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Sahip ve Saımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yuı Mlldüril 

ETEM iZZET 

66 ncı 
İçtima Heyetimiz Cene re' e haraket d·yor 

tatil edildi •• Cemiyeti Akvam meclisinin 
66 ncı içtimaı Cenevrede top· 
landı. Laval, Mac Donald ile 
aynca görüşürken, Amerika 
Japonyayı notalar ile bombar· 
dman ederken, mecliıin sakin 
ıakin açılması, aon zamanlarda 
ehemmiyetinin gittikçe aza). 
makta olduğuna yeni bir delil· 
dir. Filhakika bir zamanlar Ce
miyeti Akvam meclisinin içti
maı üzerine, Avrupa diplomasi 
ıinin ıiklet merkezi de Cenev· 
reye intil<al ederdi. Bu, artık ar 
kada kalmış bir devirdir. Şimdi 
Cemiyeti Akvam meclisinin iç· 
timaı, daha z! J ade bir sulhse
venler cemiyetinin toplanması· 
na benziyor. D ' vletlerin meclis 
teki mümessilleri de mensup ol 
duTdarı hükumetlerin mükadde 
rabna hakim ricalden ziyade ı 
idealietlenlen mürekkeptir. 

Gri teri mek epler 13 subata kadar 

Garip bır tecellidir: Briand'a 
Hariciye nezaretinden çekilir· 
ken, Cemiyeti Akvamda Fran· 
sayı temsil etmek vazifesi tek
lif edilmiş. F ranaanm Harici si 
yasetini idare e<lişi beğenilme· 
yen bir devlet adamına yapdan 
bu teklif, milli siyasetin, Ce· 
Devredeki siyasetten ne kadar 
ayrıldığını göstermektedir. Bu 
defa Fransayı Cenevrede temsil 
edecek olan M. Paul Boncour'· 
1111 da beynelmilel bir jandarma 
letkilatı vücude getirmek gibi, 
kaıdine mahsus bir takım fikir 
leri olduğu malumdur. 

Acaba Cemiyeti Akvam, dev 
Jetlerin mukadderatını idare e
den ricalin elinden çıkarak, ikin 
ci derecede adamlann eline İn· 
tikal ettiğinden mi ehemmiyeti 
ni kaybetti· yoksa ehemmiyeti
ni kaybettiği için midir ki bu 
rical Cenevreye gitmek külfeti
ne katlanmak lüzumunu hisset
miyorlar? Bu suale cevap ver· 
mek için Cemiyeti Akvamın leş 
kili zamanlannı ve geçirdiği is 
tihaleleri hatırlamak lazımdır. 

Konferansa gidecek 
hevetimiz seçildi .. 

Tevfik Rüştü Bey seyahatinden 
avdetini 

müteakıp Cenevreye gidecektir 

Tevfik ve Tevfik Rü(itD Beylerle Cevat Pş. 
' 

ANKARA, 25 (Telefon) - \ Ali Aıkeri şura azasından bi 
İki ıubatta Cenevrede toplana· rinci ferik Cevat Pata heyetin 
cak olan tahdidi teslihat konfe müıaviri olarak seyahate itli· 
ransmda hükfunetimizi Harici- rak edecektir, Hariciye vekaleti 
ye vekili Tevfik Rüştü Beyin dördüncü daire umum müdürü 
riyasetinde bir murahhas heye- Abdülhamt, Büyük Erkanı har. 
tinin temsil etmesi takarrür el· biye istihbarat şubesi müdürü 
mit ve heyet azalan seçilmiştir. Erkanı harp kaymakamı Nuri 
Tevfik Rüıtü Beyin Tahran ve ve erkanı harp kaymakamı Fah 
Bağdattan avdeti bir az teahhu ri Beylerle Berlin ateşemiliteri 
ra uğraması dolayısile konfe- Bahaeddin ve Roma ataıenavali 
ransın küşadında heyetimize ri Binbaşı Ömer Kazım Beyler he 
yaseticümbur umumi katibi bü yeti murahhasa refakatine me
yük elçi Tevfik Bey riyaset ede mur edilmişlerdir. 
cektir. 

Tevfik Bey bu sabah gelmiı, 
Baıvekil İsmet Paşayı ziyaret 
ettikten sonra Hariciye vekale
tine giderek vekalet vekili Şük 
rü Kaya Beyle görütmüş ve ha 
zırlıklarla meşgul olmuttur. 

Murahhas heyetimizin çar
ıamba akşamı Ankaradan hare
keti mukarrerdir. Tevfik Rüttü 
Bey seyahatten avdetini mütea
kip bir iki gün Ankarada kal
dıktan sonra Cenevreye hare
ket edecektir. 

Gazi Hz. 
Büyük Reis Da

rülbedayii 
teşrif ettiler 

Gazi Hz. dün gece dokuz 
buçuğu on geçe Darülbeda· 
yii teşrii buyurmuşlar ve 
Yalova türküsü namındaki 
ilk musikili komediyi tema· 
şa etmişlerdir. 

Reisicümhuı Hz. tiyatro 
binasına dahil oldukları za. 
man seyirciler. tarafından 
şiddetle alkışlanmış/ar ve 

1 sahne karşısmdaki locadan 
piyesi sonuna kadar temaşa 
buyurmuşlıdaıc. 

Gazi Hz. saat bire doğru 
halkın tezahuratı aıasmda 
tiyatro binasmı terketmişler 
sariıya avdet eylemişlerdir. 

Ilk türkçe 
Operet 

---
Yalova türküsü dün 
akşam oynandı 

Dün akıam Darülbedayi'de Yalo
va türküsü namındaki ilk Türkçe 
çalğılı komedi oynanmııtır. Piyesi 
temıil edenler Darülbedayi artist· 
leri idi. Bestkir Hasan Ferit B. pi
yesi n:oJ<leden de Galip Beydir. 

Bu ilk teıebbüs bir çok noksan
lanna rağmen, denebilir ki, muvaf
fakiyetle oynanmıştır. Dekorlar ve 
kor heyetinin ki)'afetleri güzeldi. 
Y alıuı. kor iyı İnlhllf cdilmemİflİ. 
Damlar ve seslerde muvaffakiyet 
yet yoktu.. 

Yalovadaki 
Asarıatika 

Ve Türk tarihini ted
kik cemiye-

tinin meşkur mesaisi 
Riyaseticumhur Kitibi Umunıisi 

ve Türk Tarihi tetkik cemiyeti reiıi 
Tevfik B. le cemiyet azaaından Ay· 
dın meb'uıu Dr. Reşit Galip B. in 
Y alova'ya ııiderek oradaki asarı ati
ka talıarriyab hakkında tetkikatta 
bulunduklanm yazmııtık. Dr. Reıit 
Calip B. dün Dolmabahçe sarayında 
kendiıile görüşen bir muharririmize 

Beyanatını neşrettiğimiz Ay
dın meb'usu Dr. Reşit Galip B. 
Yalova' daki tetkikatı hakkında fU 
beyanatta bulunmuıtur: 

Malumdur ki Cemiyeti Ak
vam galip devletlerin, Ver.:•· le' 
de kurulan sistemi idame etı ek 
için vücude getirdikleı i bn ·. eş· 
kilit idi, Daha ilk a ımd ci
han devletlerinin kı~mı küllisi 
cemiyete girmekle ~~aber, teş· 
kilit, harbi umumide galip ge
len devletlerin bir icra va :ı- ası 
nıahiyetinde idi. tık , .., .. i ata 
&öre, meclisin aza), rı dokuz· 
dan ibaret olacaktı. Bu dokuz 
azanın da beşi, yani e)«,eriyeti, 
harbi umumiyi kazanan beş bü-
1\ik devletti. Harbi umumiyi 

Bundan mada piyeıte mükaleme 
fazla olmu!, çaliıdan az iıtifade e
dilmiıtir. Bu da tabii eörülmelidir. 
Çünkiı ııerek ıes ve ııerelı: dans iti
barile telili edilecek çok nok18111ar 
vnrdı. Tedricen bu nokaanların da 
bertaraf edilmesi temenniye ta:van-

==========================~======================= I dı~ 

- Y alova'da miladın 2 inci veya 
3 üncü asırlanna ait olduğu anlaşı
lan kıymetli eserler meydana çıka
rılmaktadır. Hamamlann Üat tarafın 
da, lokanta binasının lam arkaııncla 
mermer ıütunlar yanlmıı, m-b bü
yük ve muntazam taılarla örten bir 
duvar, yanın daire ,eklinde mermer 
le örtülü bir zemin, ıırb kapLyan 
duvarm iç tarafında gene yarım dai
re ,eklinde muntazanı örülmüt bir 
ealeri bulundu. Binanın ne olduğu, 
neye yaramak üzere yapıldığı henüz 
tamamen anlatılıunamıfbr. Hafriy• 
ta devam olunuyor. Hafriyat latan. 
bul müzesi tarafından idare edilmek 
tedir. Bulunan eser !imdiki halinde 
bile Yalova için bir zinet olacak kıy 
met Ye süzelliktedir. 

Bugün de camilerde 
türkçe Kuran var 

kazanan devıetıer, mecıiate ek· Hafız Kemalin Süleymaniyede 
ıeriıyeti ellerinde bulundurmak 

la bütün teıkilit üzerine baki- sega" htan okuyacag"' ı "Amme,, 
llıiyetlerini kunnak istemiıler· 

d~miyeti Akvamın zaafı Ame suresinin türkçesİnİ dercediyOrUZ 
rikanın cemiyete girmeme -i!e-ba Camilerde mukabeleler eınıuuı· 

tJıyor. Filhakika Amc ·" l·alı· 1 fa ve müıtakiUen aıır okumalı: artık 
lar daha ilk adımda Cem yeti ımumi bir tekil almıfbr. Hemen he-
.Akvama oynattırılmak istenen men her camide hafızlar türkçe Ku-
rolü keıfeh:ıiıler, bunu bir asır ran okumağa haılamıılarclır. Şimdi-
evvel teşkil edilen mahut "ltti· ye kadar Kuranın türkçeaini eski 
h matbu Ye elyazması Kuranlarm ke-
adı mukaddes,, e benzeterek narında "Nurülbeyan" eörüp oku-

Wilson'un ısrarına r ğmen ce.'. yanlar, tiuıdi bunu "lahni ....ı.ıuou 
illiyeti Ahvama girn emiılerd~. ile tilavet olunur" &örünce memnun 

Cemiyeti Akvam Amerikanın olmakta ve hafızlan teıvik ebnekt• 
b k ~= ıra tığı boşluğu asla telifi ede Güzel Kuran okumakla maruf 
llıemİf VI" bunun sarsıntısından Ayaaofya imamJ Hafız ldri., Nuru. 
kurtulamamııtır. Bununla be- osmaniye imamı Hafız Hasan, Yer. 
raber, cemiyet Avrupada galip alb imamı Hafız Ali efendilerin de 
devletlerin icra vasıtası olmak- bu umumi raltbet karııaında türkçe 
la devam etti. Ti ki 192G sen&- Kuran okumıya hazırlandıldan ha-
• her almmıt n bu haberi bu camile-
&ınde Almanya cemiyete girdi. rin cemaati yekdiğerine tel>Jire bat-
Almanyanın m liae ainneaile lamıfbr. Dün birçok hafızlar evlerin 
Cemiyetin hüviyeti büsbütün de, camilerde türkçe Kuranı meıka 
değişti. Bir defa Almanyanm devam etmiılerdir. Bu hafalar meya 
c.. ıniy-•e .,;nnesi, Fransayı, ha mnda ilk defa Süleyman çelebinin 

..,. •- "Mevlôt" manzumeaini pliğa oku-
rıcj siyasetini tedvir ederken, c:e yan Hafız Kemal Bey de vardır. 
illiyet dahilinden ziyade cemi• Topkapıh Hafız Kemal denmekle ma 
Yet harici diplomasi usullerini Haftr Kemal B. (Devamı 6 ıncı sahı"fede) 
tercih etmeğe sevketti. Sonra m!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!l!!l!i!!!!!!ll!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!ll 
Almanyayı Cemiyeti Akvama 
~a yapmak için, nıecliıin teıld 
!atında mühim tadilat yapılma· 
•ı zarureti hiıd oldu.Meclisin a 
:ı:alan çoialdı. "nim daİlllİ aza. 
lık icat edildi. Fillıakika ~edia 
kalabalıklattı. Fakat ayni za· 
inanda zayıfladı. 

. Bunun neticesi ıu olmuştur 
~ı, devletler, ehemmiyetli siya
•ı meseleleri daha ziyade hariç
~ müzakere etmeğe baıladılar. 
aşvekiller ve hariciye nazırla· 

rı Cenevreye gitmeği beyhude 
"akit izaası telakki etmeğe br.t· 

ladılar. İki sene evvel, meclisin 
içtimalan senede dört defada~ 
üç defaya indi. Sonra da kendı· 
leri gitmez oldular. Cenevreye 
ikinci derecede rical ıritmeğe 
bati adı. 

Mançurya mes,elea.ini de ha!· 
!edememesi Cemıyetı Akvam ı· 
çin mühim bir darbe teşkil et
miştir. Çünkü cemiyet bu mese 
leyt halledemedikten sonra A
merika eski diplomasi usulleri
le iti halletmeğe çalıtmakta· 
dır. Katibi umumi Sir Eric 

Dnımmond'un rivayet edilen iıs 
tifa tasavvuru da meclisin Ak. 
sayı Şarktaki bu muvaffakıyet
aizliğinden ileri gelmiı olması 
çok muhtemeldir. 

Hülisa Cemiyeti Akvam eeki 
ehemmiyetini kaybetmiftir. İa
tikbalde beynelmilel münaseba. 
tın alacağı ıekil hakkında tah
minde bulunmak güç olmakla 
beraber, cereyan, eski diploma· 
si uaulile eski müvazene aiyase 
tine doğru hız almış gidiyor. 

Ahmet SOKRO 

Her halde bu ilk temıilden dola
'! miit.eıebbiılerini tebrik etmek ye
nncledır. 

Mektepler 
Kapandı 

Grip yüzünden tedrisat 
13 ıubata 

kadar tatil edildi 
Sıhhiye müdürlüiii srip salpu 

hakkın<laki tetkikabnı ikmal etmit 
ve neticeyi viliyete bilclinnittir. Sıh

(DenJIU 6 ıncı sahifede) 

Tirle tarihi ttıtlcik cemiye
tinin me11ııi11i 

lleıit Galip B. bu izahattan son
ra vaki olan ıualimize cevaben Türk 
Tarihi Tetkik Cemiyetinin mesaisi 
hakkında fU izahatı vermİ!tir: 

- Cemiyet mesaiıine alman eü
zel neticelerle kuvvet bulan bir eay· 
retle devam etmektedir. 

Geçen yıl "Türk tarihinin ana hat· 
lan" adile çıkan ve ancak mütehhu-
111 zevata daiJtılan birinci eserden 
sonra bunun medhal kıımı ayn kü-

(DevlllDl 6 ıncı sahifede) 

M. Marinetti üçüncü 
Konferansını verdi 

M. Marinetti Kürsüde 
ltalyan futurist tair F. T. Mari

netti dün Darülfünunda üçıincü kon 
feranoım vennittir. Konftran• Hu
kuk fakülteıi birinci aıruf derıhane
ıinde ıaat 16,5 da verilmiıtir. Kon• 
feranıta Darülfünun emini, fakülte 

reiıleri, müderriıler, ımılesör M. 
Malche, lıviçre ıefiri, ltalya sefiri 
ve refikaları, ltalyan koloniıi Ye ııü· 
zicle bir samün hazır hulunmuıtur. 
Koiıferanıtan ıonra Darülfünun ema 
neti tarafından M. Marinetti terefi
ne bir çay ziyafeti verilmiftir. 

Ziraat Vekaletinde 
tebeddülat olmıyaca~ 
Tohum ıslah istasyonları müte· 

'1.assıslarından 
mürekkep bir kongre toplanıyo:-

Ziraat enstitülerinin noksanları 
ANKARA, 25 (Telefon) -

Ziraat vekili Muhlis Bey Ziraat 
enatitülerile yakından meşgul 
olmaktadır, Vekil Bey son gün· 
!erde 11k sık enstitüleri ziyaret 
ederek tedrisat ve idare itlerini 
tetkik etmektedir. Muhlis Bey 
bu sabah la enstitüleri ziyaret 
elmiş ve bazı dershanelere gire 
rek Alman muallimleri tarafın. 
dan takrir olunan denleri takip 
etm;ıtir. Muhlis Beyi bugün 
vekalet makamında ziyaret el· 
tiın. BMa vekaletin faaliyeti et 
rafında atideki> izahatı verdi: 

- Ziraat enstitülerinin nok
aanlannı itmama çok ehemmi· 
yet atfetmekteyiz. Vekiletin 
sistematik ve ilmi bir aurette 
çahpnası için meaai prensipleri 
ve mevzuları tesbit edilmekte 
ve derhal tatbikma geçilmek Ü· 
zere tedbir alınmaktadır. Bun· 
dan batka enetitülerdeki labo
ratuvarlarda çalışmak ve malu
matlannı ikmal etmek için ba-

(Devıımı 6 ıncı ahifede) Ziraat Vekili Muhlis B. 

Bükreşteki Balkan 
konferansına hazırlık 

Conseil 28 kanunusanide Yıldız 
saı:ayında mesaisine başlıyor 

Katibi umumi Ruşen Eıref Beyin içtimalar 
hakkında gazetemize verdiği malumat 

ikinci Balkan Konferanaı coıuıeil'i 
28 kinunuaani 193.2 ı>ertembe sünü 
saat 14,30 de Yıldız sarayında içti
ma edecektir. Bu içtimaa Türkiye 
namına Konferanı reiıi B. M. Mec
liıi reisvekili ve Trabzon meb'uıu 
Hasan, konferanı katibi umumlıi 
Afyonkarahiaar meb'uau Ruıen Et
rcf, ve Kocaeli meb'uıu Reşit Saf
fet Beyler iıtirak edeceklerdir. Yıl-

dız sarayında tertibat ikmal edilmiı· 
tir. Ruıen Etref B. bqünden ftiba. 
ren Yılclu sarayında mqıruJ olmaia 
hafh1acalıbr. 

Meclüıin açılma celaai ileni, di· 
ier içtimalar hafi olacalıtn. Açılma 
celsesinde vali Muhiddin B. ile Ha. 
san B. ler ve 6 Balkan dnleti mu
rahhas heyetleri reisleri birer nutuk 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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1 eytinda{lı i - -- -- -5 Yazan: Falih Rıfkı § 
~ 1 Şubatta Başlıyor ~· 
§ Büyük harpte Suriye, F eleatin ve Hicaz ida· S 
~resinin hikayeler, fıkralarla yapılmıı tarihi 5 - -a 60 Küsur Tablo 2 
= = 5 Zeytindaiı, Türkiye için ve Suriye için 5 
§ .._ kaybolmuı bir tarihtir. § 
= Falih Rıfkı B., Cemal Papnın Sivoniat =: - ., ' -5 Arap, Ermeni Ya biitiba sivil itlerini 16rmekte 5 
5 olan büroda cahtmıt yesane sabittir. Gilzel 5 
ii§ 16riiflerl, kendine mahaua Gal6bu ile ailzld• 5 
5 muharrir lmperatorluiwa •on .. nelerini Ye •on :S 
=: aclamlaruu c:ualancbnyor. :S 
§ Eı•rtlen bir lt11ç sııtırı § - -§ H ... Çöl 11e çöl ""'''' Osm•nlı lı11zneslnln altın § S " ıiimii! lcilçesinl bitiin lıarp 1niitltl•ti eritip dar- § 
5 tlo. Bilgalc bozıand11n Hnr11, Ş11m iıt11 .. anrınd11 bı- :S 
:5 rdtılımız •• son ••ı•n bile m•citlig• dola itli.,, E 
= = - -= -§ 1 Şubatta ~ 
~ ill~11et s ··ıunları da i 
'911111•m11118111UWU11111mu11111wııu111uıııııııırl' 
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apur e e 1 ve ınası Cemiyeti akvam 66 ncı itidalden birşey Heyetı· murahhasamız 
Yazan: Abdurafıman Adil Çıkmayınca .. 

lngilizli Chusr-hi-I--Ce ... rt-Cid .. ei
41

H_a_v_ad-is-Elvanzade devresine başladı Çinliler bu defı Şah Hz.nin nezdinde 
yangını -Tomruk dairesi - Sait Paşa, Münif 
Paşa - Meselci nıebhusetün anha -Şinasi- C • t b d f d ç· J şiddet mi 
Tasviri Efkar-Moliere ve Ahmet VefikPaşa- emıye U e a a ın- apon takip edecekler Şah Hz. Iran milletinin Türk mil

leti ve ricaline karşı 
samimi hissiyatına terceman oldu 

Külahın heyeti vela külahın sureti- Hersekli ihtilafı çıkmazı karşısındadır NANKIN, 25. A. A.- Çi-
Arif Hikmet Bey - Şapur nin Cemiyeti Akvam içtimaın-

İngilizli Cburshil' in tes ia etti 
ği (Ceridei Havadis) Türklerin 
gayriresmi ilk ııazetesiclir. llk 
matbauı Sirkeci ıan, Ankara 
ve Sabrili caddelerini teıkil e
den hat veya bu hatta muttasıl 
olan adalar içinde olmak icap 
eder. Çünkü Elv;:nzade mahal
lesinden zuhur eden büyük Ho
capllfa yangınında birinci mat
baası yaıımıı, tarafı devletten 
Tomruk dairesinde bir yer tah
sis edilmit ve bu yerde tesis o
lunan ve ilk iki destgahı Ali Pt. 
tarafından ihsan edilen ikinci 
matbaasında ifnayi ömür eyle
miftir. Ceridei Havadisin eski 
muharrirleri arasında iki vezir 
yetişmif tir ki biri Sait Pata, di
ğeri Ayıntabi Münif Paıadır. 
Ceridei Havadis muharriri En
ııürülü Sait Efendi yazdığı ma
kalelerin birinde (Meıelei meb
husetün anha) tabirini kullandı.. 
Lisanda saf ve sade bir Osman 
lı edebiyatının zuhuruna taraf
tar olan ve anın için muvaffa
kıyetle çalıımıt bulunan Şinasi 
Tasviri Efkarda bu tabirin kul
lanılmasına şiddetle itiraz etti; 
bir münakata kap111 açtı. Ma
lümdur ki Ahmet Vefik Pata 
Moliere'in on adet komedyası
nı Bursa valmğinde adaptas
yon şekil ve suretinde türkçeye 
nakletmit ve gene Bursada Vi
layet matbaasında tab' ve tem
sil ettirerek cümlesini bir cilt 
halindP. ne,reylemi!tİr. Zor Ni
kahı komedyasında Ahmet Ve
fik Patanın (li külihm sureti 
ve illa külahın heyeti) yolunda 
tutturduğu ve hocai evvele aöy 
!ettirdiği tenkit, o zamanın üle 
mayı liaaniyesi arasında geçen 
münazaalarm, münakaıaların, 
müıatemelerin bir zinıh timaa
lidir. (Meselei mebhusetün an
ha) münakatasında aarftan, na
bivden, maaniden, beyandan, be 
diden meydana sürülmedik, 
senet ittihaz olunmadık düstur 
ve kaide kalmadı. Bu bahis ve 
münakataya herkes kulak ka-

Gandhi 
Hapisanede 

Uslu oturduğundan 
akrabası 

ile görüşebiliyor 
POONA, 25. A. A. - Gand 

hinin Yeravda hapishanesine 
hapsedildiği tarihten itibaren 
takip etmekte olduiu pyanı 
memnuniyet hattı hareket dola
yısile mumaileyhin siyasetle a
lakaaı olmıyan ku akraba Te 
şürekasının ziyaretleriııi kabul 
etmesine mezuniyet verilnıittir. 

Bunlarla haftada bir defa 20 
dakika ve bir müfettiıle bir 
·gardiyan muvacehesinde görü 
şebilecektir. 

barttı. Zaten o devirlerin en 
büyük kaygusu din münazaaaı 
veya lisan münakatası idi. 
(Dinsüzdür, cahildür) sözleri 
yobaz lehçesile öne arkaya, sa
ğa sola savrulurdu. Bir taauup, 
bir tasalluftur ki değme gitsin .. 
Her münazara bir mükibereye 
müncer olur. Her iki taraf sinir 
lenir. Nihayet tezyif ile hitam 
bulurdu. 

itte bu münakata eanasında 
Şinasi de, o müceddidi edep te 
sinirlendi. Ceridei Havadis ya
zıcısı Sait Efendiye (Şapur Çe 
lebi) lakabını taktı. Bundan 
sonra Sait Paşa (Şapur Çelebi) 
ünvanile yadedilir oldu. 

(Şapur) lran vüzerasmdan 
bir zatın lakabıdır. 

Acaba Sait Efendi ile lran 
Teziri Şapur arasında veçhiı ıe
beh ne idi? 

'S • "' 

Şinasinin hasmını tezyif için 
taktığı bu fi.kapta meğer uğur 
varmış; Ceridei Havadis yazıcı
sı Sait Efendi gitgide Takvimi 
Vekayi muharrir ve müdürü Sa
it Bey oldu. Şapur Çelebi• Iran 
devletine vezir olduğu gibi Sa
it Ef~di dahi Osman devletine 
vezir ve hatti Sadrazam ve Baş 
vekil oldu. 

