
13 19 

Malatya - Frat arasında 1110 Numaralı tren 

(Cuma, Pazar, Çarşamba günleri.) 
Mlatya 9 ·30 
'Frat 10 25 . ...... ' 

Frat - Malatya arasında 1109 Numaralı tren 

(Cwna, Pazartesi, Çarşamba günleri) 

Frat 
Malatya 15 42 

14 3f 

harbl·n bazı mu'"ellı·m •ahnelerm' ı' l at ıyor, aca annı amçı ı-T tikiyetini tutacak a etler v.e ec yordu. 
de teşrih etmektedir. Sahneleri S A I L I K A R S A zalar keşfetmeğe çalıııyorlar. 

8
. I cak 1 d 

42406 
numaralı biletle 

mizin bu aibi milli eaerlere ne Es. Mevkii ve Nevi Teminat Bütün bunlar yalnız bir mak ıraz evve • 11 sa on a 
412 r.-:ı.ıı- d ki E · K 1 · M' H ög"rendı.g"·im ideal erkeği, çok B ~O 000 ı· k d derece mühtar bulunduğunu ' """"""!:'aşa a es Sır ema yenı ımar ay- &atla yapılıyor. ana • ırayı azan ıran 

..,, · kazanan, hepsini karısına sarfe 
biç kimse iınkir edemez. rettın mahallesinde Tatlı kuyu sokağında eski _ Erkeg"i huylandırmak! k h ded' 

den , arısının er ığini ya Karaköyde Boırsa Hanı altındaki M. Gazi gişesinden biJ..e-
Bu itibarla, 1932 ıeneai reper 6 yeni 12 numaralı 21 •50 M. M. arsa 12·- Ve biz çok defa bu ıilihla- pan, hiç bir itine müdahale et· 1 tinizi alırsanrz siz de kazanırsınız. Metliha 

tuvarmıı bu eseri idhal ve tem- 413. Gedikpaşada eski Esir Koınal yeni Mimar Hay- rı kendi elimizle ve kendi pa· miyen ve günahlarını da yüıo;ü '·------------------------· 
ıil etmekle Raşit Rıza tiyatro- rettin mahallesinde Tatlı kuyu sokağında eski ramızla alıyor • bize karşı kul- ne vurmayan erkeği düşün-

h b d d lanrlmak için kadınlara veriyo- d'" su akiki ir botluğu aba ol- 18 yeni 20-22 numaralı 74,50 M. M. arsa 38.- um. 

durmuş oluyor. Eserin muvaffa Balida yazılı arsalar peşin para ile bilınüzayede satılaca- ruz.Felsefe yapmayalım. Bana öyle geliyor ki erkek-
kı.....,. kaz • d .. ·· be ~ lerın' müsamaha ve tahammül ,_. anacagm an ,.up ~ ğmıdan taliplerin ihaleye müsadif 4-2-1932 perşembe günü saat 

1 

ferabfezıı Hanımefendinin 
dilemez. kabiliyetleri, kazanma kudretle 
-------------ı on altrda şubemize müracaat edilmesi. (203) misafirleri bugürı pek keyifli rile beraber artıyor. 

lrtı.hal I idiler. Çalıyor, gülüyor, eğlen~ K 
l 

• 22 .S.932 
-

1 
yor ar. Harbiye 

umum.ye, iştehasıztııı: ve kuvvetsizlik haıaı ı:ıda 1 Ne tüccarları düşündüren Buı·han CAH1T Seliınik tüccoranmdaft Mulı1i5 

fü=ı Beyin ve merhum Halit Se

lim Beyin refik:nı Lütfiy.e Halit 
Hanımın valdcleri Musaffa Harum 

dün çcce irtihali darıbeka eyılemiş 
tir Cenaze merasimi bugünkü pa
zartesi günü saat 14 te Şişlôdc Os· 
man Bey civarında Ahmet Bey 
sokağmdaki Ananyan apartımanın 1 

büyük faide ve tesiri görülen l ı kontenjan listesi, ne memurla- i------------~-
F O S 1 

nn keyfini kaçıran buhran ver F A T l 1 gisi bu salonuı1 kapısınılan gir 

ŞARK MALT 1 me~e~~;~t :::;:fuor.elektrik 
ı lambalannc:fo.n renk renk ziya-

H U L A S A S 1 
lar süzülen bu bahar kokulu 

da bilicra Maçka kabristanındaki jlll 
makberesinc <lefnedilecektir. !liii 

Milliyet'iiı Edebi Romanı: 22 

Güzellik Kraliçesi 
Belkisin içinde, gene kadınlı
ğın ezeli byneti kıpırdadı: Hi
le! .. lbliain hediyesi olan husu
si zekasile iki erkeği biribirine 
düşürüp kana kana intikam 
alamaz mıydı?! .. 

Korku ve hile! .• Kendi ken
dinden tiksinmeğe başladı .. Bu 
ne zelil, ne küçük hialerdi! .. 
Nerelere yuvarlanmıştı arbk .. 

Kapısı birden açıldı! .. Ne
dim Münir içeri girdi. Yanma 
y akla§ıyor: 

- Belkis! .. Ne oldun yav
rum? Diye onu kollannrn ara· 
sına almak istiyordu! 

- iki, üç defa kapıyı vur. 
dum •• duymachn!.. Uuyuyor 
mıydm? 

Bel' .isin gerilmiş asabı yine 
uyuşuyordu. Demin heyecan. 
dan dışarı fırlamış gözlerinde 

Ne%ilı.e Muhiddin 

yatlar dökülmeğe batlamıttı• 
Nedim Münir, genç kızın doğ 
duğundan beri sükunete alıı
mıt sinirlerlııin birden bu ka
dar heyecan ve sar11ntıyı haz
medemediğini görüyordu .. 
Belkiı ıu anmda her zaman
dan ziyade kendisinin aşılaya 
cağı ruh kuvvetine muhtaçtı. 
Genç doktor ber şeyi unutmut 
&ibiydi .. 

Kalbi, yalnız sevgi ve mer
hamet kaynağı halinde çarpı. 
yordu. Elleri, bu sevgili kum
ral başı tutmak için uzandı, 
fakat Belkis silkinerek onu me 
netti. 

Nedim Münir gayri iradi 
haykırdı: 

- Benden nefret mi edi-
yorsun? Uzanan elleri felce uğ 
ramış gibi yanlarına düstü. Bel 

- Niıanlı olduğunuzu unut 
mayımzL işte bütün felaket
leri hep bundan doğmuştu. Ni
şanlı olmaktan, müsabakaya 
girmekten kendisini meneden 
gizli •aik te bu idi. Dün akşam 
ki hezimetin de... Görüyordu 
ki nitaıılı olmak, onu bütün ar 
zulanndan, emellerinden mah
rum edecek kadar mütbit ve 
kabhar bir esaret zinciri olmut 
tu. Belkis, yüzlerce hissin ma
kesi olan ylizünü kaldırdı. Kar 
tısında tatmin edilmeğe muh
taç derin bir azap ifadesile so
lan nişanlısına baktı. Genç a
dam titriyen dudaklarile suali
ni tekrar etti: 

- Niçin cevap vermiyorsun 
Belkis? Benden artık nefret 
mi ediyorsun? 

Genç kız nişanlısınm ellerini 
tuttu: 

- Niçin bana böyle ağır 
sualler soruyorsun Nedim? Bu 
kabil mi biç? 

- O halde hastasın Bel-
kis ! 

Genr ı,..~ bir.!~- • '··-

sıcak salonı:lıı mu•ikiden sonra 
meraklı bir dedikodu başla-
dı. 

Biı· köşede çayımı içerken 

dudaklarmı açarken Nedim bu 
foci itirafları işitmemek için 
gözlerini. kapadı. 

- Sus! - dediı • aus.. Bel 
kis bana hiç bir ~ey ıöyleme ! •• 

- Çok bedbaht olduğumu 
da mı? 

- Biliyorum.. Onu biliyo-
rum. 

- Çok bedbaht .. O kadar 
ki seni mes'ut edemiyecek ka
dar! .. 

