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Nebati 
Yağlar 

1 1 s 
Vejetalin fabrikatörleri Hin· 

distan cevizinin serbest idhafaıi 
temin etmek için Ankaraya ~ir 
heyet yollamağa karar vermıt· 
!erdir. Bu haberin doğru olup 
olmadığını bilmiyoruz. Fakat 
Hindistan cevizi kontenjan lis
tesine dahil olmamakla beraber, 
iptidai madde §eklinde ve le§· 
vikı sanayi kanununa istinaden 
serbestçe idhal edilebildiğin· 
den, fabrikatörleri tatmin et· 
mekte olsa gerektir. Fabrikatör 
!erin Ankaradaki teşebbüsleri 
,ısa olsa, şimdiki vaziyetin de
vamını temin etmek maksadına 
matuftur. Çünkü gerek vejeta
lin imalinde l.\ · llanılan Hindis
tan cevizi gerek sabun imalin-' . de kullanılan araşit yağı yenne 
memleketimizde yetişen nebırti 
yağların istimali mevzuu bahis 
tir. Eğer yerli nebati yağlan
mız bu iptidai mevadrn yerine 
ikame edilebilecek olursa, Hin
distan cevizi de, araşit yağı da 
ya kontenjana tabi olacak ve 
yahut ta idhali külliyen mene
dilecek. Mesele, bizim yerli yağ 
larımızın ne dereceye kadaİ' 
bu idhalat maddelerinin yerini 
tutabileceği noktasındadır. 

Filhakika mesele o kadar ba
sit değildir. Çünkü bir taraftan 
zirai istihsale taallGk eden saf· 
hası olduğu gibi, diğer taraftan 
da sanayi safhası vardır. Hindis 
tan cevizi ve aratil yağı idhal 
ediyoruz ve vejetalin ve sabun 
imal ediyoruz. Acaba Hindistan 
cevizi ve araşit yağı idhal etme 
sek, vejetalin ve sabun yapaınaz 
mıyız? Ye yapamazsak, mevcut 
vejetalin ve sabun fabrikalan 
ne olacak? 

evr 

Hafız Bürhan, Zeki, Rıza, Nuri Beyler türkçe kuran okuyorlar .. 

Halk hergün biraz daha coşkun ve 
taşkın bir hisle camileri dolduruyor 
Kendi dili ile kendi din kitabını vect ile dinliyen 

halk karşısında hafızlar bundan böyle 
Kuranı sadece türkçe okumaya ittifak ettiler 

Kuran tercümelerinin yanlış olduğu iddiaları mahalsiz 
ve ·zati menfaatler mahsulüdür 

Şimdiye kadar bazı istisnalarile 
yeni hiç bir ıey memleketimiz
de bu kadar umumi bir alaka ve 
rağbet kazanmarnı§b. Türkçe 

Kuran hangi camide okunursa 
balk bemen orasını doldurmak 
ta ve camilerde yer kalmamak-

(Devamı 5 inci aahilwe) 
.................................................................................. ,, ........ . 

· - Konferansa 

Din tarihimizde ve ürfleri
mizde yeni bir devir açan türk
çe Kuran okunutu bütün hız ve 
rağbetile devam etmektedir. 

Gidiyoruz 

Heyetimiz bu akşam · 
An karadan 

hareket ediyor 

.. 
el 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün Dol

mabahçe sarayındaki daire
.lerinde meşgul olmuşlar ve 
bir tarafa çıkmamışlardır. 

Suriyedeki 
Fabrika 

Rakip firmalar derhal 
faaliyete geçtiler 

Suriye' de inhisar idaresinin 
açtığı fabrikada imal edilen 
Türk sigaralan, orada kısa za· 
manda büyük rağbet bulmuş
tur. Suriye' de faaliyette bulu· 
nan rakip müesseseler tel&şa dü 
şerek Türk tütünlerini rağbet
ten düşürmek için her türlü 
menfi propagandalar yapmak
tadırlar. Tütün inhisan umum 
müdür vekili ve başmurakıbı 
HüAlÜ Bey bu hali ehemmiyet
le nazan itibara · almış ve icap 
eden mukabil tedbirler almmıı· 
trr. Hüsnü Bey kendisini :ziya
ret eden bir mubarirmize bu hu 
susta atideki beyanatta bulun 
muştur: 

"-Berutta, lstanbuldan gön 
dereceğirniz harmanlanmış tü. 
ünlerle markalanmı:z altmda si 
ıara imal etmek üzere Nakat, 
r rabulıi ve şürekası ile geçen 

1 
inhisar müdürü Hüsnü Bey 

mesai bürosunda çalışıyor .. 

aene bir mukavele akdetmiştik. 
Müteahhidimiz olan bu ,irket a 
hiren fabrikaımı tesiı ederek 

Evveli hiç vejetalin istihlak 
etmesek ve vejatalin yerine me 
seli :zeytinyağı yesek ne çıkar? 
Şunu kabul etmek lazımdır ki, 
her ikisi de nebati yağdır. Biri
nin bazı mevsimlerde donması 
ve·tereyağa benzemesi gıda iti
barile daha kuvvetli olması de
mek değildir. Hindistan cevizi 
hüliaası olan vejetalin, zeytin, 
sisam, ayçiçeği gibi nebati yağ· 
!ardan farksızdır. Binaenaleyh 
vejetalin yerine pekala :zeytin
yağı yiyebiliriz. Diğer taraftan 
vejetaline taraftar olanlar, zey
tinyağının nisbeten daha paha
lı olduğunu ve pahalı olan bu 
maddenin esasen hariçte müşte 
risi bulunduğundan ihraç el· 
mek ve onun yerine daha ucuz 
olan vejetalini istihlak etmek 
daha doğru olduğunu ıöylüyor
lar. Ve filhakika eğer zeytin ya· 
ğmm müıterisi varsa, bunu sa
tarak memlekete servet celbet
mek ve bunun yerine daha ucuz 
etyayı istihlak etmek iktısaden 
hesabımıza daha iyiı elverir. 