••• 
Bu malümatm membaı: ıairi 

tehir Hersekli Arif Hikmet Bey 
dir. Arif Hikmet Bey 1302 de 
Manastır bidayet mahkemesi 
hukuk dairesi reisi idi. Bu malu 
mat o zaman fayi oldu. Ebuzzi
ye Tevfik Beyin kitaphanei E
büzziya eczası arasında ne,ret
tiği (Meselei mebbusetün aııha) 
risalesinde bu malümat yoktur. 
Meaelei mebhusetün anha risale 
ai iki taraf arasında ve TuYiri 
Efkir gazetesile Ceridei Hava
diıte Şinasinin itirazen ve Sait 
Efendinin mukabeleten yazdığı 
tenkit ve müdafaalann alelade 
naklinden terekküp etmi4tir. 
1live eclilmit bir mal6mat yok
tur. 

Abdurahman ADIL 

Çinin 
Varidatı 

Timea gazetesinin 
verdiği malumat 

LONDRRA, 25 A.A. - Birçok 
Londra ıazeteleri, Çin'ia cümrük 
varidatının miktarına ait haberlerin 
Cite' de huıule ıetirmit olduğu mü
sait akillere tercüman olmaktadır. 

Timeı, bu mesele hakkında §Öyle 
yazıyor: 

Çin'in 1931 sene.ine ait gümrük 
Yaridatının miktarı, faiz Ye resülmü 
tediyatı bu varidat ile temin edilmit 
olan Çin istikrazlar tahvilatı hamil
lerini tatmin edecek mahiyettedir. 
Filvaki ba varidat, 248,314,000 ta 
ele loaliğ olmuıtur. Bu da gümrük 
varidatı karıılık cösterilerek akte
dilmiş bütün ecnebi iıtikrazlannın 
muvaffakiyeti temin için zaruri olan 
miktarın iki mislinden biraz fuladır. 
Çünki.i bu istikrular, 191,000,000 
tael belebırlttir. 

CENEVRE, 25. A. A. - M. 1 ler karşısında kal ınılacağmı da ittihaz edeceği siyasetin de-
Paul Boncour, Cemiyeti akvam yazmaktadır . ğiştiğine ait olan cezri ve kat'i 
meclisinin 66 ıncı içtima devre Petit Parisien diyor ki: talimat Cemiyeti Akvam neıı:-
sini açmı§hr. Bu umumi celse, Sir Eric Druremond'un, tah- dindeki Çin mümeuili O. Ye-
M. Briand hakkında izhar olu- didi teslihat konferansının ni- n'e telgrafla tebliğ edilmittir. 
nan hürmet ve tekrim hislerile hayetine kadar vazifesi batında 
temayüz etmiştir. ı kalacağı ümit edilmetkedir.Mu Başvekil istifa etti 

Lord Cecil, M. Paul Bon- maileyhin Aksayışark mesele- NANKlN, 25. A. A. _ El-
cour'u selamlamış ve M. !eri müzakere olunurken M. yevm Şanghayda bulunmakta 
Briand'ın hazır bulunmamasın- Henderson'un yanı bqmda olan Çin Başvekili M. Sun Fo 
da mütevellit teessürlerini söy- bulur.ması her zamandan ziya- Japonyaya karşı müsbet hare
lerken bütün arkadaşlarının his de zaruridir. ket ve tetebbü$\erde bulunma-
aiyatına tercüman olmakta ol- L e Journal, Çin'in Japon ha- ğa matuf aiyuetinin hük\imet-
duğunu ilave eylemittir. rekatını, Changlıai hadisesini çe kabul edilmediğini sebep 

Tetkik edeceğimiz birçok me hatırlatacağım ve ~iki de miı- göstererek istifa etmiştir. 
seleler vardır, onun bu mesele- sakın 15 inci ve 16 ıncı madde-
ler hakkındaki kıymettar mu- !erini ileri süre-ceğini tahmin et Bu esnada Şanghyadaki Çin 
taleasmı öğrenmekle çok bah- mektedir. makamatı Çin-Japon ihtili.fı-
tiyar olacaktık. Sür'atle aramı- Bu gazete, Çin-Japon ihti- r m sulh dairesinde hallimaksa 
za avdetini ümit ve pek yakın- lafının içinclen kolaylıkla çı- dile ve Japonyanın ileri sürdü
da afiyetini iade etmesini te- kılamı+"acağma teessüf etmek ğü taleplerin kabulüne doğru 
menni eyleriz. tedir. Le Joumal diyor ki: Mec ilk bir adım olmak üzre Japo

TAHRAN, 25. A. A - İran Şahı Ha&retleri Türkiye hey• 
ti murahhasaaını hw:urlarına kabul ettikleri nkit-Hariciye v~ 
kili Doktor Tevfik Rüttü Beyefendi Gazi Hazretleriırin selam
larını kendilerine arzetmitlerdir. Şah Hazretleri bundan pek 
riyade mütehassis olduklarını beyan ederek, gerek kendilerinin 
ve gerek Iran Milletinin Türk milletine ve ricaline kartı en sa
mimi hissiyat beslemekte olduklannı Miylemiıt ve bilmukabele 
selamlarının Gazi Hazretlerine al'ZIDI istemitlerclir. Bundan son
ra Şah Hazretleri Heyeti murahhaae meyanında bulunan Mira
lay Şükrü Ali Beye hitap ederek kartılarmda Türk ordusunun 
bir mümessili. ııörmekle pek mahzuz olduklarını ve bilfiil Bat
kumandanı bulunacaklan İran ordusunun Türk ordusuna kartı 
derin bir muhabbet duymakta olduğunu ilave buyurmuılardır. 

Heyeti murahha anın yarm hareket etmesi muhtemeldir. 

inhisar memurları arasında 
tasfiye gapılmıgacak 

Çin Ye Japon müm~silleri, !isin hadiselerin ı K anunuevvel nya ve Japonlar aleyhinde te-
bu d be · d d ed·1m· ıekkül etmit her tür)u'' cemı·yet- ANKARA, 25. A. A.- Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana n an sonra, Çin-Japon ihtila- yannamesın e erpif ı ıt b bul 
fın h 1 1 k d h · · ıkm !erin dag"ıtılması ı·çn mu .. zakere Bey, Anadolu Ajansına şu eyanatta unmuıtur: 

ın a li maksadile sarfetmiş o an a ro arıcıne ç amıt 
olduğu mesaiden dolayı mem- olduğunu müşahede ve tebey- yapmaktadır. " - 1nhisarların idare merkezi Ankarada olmak üzere bir-
leketlerinin minnettar olduğu- yün etmekle iktifa etmesinin Hariciye nazırı da.. !ettirilmesi 1932 bütçesiyle teklif edilecektir. Memurlar için 
nu söylemişlerdir. Diğer bü- mümkün olduğu şüphesizdir. umumi bir tasfiye mevzuubahis değildir. Her sınıf memurun 
tün mümessiller de buna iştirak Filvaki Japorya, Jekaveti LONDRA, 25. A. A. - Nan ehliyeti ve verimi ile yakından ali.kadar olmak batlıca vazifele-
etmişler ve M. Briand'ın acilen tenkil hakkını muha~aza etmit kinden bildiriliyor: rimizdendir. ite yaramadddan anlatılanlann idarelere yük ol-
aralarına avdeti temennisini iz idi ve Çinliler askerlerini çek- M. Chen, 4 hafta makamın-- mağa devam etmelerine mütamahaya hakkımız yoktur. 
har eylemitlerdir. medikleri takdirde Kintcheou da kaldıktan sonra, Çin bükü- Vekalete ait bütün işlerde iktısadi prensiplere riayet etmek, 

M. Paul Boncour, te,ekkür mıntakasının Japonlar tarafın- meti kendisinin takip etmek is- ihtisas ve mesleki maliimata kıymet verm,.lr ılüsturumuz ola
etmit ve bu müessir ve umumi dan tahliyesi derpiş edilmit de- tediği siyaseti reddetmit olma- caktır. 
tezahürü.. Fransız hük\imetine ğildi. Fakat Çin mümessilinin, sına binaen vazifesinden res
ve M. Briand'a iblag edeceğini Japonlann 'hareki.tını ve belki men istifa etmiştir. 
aöylemi•tir. de Changhaida inki~af etmekte -. ı ·ı h Cemiyeti Akvam meclisinin B" t k - · l . o an vakayii ı eri sürmesi mu -

ır ı'!' surprız ere mı temeldir. Bu gazete, netice o- bu defaki içtima devresinde Çin 
ıafııt olacağız? !arak, Çin'in §İmdiye kadar murahhaslarının mutedil bir 

PARIS, 25. A. A.- Gaze- yaptığı gibi 11 inci maddeyi i- hattı hareket takip etmelerine 
teler, Cemiyeti akvam meclaai- feri sürmekle mi iktifa edeceği, dair olan vesayayı tamamen ta 
nin 66 ıncı içtima deYreıi hak- veya harbe ve müeyyedelerine dil eden yeni bir takım talima
kında bir takını mütalea ser- müteallik bulunan 15 inci ve 16 tın bugün telgrafla M. Yen'e 
detmekte ve gerek Çin-Japon ıncı maddelerde derpif edilmit- bildirilmit olduğu zannolun
ihtilifı ve gerek Sir Eric Druın- olan vahim ihtimalleri mi ileri maktadır. 
mond'un mükarrer olan istifa- süreceği mailim olmadığını 
u yüzünden bir takım surpriz- yazmaktadır. Bir Japon ta6yaresinl 

diişürdül•r 

Katibi umumiye istifasını geri 
AldırmaQa uğra,ıyortar 

CENEVRE, 25, A. A. - Ce 
miyeti akvam meclisinin yaptı
ğı gizli bir içtimada katibi u
mumi SirEric Drummond istifa 
namesini okumuttur. Fakat 
meclis i.zası SU- Drummond'un 
verdiği istifa kararının ehem
miyetini yeniden dütünınesi hu 
sosunda ittifakla israr göster
mittir .Meclis azasının hepsiSir 
Dnımmond'un bu iatiFasından 
vazgeçmekle cemiyeti akvama 
çok büyük bir iyilik yapmış ola
cağı mutali.asında bulunmuı
tur. 

LONDRA, 25. A. A. - Dai 
ly T elegraph gazetesi yazıyor: 

Cemiyeti akvam mahafilinde 
Sir Eric Drumınond'un istifası
nın 1933 martından evvel vu
kubulmıyacağı dütünülmekte
dir. 

Sir Eric Drummond'un bi
lihare büyük Britanya sefirler 
heyetinde mühim bir mevki al
mau muhtemeldir. Bazı ~yia
lara göre Sir Eric Drummond, 
bilhassa Cemiyeti akvam mec-

tisi kebirinin Mançuri ihtilifile 
iıtigali tarzına müteallik bazı 
hususat dolayısile Cemiyeti ak 
vamı terketmek arzusunu izhar 
etmiştir. 
CENEVRE, 25.AA.- Cemiye.. 
ti akvam meclisinin pek yüklü 
olmıyan ruznameıinden batka 
Sir Eric Drummond'un i.&tifası 
meselesi bütün meclis azasını 
meşgul etmittir. 

Meclis azası, günün ortasına 
doğru gizli içtima aktetmiş 
ve kitibi umumi bu İçtimada 
istifanamesini okumuıtur. 

Bütün aza bilaistisna Sir E
ric Dnımmond nezdinde kara. 
rının fevkalade olan eheınmiye 
tini yeni battan bir kere daha 
tetkik etmesi için israr etmitler 
dir .Bu gizli celsede hülisatan i
fade olun1111 umumi fikir, Sir 
Eric Drummond'un istifasın
dan vazgeçmek suretile yeni Ye 
mühim bir hizmet ifa edeceği 
merkezindedir. Meclis, ve Sir 
Eric Drummond, per§embe gü
nü aktedilecek gizli bir celsede 

TOKIO, 25. A. A. - Kou
pangtzeden Rengo ajansına bil 
diriliyor: Bir Japon askeri tay
yaresi, Çinlilerin taarruzuna uğ 
ramqtır. Bir zabit ile bir ça
YUf kömür haline gelerek öl
müttür. 

Mançuride muhasemat bat
lıyalıdanberi bu hadise, ba ne
Ti hadiselerin ilkidir. 

Japon aleyhtarı cemiyetler 

LONPRA, 25. A. A - To
kiodan Times gazetesine bildi
riJiyor: Changhaida çıkan Ja
pon ııazetelerine naz rtıı tehir 
belediye reisi, Japan aieyhtan 
cemiyetlerin feshi baklandaki 
talebi reddetmit Ye sebep ola
rak halkın harekatlll1 kontrol 
edemiyeceiini bildİnltiftir. 

Japon teb'ası, Nankin'i ter
ketmeğe hazırlanıyor. Geçen 
pazartesi (ÜDÜ halkm ta.arru
zuna uiramıt olan Japonlardan 
biri, aldıiı yaraların teairile Ye 
fat etmittir. 

===============-=~==! 
bu mesele hakkında yeniden a
riz ve amik tetlrikatta bulwa
caklardır. 

Recep Bey Adanadaki tetkika
tını bitirdi, Konyaga gidiyor 
ADANA, 24 A.A. - C. H. Fırkası Kitibi Umumisi Recep Bey bugün 

öğleden evvel vilayP.ti, belediyeyi :ııiyaret etmiı, C.H. Fırkası merkezinde 
mahalle, Ocak heyetleri, nahi)'e, kaza ve viliyet azalarile uzun müddet 
ı~müştür. Öğleden sonra mezbahayı, fabrikalan gezerek tetkikat ta bu
lunmuı ve lazım gelen izahatı alarak ıördüğü intizamdan ve mükemme
liyetten dola)'ı takdiratnu ııöylemilfir. 

Re<:ep Bey, saat 17 da Türluözii idarehane.ini ziyaretle hir müddet 
ıöriitmii.tler, miiteakihn Helk FD"kasmda Yeril- çay ziyafetine ıideııılı 
çifçilerimizle mııtt tızaclıya lconutmqlarclır. Recep Bey, ,._k.i ekıpreole 
Kon,.aya gidecektir. 

Fakir mekteplilere gardım 
ADANA, 25. A A - Adaaa himayei etlal ıube.inin öğle 

yemeği verdiği fakir mektep çoaıklarrım adedi 140'1 bulmuf
tur. Bunlara Cemiyet bayramlık elbise. kasket ve avakkabı da 
verecektir. 

lzmirde mektepler tatil edildi 
IZMIR, 25. A.A. - Grip fazlalatmıttır. Mektepler cumar

tesiye kadar tatil edilmiştir. 

Surigede vaziyet vahim 
ŞAM, 24 A.A. - Şıunda denm eden talebe grevi Suriyenin dijer ma

hallerine de sirayet ebnittir. Vaziyet vahimdir. Franuzlar çarıı ve sokak. 
!ardaki devriyelerini artınnıılar, birçok yerlere mitral,.özler ko)'mutlttdır. 

Alman reisicumhurluğu .. 
BERi.iN, 25 A.A. - Montac pzeteainiıı bildirdiğine ıröre bükUnıeı 

blokuna düıil bulunan f..ı.alar Alınan reiıicii.mhurluğuna mareıal HindCl'
burıun yerine timıliki Hart.ire ve Dabili)'e Nazın Ceneral Fon Groener'in 
namzet cöaterilmeaine karar vermİflerclir. 

Hapishaneyi soyan mahkumlar 
SAINT • SEBASTIEN, 25 AA. - Hapiaanedeki meylruflardan •~kizi 

Je<:eyanaı cardiyanı re.,..,J.,erle tehdit ederek kendi hücrelerine kapal\ll:tan 
ıonra levazim müdiriyeti kııımmda bulunan kaayı IO)'Inuılar ve diğer car
di,..nlann cözüue ilişmeksizin kaçıp ıitıniılerdir. 

1 1 
mobilize etmek, yani o nisbette 

E.· f lktısadi ve malt ~afta 1 m kredi açarak, bankalara, ticaret 
_ _ _ _ . ve sanayie bersabık muavenet 
---------------------"""--~ etmeleri imkanını bahşeylemek 

ru yola çıkartmıştır. ["'"'] 

Dünyanın altınlan F ranaa
ya doğru akın ediyor; diğer ta
raftan hemen hemen bütün dün 
ya Fransaya borçlu; hal bu mer 
kezde iken bu borçları ödemek 
imkanı nasıl tahasaül edebilir? 
Düyunu umumiye dolayısile biz 
de Fransaya borçlu vaziyetinde 
bulunduğumuz için, bu mesele
de azcık tevakkufu faidesiıı: bw
mıyoruz: 

tile ödeyeceğiz. Bunun neticesi 
tudur ki, §&yet iktısadi veya ma 
li bir sebq> tahtında, kendisine 
ihracat yaptığunız bir memle
ket ve bilhaasa F ranaa, mallan 
mızı almak hususunda mü,ki
lit ihdas eder veya gümrük re
simlerini çoğaltırsa, o vakit ken 
diaine borç tediyesi imkim 
mümelip olur. Bu takdirde de. 
ğil J'alnız bizim, fakat ayni va
ziyette bulunan bililmum ltorç
lu memleketlerin alacaklı mem 
leketlere aöyliyecekleri söz an
cak fil ol.hilir: 

Esham ve Thvilata 
İstanbul Borsasında geçen 

hafta zarfında iyiliğe doi 
nı hareketler belirmeğe 

dan 26,80 e, mümessil senetler 
19,50 liradan 20 ye çıktı. Halı 
hazır fiatleri ile bu kağıtların a
aağı yukarı yü:ı:de 18 faiz getir
diklerine itaret etmek isteriz. Geçen hafta dünya piyasala- ise de, bunun sebebini ~vvela 

ı·ı garip bir tecelli gösterdiler. Lausanne konferansının talike
A!manya başvekiliuin artık 1 dilmesine ve saniyen F ransanın 
b. rı;ların verilemiyeceği hak• Amerikadan alacaklı olduğu hu 
kındaki beyanatı piyasalarda he susi mebaliğin akıbetinden en
yecan tevlit edecek yerde, san- dite etmeie batlamasına ham
ki herkes böyle bir müjde bekli )etmek doğru alur. 
yormu' gibi, batla Fr nsn:lar ol Cemahiri müttehide hükiime 
mak üzere bütün clün,.a hem- ti son zamanlarda kredi vesaiti. 
lan mühim faaliyet eserleri gös -ni ta>.t maksaclile "Recooatruc 
!e.rmeğe b~tla~ılar. F ra.nsızl.ar tioa Finaııce Corporation,, na
ıçın, bu, elım bır maz~a~ıyett~r; mile iki milyar dolar ıermayeli 
fakat ne de olsa ,u hidıse, ın- muazzam bir bankanın tesisini 
aanl~nn, medeniyeti ~a"! kararlattırdı. Bu bankanın va
tehdit etmekte olan ılıiuadı zifesi bilhassa 1ıuauai bankalar
buhranın izalesi çarelerini laarp da "donmut" [*] matlUL.tı 
borçlarının ilgasmda aradıkla

olacaktır. Vehlei ulada bu, ma
kul bir tedbir gibi görünür; fa
kat Fransızlar bı.:nu bir "infla
tion" mahiyetinde telakki edi
yorlar, ve binaenaleyh dolar fi. 
atinin sukut ~tmesinden korku 
yorlar. İngiliz lirasının sukutu 
"Banque de France" a iki bu
çuk milyar franka mal oldutu 
dütünülecek olursa, muhtemel 
bir dolar sukutuna kartı iıhti
yatlı bulunmak kayııuau pek 
meşru görülür. itte bu ihtiyatlı 
tedbirin ilk neticesi olmak üz. 
re Banque de France Nevyork'
taki alacaklarından bir kısmını 
çekmeğe ba,lamıt ve bu mak-

rını ispat ediyor. [•] "Donmuş", fransızca cgelC. salla bu ayın 20 ve 23 ünde 320 
nin müradifi olarak kullanılımttJr. ....,. <IDİ!,..on franklık iki parti al-

Harici borç, altmla değil, 
mal ile tediye olunur. Bu ma
lum bir hakikattir. Şu halde 
Fransaya kartı borcumuzu ya 
doğrudan doğruJ'a oraya mal 
ıöndermek auretile, yeya batka 
bir memlekete göndereceğinıis 
malın bedeline mukabil o mem
leketten - eğer vana - Fran 
sa üzerine kambiyo almak sure-Paris Borsasının kaydettiği 

vasati tereffü nisbeti yüzde 20 
dir; vakıa, müteakıp günlerde, 
ilk .. amledeki nikbinlik kalaıa
llHIJ, ve fiatler hayli gerilemiş 

A!ınan banlı:alanna kısa vadelerle ve- ,,...,. '· 
rilip de vadelerinde iade olunama- tını Nevyork'tan F ransaya doğ [ <·• ] Banque de France ın Ameri
yan ve Blle da toplanan mütchassıs'f-""============-1 ka bankalarındaki depo miktan on 
Jann nrarı mucibince vadeleri tem. llltha şumullü bir mani ile tahsil o- bic buçuk milyar frank tahmin olun 
dit olunan alacaklara ıtlak olunur. ~~ayaıı alacak demektir. maktadır. .. 

---· 

"Borcumuzu ödemek imkanı
nı bize babtedeceğioiıı zamana 
kadar bi:zzarur· hi~ bir py l• 
diye edemeyiz." 

Bu tezin lnıkuld mevzuatta 
belki yeri yoktur; fabt bu fik
rin ııittikçe teammim ettiiini 
ve hatti bazı memleketlerin ri
cali devleti tarafından müdafa
a edildiğini kaydetmeği ıni.ina
sip gördük. 

:;. ~ JI 

baflamı,tır. Bunun bathca 
imili Saraçoğfu Şükrü 
Bf. nin Parise azimeti olmut
tur. Piyasamızda hakim olan 
kanaate göre artık bu sefer, 
tam sülüs niabetiode olmasa bi
le cüz'i bir fazlalık ile taksit 
meselesini kat'i bir tekle baila
malı: imklnı hisd ohıcakt1T. Dü 
yunu MuYahhide tah't't1itı 37 
kurut kararlannda iken 46 3; 4 
ya kadar tereffü ettikten ~ra 
Paria piyaaaamm hafta nihaye
tindeki aksülimeli neticesinde 
telav 42 ye diittü; dün alqaıa 
42 1 /4 da kapandı 

Anadolu eaham va tahYilitı 
umumi cereyana tebaiyetle haJ' 
li yüaeklikler kaydettiler: 

Aksiyonlar 14,25 liradaa 
15 40 a. obligasyonl %4 lin 

1, Bankaları 9 liraya aranıl
maktadır. Müessis hisselerinin 
nominal fiati 82 liradır. 

İatikrazı dahili tahvilatı wze
rine hemen hiç muamele cere
yan et-.ektedir. itibari fiıa
tr 94 dür. 

S-nti •hamı 25 liraya 
kadar dütmiit iken elyevm 
27,50 lira etmektedir. Sekiz la-
vicre f ~tü verileceii 
aöy ·r. 

Reji m11-aleaüı 4,15 liradır. 
Teri.os 26 liradan gevfektir. 
Kota ltaricl Mısır Kredi 

F onaiyelerinin fiatı ı.er,.eçhi 
alidir: 

1181 tertib; l 46 lira 
1903 ,, 87 ,, 
1911 .. 85 .. 
Altm 953.50 kuru9tur. 

K. H. 
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leskilA ı 
' 

genişl·yor 
Ekonomi 

Balkanlarda üç köşeli 
bir tütün itilafı 

• • •••• • • 
Tütün kongresinde bu mesele 
de ehemmiyetle görüşülecek 

llir kaç ıündenberi tütüa istihsal 
eden üç memleket, Türkiye, Yuna
nistan ve Bulgariıtan araıında bir 
anlqma mevzuuliah.&ediliyor. Şark 
tütün ticaretinin yeni bir safha ar• 
zettiği bir zamanda, bu iç mühim 
tütün müıtahıili memleket arasında 
bu tekilde bir anlaıma vukuu çcık 
ehemmiyetle telal<ki edilmeie değer. 

Bu husuıta Atinacla intipr eden 
Patris ı:azetesi fU aatırlan yazJY"':_' 

" - Biz tütün istihsal eden aç 
memleket arasmda tütün -ıe.Uıe 
dair bir itilifın aktine taraftarız. 

Türkiyenin teıebbüaü üzerine Yu
naniıtanla, Bulgariıtan tütün mese
lesini müzakere etmek üzere murah
lıaalarmı tayine davet edildikleri 11-

rada , bunu atılmış ilk admı olarak 
telakki etmi,tik. 

matik lıir hale kOJD1ıık içia yeni bir 
kanun projeei bazlrlamaktadır. 