- Demek beni büsbütün 
reddediyorsun Belkis? 

Nedim Münir birden bire 
ayağa kalktı. Artık merhamet 
le de olsa, dostlukla, hatta 
aşkla da olsa bu kadarına ta
hammül edilemezdi!.. Fakat 
Belkis bir saiki namahsus bir 
hamle ile kapıya doğru yürüyen 
gencin önüne atıldı. 

- Beni yalnız mı bırakıyor 
sun? - Diye inledi - bu hep 
sinden müthiş .• Gitme gitme 
Nedim!. 

- Bana ait olmıyan bir kal 
be hitap etmeğe hakkım yok .. 

-T• • -· 11 " n 

SATILIK DÜKKAN 

Galata'da Fcmıencci1erde (146) 
numaralı üç katlt kagir <lükkan iza 
Jei şüyu zımnı11<1a 26 K. saıni 1932 
salı günü öğleden sonra Suhanah
met sulh mahkemesinde bihnüzaye 
de satılacaktır. Dükkan Cenyonun 
yakınında olup kıymeti muhamme
nesi üç bin liradır. 

Nedim, masanın önündeki 
iskemleye yıkılmq, ıarıtm ve 
solgun başını elleri içinde giz. 
lemiıti. Bu asil ve dertli batın 
yanında •ap san bir heyecan. 
la dikilen Belkiı, cürmünün a
fırlığını erkeğin başına tahmil 
edip, günahının kuvvetile ba
tını dim dik tutan bu kadın, 
ezeli sahnelerde rollerini deği9 
tirmiş iki harikulade, fevkalbe
ıer biter san' atkar gibiydiler •• 
Y avat yava§ başmı kaldıran 
Nedim Münirin çehre.inde tim 
di affa, hatta tazarrua benziyen 
bir yumuşaklık vardı. "'.,,. 

Belkiı hasta idi .• Fakat yan 
lıt tedbirlerle, yanlış tedavilerle 
hastalığı günden güne arbyor 
du. Daha birkaç ay evvel, bir 
kirez ağacına asılmış, bir kanar 
ya kafesi gibi cıvıldıyan bu ne 
ıeli ve şetaret!~ evin çatısına, 
şimdi dilsiz ve meçhul bir ma
temin siyah kanatlan gerilmiı 
gibiydi. Herkes sebebini pek 
~yi bilmediği bir kasvetin kabu 

- .. ~ .. 

Çanakkale Vilayetinden: 
Ke~if bedeli (564072) lira olan Çana:kkale Vilayeti dahiline 

müsadif 79 1-450 kilometre tulündeki Balya· Çanakkale yolu

nun makadam şöse inşaatı kapalı zarf usulile miin:ıkasaya kon

muştur. Münakasa 14 Şubat 932 pazar günü saat 15 te Çanak.ka

le Valiliğinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecekler tek

lif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15e 

kadar Çana>kkale Valiliğine veımeleri Hizımdll". Talipler mü
nakasa şartnamelerini Balikesir, Çanakkale, İstanbul, İzmir 
Baş Mühendisliklerinde ve Ankar01.da Yollar Umum M"ı.idürlü. 

ğünde mütalea edebilirler. Ve (10) lira mukabilinde istihsal 
edebilirler. Mahalli tetkikat icrası için Çanakkale Baş Mi.ihen
disliğine müracaat edilmesi lazımdır. (171) 

rrndaıt, bahçesindeki çiçeklere lik kraliçe.inden bahsetseler, 
güzel bahann ku9lanna, kele- Vedat Naci ona soğuk bir hiir 
beklerine, odaamdaki e,xaya, met göstermese.. Belkis belki 
medeni köpeğinden tatlı bakıt kendine ıelecekti. 
lı kısrağına kadar, her şey, o- Genç kız, niıanlıama vadet 
na, iğbirarla bakıyor, aizli Ye tiği vücuduna asla bakim değ! 
dilsiz li1anlarile ondan 9ikiyet di. Bu vücut, bazan kızgmı bir 
ediyorlardı!.. çember içinde kalmrt bir mwn 

Babau, ııözlerinde 'her sani- gibi katre katre eriyordu. Ora 
ye beliren bir endite içinde güzel.in deınıitlerdi. Fakat lı a 
bakıyor, Nedim Münirin anne cazip sözle onu, kandıramam 9 
si, onu gördüğü zaman batını doyuramamıtlardr. Asıl o hai.J 
çeviriyor, Ziver Paıa aıık, ao- Vedat Naci, bu sözün hiç bir 
murtkan ıuratile teaadüf ettik· bükmü olmadığını anlatmışb. 
çe genç kızı haşlıyordu. Hele Güzelliğinin cansız bit- heykel 
büyük elemini içine sindirerek kadar tesirsiz olduğunu ispat 
kaytsız ve mes'ut görünmek i- etmişti. Belkis bu acı düşünce 
çin yıpranan Nedim Münirin ler içinde kıvranmaktan kurtu 
ıefkat ve merhameti Belkisi e- lamıyacakb. Vedat Naciyi taı 
zim ezim eziyordu. Her iki e- bir zaafla ayaklannm altında 
vin ağrr havasının merkez ıik- ıüründünnedikten ıonra, h~ 
leti olan yorgun vücudünü, ge şifa bulamıyacaktı. Fakat bu 
celeri yalnız kalınca, bir kana · mümkün mü idi?. O, katı, o 
peye yaslanarak her teye rağ- müstehzi adamı mağlup edemi 
men gözlerinin önünden ayni- yeceği i hissettikçe asabı büs
mayan bir hayale dalıyordu. biitün geriliyot" ve şahlanıyor. 

Etrafındakiler ona böyle du. 
korka •. kor~~ ~ak~~sal.ar, b_aba- 1 _ • , ~ . ., lf. • • _ 



r 

MiLLİYET PAZARTESi 25 KANUNUSANi 193~ - -... 
) 

Tarihi Tefrika: 39 Birinci sahifeden geçen yazılarJHali tasfiyede bulunan Uşak Terakkii 
Ziraat Türk Anonim Şirketi Sabatay Zevi . ~ - - . - 1 • ~- ••• , ....... '-~. • ı~ • ,_ :-... ··~...: ~"- ı ,,_, • 

Nakl•de"1tR. N. 

~·abalayın düşmanları onun 
harekatını museviliğe 

mugayir görüyorlardı. 

Ve bu tehlikeli addettikleri faaliyete bir an 
evvel nihayet vermek istiyorlardı 

Milli bir resim 
Galerisi lazım 

Sabatay aleyhinde bu su-

(Ba!Jt 1 inci sahifede) 
nüıhamızıla neırebniıti. Dün de sa
bık müze müdürü Halil Beyin bir 
mektubu intitar etti. Halil Bey bu 
mektubunda 1924 de bu meseleyi .,. 
hemmiyetle nazarı dikkate alarak 
Türk re11amlarının milli eserlerini 
toplamağa batladığını, ve sanayi ne
fise mektebinin bir aalonunCla bun
lan cemetmeıie ve bir de liateoini 
yapmağa muvaffak olduğunu fak_at 

!arının iaimleriı:ıi bildirdi. bunlann timdi nerelerde bulundugu 
nu bilmedifini yazıyor. retle ııizli suikut tertibatında 

bulunanlar biç bir feye muvaf
fak ola-mrılar, pek mühim 
bir karar vermiıler, fakat bu 
kararı tatbik ıahaıma çrkarma 
ia cenretleri olmadıiı için 
tasavvurlan akim kalmrttı. Bu 
nunla beraber bu suikut terti 
batr uzun zaman gizli kahna • 
dı, Sabatay'ın diitmanlarmm 
gizli gizli toplandıklan ve ni
hayet onu öldürmeğe karar ver 
dikleri ağızdan ağıza yayılmıt
tr. 

Sabatay çok geçmeden bun 
dan haberdar edildi. Kendi a
leyhinde idam kararmm naırl 
verildiği hakkında tafıil&.ta 
vakıf değildi. Lakin onun için 
mühim olan teJ bu değildi. Sa 
batay Zeviyi ıon derece hiddet 
lendiren cihet ıu oluyordu: De 
mek ki hali kendi aleyhinde 
bulunmağa cesaret edenler var 
ve onu öldürmeği dütünmek 
derecesine kadar cür' eti arttı
ranlar mevcuttu! •• 

Halbuki Sabatay artık kar • 
şısında ehemmiyet verebileceği 
hiç bir muhalif kuvvet görmek 
istemiyordu. Böyle bir kuvve· 
tin artrk mevcut olma-
dığmr dütünüyord\L Aldan 
mıt mı idi? Kendiaini 
yahudiler üzerine gönde 
rilmit bir hükümdar farzeden 
Sabatay Zerinin timdi duydu • 
ğu hiddet o kadar tiddetli idi 
ki adeta ne yapacağmı bilemi 
yordu, Kendisinde iki türlü tah 
siyet görüyordu: Alim ve yük. 
sek Sabatay Zevi, yahudiliği 
kurtannağa memur olan Me
sih !.. itte bu her iki tahıiyet 
timdi tecavüze uğramııtı. Sa
batay tiddetli kin ve hiddetine 
mağ!Gp olarak bu her iki talııi 
yetin de İntikamını düımanla
rından almağa karar verdi .. 

Sabatay'ın dütmanlan onun 
faaliyetini, ıimdiye kadar gö-
lı-ülen harektror mıuevi f&-
riatine mugayir görüyorlar, 
bu tehlikeli addettikleri faaliye 
te biran evvel nihayet venneii 
dütünüyorlardı. F alcat o Me -
sih değil miydi? Musevi teri· 
atinde mukaddes olan veya ol
mıyan ıeyleri tefrik ederek her 
kese de bunu göaterecek ken
disi de~il miydi?. Sabatay Ze
~iye göre bu böyle idi. 

lzmir kadısının lıazannıda... Bu mesele bakkmda Güzel San'-
Fakat Sabatay Zevi'nin la- atlar Akademili müdürü Namık la

mir kadııına mücaabmn etra. uuul Bey kendisine müracaat edeıı 
fmda da bir takım efıanele.- var bir muharririmne ıu beyanatta bu-

lunmuıtur: 

dır. Meaih'in kadmm yanına ci Namık J11mail 8. ne di_qor? 
dec:efi nalatılmca hemen ağız- _ "Milli reıim müzesinin nüvesi 
dan ağuıa bir talanı rivayetle.- sanayi nefueye büyülı: himmetleri 
dolatınaiia batladı: Meaih kadı. dolaınınuı olan muhterem Halil S... 
yı makamından alıp azledecek yin sanayi nefise mektebi müdiriyeti 
ti! .. Sabatay erinden çıkarken zamanında batlaınıı ve Avrupa mü· 
keeif bir yabudi kalabalı~ da :ır.eleıinden kıymetli asarın gayet mü-

5• kemmel yapdmlf kopyeleri tedarik 
kendini bekliyordu. Önde bir edildifi i1ıi Türk aan'atkirlannın 
de bayrak açmrılardı. Alay ıo- tqbir e:ıen ~erlerinden de İntihap 
kaldan dolatarak kadının bulun la bazı ı ... halar mübayaa edilmittir 
d ;:.. eld" Burad Sab " ba koleb.iyon harbi nmwni aonua .. yere r 1• a a· lannda 0 zamaıı Cağaloğlundaki bi-
tay yanında yalna kardetlerin -ır1 iıpl eden sanayi nefise ...eırt. 
den biri olduğu halde içeri gir binde elvabı nakıiye koleluiyonu na
di. Kadryr rörmek iıtedi.ğini mile tethir edilmiı ve bu müzede de 
haber verdi. Kadrnm huzuruna Union Française de bulunan kabili 

d d dil• lan nakil resim ve heykeller hıfzolun-
gir iği zaman ken i ı 0 maıtu. Mütarekede Union Françaiae 
lbraniden bqka bir fey konut- ait reaimler iade edilmiı ve melrte
ıruyacağım anlatmak ister gibi bin iıpl edilmesi mevzuu bahı edil
kadıya da İbranice ıöylemeğe meıi Gzerine bu koleksiyon t~krar 
baıladı. Fakat dedinğini anl. at. asan atika müzeıine iade edilerek 

kard t orada hıfzedilmitti. Bu esnada teşhir ınak için yanındaki efl er edildikten sonra gelen harp resimleri 
cümanlık ediyordu • ele bu kolekıiyona ithal edilmiştir. 

Öyle anlqılıyor ki kadrom Sanayi nefiıe mektebi Fmdıldı 
ka11r1ına çıktığr zam~ Saba- sarayına nakledildiği zaman bu ko
lay bir müddet tereddut e~mek lekıiyon da oraya nakledilerek Mil
len kendini alamamıı, bırdeo li reıim müzeıi namı albnda tanzim 

bı're ne •o""yl---"ini bilmemiı edilen ayan kıımı ıalonlanna aıılmıı -.,-o br. Ankarada Maarif vekaleti tara. 
tir. Fakat sonra bu teredd~d? fınclan yeniden inşa ettirilmiı olan 
geçmit müracaatrnm sebebını müze binasına konulmaaı icap eden 
kadrya 'anlatarak kendi aleyhin ••an iılumyenin bu binaya konul
de •uikaat tertip eden düıman- maımdan sarfı nazar edildiği için 
!arının bir de liateaini çrkanp milli reıim müzesinin daha çok te-

veaıu edebilecek bir ıekle girmek 
venniıtir. Kadr da cezalandıra imkanını kuanabilmeıi için bu kol-
cağı cevabını vedi. lekıiyonun milli reaaıunlara ait olan 

Fakat Sabatay'm bu mlira- kıımı ile orijinal resimler Ankara
caatr kendi taraftarları arasın- daki müze binasına naldedilmif ve 
da bile iyi kartılanmaırutlır. Bu diğer kopyalar da bir müze eseri ol-

maktan ziyade Akademi talebesinin 
nu Saba tay' a söylem.itler ve tetkikine hadim olmalan itibarile A-
kendiıinin nasıl olup ta böyle kademide birakılmıştır. Kopyalardan 
aılı ve eaaaı olmayan feylerden mürekkep ve Akademin müzesinde 

1 kad 1 b me"l'cut olan bu kolekıiyon Avnapa-
do ayı 1 rğa u müracaatta ya reaim tahıiline giden cençlerin 
bulunduğunu tenkit etmitler- yapmafa mecbur oldukları yeni kop. 
dir. Çünkü Sabatay kadıya mil yeler!., zenginlqmektedir. Anlaınıda 
racaatrnda lrendi dütmanlan- ki milli müzeye gelince bu miize 
nrn "hükümdar,, aleyhinde ter etnogı·afi müZMi haline getirilmiftir. 