Pirinç ticaJ'eti clünya iktıaadiya· 
tında ırittilıçe daha milbim bir mev
ki almaktaclll'. Pirh>ç fiatlerinin mev 
cut buhran ve umumi fiat sukutuna 
ratn-, aabit kaldıfı teabit edilmit
tir • .Bathca pirinç iatilıaal eden 111111• 

takalar Kaatamoma ve Ankaradır. 
Mevcut iıtatütiklere nazaran, Kasta 
monunun paınç İltiluali.b ıenevi 
ı30,000, Ankara 18,000, Samıun 
9000, Buna 7000, Sinop 6000, M. 
r31 6000, Mardin 4000, Kocaeli 4 
bia, Diyanbekir 3000 kilodur. 

Türkiyenln umumi pirinç iıtilua 
!atının 25 milyon kiloyu bulduğu 
tahmin edilmektedir. 

Belediyede 

Otobüsçülerin 
Dertleri 

Daimi encümendeki
ler ne diyorlar? 

Otobüoçüleriıı, lıirçok şikayetleri 
olduğunu, bu meyanda ıoförlerin v.e. 
ya biletçilerin kusuru için malaahip
Jerinin ıermayeyi mutazarnr eden 
etobüıleri itlemekten alıkoyan ağır 
cezalara uğratıl-lannr hakaız bul
nklarını ya:zmııtık. 

Otobüsler hakkında Bdediye 
Daimi Encümenince tasdik edilmit 
bir talimatname tatbik edilmektedir. 
Otolıüslerin ıeferclen men'i ve aahip 
lerinin para cezuile tecziyesi, bu ta
Jimabıameye müatenit bulumnakta
dır. Bu itibarla Daimi Encümenin 
bu husustaki noktai nazarım öğren
mek üzere azadan Avni B. le göriit
tilk. itte Avni B. İn söyledikleri: 
-~ Yeaıi kanua mucibince, veki

lin ef'alinden malsahibi mea'ulclür. 
Talimatnamede, otobüı sahiplerinin 
toför veya biletçinin harekitindan 
mes'ul bıtulma·sı cı"hetine ıidilmit 
ohnasllll1l hilımeti bu olsa gerektir. 

Anc:ak cürümle ceu araıuıcla ha
zan W.betaizlik oluyor. Otobüs sa
lıipleri, bundan bahiıle encümeniıni. 
ze de müracaat ettiler. Kendilerlrıe 
"makama müracaat ediıı, bize hava. 
le ediline tetkik ederiz" dedik. On

Mahkemelerde 

I<asıt görülmediğin
den Civani bırakıldı ......... 
İhtısas 

dava 
mahkemesindeki ilk 
beraetle neticelendi 

Geçenlerde Yataklı vagonlar tir
keti memurlarından Petroni Civani 
İsminde bir tahıa, Sirkeci iıtaıyonun 
elan çıkarken fÜphe üzerine üıtü a
ranmıı ve cebinde 300 gram kaçak 
gluten ekmeği zuhur etınitti. Civani 
bunun Üzerine teYkif edilerek kaçak 
çıhk iılerine bakan ihtisas mahkeme 
ı~ne ~e"!'kedilmitti Mevkuf Petroni 
CJ1'llnınm diin kaçakçılık mahkeme
ıinde ileni duruşması yapıllDlflır. 

Müddeiumumi, iddiaaında güm
rük idaresinden ıelen cevapta glU. 
ten' den kilo batına ı O kuruı ıüm
rük remu alındığı bildirilmesine ve 
bir de maznunun kaçak etY• hakkın· 
da bir fikri olmamasına binaen qte 
cürüm kastı görülemediiini ileri sü
rerek, maznunun beraetini iıtenıit
tir. Hilcim Kııdretullab Bey, Müd
cleiumamiliğin bu talebini kabul ede
rek Civan; Ef. nin beraetine karar 
•emüttir. Ci•ani derhal serbeıt bı
rakılmıştır. 

Arif Oruç Beyin 
davası 

Arif Oruç Beyin Eıkitehirliler
den buı zevatın hakkında yazdılda.
n bir mektubu hakaretamiz bularak 
mektubu ıönderen ve neşredenler 
aleyhinde açtığı davaya dün devam 
ed'ılecekti. Maznunlara tebliıat yapı 
lamadığı anla,ıldığından mubak
başka ıüııe bırakıldı. 

Polise hakaretle 
maznun 

Vazife eınasında poliı memurla
rına hakarette bulunmakla maznun 
amele Hüseyin, dün birinci cezada 
muhakeme edildi. Müddeiumnmi Hü 
seyinin tecziyeıini iıtedi. Karar tef
hlm edilmek üzere m11bakeme tehir 
edildi. 

Vili·yette 

Kuru 
Emzikler 

Valiye bir livıhı 
verildi 

lıtanbul Vilayeti umumi mecııai 
azaımdan ve Topkapı fukaraperver 
müeaseıeai ve buna merbut Balmn 
evi müdürü dr. Galip Hakla B. tara
fından yahmcı ve kuru emzikler 1uılr 
kında Vali ve Belediye reisi Muhid
din Beye bir liythft verilmittir. 

Dr. Galip Hakin Bey bu layihada 
kuru ve yalancı emziklerin çocuğun 
hayat ve ııhhatı üzerindeki fena te. 
sirlerinclen bahsetmektedir. 

Bu layihada Awupanın en met
hur çocuk doktoru ve Seine Yilayeti 
meb'ıııu M. Pinard ve arkadaflan 
tarafından vaki faaliyet neticeıi ola
rak Franoız meb'uun meclisinin ku
ru emzik imal, ithal ve İltiınalinin 
men'i buausunda kabul edilen iki 
maddei kanuniycden de bahıedilmek 
teclir. 

Türk Ortodoks 
mezarlığı 

Şimdiye kadar üç memleket. meo 
faatlerine karşı gidiyorlardı. Tütüa 
meselesinde Türkiye ile Yunanistan 
ve Bulgariıtan arasında bir ihtilaf 
akti;Ballcan aulbü için toplanan kon 
feranım ameli neticelerinden birini 
tetkii etmektedir." 

Diier taraftan memleketimise ~· 
ne•i 2,450,000 liralık 13,296,000kilo 
ayıldınımıt pirinç ve 132,BOO lira 
Jıltı,280,000 kilo da çeltik ithal edil

mektedir. 

lar da, zaruıederlm,makarnamüra- ll!!!!!!!!!!!!!!!l!!lll!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!ml!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!llll 
caat ettiler. Kanunea encümenin ı .... 
limatnameyi yeniden tetkik ve muh
tacı tadil cı"hetJeri olup olınathimı 
teabit edebilmeıi İçİD ithı _...._ 
dan lıiza havalesi !Uımdır. 

Papa Eftimin ıeçenlerde bir pa
pazı ö!müı ve defııi adeta mesele ol
muttu. Ald,ğnnu malfunata ıöre, 
Tür!ı Ortodokıları için ayn bir me
zar tefrik olunacaktır. Bu huıuata 
tetkikat yapılıyor. Me:zann Kairta
ne taraflarında ayrılacak bir erazide 
olması muhtemeldir. 

Patrn'in bu netrİyatı pek pyanı 
dikkattir. Şubatta Ankaracla toplana 
cak oL.n tütün kongre5İnde de bu 
üç köşeli tütün itilifı mevzuu bahoo
lacaktır. 

Kıbrıs gümrük tarifesi 
değişti 

Gelen malümata nazaran, Kıbrıs 
gümrük tarifeıinde yeni tadilit ya
pılmıştır. 

Bu meyanda buğdaydao kantar 
ha,ına bir ıilin, 6 Kıbrıs kw-uıu ola 
rak alınan ithal resmi de yalnız 6 
Kıbns kuruıuna tenzil edilmiıtir. 

Buğday ithal resminden ton ba
tma tahminen bir lııııiliz liraıllll1l 
tenzili Kıbnaa buğday ibracatmuz 
İçin müıait bir vaziyet husule ıetir
mi,tir. 

Sünger ihracahmız 
Sünger ibracatımızm vaziyetini 

tetkik etmek üzere dün Ticaret oda· 
ıında bir komisyon toplanmııtır. 

Tütün kongresine 
gidecek olanlar 

Şubatta Aı:knrada toplanacak o
lan büyük tütün kongnaine latan
lıul, lzmir Ye Samsun Ticaret odala
n umumi katiplerinin de ittink et· 
ıneleri dün lktıoat vekaletinden bil· 
dirilıni' tir. 

lıtanbul Ticaret odaaınm tütün 
l.ongresincle bulunacak murabhasla
n tefrik edilmittir. Bu konereye O
dadan Kavalalı Hüıeyiıı, Cani ve 
Hüseyin Sabri Beyler ittirak edecek 
tir. Oda kitihi umumiıi Vehbi Bey 
'l'ahataız olduiundan bu konııreye 
hatka bir zat İştirak edecektir. 

Pirinç zeriyatımız tevsi 
edilecek 

Ziraat vekaleti mühim bir servet 
ınembaı olan pirinç ziraatini siste. 

Ofis tevsi edilecek 
Harici Ticaret OfİIİ tqkilitının 

tenü cereyanlan kuvvetlenmelrte. 
dir lktıaat VekBletine verilmit olan 
bi,' proje kıdıul edildiği takdirde 
Samsun, Mersin, Trabzon ve l~r 
de dalıili muhahirlilder, lıkendenye, 
Pire ve Köatencede de harici muha
birlikler teaiı edilecektir· 

Borsa fiatları 
Kambiyo Kapanı{ 

Ingiliz lirau 1 L7 K. s. 
22 00 

Bir T. Liraaının mukabili 

Fransıı franıı 12 00 06 
Dolar 00 47 50 
Liret 9 48 00 
Belia 3 40 50 
Ora mı 36 65 00 
Iıviçre frangı 2 43 50 
Leva 63 80 00 
Florin 1 17 89 
Kuron Ç. 16 08 00 
Şiling A. 4 16 00 
Pezata 5 71 15 
Mark 2 Ol 00 
Zloti 4 29 95 
Pengo 3 74 48 
Ley 80 10100 
Di,,-r 27 00 .00 

Tahviilit IKap•nq 

i. Dahili 00 00 
D. Muvahhade 42 25 
A. D,.rn;r,.olu 00 00 

bursıa harici 

Altın ı 9 ss ı 
Mecidiye 1 149 100 
P~.,k ,... 1 

') 34 

Yaka&anan 
Kaçakçllar l i:ı.ir ingiliz 

1 

Sendikası 

Yeniden tütün ve ~İl""' 
kağıdı 

kaçıranlar galcalandı 

Tütün inhisarı lıtanbul lıqmüdür 
liiJr te,ıölib muhafaza memurları 
IOn giiıalercle yeniden kaçalı 111ara 
kağıdı ve tütün meyda- çıkarak 
.,üaadere etmiılerdir. 

Haydarpaf& iıtalJ'ODancla ıüphe 
ri da bir yolcunun elinclelô lıavul •· 
~ iıt.amİf, meçhul tab ı... 
Yulu bu-..karak kaçmıftır. S.'fllLm 
lloaayenesiııde 10 kilo loyılmıı ka
s-il tüıiin bulunmuıtur. Gene Hay-
4-pal"da 149 paket uker 11prıuı 
lıulun Ultur. Trene aakleclilmek ie
lenilen cima aandıklannda 32 kile 
~ kaçak tütün ~ttur. 
'8andan ba ka Binbir direkte Ay,e, 
~ire hanımlarla Nuri efendinin 
ıiaİmi surette kaç kçsblda meııul 
alduldan anJaıılDIJf .,.e .. terinde ya. 
llılan taharriyat neticeainde ilô kilo 
tiitüa 12 clefter •İ&'ara kiğıch lıalun 
...,,tur. 

Binbir dinkte bazı kulübe 'ff 

~da vasi m•kyuta kaçakçılık 
tapıldığı Ye burasnım ad a bir mer 
lıez o!dufu yapılan tetkikattan &11• 

1-tılnuştır. Muhafaza memurları bu
talarda •ıla taharriyata baılamıılar· 
..... Kaçakcılıfı kendiıine daimi it 
ecı;nen b"zı qhas taldp edilmekle-
<iir. 

F•ribot işini üzerin• 
clmak iıtigor 

ANKARA, 2S _ Bir lnıili:ı: ıen
.ükaaı memleketimizde nafia inf&Atı· 
., derulıte etmek maksadile buraya 
lıir müme••İI ıönclennİftİ. . 

Memleketimizde demiryolu ve )j. 
man inf""tİle ali.kadar, olmak &•)'&
aile teşekkül edeıı bu ıendikaya ln
l(İ)terenin .-ruf müte,ffl:ioleri .v~ 
bu meyanda Lonclra belediye rem 
de dalıil bulunmUtadır. 

Sendikanın salahiyettar ıııümeı
aili ile mübendbi ve Türkiyedeki ve
kili Nafia wkiletile temaalarma de-

- ediyor. . 
Sendika ilk ;, olarak Sirkea • 

Haydarp3fa feribotunun, ve bu mak: 
salla iskelderin intatını ve km< ıe· 
ne müddetle iıletme imtiyazını al
-k i.tediji slbi Ereili linı.anile 
Fily" • Erefli battmm illf&lm& 4!
talİı> olmak üzere nsahallinde tetki
katta bulwımak arzuıunu izlıu et· 
mittir. 

Kumkapı idman yur· 
dunun tebliği 

Vela Kumkapı ldaıan Yurdun
dan: 17-1-932 tarihinde Heyeti ida
rece kaydı terkin kılınan Saim Tur· 
gut Beyin ıpor alemindeki • _kıdemi 
nazan itibara alınarak terkını kayıt 
kararınm ref ve tadiline karar veril· 
diii tebli~ olunur. 

Maamafih, biletçi ile mal sahibi
nin uyustukları bidiaeler de vardıt'. 
Sonra biletçinin hem Belediyeyi. 
hem de malsahibini izrar eden hare
ketlf'l'i ele goörülüyOl'. Bu vaziyetler, 
tlmdiki halde, batb türlü tetkik • 
dilemiyol', Ruhsatname alınıyor; 1-
tiru tetkik edildikten sonra ıeriye 
veriliyor." 

Saraybumunda teıcir 
Uıküdarcla lhsaniye aırtlarınm 

ağaçlanmaıından aonra Topkapı &a• 

raymuı öa tarafındaki bot meyda-
11111 ela çam ağaçlıırile tetciri brar
ta.bnlmıflır. Buraya yakında ağaç 
dilöJmete hetlanacalı:br. Uznn ge. 
len çam fidanları tedarik edilınİ!tİr. 

Fazla kar yalarsa 
Dün ve evvelki cece yağan kar

ların caddelerden temizlenmesi için 
belediye kifi miktarda amele tavzif 
etmittir. Amele dün büyük caddeleri 
•e köprü üıtünü temizlemiılerdir. 
Kar fazla yalarsa belediye meıbur 
br malôneniıl faaliyete ıec;irecek
tlr. Makine ıimdi Fatih itfaiye ıa
rajmda durmaktadır. 

Ekmek, Francala 
Bu hafta elnnell fiati 7 ve franca. 

la 12 kurut olarak teıbit edibniftir. 

Neşet Osman B
lstifa etti 

Neıet Osman B . 

Belediye sıhhiye mücıürü M. 
Net« Oaman 8. vazifesinden 
istifa etmittir. N~et Osman B. 
istif .. ının eababı sıhhiyeden 
nqet ettiğini aöylemi~tir. 

····-
Poliste 

Tabanca kabzası ile 
Fatihte Kilrt Saidin kalıvetinde 

Abclülkerimi bir meaeladen dolayı 
Haydar ve kardeti Yuıuf tabanca 
kab:ııaaı ile baJmda yaralamıtlardır. 

Otomobil kazası 
Taluiınde ıe77 Dumaralı otamo

lıil Feridiyede oturan Madam Aıav
niye çarparak yaralamııtır. 

Kaza 
Y enikapı iskelesinde duran mo

tlirden tayfa hmail çıkarken düt
müı ve kaaığı yanlmı,tır. 

Kağıt üstünde 
Karar 

Tatbikata gelince it 
değişiyor 

Ahiren fırkada, Belediye lktısat 
müdürünün huzuru ile ve hamallaı
rüesaıının ittirakile yapılan içtima
lardan hebsedilmiıti. Aldığımız ma
l~ ıöre, bu içtimalarda. Türkçe 
yı •e yazıp okumayi bilmiyenlerin 
lıamalhia kaydedilmemeleri takar
rür etmitıir. 

Bu karan Belediye lktıaat mü
~ürlüğii de taıvip ettiği halde, bir 
ukeleye okuyup yttzmak değil. Türk 
çe bile bilmiye11 biri lktıoat müdür
lüğünce hamel kaydedilmek Üzeı e 
gÖnderilnıiştiı-. 

O iskeledeki hamalbatı, karardan 
hahiıle bu aılamı hammallı!;a kaycle 
demiyeceğini billrmiştir. Bekdiyc 
lktııat müdürlüğü, ayni adamı ha
mal yazıl ".ası illin nyni iskeleye 
göndermi§, hamalbaşı e5lci&i gibi bu
nu ıeriye çevirmi§tir. Müdürlük, he.· 
halde hamallık yapacağı beyanile 
tiındi b11 adamı o iskeleye üçüncü de 
fa ıöndeımif, bu sefer hamalba,r da 
bu kat'i emra aerfüru etmeğe mec
bur kalmqtır. 

Konyada kadınları 
çahşbrma evi 

KONYA, 24 (Husuıi) - Kon
ya hannnlan Halk Fırka,mda içti
ma ederek (kadınlan çıılııtınna evi) 
namile bir dernclı tetkil etmitlerdir. 
Bu dernek hem hanımlarnnıza it öf 
retecek, hem de fakir çocukları ıiy
direcektir. Halk Frrknıı lıtasyon 
Semt Oc:atına mensup hanımlar 
heyraında 20 çocuğun bütün giye. 
eeklerini temin etmişlerdir. 

Bu sabah Recep Beyfendi Aclana
J'& geçmiı lıtaayonda hi. çolı :revat 
ta~afmdan istikbal ve teşyi edilmiı
t:r. Pazartesi günü Kon:vnda kalmak 
üzere avdet edec<klerdir. 

19 fubat 1932 de açtlınası mukar
rer Halk Evinin istihzaratına devam 
edilmektedir. 

Şehrimizde grip aal ü.•nı vardır. 
iki tane de menenjit vak'aaı ohnuı· 
hır. Sıhbı tedabir alılUDlftır. 

Kilçük haberler 1 
• Yüksek baytar mektebi, tenei 

der.iye nihayetinde Ankarada inıa 
edilen enıtitüye naldedile<:ektir. 

* Pocta tetkik ve hesap müdür 
muvini Resmi Bey lstanlıul Baı
müdiriyeti mürakipliğine , T • abzcn 
sabık ba§;:nüdürü Azmi Bey bu va
zifeye tayin edilmiıtir. 

Faizcilere 
Karşı 

Yardım sandıkları yeni 
tedbirler alacaklar 
Y aptığuıuz tetkikata ve öğrendik

lerimize ıöre, falıİf faizlerle maq 
cüzdanlarını kıran İnıafsı:z faizcile
rin bir kısmı da bir çok memurları 
mürababalarına kurban etmektedir
ler. Ayda yüzde 10 gibi alabildikle
rine ikrazat yapan ve ekserisi pyri 
Türle olan bu faizcilerin eline dütm 
meınuı·lart uzun seneler yakalarını 
bunlal'dau lcur taramamakta, bu yii.<
den maaşlarından ellerine pek az ıey 
gec;erek daimi maiset darhiı çelonek 
tedirler. Ay ba~larında muhtelif 
dairelerin motlıallerinde alacak tah· 
sili i~in ınüteaddit faizcilerin beklet 
tikler; n,ıZ&n dikkati celbetmekte
dir. l ; in garibi, Emniyet Sandığı gi
bi isi bore vennE>k olan bir müesa.e
se ,{,cmurlaruıa vannCIJ'a kadar borç 
veren faizcileri vardır. 

Vakıa Emniyet Sandıfında l<~n
di memurlara bir buçuk maap k•· 
dar ikra:zat yapan bir tealıilit San
dığı vardır. Ancak buradan iatikraz 
yapan bir kıınn ınanurlar, hariçte. 
ki faizcilere de yakalarını kaplınmf 
lıırdır. 

Gümrüklerde 
Açma ücreti 

·-
Komisyon dün ilk 

defa toplandı 

Dii•r bazı devair ve miiuaesder- Komi:sycna riyaset eden Ahmet B. 
de ele böyle yardnn ııandıldarı bulun 
duğu halde, •Uİ7et aynidir. Gümrüklerde eşya muayene 

Memurları, inaafaız faizcilere eall' ai teklinin değitmesi üzerine a· 
olmaktan kurtarmak zaruri ,anıı. ÇJJ ücretlerini yeniden tayin e
mekte, bunun için ıermayeleri mü· clec:ek komisyon dün ticaret o
aait olan undıklardan yapılan ikra- dasında ilk İctimaıDJ Yapmış
,.., miktarlarmm tezyidi için teth:i· br. 

kat yapılınalıtadır. Oda ikinci reis vekili Kara 

1 
Mustafa zade Ahmet Beyin ri-

•• yaaeti altmda yapılan bu i!(tİ· 
Veremle mucadeleye mada Gümrük murahhuı lh-

yardım l aan Beyin verdiği izahat din-
lenmittir. 

latanbul Veremle mücadele Gümrüklerde küıat edilecek 
cemiyetine bir kısmı müessese- her kap balya nndık paket 
ler senelik aidatlanm vermeğe v.ı. için, bu kabı açan ve' tekrar 
ba§lamıılardır. Bu meyanda kapatan hamala eşyanın cinsi
Emlik ve Eytam bankası 100, ne göre 10·50 kuruş verilmek
Omıanlı Bankası 100, Doyçe teclir, 
~ant Bank 30 lira vennitler- Evvelce muayene için gelen 

dı.. . etJanm beıte biri kütat edil· 

Bir teşekkür 
Mülkiye başmüfettişi Ali Sel' 

ver Bey ve validesi hanımdan 
aldığmıız bir mektupta vefat e 
den ı: eder ve ze~-çleri İn et Pa
§anm ufulü dolı.yısile gerek ta
ziyette bulunan ve ge:rek nıer. 
hwnun cenazesine İştirak eden 
zevata teşekkür edilmektedir, 

• lzmir rıhtım ,;rketinin İ!lerini 
tetkik eden heyet meyanında Nelia 
mümesıili olarak b.ılunan Kadastro 
fen iıJeri müdürü Halit Ziya B. dün 

avdet etmiftİr, Ar.karaya gidecektir. f.9•••••••••••9"! 
1 

dili için bu, pek mühim bir ye
kGn tutmayordu, Fakat timdi 
·ihraç ~yuı müıteana-gümrük 
lere giren ve çıkan bütün eıya 
açıldığından bunun için komiı 
yonçunun verdiği miktar taham 
mül edilemiyecek bir hadde 
çıkmaktadır. Komisyoncular 
birliği bu huıusta bir taraftan 
küşat komiıyonu ile temas e
derkea, diğer taraftan telgraf· 
la gümrükler vekaletine müra. 
caat etmitti:r. 

• Şehrimizde bulunan Tapq ve : Vatandaf 
Zekat ve Fıtreyi . 
Tayyareye ver. 

Kadastro umum müdürü CenıaJ B. ! 
rahauı:z olduğundan Bursa ve Mu- ı 
clanya Kadaıtro işlerinin teltiti lıir. 
~ sün tehir edilmittir. 

•Tapu ve Kadaıtro umum müdür Havanı duşmanın korkunç 
liiğü Tapu müdür muavini Lt'.iUi karta/lan taTafından sa11I
Be1e muvaffakıyetle ameliyat yapıl- ı mı§ görmek istemezsin de
dsğını ya:zmııtık. Liitfi B. haıtane- ~il mi? O halde hiç tered
den çıkın:ıtır, pertembe günü Anka- düt etme, Fıtre ve zekat için 
raya gidecektir. ayırdığın parayı tayyare Ce-

• Kadaıtro meslek mektebinde • 
müfettiılere mahıuı olan kurs hu- miyetııte ver! Bu hem bir 
ıün bitecekti. Bu müddet ıubatın vatan, hem bir iman borcu-
ilk haftasına kadar temdit edilmi1- [ liıııİd•u•r•!----------.. 
tir 

Tıp talebe cemiyeti· 
nin bir tebliği 

Darülfünun Tıp Fakülteıi Talebe 

l Cemiyetinden: ı . Teeuüıünü ııa:ze 
telerde okuduiumuz "Darülfünun 
s~ ~übii" ile Caniye~ hiç 

l bır aliıkaaı olmadıfını tavzih ederiz. 

1 
2 - Milli Türk Taleh> Birliği bak. 

kında konuşmak maksadile Salı ıü
nü cemiyetimizde )'llp.ılacak olan iç-
tinınm Bayramdan aonraya talik edil 
eliği alaluumraıun nazarı dikkatm.. 
uzolllnur 

Maarifte 

Gazetecilik 
Mektebi 

En nihayet divanda 
yann görüşülecek 
Daıiilfünun divanı yann emi" 

Mıwnmer Raıit Beyin rİyeıetinde 
içtaa ederek ıuetecılik mekteb.i i-
1İni tetkik edecelctir. 

Tarih kongresine 
Muzaffer B. gidiyor 

Pariste toplanan tıeynelmilel ta. 
rih tedriai lıon&ruine qtirak etmdı 
üzere Edebiyat fakilltesi nıiai Mu
zaffer B. lıaıriin Parise barelıet ede
cektir. 