1 Orada elyevm iki salon reıimle do-
tibatta bulunduklarrnı ıöy emit ludur. Reıimlerden bôr kıımı .. ndılr 
tir. Hükümdardan mabat kim- lar derununda bıhediliyor." 
di?.. Memleketin hükümdan Elif Naci B•g n• digor? 
mı?. Onun ifadeainden bu anla 
, -1-ordu. Şimdir kendi doatlarr Bu huausta ressam Elif Naci Bey 
... ,. tunlan söylemektedir: 

da dahil olduğu halde herkes - "Harbi umumi bidayetinde Sa-
Sabatay'r yalancılıkla ittiham nm Beyin müdürlüğü zamanında sa
etmeğe baılamrftr. Çünkü Sa- nayi nefise mektebi aalonlannda öte 
batay aleyhinde idam karan ve den beriden Halil Beyin gayretiletop 
renlerin memleketin hükümda- lanan bu eıerler bir takım carp üs-

tatlannm lropileri ile bi~ orijina). 
n aleyhinde hiç bir kelime tar- den ibaretti. Bunlar, sanayi nefise 
fetmedikleri belli bir feydi. Fa mektebinin müzeden ayrılarak Ma
kat Sabatay bu hareketinden arif n!!ZU"etine ilhakı ve mektebin 
dolayr kendisini muahaze eden müze binaımdan Divanyolunda §İm-

d di sıhhi müzenin bulunduğu binaya 
lere bakarak gülüyor ve Ü§· nakli eınaımda müze tarafından alı-
manlarının kendi aleyhinde konulm ... ,tu. Bunlann bir kısmı ile 
tertibat yaparken "hükümdar,, Türk reaaamlanıun harp ıergiıin
kelimesini kullandıklarını ıöy- den alınan resimler aıkeri müzenin 

1 Herkes türkçe !Darülfünun spor 
Kuran 1 Klübü dün açıldı 
dinlemek istiyor (Başı 1 iaci sabi/ede) 

vetliler meyanında clarüHünün mü-. 
derriılerinden Muslihittin Adil,Etem 

(Ba~r 1 inci sahifede) Akif, Vali muavini Fazlı, fırka idare 
gelememiıtir. . heyeti reiıi Cevdet Kerim, Polis mü 

T asfjye Heyetinden: 
~~ke~. hisoedaran umum heyetinin aııağıda münderiç ruznamede yazılı 

mesaıli muzakere etınek ve bir karara raptetmek üzere 25 Şubat 932 tarı
hine müsadif Perıembe günü saat 14 te Uışı;ak Şeker fabrikasında adi su
rette içtimaa daveti takarrür eylediğinden şirket esas mukavelcnamesi mu
cibince en az altı yüz hi•seye malik hissedarların mezkilr içtimada hazır 
bulunmalan ve içtimadan evvel dübuliye varalı:ası almaları ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat: 

Tasfiy.e m~melatına mü~lik ~abat ve §İrket mevcudatından olaııı 
Şeker fabrikasile teferruat ve muştemilatmın pazarlık ıuretile satılmaaı hu
susunda aaU!ıiyet talebini mutazammın tufiye heketinin teklifi 

Hafız Kemal Beyin Süleymanı.ye dürü Ali Rıza, Darülfünun talebesi 
de türkçe kuran okuyacağı g~ va- ve daha bir çok zevat vardı. Evveli 
kit haber alınmıı olması~ ragmen Hukuk fakültesi umumi katibi Dr.
camie, epeyce kalabalık bır cemaat Etem Akif B. kürsüye celerelı: klu-
toplanmqtL Hafız Kemal Bey, tam biin reisi Muhtar Beyi takdim etti. T• J J • U M"d" J 
saat ikide kürsüye çıktı. Mubteıem Muhtar B. kısa bir hitabe irat ederek lCaret Ş en mum U ur ÜğÜnden: 
mabedin kubbelerinde velveleli aki":" misafiri.,..., teşekkür ettikten sonra, Esas mukavelenamcsl mahalli kanunlarına göre tanzim edilerek usulen 
ler bırakan çok cür bir sesle evveli klübün maksat Ye cayeaini izah etti. tescil !alman ve 30 İkinci Tqrin 330 tarihli kanun hüküm.terine göre tes. Fatiha ıureaini aılmdan okudu. .. Ondan sonra, Darülfünun -mi na• 

Ondan sonra da fatihanın tercü• mına müderriı Mualihittin Adil B. dll istenen Fraıwa tabiiyetli ve 7,500,000 Frank sermayeli (Kompani Je· 
meıine baıladı. Cami, bu esnada ya- kürsüye celerdr ırençleri tetvilr ..., ııeral dö Navigasyon a vapör • Compagnie Generale de Navigation a va
vq yavq doluyordu. Cemalli H: muvaffakıyetler temenni etti. peur) Şirketinin vekilete verilen enalı:ı tetkik edilerelı: muvafık görülmüır 
aında birçok da kadın va~ Miitealnben daveti.iter ihzar edi- tür. Bu evrak arasındaki umumi vekitetnameye göre şirket namma yapaca
Kemal Beyin okuduğu Fııtiha ıure- len büfede İzaz ve ikram edildiler. ğı itlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen vo 
sinin türkçesi ıudur: • Bundan sonra atağı inildi. Ve Hal-

k • · D ··ıfü· ı.ı-.._~ üçüncü phıa sıfatlarile hazır bulunına"a aıilihiyettar olarak tayı"n olunan Fat"ıha suresı nının aru nun ıpor u .... ne & 

tabıiı edilen kısmın resmi küıaclı ya umumi vekil İstanbul'da muldm !Aurent Reboul ve Şürekhı efendilerdir. 
"Müıfik ve rahim olan .. Allahın pıldı. Vali muavini Fazlı B.: Mu.af- Keyfiyet mczldlr kanunun yedlru:i maddesine tevfikan ilin olunur. 

iamile. Hamdü ıükür, !?~ıuıran fakıyetler temenni ederim, diyerek --------------------------bütün alemin rabbı ve mutfik ve ra· kapıdıı.lıi kırmızı kıırdeleyi kesti. 
him olan Allaha mahsuıt:ır. Allah Klüp binası gezildi ve bahçede resim 
din gÜnünün malikidir. Sana. ibadet ler çekildi. Darülfünun ldübüne aza 
ediyoruz, senden iıtimdat ec!i~~ kaydına batlanmıttır. Şlmclllik ldü
Bizi doğru yolda İrfal .eti !ilizi h'.ltfu bün futbol ve atletizm ıubeleri hali 
nimetlerine garkettiğın ııısanlarm faaliyette olacaklardır. 
1oluna ıevket! Senin ~eduenlira· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_1!!!11 _____ !!!!!!!! 
yan ve doğru yoldan inhiraf e-• .. .. ,,, 
nn yoluna gönderme, ımnn · 

Hafız Kemal Bey, bu~n sonra 
infitar sureıı.ini arapçe ve. tiirkç~. ola
rak okumuıtur. Bu aurenın tercume
ai fUdur: 

lnfitar suresi 
"Sema yanldığı, yıl~~. dağıl

dığı, denizlerin suları biribınne k:';. 
rııtığı, mezarların alb üıtüne. celdiı:ı 
zaman her nefis eski ve yenı imalı
ni cörecektir. Ey insan! Seni yara
tan, sana iıtediği gibi m~mz.neı .. ve 
,..;;7el şekli veren rabbı kerunı aor· .. - ,_,,, tti? 
miyecek kadar seni ~.UMU~ •• 

Lakin ıiz, anın dinıru tekzip edi· 
yorıunuz. Sizin üzerinize nezaret e
den melekler amalinizi yazan muh-• terem katiplerdir. . • 

kendiıine çevrilmişti. Hafız Y aıar 
B. evveli ıurenin aslını okudu. 
Sonra türkçesine geçti: 

"lnııanlann hesap vereceği saman 
yaldqıyor!" derken aaflar arumda 
bir böncürtü koptu. Tespihler elde, 
gözler, derin bir vecit halile yan 
kapalı, onu dinliyorlar. 

Hafız Yatar devam ediyOI': 
u Anlara de ki Allah aemavatta 

ve arzda söylenen her sözü bilir, Al
lah ber ,eyi iıitir ve görür." 

Kimi başını aallayor, kimi "aman 
Yarabbi" diye inliyor, kimi de cü
nahlanna tövbe ediyor. 