M. Malche işe başladı 
Darülfiiııun için tetkikat yapmak 

üzere celbedilea lsviçrdi profesör 
M. Malche dün Darülfünunda ken
cliıine tabaiı edilen büroda ise bas-
lamııı.... -

Memlekette 

Antepte ihtisa~ 
mahkemesi 

Aııtepten yazılıyor: Adliye Veka. 
!etinden eden bir emir üzerine ıeh· 
rimizde kaçaloçılan muhakeme et
mek için bir lhtiaaa Mahk-i t..
aiı olundu. Ağır ceza aza mülazimi 
Calıit Bey lııtiıaı Mahkemesi hikim. 
liki vazifesini ifa edecektir. 

Alaiyede yaı 
Alüyeden bildiriliyorı - Her 

tarafta kıt büküm ıürdüğü halde bi. 
zim kazadil bir bahar bayab yapyo~ 
du. Fakat üç günden beri burada da 
tiddetli bir porya:z eımektedir. Bu 
suretle halk, lnım cddiğini anlanuı 
ve paltolar ııiyilmiJtir. Fakat 1-tan 
!arda bakla ve bezelya ıribi ıebzeler 
mebzuldur. 

Çocuğunu öldürdü mü? 
Alaiyeden bilcllrildiğine -söre, Gi). 

ZÜ küçüklü k.öyiinden on yedi ~
larında O mmüllıaıı İlminde bir ku 
dağda odun toplarken ıancuı tut. 
mu, ve bir çocuk doğurmuıtur. Kı
zın iddiasına ıöre bu çocuk ôlli doi
mu,tor. Adliyeye haber vennlere 
göre çocuk aağ doğrnaı, ._, ÇGW· 

ğunu öldiiriip topraja ııömmiitliir. 
Bu çocuk Silinti köyünden Mehmet 
iımindc birine ait olup Ommülhana 
evlenme vadinde bulU1111111t İmİf. 
Tahkikat devam ediyor, 

Adliye Vekili Yusuf Kemoıl Bey, 
dünkü trenle Ankarava avdet etmis
tir, 

Lehli haham dün 
Kudüse gitti 

Lehiıtan lıalıarnlarından Avnım 
Mordahay Alter dünkü ekıpreole 
Kudüse gitmiıtir . 

Verem mücadelesi 
cemiyeti kongresi 
İstanbul Verem Mücaclelesi cemi 

yeti befiııci kongretİni ikinci kinı>
nun 29 uncu cuma ıünü saat onda, 
Cağaloğl11nda Halkevinde akıede. 
cektir. 

Hariciye müsteşarı 
Praıue'tan ıeldi 

Tedavi için Pfll&'ul!'a ıitmit olan 
Hariciye nkileti müıtefan Numan 
Rifat B. dünkü ekspresle ıebriaıi:ze 
ıelmiıtir. Numan Rifat 8, Pl'lllrlr.:'. 
ta dört hafta kalarak tedaYi edildi
iini Ye kimilen İyile,tiğini, ve bir 
iki süne kadar Aakara'ya cidecelinJ 
aöylemi,tir. 

fsveç grupuna tediyat 

ANKARA, 25. A. A. - lsveç 
ırulıu ile nafia vekiJeti arı111ncla te
<liye §eraitİ etrafında cereyan eden 
lllibakeratm lıu hafta nib7etine ka· 
dar bitirihMai beldeniyor. 

Mukavde ile tespit e<falmi, olan 
müzakerede aenelik taksitler ınilda
rmı bütçe TaZİyetl nazarı itibara a· 
lmmak •uretile azalbl-u n tediye 
müc!detiııin bu ıurette uzablması ı• 
yesi iatihdaf ol11nmaktaclır. 

YENİ RUSYA 
Yazan: FALİH RIFKI 

ÇIKTI 
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Gelen evrak ll"ri ~lmes -
Müddeti ge9"11 nliııhalar 10 ku· 
ruştur. Gautıe 'll'C matbaaya ait 
işler için müdiriyete müraaıaı

><lilir. Ge.utemiz ilanların mos'u
liyetini kabul etmez. 

BUGONKO HAVA 
Yeşilköy askeri rasat merke

zinden verilen malumata göre 
bugün bava eksuiyetle bulutlu 
geçecek, rüzgJr şimalden kuv
vetli esecektir. 25-1-32 tarihinde 
hava tazyiki 773 milimetre, en 
fazla sıcaklık 2, en az sıcaklık 

nakız J satıgrat kaydedilmiştir. 

Dün gece ve gündüz yağan 

karın mıktarı 14 milimetredir. 

Ramazan 18 
Vakitler 

Gün et 
Öile 
ikindi 
Akpm 
Yataı 
fm5aJı: 

SD 
7,16 

12,26 
15,02 
17,17 
18,52 
5,33 

lfm:LEillal 
D.. kt ' un yo u .. 

Bir Amerikah Parilte gezi
yormuf··· Kendisini gezdiren 
tercümana, Etual meydanında
ki takı zaferi sormuı •• 

-Bu nedir?. 
- Meıhur takı zafer.. 120 

metre yüksekliğindedir .. 
- Kaç senede yapılmıt? •• 
- Otuz sene. .. 
- Amma ağır çalışmıtlar .... 

Amerikada bunu iki sene sür
mez bitirirler ... 

Yolları Eyfel kulesine gel
mit, onu aormut··· 

- Bunu ne kadar zamanda 
yapmışlar? .. 

- Birkaç sene sürmiif am
ma hatırlamıyorum. .. 

- Garip ıey !... Amerikacla 
birkaç aJ'da yapılır .... 

Nihayet nıethur Notre Dame 
kilisesine gelmifler. Amerikalı 
sormUf .. 

- Bu ne kiliaesi7 .. 
- Bilmiyorum? •• 
- Naaıl bilmiyorsun? •• 
- Dün yoktu.. Burün yap-

mıJlar !.. 

işsizlere işi. 

Dünya İtsizlik meselesine ça 
re arar da bulamaz .. Bunu akıl 
larına gelip lstanbulda Beyoğ
lu belediyesine sorsalardı dert
lerine çoktan derman bulur
lardı .. Bakınız ... 

Dün kar yağdı ... Gezmemeye 
mahal yok! .. Değil mi ya? .. Sa
bahtan öğleye kadar belediye a 
melesi sokaktaki karlan ıüpü-

Derviş Paşanın vef ah 
Hediye 

~ Türk ordusu için feci bir zıyadır 
Berber, saçlarıma bol bol - Seni mel'un seni! Seni CEHf NNEH MELEKLERi Bugün gelen gazetelerde, Derviı, Gönan'da Anzavurun losyon döküp te bütün kuvve- haydut, aeni! Gül gibi Jazı ev- . 

Dervitin nihayet hayata gözle- tedibi hareketlerinde, Balıkesir tile ovaladıktan sonra dedi ki: de bırak ta, elin ırllıklarile do 

1 

rini yumduğunu okudum. lstik de cephede çok didifti ve uğraf - Sen bu bileti al, eğer çd< lq. Utanmaz, arlanmaz he-

1 
. 

lil harbinin sayılı fedakirlann- tı. Bütün musibetlere, muvaffa mazaa bana "Tüh!., de! rif.. . Yalnız bir ta,Yare filmi detfl. !Oka, ...aafahat, 
ı-ı dan birisi olan koca Derviıin kıyetaizliklere, ric'atlere rağ- - Matallah ıen iti ilerlet-ı Ben bir ıey söylemedim. Fa ~ binlerce kadın filmidir. 

beynini kemiren menhus hasta- men ümidini kesmeyen, manevi miıain. Hem berberlik, hem ba kat yanımdaki Leman Hanım, 
lık, zaten dört bet aydan beri ve maddi kudretini kaybeyleme yilik! dite dit cevap verdi: ı 
OD\Ul maddi varlığını ıaı:smıttı. yen, daima muhitini mukaveme - Ne yapalım beyim, geçim - Şıllık diye sana derler. BU PERŞEMBE AKŞAMI M A J 1 K sinemasında 
Ölüm kendisine mukadderdi. 1 te tetvik eden bir unsur olarak dünyası bu! Ben ne diyorum Bu Y•ta gelmişsin, edep, terbi- Yıldızlar yüdızı 
Fakat onu aeven, takdir eden tanmmııtır. Bu hareketler esna sana, al bu bileti. Pişman ol- ye nedir öğrenmemitsin, a acu B J L L J E D Q V E 
arkadatları ve dostları, k11men ımda yaralandı, kan akıttı. mazsm.. ze! 
malô.l dahi olsa, onun varlığı- Yunan kuvvetleri, (Uşak - Anlaşılan adamcağızın ba- Bu cevabı verdi amm"a, dur 

, run uzaması ile olsun kendileri Bursa) cephesinde yerleştL...ten na vermek isted i ği bilete içi madan da yürüdü gitti ve beni 
I ni teselli ediyorlardı. Tali anla sonra Dervişi , Konya isyanını doğmuş. . refikai hayatımın validei muh-
ra bu teselliyi de çok gördü. bastırmağa giden kuvvet' erin, Traş bittikten sonra kalk- teremesi hanımla bat başa yal-

Uzun boylu, levent yürü- Demirci efe hare~<etinin, Et- tmı. Kravatımı taktım: nız bıraktı. 
yü§lü Dervit, 322 yılında HaYbi hem çetesini tepeleyenlerin ara 1 - Ver bakalım bileti! de- Kayınvalidenin bu gayri 

zeng.in sahne-led<: dolu fevlm.lade neşeli bir oıperet olan 

BOY ALI MELEK'te 
konuşaeak, şarkı söyıliyecek ve dans edeeektir. 

10 TABUR GİRL ... BARLARIN BÜTÜN SAFAHATI ... AHENK
DAR RAKS VE ŞARKILAR ... Me§hur tMor M. PETER AİGGINS 

tarafından saylenml§ füsunkar aşk nağmeleri... 

·--- Bütün şehir bu yektıa f.ilmi temaşaya lroşaı:akt ır. ---· 
1 
ye mektebinden piyade mülizi- sında ve başında görürüz. Gitti, J dim, bende tali olsa bir defa muntazır müdahalesi üzerine, 
mi olarak çıkmıt ve erkanı hal'- koştu, vurdu, tepeledi, fakat ı kaynanalı karıya düşmezdim derhal etrafımızda çocuklu, bü 
biye sınıflarına a-ynlmıştı. 924

1 

şeref ve feraga tten bir dirhem am:nıa, hatırın kırılmasın diye yüklü tanımadık insanlardan 
1 
ydında patlayan 31 mart vak'a- bile fedakarlık etmedi. En sev- / alıyorum. mürekkep bir çevre hasıl ol- Her zamandan daha güzel " A Ş K H U L y A L A R iM ,. 

: sında, Dervişi, İstanbul üzerine diği kardeşi Ali Bey, Uşak mm Traşla beraber biletin de pa du. Namındaki büyük Lapany<>l qpereti filmin-
. yürüyen Hareket ordusunun takasında yapılan bir baskın rtısını verdikten sonra çıktım. Bereket versin, kenarda Don JOSE MOJICA de ve CONCHİTA MONTENEGRO 
safları arasrnda, elinde mavzer hareketinde şehit döştü. Sakar- Derken bizim numaraya yüz bir taksi duruyormuş. Derhal 

d d k 
ile gelmektedir. 

tüfengi, basit bir jandarma ne- ya muharebesinin en şiddetli lira çıkmaz mı? On a bir, e er o tarafa seğirttim ve apağı oto •••••••••••••••••••••••••••• 
feri olaı·ak gördük. Derviş, on- günlerinde yedinci piyade fırka on lira! Paraları aldık. Bu mobile attıktan sonra, hemen 1 

dan sonra, Makedonya mıntaka sına kun:ancla eden Derviı, tek· haydan gelen paranın huya git vak'a mahallinden uzaklaştım. 
sında kıt'alarda çalıştı. rar ağır l.ı .r yara alarak bir ö- mcsine gönlüm razı olmadı. Otomobil beş dakika sonra 

Cihan harbinde binbatı ola- 1! lüm tehlikesi atlattı. Karımın öteden beri · istediği evimin önünde durdu. içeriye 
rak Hicazda bulunuyordu. Kü- Büyük zaferden sonra sulh bir küçük hediye vardı. Hani girdiğim zaman, karım dedi 
çük müfrezesi ile Mekkede va- hayatına dörülünce, Derviş sul- şu güdük saplı şemsiyeler yok ki: 

1 
zifesini fedakarcasına yaptı;son hün dahi eli bayraklı bir hadı- mu? Onlardan.. - Aman bu ne hal? Ne ol-
ra tekmil Hicaz garnizonu ile mi olarak sivrildi. Bunada fır- On lirayı verip en iyisinden dun? 
Mıurda Seydi Beşir üsera kam ka kumandanı, Afyonda kolor- ve ipeklisinden aldım. İpeği yırtılmıt şemsiyeye 
pında tevkif edildi. 1 du kumandanı Derviş, asrın en Mağazadan çdap eve doğru ve dört beş yerinden çukurlan-

Grip salgını 
Grip ıSize ılmlaşmamıası için üstU

nüıde daima ufak bir çepte taşmıc 
tükenmez bir nefes çekme cihazı o
ılan POHO'yu tıa§ıymı:ı. Sizi mü
kemmelen muhafaza ve te<l11.vi oden 
bir itiçtır. Her tübli merhem ve ona 
benzer her hangi bir iliçtan daha i
dareli ve müessirdir. BUtlin bUyilk İngiliz kamp kumandanının 1 der yetiştirebileceği bir çalışıcı giderken , Galatasaraym saati ınış bombe f&:pkaya ve bir de 

Türk esirlerine karşı hakaretli Travailleur olarak yükseldi. O, üçü gösteriyordu. Tam o sıra- benim perişan yüzüme baktık- eczanelerde satılır. 
ve iatihfaflı muamelesini çeke- eğlence, oyun tanımadı. Dünya da yağmur başlamaz mı? an sonra, kanının bu gelitimi 
miyen Derviş, tutsaklık hayatın nın zevkleri ona yabancı kaldı. Kadın ıemsiyesi amma, ol- gayri tabii bulmakta elbette 
da bile isyan eyledi. Bu yüzden, içki içmez, sigara içmez, iskam aun ! lslanmaktansa, şemsiye al hakkı vardı. 
birkaç arkadaşı ile birlikte Mal billeri tanımaz, Y ;ılnız iki şey tında yağmurdan korunmak Bqıma gelenleri, olduğu gi 
taya sürüldü. Orada, daha mü· bilir: Kendini yetiştirmek, baş- daha iyidir. Hemen şemsiyeye bi , açıkça anlattım. Sonra inti 
!iyim bir muamele temin edin- kalarını yetiştirmek. Günde on sanlarak açtım, gidiyorum. kam almak için de dedim ki: 
ce, tutsaklıktan kurtulacaih za· sekiz saat çalıştı. Okudu, okut- Tam o sırada yanımdan bir - Görüyorsun ya, bu güze 
manı büyük bir sabır ile bekledi tu. Teftiş ve mürakabesiz b:r hanımcık geçti. Derhal temsi- lim §emsiyeyi sana hediye ge
ve gece gündüz mesleğine ait gün geçirmedi. Vazife uğuı·un- yemi teklif ettim. Birincisi ne tiriyordum. Bak, annen ne ha
ve umumi malô.matmı arttıra- da, lüzumunda, en sevgili arka zaket vazifesi, ikincisi gören- le koydu? Yann annene git. 
cak mütalealarla vakit geçirdi. ! daşlarını bile gücendirmekten ler şemsiye hanımındır derler Bunun yerine bir yenisini al-

335 yılmm ıonlarına doğru, , çekinmedi. diye düşünüyordum. sın ... 
bir lngiliz hastahane gemisi i- Hakkı ve hakkaniyeti sevdi. Zavallı kızcağız da ıslan- Bazen felaketin de olurmuş 
le vatana dönerken, Çanakkale Çalışanları sevdi. Sözüne sadık maktan korkmuş olmalı ki, tek hayırlısı.. O gün b11gündür 
boğazını geçiyordu. Vapurun ve mert idi. Doğruyu söylemek lifimi kabul etti V<ı koluma gir kaymvalide bizim eve bir dah;ı 
güvertesine çıktı ve meydan ten çekinmedi. Doğru söze, en di. ayak baun.ıyor. 
muharebesi şehitlerinin mezar- ' küçük bir ağızdan dahi çıksa, Yürüyoruz. ismi Leman- -------------
lan karıısmda, vatanı esirlik- kulaklarını kapamadı. Nasihat mış, on sekiz ~şanda imiş, 
ten kurtarmak için mücadeleye verdiği kadar nasihat dinledi. bir terzihanede Çf.lışıyormuş. 
atılacağına, arkadatlarile birlik Dünyada sıra ile iki şey sevdi: Baş kalfa Madam Canikyan 
te yemin eyledi. Birincisi vazifesini, ikincisi ai- çok haşin, ve terbiyesiz bir ka-

Yeminine sadık Dervit, 11- lesini. Hastalığında, orduya, za dmmış, terzihanede çalışan 
tanbula ayak basar basmaz Ana bit kardeşlerine ve Türk neferi daha üç arkadaşı i.le kendisine 
doluya koıtu. BalıkesU. mınta- evlatlarına hizmet edemeyen söylemedik sözler bırakmıyor
kası kumandanlık erkanı harbi kötürüm yatağına uzandığı i- muş. 
ye reisliği vazifesini denıhde çin ağladı. Tam Mis sokağına girdiği. 
eyledi. Kum.andan Ki.zım Paşa Hastalığının vahimliğini tak mi2 sırada, birden biı-e şemsi
Hazretleri (1) Den"İşteki cev- dir eden arkadqları ve dostları ye başımıza geçti. Nasıl geç
heri, yanan vatan qkını çarça- tedavi için Avrupaya gitmesini mesin ki, uzun boylu, eğri bu
buk sezdi. Onu en güç ve mü· kendisine tavsiye ettikleri za. runlu, zayıf nahif .bir kadın 
him vazifeleftl memur eyledi. man: "Bu fakir milletin parası elindeki koca şemsiyeyi narin 

nı tahıım ve· hayatım için Av- şemsiyemizin üstüne indirmit (1) B. M. Meclisi reisi Kizım Pt. Ha. ~ 
rupada sarfeylemeğe vicdanım ti. Sanki bu yetmiyormuş gibi 

---·-- razı değildir. Memlekette ölme bombe ıapkam da birkaç' 
rüp kenarlara yığdılar... Öğle- ği buna tercih ederim. Sarfede- yerinden çukurlandı. 
den sonra T e~ı tarafların · ceğİJn para, Türk milletine aar- ···-.. •••••••• .. ···--···-· ... -· .............. .. 
dan geçenler görmüılerdir: Ay fedilıin., ceyabını veriyordu. kaddes bir timsali olmalıdır. 
nı amele ıki saat evvel Seliniğm Yenicevardar ka- Türk zabitliği mi.nevi Derviş 
topladıklan karı bu sefer soka- sabasında doğmut, Türk oğlu olrnJ1.lı, onu taklit etmelidir. 
ğa yaymakla meşğul idiler... Türk Derviş, Türk inkılabının Türk ordusu, Dervişin ziyaı 

Hiç fena değil!. Sabah topla! namuslu, afif, yüksek vatan se- ile çok büyük şey kaybetmiıtir. 
Aktam yay! .. Alem de alıı ve- vici, mütevazı, çotkun milliyet Bu ziya' büyük bir felakettir. 
ritte görsün!.. çi, sarsılmaz iradeli, kahraman, Türk zabiti ağlayor. Onu tesel-

Belki bu sözün:e inanmayan- son decece çalışkan bir siması li edecek şey, Dervişlerin adedi 
lar olur! Bu yazı latife değil cid olarak Türk ordusu t-arihinde nin çoğalacağı ü:nit ve emniye
didir. Alay olaun diye yazmıyo- uzun müddete yaşamağa layık- sidir. 
nım. işte İşsizlere iş!.. tır. Derviı, bugünkü ve gele- Ayvalık, 22 İkinci kanım 932 

FELEK cek Türk zabitliği neslinin mu- Cinoğlu 

Yeni ne,riyat 

Kadro 
ilk nüsha çıktı 

Dün yeni bir aylık mecmuanm 
ilk nüshaıı intitar etti. Bu mecmua
nın adı (Kadro) dur. Yalnız bu isim 
bile yeni mecmuanın orijinal bir eser 
olduğuna delalet eder. Mecmuanın 
müeııiılerinin isimleri, ortaya çıkan 
yeni eıerin mütecaniı ve birbirini mü 
temmim fikir adamları elinde oldu· 
ğuna en büyük delildir: 

Mecmuanın imtiyaz sahibi Yakup 
Kadri B., neıriyat müdürü Vedat 
Nedim Beydir. Şevket Süreyya, Bur 
han Asaf, lımail Husrev Beyler IDÜ· 
euiılerden ve d•imi muharrirlerden 
dir. 

Bu isimleri okuyunca mecmuanın 
huıuıiyeti kendi kendine teuhür e
der: Bu mecmua bir eğlence mec .. 
muası, yahut mütenevvi malümat ve 
resimlerle birçok muhtelif seviyeli 
insanların zevklerine uymağa çalıtan 
bir dağarcık değildir. Muayyen içti
mai ve iktisadi meılek sahibi, müte
sanit gençlerin ortaya koyduktan bir 
fikir mecmuaaulzr. 

Mecmuanın ilk numarası, bu "Va
ııflann en ivi deliller.ini ihtiva edi
yor: Şevket Süreyya Beyin "inkila
bın pisikolojiıi" iJ:imli makale s.eri
ıinin birincisi olan peıimit, Vedat 
Nedim Beyin "müstemleke iktiıadi-

Etibba Muhade-
net ve Taavün 
cemiyetinden: 

Önümüzdeki ..:uma günü ısa&t 10,30 
da aylık içtima akdedileceğinden a
zayı kiramın Clağaloğlunda Hıttke

vinc tetr.iHerl mcrcudur. 

ACENTALIK 
ARANIYOR 

Zeki ve faal insanlar ıhet" 
yerde •kolay ıbir surette kendi
ler.ine büyük bir ildir temin ede
bilirler. Fıransızca ve İtalyan
ca muhabere c<li:lmelidir. El
fer, Trieste (İtalie) VII, Ca
sc:lla. --.-. .. ··-······--·····--·--
yatından mi.ilet ikti.sadiya.t:rna" ser
levhalı makalesi, lımail Husrev Be
yin "ham madde memleketlerindeki 
para buhrarunın hareketi .. isimli etÜ· 
dü ile muhtelif iktıaadi kronikleri, 
Burhan Aw Beyin "Çökmekte olan 
cihan ııaizamı" adındaki makaleıi, 
Y akup Kadri Beyin "Şairin bize an
latacağı ıey kaldı mı?,. serlavhaıile 
yazdığı edebi tetkik gene Şevket Sü 
reyya Beyin "bir ruh fanteziıi, ya
hut, yerli beygamber" adındaki pole
niği, V. N. B. A. imzalı müteaddit 
kronikler dört forma tutan bu numa 
rayı dolduruyor. 

Havadiılere varmcıya lıadar her 
ıey nizamlı ve intizamlı.Mecmuu bir 
tek hakim ve müdür fikrin tertibin
den çıkarcasına biribirine urıun o
lan bu mecmuayı tebrik ederız. 

Sinema -T ıyatro 

BUGÜN AKŞAM 
Saat 2 ı.3o da hı~nbul Beltdiyrsi 

YALOVA ~ h• ın.· + 
TÜRKÜSÜ .,ııe ır uyaırosu 

~~=:k~~ 111111111111111 
Hasan FCT.it 

Fi.atlaııda zam 
yoktur. Yalnız 

mwrikHi lromc· 
di temsillerinde 

.. J 

Zabitan, Talebe, ve Halk gecekri 
tarifesi tatbik edimeyecektir. 

RAŞ1T RIZA 
Tiyatrosu 

ŞEHZADEBAŞI 

26 K .. Salı akşam 21 30 da 

Kocama Bir Metres 
V odil 4 .perde 

27 K.S. Çarşamba akşam 21,30 da 
ilk defa olarak 

Aşkın Manası 
M>lli piyes 4 perde 

Yazan : Aziz Hüdai Bey 

Dr. Celal T evfi~ 
Zührevi ve idrar yolu hasta
lı!klarr mütehassısı: Siııkeci, 
Muradiye caddesi No. 35. 

Her gün saat 14-18. 

Lıtanbııl dördüncü icra memur
•luğun.dan : Hanedanı sakıt efradın

dan su1tan Murat zade SeHilıattkı E 
fendi varisloeri Osman. Fuat, Nihat, 
Atiye, Behiye Rukiye Hanım ve 
Beylere: 
Hacı Hasan Efendi varisleri Hil-

mi Paşa, Hayri Bey. Emine Hanım, 

Nigar Hanım matlubunu temellüg 
eden Reşit Beyin mülga Birinci Ti 
caret mahkemesinin 27 Şubat 1329 
tarih ve 194 numaralı ilamı mucibir 
ce borçlu ol.duğunuz 17796 liran ın 

t>eaviyesi ikametgahınızın meçhul i
yetine binaen veişbu ilan tarihinden 
bir ay zarfında deyninizi tesviye 
veya itirazınızı dermeyan eylemc
niz aksi takdirde icra muamel:itı na 
devam edileceği malumunuz olmak 
üzre birimci ihbarname makamc4 

na kaim olarak ilandır. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 23 eski ve büyük bir çamın altın
daki demir kanapeye çekildi. 
Gözlerinin hafızasında sakla
mak istediği o şimşekli bakış
lar, bu ıuızlık içinde vuzuhla
rını kaybetmişlerdi. Biraz ev
vel çevik ve heyecanlı vücudü 
gene derin bir fütur içinde gev 
şedi: Oyunda kazananlar de
mek hep atkta kaybediyorlar
dı?. 

Halbuki hareketlerin, hislerin, !erinde ümit edilmez bir fırtına Belki.s sesini çıkarmadı. Ak 
içli bir kadın zaafından batka esen bütün kadınlar benim gibi şamın koyulaıan ııölgeleri genç 

rafını saran bu alaka gün geç
tikçe kuvvetleniyor, ve ded\k~ 
du sahasını genişletiyordu. 
Hakkında İyi mi söylüyorlardı; 
fena mı . Belkis bunun pek 
farkında olamıyordu. Sazan 
gözlerde okuduğu manaları, 
kulaklarına çarpan fiıkoslan 
lehinde tefıir ederek §fmarı
yor, sun'iletiyor, ba:ı:an bu göz
ler, bu gizli sözlerde İnce bir 
istihza sezer gibi olarak da
marları, derin sızılarla kanıyor 
dt1. Vehimleri onu bnğacak ka
dar çoğaldığı zamanlar, her
kesin kendi hezimeti, yüz bul
mamıı arzuları ile eğlendiğ i~ 
ııi , güzelliğini istihfaf ettiğini 
zannediyordu. 

Güzellik Kraliçesi 
Son partiyi Li.mia, Nedim 

Münir, Vedat Naci ile Belkis 
yapıyor, diğerleri onlarr seyre· 
diyorlardı. Dört genç ellerinde 
ki raketlerin muntazam ve ma 
hir darbelerile ağın üzerinde 
çırpman hafif topun seyirlerini 
çevik vücutlarile kovalıyarak, 
oyunun sahasının bölümlerinde 
kofuyorlardı. 

Belkis, §İmdi kabul günleri -
nin müz'iç gelen gürültülerine 
rağmen, bugün kendini tama
men oyunun şevkine terketmİ§ 
ti. Zaı;f endamı, parlak saçla 
rı, raketini idare eden kıvrak 
tavırları etrafındakilerin tak
dirkar nazarlarını hep üzerine 
tekasüf ettirmişti. Oyunun ver 
diği heyecanlı zevk, etraftan 
topladıgı alaka ile büsbütün 
canlanmıştı. 

Genç kız, çok hünerli bir dar 
be ile topu, iade edcmiyecekle 

---

Nezihe Muhiddin 

ri bir halde mukabil cihete fır 
!atınca, parti bitti. Harun Mec 
di koştu. Hemen Belkisin elini 
öptü: 

- Bu güzel eller ne harika 
lara kadir değil! diyordu. 

Belkis, zafer ve galibiyeti
ni alkışlıyanlar arasında Vedat 
Nacinin, benliğini alt üst eden 
o içinden parlayan kıvılcrmlı 
bakıtlarını gene fark eder gibi 
oldu.. Bu, muvaffakıyetinin en 
büyük mükafatı oldu. 

Harun Mecdi tekrar haykır 
dı: - Cuma akşamı Belkis Ha 
nımın bugünkü muzafferiyeti 
terefine hepinizi davet ediyo
rum. - Kabul kabul sadala-
rı .... 

Misafirler yava§ yavaş dağıl 
dtlar.. Bahçe, akşamın hüzün
lü, esmer gölgelerine ~ömülüı· 
ken, Vedat Naci de Nedim Mü 
nirle beraber çıktılar.. Belkis 

Belkis, bu mağlubiyete ta
hammül edemiyecekti. Böyle 
miskin, aciz kalmak her daki
ka gururunu kanatıyordu. Bir
kaç adım öteden seslenen La. 
mia, onu dalgınlıktan kurtardı. 

- Neredesin? Gene hangi 
karanlık kötede hülyaya dal
dın Belkis? Artık bu senin ye
ni adetlerinden usandım .• 

Lamia, çamın altında Belki 
ıi buldu. Yanına otururken ya 
Vat yavaş ıöyleniyordu: 
gnhttsxybbb§ü-çbt 

- Hayretler İçindeyim Bel
kis ! .. Nedir bu buhran? .. Aldı
ğın terbiye, yaşadığın hayatın 
kendine mahsus nazariyelerile 
seni kadın zaaflarından tama
mile uzaklaşmış zannederdim .. 

nediı·? ıztırap çekmezler mi? kızın sararan simasını sakla-
- Ser de izam ediyorsun - Hayır. Zannetmiyorum. dı ..... . 

Lamia; hangi zaaf bu? Senin ıztıraplarında isyan var. "° "° "° 
- Senin itiraf etmediğin Sen bir kadın gibi rztırap çek- Harun Mecdi Bey, bu sefer 

şeyleri ben gözle görüyorum, menin tevekkelini bilmiyoraun. ki çay ziyafetini "Belvu,. ııazi
gözlerin, halin, sesin bütün Bunu sana öğretmemişler. nosunda tertip etmitti. Yazın 
bir beli.gatla kalbinin işkence- Tam kadın, gönül buh .. anlarını ilk sıcak günlerinden biriydi. 
sine şehadet edip duruyorlar. tatlı ve gizli göz Y•tlarile çe- Güzel mavi Marmaranın bu şi 

- Neler söylüyorsun ku- ker, kalbinin elemlerine siner .• rin kıyısında toplanan gençle-
zum Fakat sen .. Bir taraftan iraiye- rin bir kısmı zarif mayolarla 

- Yalan mı söylüyorum? ... tinin temayüllerine kapılırken, suların serinliğinde ıakalaıı
lşte bir mücrim gibi kendi ken öbür taraftan fikir ve telakki· yorlar, bir kısmı da gazinonun 
dinden kaçmak istiyorsun .. Sa- hezimetinin acı sillesile ıatalı- ıuraamda buraımda laubali 
na gösterilen şefkat ve muhab yorsun.. kır kıyafetlerile bet çayını iç-
bet kalbini incitmiyor. Onlar hafif sesle konU§W'- mekte idiler. Genç MlSırlı, da-

- Sen, artık bir ruhiyat ken, akşam büsbütün çökmüt- vetlileri arasında, sahilin en se 
mütehassısı gibi konutuyor- tü. Uzaklardan kurbağa sesle- vimli bir yerinde hazırlanan 
sun! lııte kat'i hüküm: Cinsler ri reliyordu. çay masasının zenginliği ile 
değİ§emez, hususiyetler bozula - Niçin sustun Lamia.. bütün gazino halkının nazarı 
maz .. Bozulduğu zaman haya- ·Devam etsene.. dikkatini celbetmitti. 
tın ahengi de bozuluyor.. - Bak hili. sesin titriyor.. Adnan Bey ailesini yakın. 

insan iki cami arasında kal Daha maceran bitmedi!.. dan ve uzaktan tanıyanlar, ara 
mış bir beynamaza benziyor.. - Lamia nereye? Bu akşam lanna karışan bu Yeni simala-

Belkis, ağır başlılığı tutan gitme ne olur:' ra, tasviri birer hüviyet, ve mü 
Lamianın sözlerine yavaş ya- - Olamaz Belkisciğim .. Ve nasebet vererek kulaktan kula 
vaş kulak vermeğe çalışıyor, dat Naci bu gece bizde misafir ğa gelen dedikoduların muam
ve eski arkadasile dertlesmek kalacakmıı.. Nedimle beraber masını halletmeğe çalışıyordu 
ihtiyacını duyuyordu. • biraz dolaşacaklardı .. Belki şim Son günlerde Belkisin bu-

- Fakat Lamiacıfım .. His di beni bekliyordur. lunılnaıı k~IRh~ı.ı,. ,,,.,ıM..ı 
l bana:er •7 ....... • .. f lu zayn, çoK .,,. ...... -·· , .. r • •enç .• 

Buııün gene nışanlısının yam 
başında kalbini müphem bir 
ıztırap keıi:ıiı'.iyordu. Bu esna
da içlerinden biri : 

• Henüz tamam degiliz -
dedi - içimizde iki ki•i e~ •• 
ıik .• 

Bir başkası sahile yaklaşan 
bir sandalı işaret ederek: 

(Devamı var) 
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Amerikalılar Havayda neden 
örfi idare ilan etmişlerdi? 

ı _{ __ Ço_cuk __ ] 

Kaçırılan bir kadın yüzünden Amerikan fi!osu 
adeta Havaylılara harp ilin etti 

Geçenlerde Büyük Bahrimubitin 
•rta yerinde kaybolınut Havay ada 
llttıun merkezi idaresi olan Hono
lul1t' da bir hildiae ol•u. Havay ada· 
ı-rı, Amerikanın bir neYİ uzalı: eller
deki sayfiyeıine benziyor. Ajanı tel
tı'afları, bu hadiseyi kısaca bildirdi. 
Aınerika Havay adatma bir filo gön
dermif. Neden, niçin? 

Çünkü Miu Mauie isminde bir 
ı.&.ınerikalı kızı kaçırmıtlar, bu hidiae 
Aınerikalılarla Havayldar arasında 
bir nevi ilanı harp mahiyeti aldı. Bir 
defa Honohılu'da derhal idarei örfi
Ye ilan edildi. Amerikan filoıundan 

Çıkarılan bahriye müfrezeleri ıebrin 
her tarafını iıgal ettiler. Sankı her 
•ıı ve zamanda bir taraftan haydut 
kafilesi çıkacak ta, ortalığı allak bul 
lak edeeekmiı gibi .. 

Bir Amerikalı kız kaçırılmıt diye, 
lionolulu'daki bütün zengin Ameri
lcaııtar, diılerine kadar silahlandılar. 
Sokaklarda gezerken, tabancalannı 

•çıkça gösteriyorlar, 

l'vliu Mauie genç ve güzel bir kız
ttııı veAmerikan bahriyeıine mensup 
lhomas Maısie'nin karısı imİf. itte 
:,Ütün bu tedbirler bundan ileri geli 
~or. 

Artık Honolulu Amerikalılar için 
hir sevda diyan olmaktan çıktı. Es
kiden bir Amerikan vapuru gelince, 
bütün Honolulu kayıkçıları istikbale 
edirlerdi. Şimdi kimıe gelmiyor. 
A.ynı aşk ve ıevdaya kartı orijinal 
bir iliını harp! 

Honolulu'da yalnız Havaylılar de 
iil, Japonlar var, Filipinliler var, A
llıerika!ılar var. Yukarıda ıöylediği
hıi:z: gibi Amerikalılar burasını bir 
1\evi sevda cenneti haline getirmiş~ 
!erdi. Havay dansları, Havay kitare
~i adeta modern musikinin en can a
!an ve hoşa giden nağmelerini ikti

>ap etmişti. 

Şehrin plajlarında yarı çıplak A
l'lıerikan kızları ekzotik bir muhit i
çinde, bir rüya bayatı yaşıyor gibiy 
diler. iri bir temaiye gibi denize göl 
;eai düşen kızıl ağaçlann altında, 

küçük küçük masalarına dağılan bu 
~erikalı kızlardan demek bir tane
ıt nasılsa kaçırılmış ve adanın üıtü
lle bir ınatem çökmüı. Artık her yer 
terıha ... 

Çünkü bir gece MiH Maasie köı 
~Üne dönerken, bet kiti bir otomobil 
le arkasından gelnıitler ve kadım a
lıi> götünnütler. Kadın bayılmıı. A
)'ddığı zaman kendiı.ini bir pl&jda 
t"pa yalnız ye yaralı bulmuş. 

Havaylılar bu cürmü niçin yap
l'lııflar? intikam almak için ... Çünkü 
A.rnorikan zırhlılarından çıkan aar
~o. bahriyeliler, her gece Havaylı 
~ızları alıp alıp götürüyorlar, adalı
lilrın umumi hislerine ehemmiyet 
"ermiyorlar. Ya öyle mi? Biz de in-

Yukarda Amerikalr kızlar Honolulu pliliJarrnda yarr çıplak eğleniyorlar, 

aşağıda Amer/kalrlarr eğlendiren Havaylı dansözler 

tikam alırız demiıler ve piyango guya iki Amerikalı fabitenin ırzına 
MiH Mauie'ye çıkını,. geçmifler diye, dokuz zenciyi yaka-

Tabii bir cürüm iılenince, müc- lamıtlar ve idama mahkUm etmiıler 
rimler tecziye edilir. Nitekim bir ki- di. Bütün dünya bu haksızlığa karıı 
taracı ile dört Japon yakalanıp bap İsyan etti. Bu hafta içinde bu dokwı 
se atıldılar. 

1 

zenci hakkındaki hüküm kat'iyyet 
keapedecekti. Etti mi, etmedi mi, a-

Vakıa mahkemeler bunları serbes · tel afi b h ta h .. J&DI 11' an u uıuı enuz ma 
bıraktı. Likin kitaracı iki ııün son- lUınat nnnediler bu tezada ne bu-
ra Miıı Maııie'nin kocası tarafmdan 1 ? ' 

h . --L' • yuru ur. öldürüldü. Bu katil ba nye ...... ıtı ____ _.. ...... ,.., __ 
iıe ıerbeıt ıez.iyor. iKmıe kendisin .. 
den bir sual dahi sormadı. 

Halbuki g_eçenlerde Amerikada 
Bir hapishane 
Karıştı 

72 yarah var. Mamafi 
kimse kaçamadı 

PRINSEPTOWN. (Devonshire) 
25. (A.A.) - Dartmooı·'daki tcv!..if
han~~ İsyanlar ve yangınlar zuhur 1 
etmişbr. 

iki saat müddetle 400 mahkum i ı 
le müıellilh gardiyanlar al'asında şid 
detli bir müsademe olmuştur. Gardi
yanlar, mücavir şehirlerden celbedil
miı olan yüzlerce polis tarafından 

takviye olunumuttur. 

Kargaıalıklar, sabahın altmnda 
başlamııtır. ı 

Amerikan filosu toplarım çevirt!rek Adayı sardı Bir çok nıevkuflar, kahvaltı et
mekten imtina etmişler, bütün höc
relerde mahpuılar İse bu esnada müt 
bit bir gürültü yapmıılardır. 

Mevkufların bi. -r, blrer avludan 
geçirilerek ycklama edilmesine karar 
verilmişıe de mahpuslar ellerine ge
çirdikleri şeyleı·le gardiyanların üz-;'. 
rine atılmı,Iar, bir taksmları da bin::t 
nın merkezınde kiin olan hapisnne 
müdürünün daireıini iıtili etmiş ve 
ellerine bir meı'ale geçirerek hapi· 
ıaneye ate, v~mi,Ierdir. 

Hapisane müdürü, telefonla müca 
vir ıebirlerden takviye kıtaatı cağır 
ınağa muvaffak olmuftur. Yetiten po 
liı kıtaatı ve itfaiye efradı intizamı 
iade etmitlerclir . 

Fakat bu sırada mevkuflarla gar 
diyanlar arasında vahşiyane bir mü
cadele cereyan ediyordu. 

61 mevkuf ile 12 gardiyan ağır 
surette yaralanmıttır. Ölen yoktuı'. 
Hiç bir mevkuf, firara muvaffak ola 
mamııtır lıyan, birkaç r,üncien beri 

Top yarışı 
Bu, oyuncu ne kadar çok 

olarsa, o kadar zevkli açık ha· 
va oyunudur. Oyuncular iki 
takona aynhrlar, Her takon· 
da oyuncu adedi müsavidir. 
Her takma da bir reia intihap 
edili:r. Her takımm bir topu 
vardır. 

Oyuncular hatlı müstakim 
üzerine sıralanır) ar. Sıralan
mak ta töyle olur: 

ikinci takımın kumandanı 
birinci takımın kumandanınm 
hemen yanında mevki alır. O
nun aoluna birinci takondan, 
daha ıoluna ikinci takımdan, 
yani bir birinci, bir ikinci takım 
dan oyuncular dizilirler. (Şe· 
kil 1 ) 
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Buftdan aonra herkes el ele 
verir ve büyük bir halka teş
kil ederler. Müteakıben eller 
bırakılır ve oyuna batlanır. 
Birinci takım kumandanı topu 
bir oyuncudan sonra gelen ken 
di takonmdaki oyuncuya atar. 
O da keza bir oyuncu aonra 
gelen kendi takımındaki oyun· 
cuya atar. Oyun bu suretle de 
vam eder. 