Muhakkak olan bir teY Tana, ce
maat, bu kürsüden ilk defa dinlediği 
Allah kelimına kartı daha yakınılan 
alakadar oluyor. Surenin bazı kııllll 
lan okunurken halk advta coıuyor 
denilebilirdi: 

Sinema -Tiyatro 

BUGüN AKŞAM 
Saat 2ı.30 da bt.ınbııl ltlediqnl 

YALOVA t' h' m· + 
T"ÜRKUSU .,ıl! ır ııyıııı:ıosu 

~~~ 111111111111111 
Hasan Ferit 

Fi.at.ıaroa zam 

yoktur. Yalnı• 

IDUSİlı:tli konıe

dl t.eonsiJJerinde 

1111111 

Zabitan, Talebe, ve Halk geceleri 
tarifesi tatbik odimeyecektir. 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
Şcılızadebaşmda 

25 ılı:anunusani pazartesi ak
şamı saat 21 30 da 

KARANLIK KUYU 
4 Peırle 

Kakiıli: Reşat Nuri Bey 

Askert fabrika· 
lar ilinları 

Yüz ton hurda demir 
Y ukaırlaki malzeme aıleni 

münakasıa ile 17 /2/932 de saat 
on dörtte iha1esi yapıla.cıaktır. 
Taliplerin şartname İiiin ıher 
gün ve münaıkasaya girmek i
çin de to gün teminat ( teklifat) 
ile müracaatı. (245) 

• • • 

y aptıklannızın hepsini b~ırler • 
Adil ve aalih olanlar cennette nıymet 
lere nail olacaklardır. Fakat faaı~a
nn mahalli ikameti eehennemdır. 
Anlar din gününde ateşe yanacaklar 
ve oradan kurtulaınıyacaldardır. 

"Her nefiı ölilmü tatacakbrl" aye 
tine sıra gelince aaf1ar letkil eden • 
cemaatin batlan önüne düıtii. , Kadıkoy 

16/ 1/932 tarihmde pazarlık
ları yapılan 10 adet tezgah rne 

yanında bulunan 9 No. Ilı Blok 
Freze tezgahma teklif edilen 

fiat ıpahalı görüldüğünd,n 10 

N<o. lı hassas m~ap tezgahı 
rıa da talip çıkmadığından pa
zarlıkları 3-2-932 gününe tehir 

edilmiştir. Taliplerin müraca
atı. (311) 

Din cününün ne olduğunu ııana 
kim anlatacak? Din pııü idrak olu
nur ıey değildir. O cün hiçbir neE
ıin diğerine yardım edemiyeceii 
cündür. 

O cOu hüküm ve irade, 1alnız 
Allahmdır." 

Sarelerin makamları 
Hafız Kemal Bey, ıareleri ekse

riyetle rasttan oku,yor Ye arada bir 
bafka makamlar üzerinde ae:ziniyor
du. 

Hafız Kemal Bey, camiden çıktık 
tan sonra caınie aelenler pek çok ol
muıtur, Bunlar, tiirlı:çe kuraıu din
leyeınedilderine müteeuir olarak ca· 
miyi teıketmiılerdir. 

Selçuk camiintle 
Hafız Y qar Beyin türkço lı:uran 

okuduğu Aluaraydaki Selçuk camü 
ise dün erkenden kapılarına kadar 
dolınuıtu. Kadınlar •okakıa birilıir
lerino müjdeliyorlardı: 

- Hafa ~•tar. oku~cakmıt ayol 
- Aman oyle ıae aıdeyim bizim. 

kilere haber vereyim! .•• 
Saat on ikiye doğna caınie ııkm 

baılaınıttı. Biru sonra makaurelere, 
mahfillere vanncaya kadar camiin 
her tarafı dolmuıtu. Adım atacak 
yer yoktu. Saat iki buçuğa doğru 
Hafız Yaıar Bey aelerek imam Ef. 
nin oclaaında namazını laldL Tam 
saat üç: Hafız Yatar kürsüye doğru 
yürüyor. Ekseriyetini kadı.nlarm h!t 
kil ettiği cemaat araıında fıtılblar: 

- Ne de cüzel okur ... 

Hafız Yatar Bey, ııeainin peni&. S" . d 
terini ıih yükselterek, gih indi..... ureyya ınnemasın a 
~.kuranın aa~daki ah~ ~ç d.,. RlYORITA 
ğıştırmedeu embiya ıureaının nihaye f dan 
tine kadar seleli. Bellilri türkçe ku- · Bebe Danyela tara m. 
ran dinlemek prtile, sabaha kadar ilk sözlü ve 4arlalı filın. 
orada blmalıt razı olacak pek çok 
lı:imae vvdL 

Haber aldıiıııma söre, ayni ha
fızlar ayni camilerde bucü• ele türlı:
çe kuran okumakta devam edecek
lerdir. 

Önümüzdeki - cünü tiirkçe 
kuranm Ayasofyada okuımwaı için 
halkta umumi bir arzu vardır. 

Türkçe kuranı hafız1arımızm hep 
bir araya toplanıp mukabele teklin
de okumaları t-ni edilmektedir. 

3 üncü kolordu 
llinları 

Cin'Si. 
Mat düğme 

Makara 
Makara 

Mikdarı 

10,000 
1,461 
3,415 

Müteahhit nam ve hesaıbına 

,.Bayram münnaebetilc 

Ay vade ile 
Elbisenizi, 
Ayakkabınızı, 8 T uhafiyenizi, 

Her nevi "fyanızı 
Lıtediğiniz nıağua !ardan 

at.abilinriniz. 

TESHİL AT 
MENTEŞ KASA Vİ 

İaı.ıbul Bahçekapı, Orozdi
Bak karşısında Celalbey&: 

No. 33 - Tel. 23946 

iLAN Yarın /ıaniİ •amilerde 
tiirkçe Karan okunacak1 

Salı gOaü 6ğle rıarıwmıdan son
ra Hafız K~nul B. tarafından Sü
leyamıUye camila~, ayttl giJn ge
~ (Jğle namazıDdan .sonra Hafız 
Zeki Bey aralından Ağa camiinde, 
Hain Burhan B. tarafından da sa
lı giJniJ saat dohtz buçukta Kaba
taş camllade tOrkç.. Kuı'aa okana

~a cins 'VC mi.k.dan yazılı Madam de Sorbier de Pou.g;ıa· 
elbise ımaılzemesi alınacaktır. doceese tarafından şehri carinin 26 

7-2-932 pazar gıünü saat 15 te ncı •lı günü verilmeai mukarrer 
ihalesi yapılmak üzere aleni mÜ8amcft tarihi ahara alik edil:ni§ 

tir. 

calrtır. 

münakasaya konmuştur. Talip -----------
lerin şartnamesini almak üze· 
re her gün ve münakasaya işti 
raik için de muayyen saatte 
.komieyonmnuz müracaatları. 

(35) (24'l) 
• • • 

ZAYİ - İstimal etmekte oldu· 
ğum tatbik mühürümü zayettım 

Yeni.sini yaptıracağmıdan eski r.•Ü· 
hürün hükmü yoktur. Şifli Ycnı 

i9tasyon Meşrutiyet apartımanı No 
12 A. Neslp 

İstanbul yollama müdiriye- 1ırtanbu1 Asliye mahkemesi dör-

Yahudileri Sinagoga davet 
etti. Bu Sabatay tarafından 
tayin edilen bir günde oluyor· 
Ju. Sinagoga toplanan cema· 
at o gün aabahtan aktama ka
dar dua ve niyaz ile meırul 
olacaktı, 

Sabatay elinde gümüt saplı 
yelpazesi olduğu halde ve bir 
tarafında din &.!imlerinden iki 
kiti bulunduğu halde ve rene 
mubtefenı bir alayla Sinagoga 
geldi. Mukaddes tabuta vurdu. 
Cemaat "Mesih., in bu hareke
ilinde manevi bir itaret bulun
duğuna kanidi. 

H Ib ki b d kull duvarlanna talik olunmuştu. lıte ıre 
lüyordu. a u ura a a çenlerde müzeyi ziyaretimde çurü. 
nrlan "h"'-"mdar" dan maksat 

UAU müı, delinmiı, parcalanmıı oldukla-
memleketin hükümdarı değil, nm gördüküm milli müzemfain ihti
meaih olmak iddiasında bulu- n edeceti eserler bunlardr. Bunlann 
nan Sabatay Zevi'nin kendisiy- arumda varn reasamlanndan bir ka-