ikinci takım kumandanı da 
ayni suretle topu kendi takı· 
mmdaki oyuncuya atar. Fakat 
iki takım kumandanı da top· 
lan ayni zamanda kendi arka
datlanna atacaklardır. (Şekil 
2) 

~~~ 
·~ 

Top bir devir yapıp ta takım 
kumandanının eline gelince, 
kumandan: 

- Varan bir! ~iye bağırır. 
Her devir bittikçe iki, üç, 

dört, ilanihaye! 
Mesela oyun bn devir için 

kabul edilmitse, hangi takımın 
topu daha evvel bu on devri 
ikmal ederse, galip sayılır. 
(Şekil 3) 

~-·t-

1932 

Alman fırkalarından ikisinin reisi 
vaziyet hakkında ne diyorl~~? 

Sosyal demokrat ve Halk fırkası reislerinin sözl~ri 
-

Solda Reichstag, yukarda sosyal demokrat frrJcur reisi Fua , . 
Breitschııid, aşağıda Hı/Jc lrrJ..sı reisi il. Edouard Dingeldcy 

Alman Sosyal Demokrat litını halledememittir. Belki 
fırkaıı reisi doktor Breitacheid bu fırka Alman cümburiyeti i-
1930 senesine kadar Almanya· çin bir tehlike olabilir. Fakat 
nın Cemiyeti akvam nezdindeki ecnebi memleketler İçin, asla .. 
murahhası idi. Hitler bir Munolini ayannda 

Alman fırka reislerinin Al. olmaktan çok uzaktır. 
manya'nın vaziyeti hakkında _ Hitlercilerin bükUmete 
ne dütündüklerini öğrenmek iştirak edebileceklerini zanne
faydalı olacağı için , §U müli.- der misiniz? 
katı alıyoruz: 

_ Hususi borçlarımızı öde- - Hayır. Hitler kiliseye hü 
mek için elimizden geldiği ka- cum etmek budalalığını yaptı. 
dar çalışacağız. Fransa bu bu- Bu sebepten merkez Katolik 
susi borçlarla o kadar ali.kadar fırkası - kö Alman politikaH-

nın mihveridir - Vatikanm 
değildir. 1 d ek tavaiye erini inliyer , Hitler-

- Şubatta toplanacak terki cilerle teşriki nıeaai etmiyecek 
teslibat konferansı hakkında · tır. 
ne düşünüyorsunuz? - Fırkanızla Komünistler 

- Muvaffak olmasını hara arasında bir itilaf elde etmek 
retle temenni ederim. Fakat mümkün müdür? 
ben bu hususta hayale kapıl- - Hayır, belki amele ile 
mıyonım. Biz yalnız Alman· 
ya'nın değil, bütün milletlerin mütterek tehlike kaı-şııında an 
>ilahlarını bırakmaları fikrinde latmak mümkündür. Fakat fır 

kalar araıında hayır .. 
viz. Almanyadan korkmak bak 
sızdır. Bizim mutaarrız rolünü - Yakın bir istikbalde Al
alabilmek için ne ağır topumuz, manya'da Bolşevizmin teesaüı 
1
e aıkeri tayyaremiz var. edebileceğini zanneder misi-

- Fakat Hitlerin bir bava niz? 
,'iloau hazırladığından babaedili - Bu, aklıma gelmez. Hit· 
yor?. ler mevkii iktidara gelirse, bel 

_ Bütiln diğer ıeyler gibi, ki.. Zira bu· takdirde inkisarı 
bu da bloftur. Belki ameleye hayale uğrayan bütün taraftar 
kartı bir sivil hava filosu hazır lan Komünt.t fırkaaına iltihak 
lamaktadır. Batka memleket- edeceklerdir. Alman Komünist 
!erde Hitlere fazla ehemmiyet fırkası iae, bugünkü hali ile 
veriliyor. Bu Avusturyalı daha beraber, Fransız Komünist fır· 
kendi fırkasının dahili mütkü- kaaından çok kuvvetlidir. 

..... 

- Lehistan koridoru hakkın 
da fikriniz? 

- Fena tey ! Eski müttefik 
lerin hissi selimi, bu vaziyete 
nihayet vermek zamanı geldiği 
ni idrak edecektir. Biz Sosya
listler, müsellah tarzı hallerin 
aleyhindeyiz. 

- Sizin için bir Alsacıı 
Lorraine meselesi mevcut mu
dur? 

- Hayır! Bu mesele Lo
karno'pa tamamen halledilmit
tir. Bizim teessüf ettiğimiz 
tey, harpten sonra burada ari 
yı umumiyeye müracaat edil
mit olmamasıdır. Edilseydi bi 
le, halkın ekserisi reyini F ran 
saya verecekti. 

Halk fırkasında .. 

Halk Fırkasında Stresemen 
wı iatihlif eden Rdourd Din
geldy evvelce D armstadt'ta ale 
iade bir avukattı. Bugün bü
yük Alman sanayi erbabının 
mümesailidir. 

- Bir Alman - Fransız 
mukareneti na11l mümkün ola
bilir? 

- Bugünkü tamirat mese
lesi baki kaldıkça, mukarenet 
olamaz. Almanya'nın şimdiki 
m..li ve iktıaadi vaziyeti dola
yıaile bu meselenin halledilece
ği gün gelmittir. Muhtelif 
memleketler arasındaki borç 
meseleleri, bütün dünyada hii· 
küm süren iktısadi bubra111 
mağlup etmeğe mani oluyor. 
Onun İçin Almariya'nm borçla 
"llldan kurtulması lbımdır. 

- Ya hususi borçlar? 
- Husuai bir sistemle buıu 

si borçları takviye etmelidir. 
7;n bu borçlar tediye edilmez 
.e. muhtelif memleketler 

sındaki itibar hercümerç o-
lur. 

- Terki teslihat hakkında 
fırkanızın fikri r:edir? 

- Almanya müsavi hak istiı 
yor. Biz silahlanmak hakkı is 
temiyoruz. Fl!.kat Cemiyeti Ak 
vam çerçevesine dahil bütün 
milletler gibi, ayni hukuka ma 
lik olmak istiyoruz. En ziyade 
istediğimiz ıey, bütün devlet
lerin silahlarını bırakmalandır. 

- Fakat birçok memleket
ler hudutlarının emniyetini te
min etmek isteı-ler. 

- Bugün Almanya kadar 
daha az emniyet içinde ya§a
yan millet olmasın, Çünkü Ver 
sailles muahedesi Almanya
nm ailahlarmı elinden aldı. 
Halbuki diğer milletler tesli
hatmı boyuna tekemmül ettiri
yorlar. Eğer komıu bir memle 
ket, ailahını kullanmağa lü
zum görmezse, Almanya'nın 
mukavemet etmesine ihtimal 
yoktur. Görülüyor ki, bugünkü 
vaziyet bizim için gayri kabili 
tahammüldür. 

- Almanya'nın fİmdiki hu 
dutları hakkında ne dütünüyor 
aunuz? 

- Alaace Lorraine meaele
ai Lokamo' da halledildi. Şarlt 
hudutlarına gelince, Almanya 
böyle bir tan:ı hali kabul ede 
mez. Şark hudutlanmız mil•· 
libane bir tekilde tadil edilıne
lidir. 

- Ya Hitler' ciler? 
- T amiral ve tealihat me-

aelesi.nin halli geciktikçe, Hit· 
ler'ciler o niabette saba kazanı
yorlar. 

- Hitler mevkii iktidara 
gelirse, fırkanızın vaziyeti ne 
olacaktır? 

- Biz Hitler' cilerle mevkii 
iktidar mea'uliyetini kabule a
madeyiz. Yalnız takip edilecek 
müıterek program hakkında, 
evvelden anlatmamız icap e
der. 

Kurtlar arasında 
bir gece 

Zonguldaiın Sofular köyiinde 
Azi:ı iııminde bir gencin batından 
korkunç bir macera ceçmittir. Bu 
cenç köylülerden alacaklarını tahıil 
etmek için, babasının dükkinıncbn 
yola çdmuf, Fakat her taraf karla 
ö.rtülü olduiu için Aziz bir ormanda 
yolu kaybetmif. Karanlık basınca 
kurt ulumaları da batlamıı.. Aziz 
uzaktan bir kurt aürüıünün yaklaştı 
ğım görünce, kolaylıkla tırmanmak 
için, paltosunu atarak bir ataca tır
munııf. Celen yirmi otuz kurt aıa· 
itdaki paltoyu oynaya oynaya par
çalamıtlar. Zavallı genç o ayazda H· 

daha kadaı atacın tepesinde kalmıf. 
Nihayet sabahleyin odun keamefe ge 
len köylü kadınlar kendisini kurtar
llllflardır. 

lıpanyada bir otokar 
kazası 

MADRIT, 25 (A.A.) - 22 turi .. 
ti tafıyan bir otokar, toförünün di
relniyona hakim olamaması dolayı· 
aile araba büyük bir tiddetle bir ap 
ca çarpJDJf ve devrilmittir. Kaaa -
ti-iade 11 lılıi ölmlit ve 10 ldti ele 
mecnıb oı-ıtur. 

-



Tarihi Tefrika: 40 

Sabatay Zevi 
Nakleden: R. !V. 

Sabatay yeni bir prensip taki
bine başlamış bulunuyordu 

v vakte kadar erkeklere mahkum vaziyette 
bulunan kadın; bundan kurtuluyordu 

Sabatay ZeYi kadının buzu 
rundan çıkarken ııüler yüzlü, 
muvaffakıyettm emin bir vazi
yetle çıkıyordu. 

Kendiaini bekliyen yahudi 
kalabalıjı onu böyle sörünce, 
bir kat daha coımuı, dini taııan 
niler ve alkıtlarla kendini: kar
şdamıtlardı. Sabatay evine dö 
neli çok olmamıttı ki ağızdan 
ağıza bir takım efuneler çık
mış, dol .. ıyordu. Bu efaanele 
ri kim uydunnu9tu? •• Bu riva
yetler her teye inanmaia hazır 
bir halk kütlesi arumda bir 
takım yalancılann tertibi mi, 
yoksa balkın hayalinin ıı:ıahsu· 
lü mü idi? •• Ne olursa olaun el 
sane tu idi: 

Sabatay kadının odaaına gir 
diği zaman, orada kimse yok
tu. Burasını bot bulan Saba. 
tay hemen gitmit, kadının ma 
kamına oturmu9tu !., Az sonra 
kadı içeri girince, Sabatay' ı 
kendi yerinde gönnüt, fakat 
Sabatay kadıyı gördüğü zaman 
oradan kımıldamamı9tır. Hat· 
ti fazla olarak Sabatay kadıyı 
tahkir de etmiştir. Kadı buna 
mukabele etmeğe cesaret ede
memiştir. Çünkü Sabatay .öz 
ıöylerken ağzından ateş çıkı
yordu! .• Ateş kadının ukalına 
da sirayet etmi9, ıonra iki a· 
dam arasında bir ateş sütunu 
basıl olmuıtur ! .. 

Bunun üzerine kadı, Sabata· 
yın kardeşine yalvannış, kendi 
aini bundan kurtannl\k için 
Sabatay'ı buradan çıkarıp 
götürmesini ıöylenıittir. Çün
lıü rivayete göre, kadı demi§ 
ki: 

- Bu bir İnsan değil, hari. 
lrulide bir melektir! .. 

itte bu kabil efsaneler ağız 
dan ağıza dolaşıyordu. Maa· 
mafib bu sözlerin birer efsane 
den ibaret olduğunu dü9ünen
ler de yok değildi. Sabatay'm 
taraftarlan arasında bunlara i
oanmıyanlar vardı. Fakat on· 
lar da Mesih'in mutlaka bir mu 
cize göıtermif olduğu kanaati
ni beslediklerinden meseli Sa 
batay'm kadı tarafından kabul 
edilmesini, dinlenmesini Ye 
kadınm kendisine Mesih dan· 
ımdan dolayı hiç bir müaba
zede bulanmamu11U bir muci
ze ıaroorlarclt. 

Sabatay dü,._nlan aleyhi
ne bu suretle harekete aeçmit 
oluyordu. Bu ilk mukabil ta· 
arnızdu. Bunu yaptıktan acıara 
Sabatay yahudiliğin hükümdarı 
imit gibi, mahteşem bir hayat 
ıürmeğe başladı. 

}(ıztlınla erkelin miistı.,atı 

Sabatay'm sürdüğü hayat 
yahudiler araımda birçok dedi 
kodulara yol açmaktan geri kal 
maldı. Çünkü eskiden yalnız 
lıktan riyuet ve perhizden 
boılanan, kendi kendine Yata· 
yan Sabatay şimdi etrafında 
kalabalık gönnek istiyor, bu 
kalabalığı teşkil edenlerin eğ
lencelerini seyred"yordu. 

Sabatay'ın yeni takip etme
ğe başladığı bu bayat tarzının 
yahudiler aruında bü:rük bir 
ıa~kınlık basıl etmesinin aeb&. 
bi aşik&rdı: Sabatay artık es
ki tarzı takip etmekten uzak
latmıt, hayatında ve muhitin· 
de mühim bir takım yenilik· 
ler vücude getirmeje karar 'nl' 

mişti. Kendisi bu yenilikleri ta 
kip ettikçe, etrafındakiler de 
iı ter İstemez ona tibi oluyor· 
du. Sabatay ıimdiye kadar bir 
çok yenilikler YÜcucle getirmit
ti. Fakat tatbik edeceği batka 
yenilikler vardı. işte en mü
him yenilik: Yahudi cemaatin 
de kadınla erkeğin arasında cô 
zetilen farkı mümkün olduğu 
kadar kaldırmak için Saba.tay 
kadınlann da erkekler gibi ken 
di mecliıine dahil obnalanna 
müsaade etmiş, onların yanma 
oturarak ve bir baba taYrile 
İ<adınlara hitap etmeğe ve OD· 
!arla konuçınağa ba,lamıttı. 

Kadmlarm böyle bir rnec:li-

----. . 

se dahil olmaları yabudiler ara 
aıııda kat'i bir surette menedil 
mit ~eylerden değildi. Bunun· 
la beraber, Sabatay tarafından 
kadmJa· a kartı gösterilen bu. 
himaye ve cemileki.rlrk eskiden 
beri sürüklenip gelen an'ane· 
!ere muvafık görülmüyordu. 
Yahudi cemaati arasında ka
dınla erkeğin mevkileri çoktan 
aynlmıt bulunuyordu. Sabatay 
bu aynbğı kaldırmağa azı=t 
mit görünüyordu. Kadınların 
erkeklerle müsavi olduğunu 
her suretle anlatmak istiyordu. 
Hatti (Tevrat} okunurken 
kadınların Sinagogla makamı 
mahıuauna çıkmalanna da mü 
saade etmit, kadınları alenen 
takdis eylemitti. 

Sabatay'ın yabudilikte vücu 
de getirdiği bu kadınlık inkıla 
bı, kendi nüfuzu devam ettiği 
uzun zaman devam etınittir. 

Maamafih bunda Saranın 
parmağını hissetmemek kabil 
değildir. Çünkü eski an'ane 
leri bir tarafa ahvermek her
kesten evvel Sara'nın yaptığı 
Ye hoşlandığı bir şeydi. Kadın 
larla erkekler arasında tesis e
dilmek istenen bu müsavat eğ 
Jencelerde de kendini gösteri
yordu. Sokaklarda Meaib'in 
etrafını saran alaylar tertip 
edilirken, şenlikler yapılırken, 
raluedilirken kadınlarla erkek
ler arasında ayrılık görülmü
yordu. Bu manzara karfısmda 
bütün yabudiler artık yeni bir 
devrin başladığını söylüyorlar, 
ıimdiye kadar kadınla erkeğin 
böyle birlikte yemek yed.ikle
rini, eğlendiklerini ve raksettik 
lerini görmemiş olanlar hu fev• 
kaladeliğe başka bir mana vere 
miyorlardı. Bunda Sara her ka 
dından ileri gidiyordu. Uzun 
uzadıya düşünmeğe lüzum ııör 
meden beğendiği her erkekle 
ralueden Sara bu hususta di· 
ğer yahucn kadınlarına bir mi. 
ıal teıkil ed.iyOl'du. 

Sabatay'ın dü9manlarr bu 
vaziyete la.kayıt kalmıyorclı~. 

Sara'ya bU kadar cür'et veren 
Sabatay olduğunu ileri aüre
rek "Mesih,, in aleyhinde her. 
kesi tahrik etmek i.atiyenlerin 
bu iddiası sadece dü!manlıktan 
ileri gelen bir tey değildi. O 
devirde bu hadiseleri ııörüp 
kaydedenlerin Sara'nın sürdü
iü hayabn tafsilatını meskut 
geçmeleri manidardır. Her ıe
yi uzun uzadıya yazdıkları hal 
de Sara'run yapbklanndan bah 
setmemeleri bu kadının mace 
rasmda söylenmesinden utanıla 
cak birçok noktalar bulundu
ğuna gösteriyor. 

(Devamı var) 

Müzayede ile Sabl 
DOKTORLAR İÇİN YEG NE 

FIRSAT 
1932 Kanıuna.ıinin 27 inci Çar

~ba günü -sabah saat 10 da lstan
lıulda Balıç.elrapıda Şekerci Hacı Be 
kir raağazaar lraqısında HACI BE
KİR aparımıanırun 3 u~u katında 
ıemrarr ciJdiye ve efrenciyc müte
ı.u.ısı merhum Doktor İZZET KA 
MiL Beyin muayenehanerrin.dc mev 
cut eşya -.ıc alatlar müzayede sure-
tile satılacaktır. Marolocn lı:anape 

ve koltuklar, Avrupa mamulatı ka· 
nape takımı, -1on ve sig;ıra mua
larr, vitrin ve tuvalet, sedefli tabu
.,.,Jcr, yağlılıoya tablolar, elektrik a 
vi~eler. şezlong. yeni halde Paıı.
tosta makinıı.aı, Urodiatönn, mlk· 
roskop, isterilizatör (Formol) Ra
dyo lüks , tablo eJelrtrik (Cauter<:a 
-et Lumi-ere) siskoskop, diletatısr, 

vitrinler, mua}'<'ne ve lavaj ınaeala
.rı. mulaj, tabı.c.larr, l'Caimle.r, ..,.,. 
dalar, bir çok lıavanozla.r, epruYet, 
kr.ı uvar, filtre, doktorlara mahsus 
bir haylı lüzurruu qyalar. Kalori
fer, 1ı0ba ve muşambalar. Pey süren 
ltrden 100 &.' 25 ~miıı.at a.lısıu. 

ectıyor- ı n "' ,.-

MiLLiYET SALI 26 KANUNUSANl 1932 
-

Fransa 
Ne yapacak·! 

Birinci sahifeden geçen yazılar Tayyare 
Ihtif ali yarın ~ ~ . . : . . . ı r • ~ ~ • : • • • • • 

Balkan 
Konferansı 

(Ba§ı J iaci sahif•de) 
irat edeceklerdir. 

Konferans kitibi umumiıi ve Af
yonkarahisar mebusu, Ruten Etref 
B. konferans mecliainin ıureti t...,k
külü ve ruznamesi hakkında bir mu
barririmize •u beyanatta bulunmu!• 
tur: 

18 mıır"ıılılıas 

Yalovadaki 
Asarıatika 

(Ba~ 1 inci sahifede) 
çiik bir kitap halinde baıtmlınıftı. 

Bu yıl mekteplerin ihtiyacını kar
ıılayacak dört cilt hazırlandı. Bun
lardan birincili Türk tarihinin en 
eski zamanlarına, ikincisi orta za ... 
manJara, üçüncüsü Chrnanlı impera
torluğu devrine aittir. Dördüncüsü 
de Türkiye Cumhuriyeti tarihidir. 
Mütareke devresinden 1931 ıonuna 

- <:oıueil;'e altı Balkım milleti kadar ıiyaıi, hukuki, adli, içtimai ia
teşe.~ullelenne ~nsu~ rı:urahbftS- lulaplarla iktıaaı, ticaret, ziraat, .na
lllr ııtıralr edecektır. Atına da toplan fia maarif ve terbiye aibi sahalarda 
mıı olan birinci Balkan konferansı- inkılap ve 11lah~t cereyanları bu dör 
nın, meu.i 0 iz•mnamea.i olarak kabul düncü ciltte hulasa edilmittira Bunu 
ettii! maddelerden 24 .'0•Ü madde- ı yapmağa ıiddetli lüzum ve ihtiyaç 
:re gore k?~~· meclıaı her n_ıu;ah vardı. Son sekiz on yı) içinde ilk tah 
haı he".~ reıaı il_e ":ZB'~d-~ ıkişer sile bnşlamıı çocuklar11D12 o uman 
zatın vucude getirdiklen uçer mu· vak'aları ve hadiseleri takip edecek 
~tan t~ül eder. Demek o!~ yaşla olmadıkları ı;ibi, ondan "'!""a 
yor kı mecliı 18 murahha&tan mu· da bunlan okuyarak öğrenecek kitap 
rekkeptir. Gene ayni maddeye röre bulamadıklıu·ından milli inlnlihmu
konferansın toplanmış olduğu meuı- zın safhaları hakkında esaıh fikir e
lekete menaup murahhas heyeti rei- dincmeksizin yetişm•k vaziyet ve 
ıi konferans conaeil'inin de reisidir. mecburiyetinde kalıyorlardı. Meaela 
Diğer murahhao heyetleri reisleri Saltanat ve Hili>.fet müeıseaelerinin 
conıeil'in reiı vekilleridi~. Konferan- din ve devlet işlerinin yeni şekilleri, 
sın toplandığ~ m~~ketJ~ murahhu tedrisatm tevhidi, medeni kanunun 
heyeti umumı lıi~h!- aynı ~~n.~ kabulü, gibi esasları iyi anlayahil· 
konferans conseı1 mın umwm katıbi· mck bunları hangi sebepler ve zaru 
dir. Şu halde Conseil'in riyaseti ce. retle'r altında yapıldığını iyi kavra. 
ne B. M. M"<:liıi mı vekili Trabzon mak ve ona söre hunlan en iyi ko
~e~'usu Haaan Be,fendidir. Umumi ruyP.cak vatandaşlar halinde yeti!-
katip de bu arkadaımızdır. mek için bunlann daha evvelki şe-

/çtimadan maks"t kil ve mahiyetlerini iyi tanımak Ji. 
- zırn dır. Bugünkü çocuklarımız ara-

- Con•cil'in içtimaından maksat sındn fe, in ne biçimde bir aerpo' ol-
nedir? cluğunu, Türklerin başına naıııl ıiy-

- Ayni nizamnamenin 25 inci dirildiğini bilmeyenler P"k çoktur. 
maddesi konferans meaaiıinin yük- Bütün inkılap ~lıalarını çocuklan
sek idareaini Coıueil'e vermiştir. mızın 0 zamanlara ait gazete kolek
Conscil, konfe.-anaa intihap edilecek ıiyonlarmı kanştırarak öğrenmele
reiı ve fahri reiıleri teklif eder. Ko- rini beklemek bittabi doğru olmaz. 
miıyonfann reiı ve reisvekilJerini ve Birinci Ye üçüncü Tarih ciltleri 
katiplerini tayin eder. Konferans basılmış ve mekteplere dağrtılmııtır. 
müzalı.eratının ruznamesi hakkında ikinci cildin baaılıtı bitmiıtir. Bir iki 
en ııon karan o verir, ihtiyaç haaıl gün i<:inde dağtılmağa başlanacak
oluraa konferans açılmadan evvel bu tır. Dördüncü cilt basılmaktadır. Ba 
nizamnameyi değiştirir. Şu halde sılanlann şimdiki yekunu ancak mek 
ikinci Balkan Konferansı Conaeil'i- teplerin ihtiyacına yetecek kadardır. 
nin ne için toplanacağı açıkca anla- Kitapçılarda •atış için her birinin ba-
şıhnıt oluyor. sJış sayısı arttırılacaktır. 

Ruz.name Kitaplar cemiyetin yüksek hami 
Ruzname timclilik ıunlarclan iba- Reisi Büyük Gazinin riyaseti altındl\ 

rettir: çalıtan bir kı•nn ceıniyet uaır tara-
! _ Umumi içtimaın ve korni&yon fmc!an hazırlanıvor. Bunların iıim· 

!arın dahili nlıamına ve takip edecek leri kitaplar~-"' yazılıdır. 
leri mesai usulüne ait olan nizamna- Mrktep kitaplan serili bittikten 
meyi müzakere. llOIU1l cemiyet büyük tarihini yaz. 

2 - Karneci müeueıesine, geçen mağa ba,lıvııcalr;trr. Önümüzdeki yt· 
oene vaki olan lıib<ısine ait beaap i- la yetiştirilmesi düsönülen bu eııerin 
tuı notlan, ırateryeli hazırdır. Muhte-

3 - Gelecek konferansm içtima şem ve azametli Ttirk tarilıin!n eıki 
mahalli ile tarihinin tcıbiti. ve yeni bütün aafhalan )ı.,şeriyet i· 

4 - Gelecek konfcı-anoın muvak· çin &nl\ medeniyet olan Türk m"de-
kat ruznamesinin tanzimi. nivetinin milada bi11l.,rce yıl takad-

5 - Celec:tk konferans ruzname- düm eden devttleri" liakkrnda reddi 
ıine bahri munakalit meselesinin in>k~nsı7. pek cnk"n pek lnymetli 
korunası meselesi. vesikalara malik.iz. 

6 - Gene gelecek konferans ruz
namesine bir çocuk ''charteu ı ve 
fuhuı meseleainin ithali. 

7 - l!Onci Balka:ı konferansının 
vercliii kararların tatbiki için alına
cak tedbirlerin müzakeresi. 

8 - Liste mucibince altı komi.a
yona tahi l 7 teıekkülün vücude cel
mesi. 

Liste mucibince bu teşekküller 
ıunlardır: 

Hukukun birlettirilmeıi komioyo
auna tabi olan: 

1 - Balkanlar araıımda daimi bu
kulqirıaalar t.oli komisyonu. 

Siyasi birleıme komisyonuna ta· 
bi olan: 

2 - Balkan misalr:i komiteo.i. 
Fikri birleıme komiıyonuna tabi: 

3 - Balkanlar araarnda fikri me-
sai ofisi. 

4 - Tarihi tetkikat enıtitüsü. 
5 - Balkan Ticaret ve Sanayi o

dıuı. 
lktısa:li yakla,ma komisyonuna 

t•bi olan: 
6 - Tütün ofiai. 
7 - Zirai kooperatifin teıekkül 

ve inkişafına ait tali korniıyon. 
8 - Balkanlar araoında ticari mii

badele için daimi komite.. 
9 - Balkan ziraat odaaı 
Münakalit komiıyoııuna tabi o

lan: 
10 - Münakalat İçin mötehau .. 

bir komik 
11 - Munakalit ile m"lğu) ola

cak diğer müteha11ıo bir komite.. 
12 - 6 Balkan devleti arallnda 

poıta mukavele ve mukarreratı 
Sıhhiye ve içtimai ıiyaaet komk

yonu- tabi olan: 
13 - Balkan tebaaaııun tabi ola· 

eaiı njim hakkında tali komite.. 
14 - Balkanlar arasında ıthhiye 

•e içtimai ıiyıuet meseleleri lıaJdon 
da bir eaaş nizamname projeli tan
zimi için komite. 

ıs ·- Sıhhiye möotahbenıb hak
kında &lkan bürosu. 

16 - Balk&a aıhlıi müataı.lıerat 
riıaleai.. 

17 - Muhtar ,,., daimi bir sıhhiye 
tali lr:omiı;ronn. 

Rıı:ınamenln diğer maddeleri 
- Conseil ruznameainin birinci 

laıma budur: 1 kinci kumı, ki 9 un
cu maddeyi teıkil etmektedir, tunlar 
dır: 

2 ıubat 1932 de Cenevre'da top. 
!anacak tabdidi tealihat konferansına 
.,uvaffalôyet temenniıi hakkında 
bir karar ittihazı.. 

3 üneii kısım, fikri birleıme lro
miıyonu raporundaki teklif ve te
ı:nennilerin tetkilıi, 4 üncü kmm ik
tıaadi komisyonun temenni •• tek