_ A. ... bilmez miyim hafız Yaşa
n? ... Efendimizin ıniracnu bir gün 
öyle bir okndu ki ailamadık kimse 

Bunlardan maada gene salı gü
nO alc?D'ı yatsı namazından evvel 
Hafız Rıza B. Dolt11Bbabı;e cam/ia
de, Halrz Nuri B. de ge~ yatsı 

namazından evvel Firuzağa camiin 
de tarkçe Kuı'an olcuyacdlardır. 

Cemil Sait lJeg 

ti emrindeki lkanije motörü- dü.n.cü Hukuk dairesinden: 
nün münkasası bir hafta talile Fatma Naciye Hanını vekli Re· 

ed.i1-:·tir.İhalesi 27-l-932tarih filı: Habip Beyin evvelce Ga.lıataclıı 
""'"9 kule dibinde brot hanında 6 numa· 

Orada toplanan yahudiler 
tamamile yekvücut olarak Me
sihe muti ve münkat olduktan 
nı gösteriyorlardı, Fakat Saba 
tay için bu da kafi değildi. Çün 
kü kendi aleyhinde bulunan 
dütmanlarile heaap görnıeğe 
karar vemıiıti. Bu dütmanlar
dan birer birer intikam alacak
h. Fakat Sabatay'ın bu mukabil 
taarruz hareketinde müracaat 
ettiği uıul doğrudan doğruya 
düpnanlarrnıa hücum etmek ol
mamqtır, Sabatay buna cesa. 
ret edememiıtir. Onu bu c:esa
retıizlile sevkeden tebep te ken 
diıine bu kadar samimi taraftar 
zjirilnenlere tam bir itimat ve 
emniyeti olmaardır. O kadar sa 
mimi ve muti birer taraftar rö
rünen bu adamlar mücadelenia 
mütkül bir safhumda kendiıi· 
ni yalnız bırakıverirlerae? Onun 
için Sabatay daha az tehlikeli 
gördüjiü bir vasıtaya müracaat 
ettL lzmirde o zamanrn en bü
yük adli makamr demek olan 
kadılığa müracaatla kadr efen. 
diye keyfiyeti amattı. Dü,man 

çının oriiinalleri de vardır. 
di !.. Callı İbrahim, Sami, Ali Cemal ve 

Diğer taraftan yahudi cema Şevket Beylerin eserleri de bu mii
atinin Sabatay Zevi'nıin bu ha- zededir. Ayaerini kilisesinin rutube
reketi kar§Hında duyduğu infi- tinin bunların naııl mahvettiğini ge
alin baıka bir sebebi daha val'< çenlerde yazmııtım. Diğeı-lerin iıe 

d Ankara müzesinde ve sab•k T ürko-
dı: Yahudiler kendi araların a caklannın duvarlarında asılı oldukla 
ki meseleleri kendi aralarında rını işittim. 
b.ı.llederler ve hükUmete mü- Garp üstatlarntn kopilerine 
racaat etmezlerdi. Halbuki gelince onlar, tedriı kıymetlerini ha· 

b kid beri iz olduktan için Güzel San'atlar A-
Sabatay U ea en yer- kademisinde talebenin gözü önünde 
leşmit olan teamül hilafına o- f;.:ılunmaktadır. 
larak yahudiler arasında çrkan Şimdi bir mesele vardır: g""'k 
bir meseleyi lzmir kadısına söy Darülfünun kütüphaneıinde, gerek
lemit ve onun vasrtasile düş- ıe Evkaf müzesinde bulunan eski 
manlanndan intikam almak is- Türk minyatürleri ile - ki bizim 

primitiflerimizi teşkil etmektedir -
temitti. Maamafih Sabatay ar- ır;erekse askeri müzedeki ve asan a-
tık bunlara lüzumundan fazla tika müzesindeki mahfuz bulunan 
ehemmiyet vemıiyordu. levhalar toplanank bir milli müze 

(Devamı var) vücude getirilmesi iç.in eok acele edil 
••••••••••••• I mek iktiza eder. Zira söylediğim gi. 

1 A bi bu reaimlerin bir kıımı çürüyor. L N Şuraaını ilave etmek de isterim ki 
müzemizi teekil edecek olan eserler 

TÜNEL SlRKETf, Bey meyanında Seker Ahmet Pasa Pibi, 
oilu ve Galata istasyon-

1 
Hamdi B. ııibi. Zekai P9. gibi, Teke 

larmda yolcuların fazla zade Sait B. gibi, Ruhi ve Avni Li-

beklemelenn' e meydan fij gibi bugiln artık ebediyete kavuı-
maı olan N!Sİm üıtatlannın eserleri 

vermemek İç.İn 1 4ubat de vardor. Elli bu kadar senelik re-. 
1932 tarihinden İb'baren aim tarihimizden buı.rün elimizde ka 
birinci ve ikinci mevki a- lan bu yadigarlarlan göz bebe~ gi. 

• kkil bi saklamak Plbette bizim vazifem;~-
rabalardan mut~ dir. lıin geçilaneğe ula tahammülü 
katarlar teaia edeceğini 1 yoktur." 
muhterem ahaliye arz il, Bu buaustaki ne.riv .. umızdan anla 
kesbi teref eyleri dıkaruz ..,dur ki milli bir reıim ııa-

MOD RİYET Jerisi vücude cetirmek İçin faaliyete 
ceçınelı zaman artık g..lmi,tir. 

kalmadı •.• 
Hafız Y •tar Bey, lriiraücle nezle

den bir parça pürüzlü çıkan cüze!, 
ahenktar ve yanık ıesile embiya sure 
sini olruınağa batladL Bütün hatlar 

Hafız Yaşar Beyin okuınuı oldu
fu türkçe Kuranı kn-;,n tercümeai
ııi yapan Cemil Sait Beyin İsmi dün 
kü nüshamızda Sait Cemil olarak 
çdmğından taalillı olunur. 

Yeni Rusya 
Falih Rıfkı Beyin Yeni Eseri 

Komşu Devlet için dilimizde yazrlmış ille tetkiyık, 

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

ON FORMA, 150 KURUŞ 

Tcvri Mahalli: Muallim Halit Kütüphanesi. 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
.AN'A.:OC>LlJ 

SİGORTA ŞİRKETİ 
T<"şkilatı tamamen Tiirktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 

İş Bankasıdır 
Telgraf: 
İmtiyaz 

çarşamba günü saat 13 te ko- nlı dai...,.ilMk otunnuş Madam Ma 
misyonumuzda yapılacaktır. tikli aleyhine açtığı gayrimüba<lil 
Taliplerin şartnamesini aknak talııdiri kıymet komisyor.u:><:a tahtı 
üzere ıher gün ıkomisyonumu- t.evkifc alınan ve milvckkilC\Sf Fat· 
za ve motörii görmeılı: üzere ma Naciye Hırnıma ait bu.!.wlan 

5000 liraya vaki müdaha!erun ""'"'1'i yollama müdiriyetine ve mü-
ve meblağı mezburun h::ik· 

nakasasma iştirak decdtlerin men tahsili hakkındaki .davanm ar-
de vakti muayyeninde komis- zuba1 aurcti mazburc Madam Matil 
yoııumuza müracaatları. (50) diye evvelce oturmuş olduğu mez
(288) kilr adrese tebliğ için gönderiL"Tlil i 

-------------·: se de meıı:buıcnin mahalli mezkürda 
DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

Balya ..., cmııalinln baf J.amafa 

mah- veeaitm lalibatı" bakkmda 
Sinai Umum mlidiri yetinden istih
eal editmit olan 89-9$ numaralı ve 
6 Klnurıcne 1 1923 tarihli ihtira be
ratı bu kere ferağ veyahut icara ve 
rileceğinden mezkQr ibtizayı satın 

alınalı: veyahut isticar etmek arzu
eunda bulunan zevatın İstanbul 
Bahçe~ı Taş Han No 43-43 de mU 
kim velı:ili H. W. İSTOK Ete.ı.diye 
müracaatlan. 

ikamet ctmeyiııı halen Jkaınetgilıı 
meçhul olduğu tebliğ memuru ta
nfmdaın tıebliğ ~lmühaberinde veri
len rıerhten antaıı.t..=ı ve bennuci· 
bi tıı1eıp mezbure bakında Hanen 
tehliğat icrasına karar verilmiş ol· 
makla tarihi itandan itibaren bir 
tmh zarfında mczbure Madam Ma
tildinin Asliye 4 üncü Hukuk mah 
kemesine gelip arzuhal surtetını 
tebekığ etmediği ve davaya karşı 
tısu!eaı cev~ vermediği takdirde 
hakkında gıyap kararı ittihaz cdile
ceğl ilin olunur. 

1 Doktor 
t-.ııuı , c:t İ<:.ra meamr.1.ıııwı- R ki H kkı 

dan: Sat.ımum. akrar verilaı. 5000 usçu u a 
okka man.gaıt k&nUril tehri halın Beyoğlu, 1stiklal caddesi 
30 cu <lllllarteC günü eaat 10 dan Büyük Parmak kapu, Afrika 
itlba.ren Ahır~ı'da 31 N . .hı ıı.an., 'ıanına bitişik Apartonan 
&ıllııde açılı: ıttttnma il.e hazır olu-) No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
nacak mıemıaru tarafıından <&atılacak ~aat: 14-18. 
tır. .. _________ .. 



Yerli mallar pazarı 
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasına ait 

HEREKE, FESHANE, BAKIRKÖY, 
BEYKOZ fabrikalarile 

Sair milli F ABRIKALAR MAMULATI 

FIATLAR ARTMAMIŞ 
Hatta tahdidi ithalattan evvelkine nazaran 

Daha ucuzlamıştır. 
Mallar sağlam ve nefistir. 

Merkez': İstanbul Bahçekapı, Birinci Vakıf H<ın 
> Şu. esi: Beyoğlu, İstiklal caddesi ..( 

landarma satın alma 
Komisyonundan: 

Jandaıma için 12000 takım kısa kol ve bacak çamaşır kapalı 
zarfla alınacaktır. Taliplerin şartnameyi gönnek içain her gün 
ve münkasaya iştirak içi nde 4/2/932 Perşembe günü saat 
beşe kadar Komisyona müracaatları. (192) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Beyoğlu Belediye Şubesinden: Kurt Azmanı bir köpeık bu

lunmuştur. SClkiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacak 
tır. (316) 

Münhal olan 60 lira aylıkla 8 Zalııtai Belediye memurluğu 
na talip olanların icra oılunacaik müsaıba:ka imtihanına kaıbulle
ri için aşağıda yazılı şeraiti haiz olmaları ve matl(tp vesaiki 
28/Ka. S./932 perşembe gününe .kadar ihzar etmeleri muktıezi
dir. 

1- Hizmeti askeriyesini ikmal etmiş dlmak. 
2 - 35 yaşrndan yukarı olmamak. 
3--.Bir memuriyette bulunmuş ise bem'aetini ve tahsil derecesi 

ni gösterir vesika ibraz etmek. 
4 - Hüsnühal cshabmdan olduğuna dair polisten ve müddei 

umumililı:ten musaddak ilmühaber göstcımıek. 
5 - Boyu 1,65 olmak. 
6 - Bu şeraiti hai~ ve vesikaları hamil olanların üç kıt'a ve

sika fotoğraflarını raptıedecekleri bir istida ile ıbetlediye riyase
tine müracaat etmeleri. 

Polis vazifesini ifaya kabiliyeti bedeniyeleri nlaşılmak üze
ı-e Hey'eti Sııhhiyece muayıenesi icra ettirilecek olan taliplerin 
31/kanunu5ani/932 pazar günü saat mide Belediye salonunda 
imtihanları icra olunacaktır. 

İmtihan proğramı: 

1 - İm1a ve kitabet. 
2 - Hesaıptan kesri adi ve kesri aşan. 
3 - Hendesei musattaha. 
4 - MalQmatı medeniye. 

)ııo Gayrımübadil Bonoları .,. 
~ATILIR AUNIR. Altkıdarının doğrudan dotruyı müracaat etmelerı 

menfaatleri icabındandır.Yeni postahane ltarşısında büyük Kınıcıyın Hın 

No. 24 Telgraf adresi: ZlYATOR lsıanbol Telefon 22716 ~J 

OROZDi -BAK. 
1855 senesinde muesses 

Ancak senede iki d.efa eşyai mütebakiye 
ve reklam satışını yapan ve bütün Türkiye 
de en ucuz satan en büyük ticarethanedir 

7 Şubat Tarihine kadar 
Halihazırda Bütün Daire ... 
lerde Eşyai Mütebakiye 

SATIŞI 

YEN İ G Ü N' ün ilavesi 
·- ' · ô1' ·.11to. "·- · ~ 

Sarı Odanın Esrarı 
"Yeni Gün ,, karilerine ilave olarak bu harikula

de macera romanını takdim ediyor 
Beş;nci forma bugünkü Yeni Gün'de 

ilk formalan Yeni Gün idaresinden meccanen alabilirsiniz. 

1 • 
Siı~keci Gümrüğü müdürlüğünden 

Saf Maa dara Kap Ciw. 
Kilo Gram K. G:ram 
42 250 51 00 ~ Mukavva ıkutuda mamfil şeker, 
21 52 00 3 sandtk Boş boyalı teneice kutu 
23 31 00 1 Kutuda şeıker 

7 300 7 300 parça 1 Saııgılık çadır bezi 
29 50 26 kutu 1 Yazılı resimli ilana 
31 34 ,, 1 Yazılı resimli iianat 
20 500 21 ,, 1 ,, kağıt ıkutı· 
23 500 24 ,, 1 Mamfil şeker 
14 500 24 ,, 1 Çukulata şeker 
8 8 parça 1 Sargılık çadır bezi 
Yukarıda cins ve mrkdarlan yazılı eşya şubatın 25 inci perşembe .günü Sir~ GUm

rüğü Müdürlüğünde satılacağından alacakların mezkur günde Müdüri'Yetirnizde bulunmaları 
ilan ohuıur. (312) 

Ona en Mükemmel mua: ... vv, olan 
··d'ı {.. ... EMULSİYON SKOT 

içiriniz. Balııkyağı o derece müessir olma
-.....-::aı.ıı.ı. <lığından çocuklarınıza her halde yükse•k 

derecede taıbli olan Emulsi~n Skot kuv
vet şurubunu venneğe itina ediniz. Bütün 
dünyada D<ılktorlar tarafından yapılan 
tecrübelerle (Eınulsiyon Skot) un balık
yağmdan üç defa daha kuvvetli olduğu 
anlaşılmıştır. Elınu'1siyon Soot, vüoutlan 
sağlamlaştırıır, kıemfilderi kuvvetlendirir 
ve katv: 2enginleştirir. 
Öksüıriiğü, romatiz-

ma ve sair hastalıkları def ve izale edeır. 

Kuvvet ve sıhhat için 

Emulsiyon 
SKOT 

GRiPTEN 
Şimdiye kadar korunmak için 
kullandığınız ilaç:ar bir ço'< 
mide rabats:zlıkları tevlit edi
yordu. Bütün A upa doktor
larının ta vs ·ye ettiği 

DEMALGON 
kompıimeleri biç bir mahzuru 
olmadan tesir eden ve GRİP'i 
tedavi eden yegAne müstahzar
dır. 2 ve 10 adetlik tüpler<le 
bulunu~. 

Resmi ve Gayriresmi 
Müessesatın nazarı dikkatine: 

Hilaliahmer C. Me11kezi Umumisinden: 
Ramazan bayramında intişar etımiyecek olan yevmi ga

zetelerin yerine her sene ıolduğu gi'lıi bu sene de mümtaz bir 
tahrir ıhey'eti idaresinde ve nefis ıbir şekilde Ankara ve İs
tanbuılda neşııedilecclı: olan Hilaliahmer gazetesine ilan veır
meık ııuretile Cemiyetimize muavenet arzusunda olanlaırın 