lifleri, il inei laınn Avrupa demir. 
7ollan ve yollar projesinin tetkiki, 
i ıneı lrısnn da nli kadınların tııbi o-

afak pen rans• 

lacağı lıavanm meaeleaidir. 
ı,ıe hulaaaaını izah ettiğim Con

seil ruznamesi hundan ibarettir. 
Bu seferki Conıeil içtimaı ile be

raber iki komite daha toplanacaktır. 
Bunlardan biri a..Ikan miaakı tetkik 
komiayonu, diğeri Bnlkan tebaasının 
tabi olacağı regimi tetkik lromiıyo
nudur. 

- latanbufda teşkiline karar "Ye· 

rilmi, olan Balkan Ticaret Odaamııs 
açılmaaı için lizun selen lqebhüat. 
re giritilmittir. 

Pa•ta mukarrerat ve mukavelatma 
ait muzakercler 1ıir neticeye iktinın 
ebnif, bu muka.....,rat Yunanistan ta· 
rafından da taıdik ediJrnittir. 

Bizim Posla ve Telgraf umum 
müdürlöiü de ayni mukarrerabn ka
bulü hımHundakİ mesaisine devam 
ediyor. Bu mukarrerat yakında 88§
vckiletin kabulüne iktiran eder et
mez tadbik edilecektir. 

Raporlar brstırılacak 
ikinci Balkan konferansına moh· 

telif e ruplar tarahndan verilen ra
por ve muhtıralar, birinci Balkan 
konferanımda olduğu gibi, hu ıene 
de bir cilt halinde basılacaktır. 

Conı;cil içtimamm nihayetinde 3 
üncü B"lkan konferanST reislifi ve 
kitibi umumiliği bu konferanım, İÇ· 
tima edeceği memleket murahhu 
heyetine devredilecektir. 

Gelr:cek konftıNııu 
Bizk?r:şt• toplanacak 

Şimdi aldıinn maliimata söre 1 
iincü Balkan lr:onferaıw selecelr w. 
rinci t.,rinde Bülınt'te toplanacak· 
tır." 

Maralılıa:ılar• •it ı1roır11m 
Altı memleket ınarahhaalarnırn 

tehrinı.izde bulunac:aklan (Ünlere ait 
ıu program tanzim edilmlttir: 

28 lr:inunuaaııi pertembe siinü -
at 14,30 da Cotueil içtim.urun açıl
ma celıeai. lıtanbul Vali ve Beledi
:re rei•İnİn nutku. Coseil reiıinirı va 
muralıhu heyetleri reiılerinin nn. 
tuldarı, 29 kinunuaani cuma aaat 
10,30 da Conscil ve komiteler içti
ıına.r, 14,30 da Conoeil ve komiteler 
içtimar, 17 de Galataaaray lisesinde 
talebe müsameresi, 21 de Tokatbyan 
otelinde lr:onferana reİJi tarafından 
akıant yemeği. 

30 lr:inunusaııi eumarteai saat 
10,30 da Ccıueil "Ye komite içtiınaı, 
14 de tehir civarında bir sezinti, 
Göluu kaannda bir çay, 21 de Bal
bn Milli Ceıniyeti lstanbul şubesi 
reiıi tarafmdan Perapalu atelinde 
al.tam yemeği. 

31 kanunu.ani pazar, saat lo,30 
da Conaeil içtimaı, riyasetin devri, 
14,30 da yeni reiain riyaeeti altında 
aonnncu celse, 21,30 de Darülb.e,. 
yide bir pİyeı t~msili 

Ziraat 
Vekaletinde 

(Başı 1 inci sahifede) 
zı ziraat memurlarının Ankara· 
ya celpleri mukarrerdir. 

Tohum ulalı ista:ıgonları 
Adana, Ankara, Adapazarı, 

Eıkitehir ve Y eşilköy tohum 
ıalah istasyonları mütebass11la
nndan mürekkepbir kongre önü 
müzdeki ay zarfında toplanacak 
br. Bu kongrede konuıulacak 
esaslar bir hafta evvel kongre
ye ittirak edecek zevata aöııde
rilmiı, bu huıusta raporlannı 
hazırlayarak kongreye müstah
zar ııelmeleri kendileri.ne bildi
rilmittir. Bu kongrede fenni bir 
çok mesai! mevzuu babtolacak, 
tohumların ıılahı vadisinde ta· 
kip edil~k ilıni esas ve istika 
metler müzakere olunacaktır.,, 

Bundan sonra Muhlis Bey. 
den Ziraat V eki.leli te9kilibn· 
da bazı tebeddülat icrasının 
mevzuu babsolup olmadığını 
sordum: 

- Şin:.dilik bir tebeddül mev 
zuu bahis değildir. Yalnız mev· 
cut te§kilittan azami randman 
almak için mesai ve vazifeleri 
tanzim edilecektir, cevabını al
dım. 

Mektepler 
Kapandı 

(Başı 1 inci sahifede) 
hiye müdürlüğü mekteplerin bir haf 
ta müddetle kapatılmaaına lüzum 
göstenniıtir. Vilayet vaziyeti Maa
rif müc!örlüğüne bildinniftir. Mek
tepler bu sabahtan itibaren tatil edi
lecektir. Araya bayram tatili de gir
diğinden tedrisata 13 ıubat cumar
te•i günü aahahı başlanacalr:tır. Ka
panma karan bilatcfrik bütün mek
teplere ıamildir. Tatil esnasında mek 
teplerde ııhhi temizlik yapılacaktır. 

Grip ve kar 
Dün kar 7ağdı; bir çok kimaeler, 

karlı havamıı aailam olduğunu, orta 
lıkta hüküm ıüren (rİp sal(llUllJ li
lip götüreceğini aöyliyorlar. Griple 
kann ne münasebeti olduiunu, Bü
;rülr:ada aanatoryomu tabip ve serta
bibi Dr. Muta Kazım B. den ıorduk 
ve ıu cevabs aldık: 
-" Grip, havaların ittirataızlrğm 

dllD, bir soğuyup, bir mnınasndan 
basıl olma bastal1ktıı·. Grip müaap 
lannın !U ıon (Ünlerde fazlalığı na
zarı dikbti celbetmekle beraber, 
hamdolıun, vefiyatr mncip olduğu 
İfitilmedi. Gribin karla münaaebeti 
;rolrtur. Yalnız kar yafmca herkes 
arkı uln giyinir. Uyikile ıJyinen 
bir kimııe. tabii haMyı hariciye karıı 
daha mukavem.et eder; mukavemet 
edince de grip telılilr:eai lralmaz. 
Griple karın münaıebeti i,te buıulan 
Dıarettir ... 

D•nizde fırtına 

Her seneki gibi ıehit
lerin aziz nam

ları tebcil edilecek 
Şehit tayyarecilerimizin nam 

lannı tebcil için yann saat 11 
de Fatih tayyare abidesi mey. 
danında bir ihtifal merasimi ya 
pılacaktır. . 

Merasime ıehriınizde bulu
nan bütün mebuslar davet edil. 
mittir. Merasime saat 11 de 
matem bavaaı çalınmak ıureti
le batlanacaktır. Merasime tay 
yareciler, fırka, viliyet, bele
diye rüesası jaket alay ve si· 
lindirle ittirak edeceklct-dir. 
Aakeri kıtaat, mektepler, vesair 
tetekküller hazır bulunacaktır. 
Harbiye talebesinden bir man
ıa tarafmdan hava üç kere en~ 
daht edilecektir. Tayyareciler, 
tayyare cemiyeti tehir ve ko
lordu namına nutuklar icap e· 
dil~ktir. Meraaime saat ya
rımda nihayet verilecek ve tay· 
yare abidesine çelenkler kona
caktır. 

Mr:b'usları davet 

Tayyare cemiyyeti latanhul 
ıubesinden: Şehit tayyarecile
rimizin namlarını tebcil i· 
çin 27-1-932 çarşamba gunu 
saat 11 de Fatih tayyare abide
si civannda yapılacak ihtifal 
merasimine lstanbulda bulunan 
meb'usini kiramm iştirak bu
yurmalan rica olunur. 

Kıyafet:Jaket atay silindirdir. 

ZAYİ - Beyoğlu 19 uncu mekte
binden 929 de al.dığım şehadetruıınc 
yi zayettim. Yenisini •aıacağımdan 
eskisin in hükmü olmadığı iılan olu
nur. 368 Bahaeddin. 

Gahı.tada Minarva hanında Ah· 
met Şükrü B. nezdinde mükim Tah 
ain Beye: 

İatanbul üçüncü icra mtmurlu
ğımdan: Türkiye İmar bankasının 
zimmet.in.izde matlubu olan ezgayrı 
masraf ve faiz 827 lira 81 kunı§un 
temini zrınnında vaki takip talebi 
11zeırinc adttsinize gön<lcrilen öde
me emri zirine mübaJİ'ri tarafmdan 
verilen meşruhatta mazkllr mahalde 
olmadığınız ve elyevm ilısmetgahı
nızm meçhul bulun<luğu gösterilme 
sine binaen ilanen tebliğat ifasına 

karar veri!mi'l(.ic. Tarihi iUiııdan iti 
bazen bir ay zarfında miio"a<:aatılc 

bir itiraz <lcımeyan etmez ve anı 
takip eden eekiz gün zarfmda bor
cu eda veya borca yetecek mal .,., 
saire göstennediğin.iz taktirde ğıya 
bmızda muamelitı kraiyeye de· 
vam olunacağı mezkür ödeme emri 
tcbTiğ makamına kaim olmak Uz..-e 

.iJSn oluıtu.-. 

Pariste mühim müzar 
kereler cereyan ediyor 

PARJS, 25. A. A. - M. La· 
val, M. Flandin ve lord T yrell, 
bu sabah konufmuşlardır. Bu 
esnada mutabaaaıslar da hazır 
bulunmuşlardır. 

Bu 3 saat konuıtukları 
mevzular hakkında malumat ia 
tibsali kabil olamamıştır. Ma
mafih tamirat meselesinin tet· 
kik edilmiş olmaaı ve M. Laval 
ile M. Flaodin'in İngiliz sefiri 
ne Frann'nın Almanya'ya kar· 
tı olan vaziyetini izah Ye tetrib 
etınit oldukları muhakkaktır. 
Şayet farzedilebil~ği gibi illı: 
esaslar üzerinde itilaf hasıl o
lacak olursa Lava) • Mac Do. 
nald mülakatının mahal ve tari 
bini tesbitten batka yapılaealt 
bir it kalmıyacaktır. 

Pııristr: bir çok dr:11lr:t 
adamı top/tındı 

P ARiS, 25. A.A.- Pariı,bu 
dakikada ecnebi devlet adamla. 
nnın mahalli telikiaiolmuıtuı . 

iki başvekil yani M. Venize
los ile M. Mouchanoff, 4 hari
ciye nazırı yani M. Zaleski, M, 
Zaluta, M. Branco ve prens 
Ghika hali hazırda buraC:a bu· 
lunmaktadırlar. 

Paris, yalnız beynelmilel bü
yük yolların möltekaaı değil· 
dir, ayni zamanda hali hazırda 
dünya işlerinin mali merkezi 
dir. 

Esasen bu misafirlerden ço
ğu Pariı'e uğramış bulunuyor· 
lar veCeııevreye gitmeğe hazır· 
!anıyorlar. Diğer bazılarına bil
hassa tarldılara gelince bunla
rın F ransaya bir istikraz akte
de:,ilmek için gelmiş oldukları 
tüpheıizdir. İtte bu sebebe bi· 
naen M. Venizeloı, ilk olarak 
maliye nazm M. Flandin'i zi
yaret etmiştir. 

, .......... - -
Ziraat Vekaletinde 

yeni teşkilat 
ANKARA, 25. - Ziraat vehaletl 

tetkilatmm daha müımir bir hale 
retirilmeıi içi Vekil Muhlis B. tara
fından bir proğram lıazrrlanniakta
dır. 

Bundan başka sulama işlerinin Na 
fia vekaletinden alınarak zir;\at ve
kaletine raptı nafıa vekaletinin yal. 
nız sulama itlerinin inıaat kısmile 
iıti.gal ebnesi, idare kısmının ziraat 
vekaleti tarafından tedviri de ktkik 
edilen bir meaeledir .. 

Bütün prketlerin iktisat vekaleti. 
ne raptı, aeyrisefainle poıta ve telr· 
rafın iıe nafia vekaletine devri de 
mevzuubahiıtir. 

Karadenizde fırtına dnam etmelo: 1---------------------------
tedir. Evvelki aktam kar tipisi Y&· 

purlann seferlerini büyük bir mütki
lita solmıuıtur. 

Bugün de türkçe 
Kuran okunacak 

Istanbul Maarif müdürlüğünden: 
" Mekteplerde Grip vukuatının çoğalması ve tahavvülatı ha
vaiyaı.in devam etmesi dolayisile İstanbul sıhhiye ve mua
veneti İçtimaiye müdürlüğünden mevrut tezkere üzerine bilu
mum Lise, orta ilkmekteplerin 26 Kanunusani 932 tarihinden 
13 Şubat 932 cumartesi sabahına kadar tatil edilmiş olduğu 

(Başı t inci sahifede) ilan -0lımur. ( 326) 

ruf olan ve tahıilini Vefa idadiıinde 1!!!!!!!!!9!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
yapan, elyevm Konservatuvar ala~ 
turka icra heyeti azaımdan buhınan 
bu zat Süleyınaniye camİ•i batmüez 
zinidir. Bu kıymetli musiki adamı 
okuyacağı Nebe' "Amme'' ve laya. 
me surelerini Seailıtan meıka ve o
kumıya muvaffak obnu4, m.,.ı.ta ba 
luııanlannı takdirlerini kazaıımıttrr. 

Hafız Kemalin bugün Siileymani 
ye camisiade öğle namazından oonra 
ıeııabtan okuyacaiı "Amme" Nebe' 
aureai tudur: 

Amme suresi 
"Müıfik va R.ahiın olan Allaı.m 

iaızUyle". 
"Haldwıda ihtilaf ettikleri büyük 

ha1ıer (kıyamet) için senden ııaal -
ru,-orlar. O bü7ük haberi öfnnecdı 
ler, aonra rene öğreneceklerdir. Ar
%1 yatak ve dağlan kllZlklar gibi ya. 
ratmadık mJ?. Si:ıi çift olarak (er
kek ve c!i,i) yarattık ve iıtirüat ;. 
çin ıize uyku verdik, ceeeyi de örtü 
yaptık. Eıbabı maiıet tedariki için 
pndüzü halkettik. Sizin fevlrinizde 
yedi kat muhkem cök halkettilr. Ve 
parlak bir me,'al .. ((Ünq) .azeyı.. 
elik. Bulutlardan lresretli ıu inzal e
diyoruz ve anınla tohum "° ~ta
tr tenıniye ediyoruz. Aiaçlan m11ht• 
vi bahçeler yetiıtİriyonı;. Hal ve 
fud (kıyamet) pnünün vaktı mu
ayyendir. Bir gün bora sahnacalr 
ve fevç fevç geleceluini%. Semada 
bir çok lıapılar açılacaktor. Dailar 
harekete aelip serap görünecektir. 
Cehennem birçok tuzakları havidir. 
Kafirler oraya düıerler "e ilelebet o
rada kalırlar. Orada ne •erinlik var· 
dır, ne meıruhat, 7ıdnrz kaynar ıu 
ve iri.ı vard:r. Bu Anların amalinin 
ce.zasıdrr. Çünkü sünün birinde he
S<"\bıl çekilecelde.-ini dü,ünmecliler. 

Ayaturuzı tekzip ettiler, fakat biz 1 fızlardır. Dün camilerde lıafızlaı 
herıeyi kaydü teıbit ettik. Şimdi ce- meşk olmak üzere bazı ufak suı.,.Jer 
zasım çekiniz biz azabınızı tetdit e. okumuılardır. Bir tarafta yaln~ 
deceğiz. Allabtan korkanlara müref- ~şına türkçe Kuran okunduğunu 
feh bir ikametcih, bahçeler ve Aı- hısseden halk arapça metinle muka. 
malar, memeli, ağır şıklanırut ve bele okuyan hafrzlan bırakıp türk~ 
bepai lr:endi yaılrınnda kızlar ve le. okuyan hafızlarm etrafına toplan
balep clolu kiseler mevcuttur.Orada mıılardır. Bu halkın türkçe Kuraa 
..., ,mnauz lakırdılar ve ne yalan- .. lr:adar benimaediğini röıttrmeai 
lar iıtima etmiyeceklerdir. Bu nb- itibarile f&Yam clilılcaıtir. 
lım ı-ap.ız mükifatıd .... o Ra~- c~;th laalkın lı•g•eonı 
teala -vatın •• ar211t lseyinlerin. 
de ne - ciirnJesiniD ı..ıilo olan 
rahmandır, lilr:in rabha hitap olun
maz. Ruh ( cibril) ve •eleklerin sal 
aal dizildikleri o sün ralımuun izni 
olmalwzın lrimae .öıı aöylrmi1ecelr 
ve ancalı doğru aöz aöyliyelıilecdr
tlr, O sün hak poüclür, kim iaterH 
Allahm )'Olunu takip ede-. lnaamn 

r · --"' ı_:,,_L HL:.Lama mı P••--.• •• wına ~ .. 
toprak olaydım da buna rörmeye;r
dim" diyeceği günün mlmu -'· 
ce haber ...,.elik." 

Bıııiin •kagocalc •l•alu 
Dün Hafız Kemal Beyden bafb 

Altımemıerli hafız B.m.a.., Galata· 
aaray muallimlerin ı:n Hafız Nuri. 
Beıiktaıh hafız Rıza, Aksaraylı Ha
fız Zeki Beyler de meıka d..,.... et
mitlrrdir. 

Bu hafızlardan hafız Burlıaa Bey 
hu aahab saat 9,30 da Kabala! ca
misinde, hafız Zeki Be:r öileden -
ra Beyoilunda A.ia caınllinde, hafız 
Rıza Bey yatu nem•zınden -..el 
Dc-lınahahçe camiliDct.. hafız Nuri 
Bey yahı um•zmdan evvel lkyoğ. 
lunda Firuz ağa camisinde türloçe 
Kuran okuyacaklardır. Bu lıahzla. 
nn her biri ayrı ayn i,tihar etmiş 
ve halk arasmda me,•ki kazanını, ha-

Hafız Zeki 8. evvelki (Ün rahaf
ıızlrğı üzerine Beşiktaı'ta Vi,ne za. 
tle ıeamüne aidememit, düa iyiletti
tinden camie aiderek kalabalık bir 
~t buzarvnda tiirl<çe Ku,_ ... 
kumuıtur. 

Türkçe .Kuranın tilinti c:amide 
buluaan kadın erkek lııiihin mümia
leri heyecan ve ftCde cetinıoit. 
bir aralık ııö.Jeri y,..ı.. dola yaıJa lııir 
hıutrın •Y•ia .kalkarak titreyen - · 
le• 

- Ali.ah Gazi Pf. mıu dünya 
darduJıfll fO.I: iiaUtrlt!t Vt!ts/ıı: biu 
lıw'enırzuun JUJl&Slnı da anlattı

Baç :yıldu maıaz kıla.rım, oh· 
dutu duayı ve imamın oJıııduJı/ .. 
ruu 1mlaytunll.ulırD. dt!rıllftir. 

ihtiyar annenin ta yürekten re
len ""' tamimi cluau caınide ı.uı
lan birdenbir-e e°'lurmuı Ye baza. 
ru Büyük Gazi için dua etmİftİr. 

Türkçe Kanıma liliveti Mrla 
bir heyecan ve memmaniyetle -
na kadar dinlenmiıtir. Türt..çe Ku. 
ran ekuncluktan aonra c-1 Hafa 
Zdü Beyin etrafını alarak kendisi.e 
memnuniyet n tetckkürlerini bildir 
mitlerdir. 



Muhabir mektubu 

Ciğerle şehrin yeri 
tayin edilir mi? 

1280 de Ayancık kasabasını kay
makam Ef. nasıl tesis etmiş? 

AYANCIK: Ayancık, meyli 
(90) dereceye yakın bir dağın 
eteiinde güneı gormez rutubet 
li bir yerdir. Bu dağın arka
sında (Erken gündüz) mahal
lesi \"ardır ki enela rünet bu
raya doğ-ar. Kasabanın bir kıs 
mı tuludan iki saat ıonra bir 
kıımı da akıama kadar günet 
gonnez. 

Ciferle lfltı11ki tegini 

bir motör pompu ve 600 metre 
lik te hortumları vardır. Bele
diyenin Şefika Hanım namın· 
da bir ebesi vana da doktoru 
ve memleketin eczanesi yoktur. 
Yalnız Zingal ıirketinin bir 
eczanesi vardır. Belediye dok
tor için 100 lira tahsisat k~
muı ise de şimdiye kadar bir 
talip çıkmamıştır. Arzu eden 
etıbba beyler veya hanımlar mü 
racaat edebilirler. 
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Sinema 

KANU'NU;)Aftl 11'.M 

SEYRISEF A!N 
Mtrkez a<:enta: Galata Köprü 

lıatı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mübürdarzade han 2. 3740. 

TRABZON POSTASI 
(CÜMHURIYET) 28Ka

nunsani Perşembe 18 de. 

MERSİN POSTASI 
(INEBOLU) 29 Kanun

sani Cuma 10 da Galata R.ııh 
tımından kalkarlıır. 

vapuru 27 K. sani 

ÇARŞAMBA 

- -_._._ - ._ 

stikbaliniz 
Saadetiniz 

Huzurunuz 
ÇOK SIKI BİR SURETTE 

KADER (R. Ventura} 

- - -

[Sahlık Şeker fabrikası 
1 Hali tasfiyede bulunan Uşak Te-

Ayancık havalisi evvelce 
yerli müdürler tarafından idare 
olunurken 1280 tarihinde (fa. 
tifanos) namile bir kaza tetkil 
olunmuıtur. Buraya ilk gelen 
kaymakam kaza merkezini şim 
diki yerde tesis eylemek iste· 
miş, fakat tarlalardan ve hali 
arsalardan ibaret olan bu ara· 
zinin havaca en latif mahalli
ni intihap için bir koyun ciğe
rini üce taksim ederek beher 
parças-ını muhtelif mahallerde 
a1nklara aıbrm14! Bu ciğerler 
den güneşe en çok maruz ola
nı bittabi daha evvel kurtlan
mış, diğerleri de güneşin az ve 
ya çokluğuna nispetle daha ev 
vel ve daha sonra kurtlanmıt
lar! Ciyadeti havayı ciğerle 
tayin eden kaymakam en son· 
ra kurtlanan ciierin bulundu
ğu nrevkiin havaımm letafeti-

Elektrik - Zingal ıirketi 
tarafından ,ehre parasız ~~
yan verilmesi taahhüt _edıl1!1ı.'" 
tir. Belediye de, tesısat ıçm 
malzemeyi ısmarlamıt olduğun 
dan yakında buraaı da nurlara 
kavuıacaktır. 

~ü akşamı Sirkeciden ha-

, ·eketle (Zonguldak, tnebo- rakkii Ziraat Türk Anonim Şirke.ti 
!u, Saımsun, Ordu, Kiresoıı, 

rrabzon, Süımene Rize ve tasfiye heyetinden; 
Hope) ye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci lttyeti umumiye karari!e tasfiye halinde bulunan Uşak Terakkii Zi-
y elkenci hanındaki acente- 1 raat Türk Anonim Şirketinin mutasamf olduğu Şeker Fabrikası aşağıda 
ı··· .. l T 1 21515 ı yazılı müstıemi!at ve teferruat ve bil.cümle mütemmim cilz'ülerile beraber 
ıgıne muracaa · e · · ! satılığa çıkarılmış olduğundan aatıt ~nnıo eeas hatları aşağıda ilan 

olunur: 

Hava ve su - Ayancığın 
bir kısmı rutubetli, bir kısmı 
da havadardır. Şehir ve çarıı 
dağın eteğine o kadar sokul
muştur ki, yamaçlardan ak~ 
sular yüzünden rutubet eksık 
olmamaktadır. Hatta bu me
yilden dolayı çarşı da ~ğridir ! j 

1 - İştira teklifleri tasfiye heyetine hitaben ve tahriri olacaktır. 
S A D 1 K Z A Dl E Hakiki şahıslar tckJifnamelerinc fotoğrafilcrini yapıştmp Notere ta&dik 
Biraderler vapur arı 

1 
ettirecekler ve hükmi sahıslar müsaddak sirkülerlerini raptedıe<:cklcrdir. 

Karadeniz Postası 
Muhalefeti hava ha.;eıbile 2 - Talipler teklif edilecek bedelin yüzde onu niııpetinde teminat 

akçası vemıeğe mecburdurlar. Muteber bir bankanın teminat mektubu da 
Yani dükkanlann bır kısmı 

yüksekte ve bir kısmı da alçak 
tadır! Burada sivrisinek '"e 
sıtma pek çoktur. Şirketle ka
saba arasındaki bataklık şeh
rin havasını bozmakta olduğun 
dan bunun kurutulmasma ça
lııılmaktadır. Mevsim dolayı· 

hareketi teehhür eden kabul olunur. 

Marlene Dietrich'in yeni bir rt!smi S k [ 3 - Tekliften eve! fabrikay1 götmek ve tetkik etmek isteyenlere a arya fabrika .idaresince her türlü teshilat irae olunacak ve teklif vulruım.dan 
sonra taliplerin fabrikayı görmedikleri beyanilc veya sair bir sebeple 

26 Numaralı casus Almanyada 
vapuru tekliften riiwa hakları olmayacaktır. 

B •• I 4 - Teklifler fabrikada asılacak bir levhaya günü gününe kaydolu-

"27 numaralı c:uuı,, filminin Al
man matbuatında ıiddetli tenktileri 
ne yol, açtığını görüyoruz. Bu filmi 
sahneye vazeden Joseph von Stern
berg Avusturyalı, filmin bat mümes 
silesi Marlene Dietrich'te Alman
dıralr. Muhayyel bir Avusturyalı ca 
ıuı kadının bikiyesini anlatan bu fil 
min senaryoıu Avusturya asker ve 
orduıu için hakaret tqkil ediyor
muı. 

ıittiği zaman, Alman kadınmm ha
kiki çehreıini tanrtunamıf. Bilüiı 
"Yanık kalpler,. ıibi bir film çevi
rerek Fraııaız Lejiyon etrarajerine 
propaganda yapmıı. Oda yetiımiyor 
muı gibi, şimdi bir de harp arkada§ 
lığı elmit bir milletin ordusunu tah 
kir eden filmde oyun oyoamq. Bey- j 

nelmilel töhretli, bahusus ainema ar 
tUti olursa, mensup olduğu millete 
böylemi hizmet ederler; diye bar bar 
bağırıyorlar. Bu aebepten fılmin Al 
mnaya'da cötterilmesini menetmi
yeo sansüre de hücum ediyorlar. E 
ier film cösterilmeğe devam edilir-

ugun narak herkes tarafından görülecek ve hariçten '<Oranlara tahriren bildi-
rileuktir. 

Ayancılrtan bir mıınzara 

ille kail olarak kasabayı o rutu 
betli ve güneı ırörmez daim 
dibine sokmllftur! Kazanın is
mi 308 de Ayancığa tahvil CJ'o 

lımmuıtur ki, bu isim şimdiki 
fabrikaların bulunduğu mahal
de bir koyün ismidir. 

ıile sokaklar çamurdan geçil
mez bir haldedir. Çarşısı çok 
gayri muntazamdır. Belediye 
reisi Haydar Bey, bu nokaanla
n ikmal ile meşguldür. 

Belediyenin varidatsızlığına 
rağmen, mükemmel bir kanali
zasyona başlanmııtır. Fakat 
kasabaya nazaran denizin sat-
hı daha mürtefi olduğundan 
,kanalizasyon muhteviyatının 1 
denize akınıyacağını soylüyor- ı 

lar, meğer ki arkasından kuv- 1 
vetli bir su cereyanı sevkcdil- 1 
sin diyorlar! Herhalde olmı
yacak bir feye belediye beyhu· j 
de yere n:asraf etmez. Biraz , 
intizar lazımdır! 1 

Joaeph von Sternberg'in nasıl o

lupta kendi milliyeti aleyhine bazır

lanmq bir senaryoyu kabul ettiiine 

akşam saat 17 de Sir
keci Rıhtımından hare