İstanbul Kıa!hraman Zade Hanında "Resmi İian1ar T. Ltd. 
Şirketi,, ne müracaatları. 

İ•lan üc.releri yedinci ve sekizinci sahifelerde tek sütun
da beher santinti (30) altıru:ı ve beşinci sahifelCTde ( 40) ku
ruştur. 

.. ........................... 1 .. mm1m1&i 

Jandarma satınalma komisyonundan: 
Jandaıma için 12000 çift yerli yün çorap kapalı zarfla alı

nacaktır. Taliplerin şartnameyi gönndk için ıher gün ve müna

kasaya iştiraık için de 4-2-932 peırşı:mbe günü saat mı bire kadar 
l{(ırn.isyana müracaatlan. (193) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
21 ikinci Kanun 1932 vaziyeti_ 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz Postası 

Sakarya 

FARUK! DUDAKLU:;I, 
PUDRASI, KREM/, KO
LONYASI, LOSYONU v.s. 

A vruparun en meşhur ıt
riyau ayarıruladır. Kibar Ha 
nım Faruki ıtriyatıru daima 
Jiğerlecinc tercih eder. 
Deposu:Sultaııhamarn No.11 

BONO 
alır, satar ve ipotek ya
par. Balıkpazar Maksudiye 

Han No. 35 M. Derviş 

!stanbUll Birinci iflaa memurlu
ğundan: Müflis İnekçi Niyazi E
fendirun kayt ve tahkikidüyıun mu

amelesi hitam bulmuş ve tanzim o
lunan sua defteri alacaklıların en
:<an tetkikine vazolu.nmuş olduğun 
dan ikinci alacakblar toplanması

mn mukarrer o1duğu 8-2-932 tarihi
ne mÜ$ldif pazartesi günü <Nlat 13te 
<llacakları kısmen veya tamamen 
kabul odiJcn alacaklrların yevm ve 
saati mezkürda dairemizde ha,,... 
lıııJuıımaları IUn ol.ıı.nur. 

A K T I F Lira P A S 1 F 
Kasa 

Külçe safi kilugr. ( lllveten tedı
Altı t vüle çıkanlın b4nkonotlar karşılığı) 

n Killçe sıfl kilogr. 
McskOk Türk altını 11fi kllo 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler 
Döviz mevcudu: 

4,5.5i,487 
32,762 

l,607,905 

Al ahvil' { lltveten tedaviile 
11~1 t ... 1 lor lıarşılığı 

~arılan bınknoı-

Jı:abıl dovız Serbest dövizler 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye karşılığı 
Kanonun 6 ve 8 inci maddelerine tevfikan 
vaki ıediyıt 

Cüzdan 
Albn üzerine avans 
Hissedarlar 
Muhtelif 
Nazım Hesaplan 

Kınu•un 6 ıncıf 500,000 Türk altını 
maddesine tev- ~ Esham ve Tahvlltı { idbart 
fikln tevdi edi-~ kıJmetle) 
len kıymetler l 
Muhtelif Depo Heuplan 

Lfn 

" 

" 
" 

[Lira 
" 

1 ~ra 

6,403,164.90 
45"808.79 

2,248,328.31 

6,553,720.-
2,201.27 

6,266,317 97 
1,737,298,59. 

158,748,56:1.-

784,735.57 

4,625,000.-

13,907 ,402.50 

15, 253,223.!7 

l.916.119.19 

' 8,003,616.50 

157,963,827,4~ 

626.80 

7,743,365.69 

1,443,25.5.36 

10,737 42 18,.543,139,92 

YekOo 210,867,174.22 

Sermaye 
Tedavüldeki BanauoOal' 
Deruhte edilen evrakı nakdye 
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine tevfikan 
vaki ıediyaı 

Deruhte edilen evrakı naktiye bıklyeıl 
Karşılığı tamamen altın olarak tedıville vız edilen 
Karşılı~ı tamamen altına tahvlll lı:abil döviz olarak . 
tedavüle vazedilen 

Vadesiz Tevdiatı 
Hazine hesabı carisi 
Diğer mevduat 

Daviz mevduab 
Muhtelif 
Nazım Hesaplar 

1 ~ra 1.58,748,.563.-

- 784,735.57 

157,963,827 .43 
Ura 6,403,164,90 

" 
6,266,317 ,97 

l ~ra 485,474.53 
4,007 ,804.26 

1 

1 

YekOn 

' 

Lira 
15,000,000.-

170,MS,3 I 0.30 

ı,493,278.79 

804,175.37 

1,393,269.84 

18,543, 139. 92 

210,867,174.22 

l.konto haddi % 8 Albn Ozerlae avaııa % 6 3/4 

letanbul Birinci İflAıı memurlu

ğundan: Mtif.liıı Ahmet Faik Efen.

diye ait ev eıyası Yedilıulede 1atatı 

yon cadde<ıinde 12 N: lı haı-1e 30 

kllnunueani. 932 tarihine mileadif 
cumartesi günü saat 9 den itibaren 

açık arttınna ile •tıl&cağınden ta

liplerin mahallinde lıazrr bulunacak 

ı.tanbul 8 inci İcra memurlu
ğundan: Bir <kynin ıoe.Myal için 
mahcuz ve paraya 91'vri.lme&ine Jı:a,. 

rar verilen Elbiaelik, pldtolıok ku
ma§Jann 27·1~31 tarihine müııaıclif 

ÇM1antba giinU - 12 den 13 e lıa 
dar Suıltanhamammda Mee'adet ha
nın.da 3,5 No. hı mağazada aatııla

cağı.nda.n taJ.iaı olanlarm yevmi mez 
kilrda mahallinde hazır bulunaaık 

1atanbl>1 Birinci İflis mcmurlıu
fundan: Sultanhanwnm-la Çıngır· 
oğ,lu Hanında TrikotajcıJıkla IDCf
gul iU!ı ahimı UJb edenNİKOLA 

NİKİDİS ve ŞERİKİ şirketinin 

mee'ul bası Nlldıdiıı Ef~ 

rafından teklif olumın lronkordato 

nun yevmi müzakereci 31-1-932 ta
rihine miisadif ,pazar gilnti saat 13 

ZAYİ - Beyoğlu 19 UDCll mek- 1111----------
tebiındesı 938 de ticlığmı ~ SEYRISEF AlN 
meyi zayettim.Yenislaıl odıacağımdan 
eııkieil>i.ıı hlilmıü olaıedığı llAn olu 

368 Bah-xHn 

310 doğumlu ttthie veııikamı za
yi ettim, yenisi.n.i çıkaracalımden 

hUlımU yokıtur. 

~rkeı ac<:nta: Galata Köprü 
bqr B. 2362. Şube A. Sirkeci 
MUhllrdarzade han Z. 3740. 

memuruna müracaat emıeleri Hin memuruna müracaat evlemeleri ilan buçukta olduğu tavzilıan iılilıt olu• 
' . - Bi.gadıa Kaea.p HUeyln oğlu 

~Ali 

İZMİR - PİRE - tSKENDE 
RİYE POSTASI 

(EGE) 26 Kanunusani ea
lı 11 de Galata: Rıhtrınmdan 
kalkar. 

olunur olunur. 

. d"f tu zayıı <;u" -..,~. ---
nn tesa u • ' tılar. 

vapuru 25 Kanunusani 

Pazartesi 
günü akşam saat 17 de 
Sirkeci Rrhtnnmdan ha
'Cketle, (Zonguldak, İnebo
lu, Ayancık, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon Rize ve 

(Hope) ye azimet ve 
ayni iskele-

lerle Görele, ve Ünyeye 
uğrayarak avdet edecek
tir. Fazla tafsilat için 
Sirkeci Meymenet hanı al 
tında acenteliğine müracaat 
Tel. 22134. 

KARADENiZ 
POSTASI 

Erzurum 
vapuru 27 K. sani 

ÇARŞAMBA~ 
gunü akşamı Sirkeciden ha
reketle (Zonguldak, İnebo
lu, Samsun, Ordu, Kireson, 
Tra:bzoın, Siiımenc Rize ve 
Hope) ye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkec_ I 
Y eLkenci hanındaki acente
liğine müracaat. Tel. 21515. 

---··-... ··-···-····-··-····-·-· ... 
M1LL1YET MATBAASI 