ketle, (Zonıguldak, İnebo
u, Ayancık, Samsun, Ordu, 
3ireson, Trabzon Rize ve 

(Hope) ye ~zi~et ve 
aynı ıskele-

lerle Görele, ve Ünyeye 
uğrayarak avdet edeoek
tir. Fazla tafsilat için 
')irkeci Meymenet hanı al 
tında acenteliğine müracaat. 
Tel. 22134. 

hayret ediyQrlar. se, c-osen ıent!' •Garp cephesinde sii 

Ya Marlene Dietrich? Alman kUoet var,, filminde oldaiu cibi, çı 
gençliği bu kadınla arhk alih:rı kes kan hidiıelere intizar etmek ıu..,. 

Mit .ÇünJ.ü bu kadın Holl,....ood'a geliyor. 

3 üncü Kolordu 
lllnler• 

., 
BK-iruıi fırka krtaatı hayva

natının -nınan münakasasında 

verilen fia t pahalı görülmtş ve 
mün.iııkasası nakledilmiştir. İ· 
halesi 26-1-932 tarih salı günü 
saat 13 te komisyonumuzd.! ya 

. pılacaktır. Tali:plerin sartname 

J ı ı;ini almak üzere her gün ve 
l münaıkasasma iştirak edecek

lerin de vakti muayyende lı:o
miayonumuza müracaatları. 
(46) (284) 

Kasabanın bir kısmı dağ di 
binde, bir kısmı da düzlükte
dir. Düzlükte olan mahalleler 
giuıeş görmekte ve bir derece
ye kadar rutubetten azade bu
hmn:aktadırlar. Binaenaleyh, 
Zingal şirketinin feyyaz tesir
leri neticesi olarak kasaba gün 
den güne şarka doğru ilerle
mekte ve havası daha güzel 
ve güneşli yerlerde birçok bina 
lar yapılmaktadır. 

Vüs'at ve nıefJcudiyet 
Ayancıl< büyücek bir kaza· 

dır. 126 köyü, ( 45,315) nüfu
su vardır. Merkezi kazada 
( 400) hane ve (2000) ahali, 
(6) otel, 135 dükkan, 17 kah
vehane, bir meyhane, iki bira
hane ve lokanta bir hamam 
bir cami, mevcuttur. Kazanın 
Yenicuma ve Türkeli naımnda 
iki de nahiyesi bulunmaktadır. 

Manzara 
İskeleye çıkıldığı zaman en : Gülhane Hastanesi Aşı Evi 

güzel göze çarpan bina hükU. ı için 13 kalem malzeme müna-
met konağıdır. Genç ve mu!ı:te- kasai aıJ.eniye 11ureti ile müba-
dir kaymakam bu binayı pek ı yaa edilecektir. İhalesi 15 şu-
az bir para ile tamire ba~lamış- ı bat 932 pazarı.esi günü saat on 
tır. Evvelce kaymaknmlık oda 'ı beşte lromisyonuınuzda icra e-
51 oturulm!\Z bir halde iken 

iti - ı dileoektir. Taliplerin şartna-masa n:iışamba, soba a ıgı 
' b la t d 'k · mesini .uınak ve münakasaya ve saire gi i neva sı e an 1 

ederek hükUmetin ,anın;a layık . • iştirak etmek üzere iloomisyo-
bir şekle koymuştur. ı numu2a müracaatları. (54) 

Kasak.nın bir tilrafı her za (323) 
man kuduran denizle ve cenup ,,. ,,. ,,. 

Evvelce Ayancık kasabası tarafı da ara ura kayalar uçan ı Gülhane Hastanesi Ront-

Sükna buhranı 

kendi yağile kavruluı·ken Zin- dik meyilli dağlarla çevrilıniş 
1 • k bu l ke . gen laboratuvarı için üç kalem 

ga şır etinin raya geme- ve şark tarafıı:da, da .bazı . • I ı malzeme münakasai aleniye i-
ıile aükna buhranı huıaie gel- re kasabayı tehdit eylıyen bır 
mıştiı-. Şirketle lktısat Yeki· dere ile çevrilm'~tir. Deni?. dal le mübayaa edilecektir. İhale-
leti beynincleki mukavelename planımı aabillerle öpi: ciiü si 15 Şubat pazartesi günü saat 
mucibince kendi memur ve müs bir noktaAI Jk:,ı:aada vapuru1 on beşte komisyonumuzda ic-
lahdcmleri için evler yaptıra- dimdik dwmaktacLr. Bu vapur r ra edilecektir. Taliplerin şart-
cak iken h li bazır~a mali ~: geçen seneki müthiş fırtınada. ' 1 namesini almak ve münakasa.-

layı bu . . taat.~ ıki kar.ya düımüştür! ı 1 · t' k tın k .. k · •'- . _,ı.:,__ ı 11 ··- 1§ ıra e e uzere ·o:mı-
5Clle m~mdcuc te<:UIPC --- f HükUmet konağının önün- 1 Y~n.i. Fransız yıldızlarm.d•n Flore " 

de edilmiştir. Şirket taahlailt ~den dereye doğru tulinl 1tff. ıo :-.-----------------------1 syonumuza ınüracaatlan. (53) 
eylediği evleri yapıncaya ka- l 1e açılmıı ve buna &mat ikin- <322) 
dar bu buhranın devamı zaru· ci bir to•e de kasabaya zinet ı------------• 
ri obıcaktır. Bununla bet-rıbet', vermekte bulunmuştur. Evler ı Askeri fabrlka-
)'er!i _,iaJer tarafmd• lıir· umumiyetle ahıaptırlar •• ~ımdi t lar lllnları 
çok evıe.. yaptsıleıaia batla&- ise ki.rgir ve ..-tasam lıifta-
m;ttır. !ar yapdımaktadır_ ı 

Burada hane icarları çok R&8'1> KEMAL, 
yüksektir. Ve herkes müşterek 1-------"'""."----
merde üst iiıte oturmaktadB" !stanbul üçüncü icra memurlu
la•. an halkta ha aeoe ğundan~ Bir borçdan ~yr ~araya 1 
-..- -- •Y•Umıt w. her ~ iı-.İ mulroımır lftie.i Wye, aı. I 
1•.&e ia t baıl-mı~. • bi.laÜ' ;crıe YClllİr möcevletat 

Bele.;İ!Jtts.i MWw:i ~* ınna -•liıle ı-a.uz 
Bura belediyesi parasızdır. tarihine müsadif pazartesi günü 

24,000 ti lık hayalı IMr biitçe- - 14 tıen ı ~- 1 
ai var .. da tah.Uat 14.000 li- teninde satılacağından talip olanla- , ._ 
ı-adan ibarettir. Belediyenin rm müracaatları iliin olunur. I • 

• 
izzet Beyin yeni ve son 

romanı kitap halinde Çtkb. 
SUtDn kitapÇtfarda vardır.Ciltli 200, 

175 k.uruş. Tevzi merkezi 
Suhu:et k.itaphanesi .. 

- .:::..ı ----_--- -=---==·-=-·-- -~----

16-1-932 tariıiDde puarlrk
lan yapılan 10 adet tmgih 
mcyanwıda bulunan !ı No. h 
Blctk Freze tez;ga!ıına teklif 
edilen fiat pahalı &örüldüğün

den 1() Na. lı ·••as mMdcap 
tez.gihına d& talip çıkm.ıığın 
dan -pazarlıktan 3-2-932 Pü
ne tehir edilmiştir. T'ldi<pkrin IJ.. müracaatı. (311 • 

5 - Tek.lifler 24 Şubat 932 ak~amma kadar kabul edilecek ve 12 Mart 
932 tarihine kadar talipler tekliflerinden rücu edemeyeceklerdir. Mez
kur tarihe kadar tasfiye heyeti tarafından tahriren kabul cevabı vecilme
diği takdirde talipler serbest olup teminatlarını istirdat edebilirler. 

6 - Tasfiye heyetinin kabul cevabile akit tekemmül ederse de tekar
/ rür cdM bedel tamamen tediye ol.uamadıkça mü~teri • fabrikaya malik 
j ~ya.calrtrr. 

7 - Kab11l cvabından itibaren azami oııbeş gün zarfında müşteri ta
karrlir eden bedeli şirkete tediyeye mecburdur. Bu müddet zarfında be
del.i tediye e1mey~ müşterinin veya her hangi bir 8Cbeple olursa olsun 
l 2 Mart 93? ıtıarihinden evel teltllflerirulen rücu edn.terin teminatları bü
küm iatilıaaline lııacet olmaksızm maktu tazminat ola.rU şirkete irat 
kaydolunıu:aktu. Bunılan başka möddetindc bedeli tediye etmeyen müş

t teriye karşı tQsfiye heyeti alıdi feshederek fabrikayi ilcinci defa satışa 
çıkaracak ve birinci bedel iıe ikinci bedel aruıoda fark lıisııl olursa bu 
farkı frkete tazın.ine biriru:.I müıteri mecbur olacaktır. 

8 - Talip~ bu prtlwı aynen kabW ettilderini teklifnamclerinde 
tasrih edecekler ve baılaı ..uretle vukubulacak müracaatılar nazarı itibare 
elınamayacalrtır. 

Bu :;artlar dairesinde atrlığa çıkarılı;ı.n şelııer fabrikaailc mügtemi!at 
ve teferruatı şunlardır: 

A - 926 senesinde inşa edilmiş Slcoda fabrikası mamulatından 

günde boş yüz elli ton pancardan kristal şeker istihsali kabiliyetinde 
her türlü 1eferruat ve yedek kuvvei muharrike ve elektrik tesisatı mü
kemmel tdğir fabrika binasilc derununda mevcut ve müsteldlr bi!Gmum 
makinalar. 

B) 1700 metre aaha ü.ıeriıı.de inşa edilmiş dörtte üç kısmı betonarme 
ve dörtte biri kiğir 650 vagon seker tatiabı kabiliyetinde §Clr.er ambarı. 
• C) 450 metre saha ü-'nde insa edilmiş günde yetmiş beş hektolitre 

95-96 dereceli ~pirto istihsaline mahsus Grimma mamulatından iepirto 
Fabrikası bütün tcferruatile. 

D) 700 """tre caba üzerinde bir katlı kagır olarak inşa edilmiş Skoda 
fabrikası mamulatından Şeker Fabrikası tamirat atelyc•I. 

E) 2850 metre mürabbaı •aha üurinde bir katlı ve ahşap olarak inşa 
c:dilmi~ beş kıaundan mürekkep malzeme ambarları bina.sile iki oda ve 
bir sofayı havi bir katlı bekçi evi ve 60 metre saha üzerinde inşa cdilmis 
yağ ambarı denilen kağir ambar binası ve 90 metre mürabbaı saha üze: 
rinde bir katlı kağir çuval ambarı ve ittisalönde nim k.iğir eski küsbe 
ambarı d<:mek.lc maruf bina. 

F) 500 metre mürabbaı saha üzerinde iki katlı olarak inşa edilmiş 
yirmi odayı ve müştemilatı eaittyi havi usta ve amele odaJ.arı. 

G) Her biri 350 metre mürabbaı saha üzerinde k.iğir olarak inJ8 edil
mi~ ikişer katlı ve her katta dörder eparhnıanı müştemil memurin ika· 
metine mahaus iki adet apartunan binasile altı bodrum ve ii&tü her biri 
üçer oda ve birer sofayı •e mü§temilatı saireyi havi sekiz daireye mün
kasim kezalik memurin ikametine mahsus ahşap binıı. 

H) 810 metre saha üzerinde iki ciheti ikişer ve orta kısmı tek katlı v< 
adi çatmalı halen müdiriyet ve memurin büroları olarak kulbnılan ah· 
şap bina. 

K) Balada mezkiır binalarla mü~tcmiliİtr sairenin üzerinde bulundı.,., 
gu on Gç parça senetle ta~arruf edilir kısmen lnıbi.ü ziraat 111 döniim 
fabrika arazisi. 

L) Fabrikaya ait muhtelif maka"1.arla yükleme ve bot&ltrn:a işler 
tcshile mahsus demiryol sube battı ve muhtclj[ daireler arasında ihtiyaca 
kcifi telefon ve umumi tenvirat te~sleri ve fabrikanm suyunu temin edı:n 
dranaj ve kuyu ve kanal ve horu ferşiyat tesisatı ve bunlardan baska 
müteaddit bekçi, baskül ve bakkaliye barakaları. 

Bunların mecmu kıymeti mukayyet kıymetlerinden m\Merakim aınor· 
ti.smıa.nJ.arı tıenw cluııarak (1817141) li:adır, ve bir kül halinde olduğun· 
dan pyri lrııbiU tıefriktir. Faz.la tafsilit için şifahen Yey& tahriren fab
rika idar.,,.ine müracaat alunması Han olunur. 

lttlha.clI 1"..illi 
TÜRK StGORT A ŞlRKETl 

Harik ve hayat üzeri~ sigorta maamel~ı 
icra eyleri~. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Ga/atada Ünyan Hanında 

Acentası buluwnayaıı §ehirlerde acenta 

Tel: Beyoğlu : 4887 



G. VE A. BAKER B=~~~=I HA YDEN Beyoğlu, istiklal 
caddeci 
No. 479 

1850 senesinde müesses Türkiyenin en eski ve en asri mağazalarıdır. 

Mevsim sonu B Ü Y Ü K S A J 1 1 Devam ediyor 

Ş:mdiden yeni fiat'arla mübayaa etmek EN DUN FİATLARLA tedarik ve temin etmek demektir .. 

En iyi ve birinci nevi mallar - Cins itibarile 
Ma,:tttzalarımızın Pre"sipi: En müke mel 

geçen seneler mallarının aynı - Müstesna fiatlar 
v iyi malları, her yerden satmakt~r. 

' ~ '.. .....: ) ~ • .,.::...... • "-ı. ., • 

Balıkyağı içemeyenlere: H AN 
ALG ON 

komprimeleri istimalile kabildir. 
Uzun müddet istimali ile hiç bir mahzur tevlit etme·· 

den tesir eder. Terkibinde sinirleri teskin, kadmlıarm 

aybaşı sancılarını izale ve başağnlarını kat'iyyen kay. 
beden mevat mevcuttur. 

-
------~ Bayiinizden: Her vakit -----.. 

"G · "G · 40 F" "R 
1Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM Istanbul Tramvay Şirketi 

İLAN uı,,- uı ın,,- ex ,, 
Çoraplarile "GEVE,, iç çamaşırlarını ve büyük Frans·z 

marka GA~TON VERDIER iradın çc>rap1arını 
isteyiniz. 

Tasarruf haftası siz ın için b~r başlangıç olsun: 

- - - - ---

Büyük Tayyare Piyan~ osu 
Yeni Tertip Başlamıştır. 

4lb keşidelik olan işbu tertipte 50.000 
aumara kamilen ikramiye veyahut 

amorti kazanacakhr. 
, .m· 

1. Cİ le~i~e: 11 ' ~ 11 T 1~l2 Siz de Bir Kumbara Alınız! .. 
Büyük ikramiye 30.000 liradır. •• • ,,. • . • ~ ~ . .... . ' . , ... ~ ~ ?,, • • ... 

Biletler Satılmaktadır. 

lstanbul Deniz Levazımı 
Satın Alma Komisyonundan 

2000 metre Kaput astarı a ık müna:kasası: 3 Şubat 932 çar
§arnba günü saat 11 de yukarıda 'llikdan yazılı kaput astarlığı 
kumaşıırı hizasındaki gün ve saatte açı;k miinakasası icra oluna· 
cağından şartnamesini görmek üzeı-e her gıün vıe vemıeğe talip 
olacakların münaaksa gün ve saatında muvakkat teminatlarile 
birlikte Kasımpaşada Deniz Levazımı Satın Alma Komis}'<>nu
na muracaadan, (134) 

DİKKAT 
Her ilaç müessir değildir. 
Her ilSna incı.nmayınız . 

GLANDOKRATIN 
Meşhur Prof. Brown Sequart ve 
Steimahm keşfidir ve tCTlıibi 

HORMON ve kııitindir, 

uzviyetten alınmıştı:r. 

Ademi iktidara bel 
gevıekliğine ve 

zafiyeti umumiyeye 
kmJı Irat'! yeğine devam, erkek 
lladm farkı yoktur. He.- eczanede 

bulunur. Kutueu 200 kunıttw. 

Unıumt deposu, 1-ıtıuıda ZA
MAN ecza depoeudur. Dr. BEY
LERE tesirini tecrübe içini lııuttı 
makbuz mulıahiliııde meecaııen 

gönderilir. 

ı ,. MAl\1A ,, 
1 Dr. Hakkı Şinasi ı 

Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 

İstanbul İkinci Ticaret Mahke-

Dr. IHSAN SAMl 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlanna 
kartı pek tesirli ve taze atıdır. 

Divanyolu Sultan Mahmut tür-
besi No. 189. 

mesinden: Ereğli e mukim Kazes ----------
' ve Şürekası Şirketi vekili Sadettin 

1 

B. tarafından Ereğlide mukim Tüc 
cardan Ha<:ı Molla Zaıde İamail ef. 
emrine verilmek üzre Galataıda Çi

l nili Rıhtım Hanında mukim Ka.zea 
1 ve Şürekası şirketine kegide oJ.u. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar mü

tehassısı. Kanıköy, büyük mahalle· 
bici yanmda 34. 

: nan 4-11-931 tarjhli ve 296 No lu Doktor 
ilç yüz JirayJ ID\Ihtevi bir krt'a çc- R ki H kkı 
irin zayi oldupndaıı bahai.ı. iptali- usçu u a 
ne karar itaamı mUaıaileyb ı.m.;1 Beyoğlu, İstiklal caddesi 

j Ef. vekili VasiJ&ki Ef. tarafıOOaıt Büyük Parmak kapu, Afrika 
mahkemeye müracaatla ta.lep edil- hanına bitişik Apartmıan 
mit almalola mukllr .met mah.lıe- No 21.- Tel: Beyoğlu 2197. 
me.,e ibraz edilmediği veya muh- Saat: 14-18. 
teviyatınm mahkeme vezne.ıi.ne tıev- .. _________ • .. ---ı·L_A_N ___ ... I di olunmadığı takdirde --.!in ip-
taline karar verlkceği il~n olun.ur. 

Eııederi gayet güzel bi.r şekilde intişar etmiştir. 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

tt l il l llllli ili 
Diyarbekir vilaye ·daimi 

Encümeninden: 
Diyarbeıkirde Nümune hastanesi civarında yaptıın.lacak olan 

tcbhirhane binası 16497 lira 38 kuruş keşifle 6 Şubat 932 tarihi
ne müsadif cumartesi günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edil
mek üzere bir ay müddetle münaikasaya vazedilmiştir. Keşifna
me hususi ve fenni şartname ve krokisini görmek istiyenlerin 
heı- gün vilayet daiıni encümenine müracaat eylemeleri ilan olu 
nur. (257) 

TUNEL SIRKETl. Bey 
oğlu ve Galata İstasyon-
larında yolcuların fazla 
beklemelerine meydan 
vermemek İçin 1 şubat 
1932 tarihinden itibaren 
birinci ve ikinci mevki a· 
rabalardan müt~ekkil 
katarlar tesis edeceğini 
muhterem ahaliye arz ile 
kesbi şeref eyler. 

MUDIRIYET 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

" Yüksek Kfüıerli baımı havi olan 
mevaddı iptidaicynin muamele u

sulü" hakkında onbeş sene müddet

le 3 Kanunsani 1925 tarih ve 241,245 
numara tahtında Sinai Müdiriyetin 

den bir kıt'a ihtira beratı istiheal 

ediılmiştir. Bu kere mezklir ihtira 

ferağ veyahut icara verikceğiııde:n. 

, ııınm~ııııııııı~ııııııııııııııımııııııııııııııımııııımıııııııııııııııııııııııııııııımınmııııııımm ::~::~~;n:ZUll-:: ::ı:~ 

1§ Mıllıyet Matbaası : :'n~~t:.::b~ü:.çe~~~~ 
~ ~ W. İSTOK Efendiye müracaatları = NEFiS VE SERi SORETIE ~ ıan oNrıur. 
~ Her nevi evrakı matbua tab'mı deruhte eder. Notere ------------ = 

ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, ~ 
~ muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar = 
- ===ı 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildic. ~ 
ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 

= Telefon: 24310 - 24318. 24319 = 

ınınnıımmıınıımmmıımııım~mıoom~m~ıımm~mııııımmııınmıımııımııııııııııım1-' 

iLAN 
Madam de Sorbier ele Pougna

dOl'e8le tarafından tebri carinin 211 
ncı salı günU verllmeei mukarrer 
müaamere .tarihi ahara atik edilmit 
tir. 

Mühım bir 
keşi! 

ADEMi 
İKTiDAR 
mağlup oldu 

VIRILİNE Türkiye lş Bankası İs
tanbul Şubesinden: 

ReJiJiı -~ lrablıa
m Ef.endiler namına mJbarrer 

Erkekler için) 
Ferblıne 
Kadınlar için) 

·;enç ve dinç 
hayvan.un 

lüsye ve Hor 
monlarından 
nlrekkeptir. 

Eczaneler 
den ara
vımz. 

1-ıiifS . • , 370319/370333 llllmUWılı Mlilp iti-

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıklan 

mütehauıaı 
Cumadan maada hergtin öğ

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanbulda Divanyolun
da 11& numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 22398. Sıra numara· 
sım beklememek isteyenler, 
kabineye müracaatla veya te
lefonla randevu almalıdırlar. 

l 
ban :Miınl Bllllraırun bl.e eenet· 
lıeri nyi edl.Jmiftir.İlılftd nllel..ı•n 
i1a edileceğinden uıUa:rmın lıük

mU Olmadığı i.lln okııwr. 

Beyoğlu icra idnı: merci.iıoıdcııı: 

.Ahkarada Çankaya İnglfu sefaret
ban.e&i tahtındaki Öıne.r Beyin ba
nC6inde iken elyevm ikametgfil>lıan 

meçhul bulunıan Hava; Sanı Pakize 
ve F"'dba Hanımlıanla Bayurtta E
mia;paşa m•M\le11inde yem dur mo
lıağınGılıi heneôc ilDeıı ikamctğih

Jarı meçhul olan ...ı.r müdürü Sa
bıkı Ahmet Na.ıım w otıu Meh
met Feroi ve Harbiye -lııtıebilaıde 
ilıti111t rabıtı ilren terbi6i k.ra kı
lman ve lkametgilu meçhul bolu· 
nan Mehmet Tarik Beylere: · • 
dac o.JıduğuııwıGalataıdaHaraççı moka 
lmıcla py.n aıenlıWlıeria 9tlf 1ıııırzı 
nm tayUı.i için y90pılan tıehlıll t.lar i 
1ıametgilımıaın m..s1ıu1 oı.ıuc.ı .... 
ııtdığından 6-2-932 1arihinc u... 

----------- dif eumarteel günü •at 11 de Bey
Dr. TAŞ Ç 1 YA N 

Zührevi hastalıklar tcdavW.U-i 
Eminönü Mil1811yan eczahanc<ıi kar
ŞIBmdaki ııokak No. ol 

otlunda icn ltiru meodi lıııuzunın· 
da bilesüe ve bilvelıtJe hazır buJıun 
makılılmı• lüzumu iJAııoeıı tıebUI o
lunur • • 

Y olcuJarın fazla yavaş inip binmeleri yüzün 
den Tramvay arabaları duraklarda lüzumun
dan ziyade kalarak umum •eyrü sefer bu su
retle teahhura duçar oluyor. 

lstanbul Tramvay ıirketi, bizzat kendileri
nin ve halkın menfaati namına, yolculardan 
daha süratle hareket etmelerini rica eyler. 

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

Aynı maksatla, birihtiyari duraktan ara · 
baya binmek isteyen yolcular da, vatmana 
durmasını işaret etmelidir, yoksa araba tevak
kuf etmeden geçer. 

lstanbu~ 19 Kanunusani 932 

Müdiriyet 

.1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Ketif beıdc1i 362 lira .54 kuru§ ıolan haller idaresi Başme

rmrluiu binaen tamiri 15-2-932 pazartesi günü ihale edilmek 
üzere açık münııkuaya korımuttur. Teminat akçesi 27 lindır. 

• suıar İdarai içln mimayaa olunııııı:alk devcboyau, man
'°°' vana, galvaniz boru. Jıo1ıin kam)>otalan, paf t:a takımı bonı 
anahtarlan. musluklar, teriroıı musl'*lan, katranlı ip w saire 
gibi mlbelne 15-2-932 ~ &\lınU iıhale edilmek üzere ka
palı .l8lfla münd:raya irom:ııuşwr. Tcııniııat akçesi 92 li.-a 50 

kuıugtur • 
* Fenerde Haraççı Kara Mehmet mahallesinde F'Cllıer cad

desioie 42, 44, 46 numaralı mahalden müfrez 208,44 metro 
murabbaı mahal kiraya verilmek ve 15-2-932 puartesi günü 
ihal.e edilmek Ü2e2'e !kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Te
minat alkçesi 112 lira 50 .kuruştur. 

• Cemıhpaşaıda Hobyar maıhalleılin<le Kocamııstafa P~ 
caddeııi.nde kiin ve heyeti umumiyesine 400 lira kıymet konu
lao 99 No. hane enkaızı satıı1mak ve 15-2-932 pazartesi günü 
ihale edilmek üzere açık müzayedeye koomuştur. Teminat a:k
çeai 30 liradır. 

* Bdber metro muri>bama 8 lira ıkıymet ıkoo.ulan Aksaray 
yangın yerinde 73 üncü adada 2155, 2159, 2162 harita numaralı 
anal.- arasında 1,26 mettto yüzünde 39,31 metro ml.l!I"abbaı sa
basmdaı Bdediye mali arsa taksitle satılma:k ve 15-2-932 pa
zartesi günü ihale edi1meık üzere aç}k müzayedeye konmuştur .. 
Teminat akçesi 23 lira 50 kuruştur. 

"' Beher metro ml.l!I"abbama 2 lira kıym~ ıkonulan Karagüm
rük yangın yes-irıde Hatice sultan mahıallesinıde 55 inci adada 
459, 466, 461, 458 harita numaralı arsalar arasında yüzsüz 7,82 
metro murabbaı sahasında Belediye mali al'.'9& satılmak ve 
lS-2-932 paartıesi günü ihale edilmeık üzere a~ müzayedeye 
koomuştıur. Teminat akçeai ı lira 50 kuruştur. 

Teminat akçeleri nakden katıUl edilmez. Ya Belediye<kıı 
irsaliye almarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahuı 
hükimıetçe mütd:>er tamnımış bm:ıklllardan getirileoek temi• 
nat mekwbu ilıe olur. Bu tekilde teminat makl)uz veya mektu• 
bunu kaıpalı zaıııflarda teıklii mektW>ımun içerisine koymak icap 
eder. Aç* müzayedelerde İiMI yalnız teminat makbuz veya 
mektubunu getinnekle olur. İtin nev'ıne göre TiCMet odası ve 
Faı ve6ikuı lizmıda. Yukarda yazılı ıişl~ hakkınd izaıhd 
aJmalr, prtnaınelerini ve saire.inin görmek için bu gün Leva· 
nn müdiirlüğüne aıüraoaat edilmelidir. İhale günfi be eaat oıs 
bCte kadar Daimi Encümene müracaat etmelidir. (330} 

MlLLlYET MATBAASI 

., ........ 