Zeytin mahsulü bir sene iyi, 
bir sene fena olur. İyi ve fena 
seneler hesap edimce ıenevi 20 
milyon kilo zeytinyağı istihsal 
ettiğimiz anlatılmaktadır. Bu, 
hem ihracat hem de istihlak i
çin kafi gelmezse,bir istihsal az 
lığı karşısındayız ki,bütün dün
yanın istihsal fazlalığından ti· 
kiyet ettiğiı bir zamanda bu, 
en hafif tabirle ayıp olmakla be 
raber, istihsal fazlalaşıncaya 
kadar kıymetli olan mahsulü
müzü satmak ve baıkalarmm 
ucuz olan mahsullerini istihlak 
etmek karlı görünüyor. 

GayrimübadiJler kongresinden çıkan bir grup 

Gayrimübadiller dün 
hayli çatıştılar. 

ANKARA, 26 (Telefon) - ı buradan gönderdiğimiz müdür 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü ile bat harmancmm nezareti al 
Bey cumartesi veya pazar gü- tında imalata ba9ladı. idaremiz 
nü Ankarada beklenmektedir. açılan fabrikayı ve flicude ge
Tahdidi teslihat konferansına tirilen imalatı tetkik etmek üze 
iştirak edecek heyetimiz yarın re üçüncü şube müdürü Necmed 
akşam Ankaradan hareket ede din Beyle lstanbul fabrikamız 
cektir. Hakimiyeti Milliye neş müdürü Albina Efendiyi bir 
riyet müdürü Naşit Hakkı Bey (Devamı 2 inci sahifede) 

Diğer taraftan acaba memle
ketimizde vejetalin istihsali için 
ucuz iptidai madde yok mu? Ye 
jetalin fabrikatörleri de kabul 
ediyorlar ki, ay çiçeği ve pa· 
muk çiçeği tohumlanndan veje
talin imal edilebilir. Ve esasen 
memleketimizdeki ıekiz vejeta· 

idare heyetinin tebdili altı ay 
sonraya bırakıldı 

Gürültü nereden çıkb? 

Gayrimübadiller cemiyeti kongTe 1 çok gayrimübadiller taırada müza
ai, dün öğleden sonra Halkevi salo- yedeler peıinde old~ğu h.alde, salon 

d t ı. d H bozuk bir- (D,,vamı 2 incı sahı!Hle) 
nun a op n ı. ava , 

lin fabrikumın dördü bugün dia ediyorlar. Hatta bir fabrika ı lim ki, Alpullu teker fabrikası, 
yerli mevaddı iptidaiye ile çalı· tör çiftçiye tohum dağıtmağı ve müesıeıe_ etrafındaki köyleri 
fıyor, Diğer dört fabrikanın ne- yetittirilen mahsulü de elverit· pancar yetiştirmeğe teıvik bu
den çalrımadığı soruluncadır ki li bir fiate almağı teklif ediyor. s~su~da çok muvaffakıyetli bir 
mukni bir cevap almamıyor. Ge B 'dd d'kk t bı'r usul takip etmektedir. Tohum 

1 d Ad d ıd ğ u cı en tayanı ı a d - k f ef çen er e apazarrn an a ı ı· İed' A b hangisi doğ· agıtma , u ak t ek avans ver-
mız bir mektupta yalnız o mın· meıe ır. ca a d . mek, ekinleri teftiş etmek ve 
tal<ada senevi 6 milyon okka ay rudur? Herhalde orta a ayçıçe- k" !" rehbe 1 ak 'b· Al 

k
. ld • .. oy uye r o m gı 1 • 

çiçeği tohumu çıkabileceği bil- ği talebi varsa t 11 0 aklguna şd: pullu fabrikaarnın büyük muvaf 
diriliyor ve yetiştirilen mahsu- he yokt~r v~ .~r k~nmı~ . fakıyetle tatbik ettiği usulleri 
lün satılamadıg"ından •ikayet e- ay dçeğı yetıştırırse 11 yet . ştır - f b 'k ) d d h kü' ~ " k h ld b yag a rı a arının a a a . 
diliyordu. Diğer taraftan temas diğine şüphe yo tur, 0 a. e u cük mikyasta tatbik etmeleri 
cltig" imiz fabrikatörler de ay .. i. arz ile talebi bir araya gehrmek · .. k" d" " ) d S mum un ur. 
çeği tohumu almağa hazır ol- , müşkül olmamak izım rr. ı-
duklarını ve bulamadıklarını id rası gelmiş iken şunu söyleye-

Ahmet ŞÜKRÜ 

konferansta gazetesi namına ..... - ............................... _ ........... .. 

müzakeratı takip edecektir. He 
yet lstanbuldan cuma günü 
semplon ekspresile Cenevreye 
hareket edecektir. 

Kudüs 
Patrikliği 

Patrilin intilıahın11 
miisaad11 edilmedi 

KUDÜS, 26 A.A. - Kudüs'te 
müteıekkil ali mahkeme Rum patrik 
liği için gelecek perıcmbe günü ya
pılacak intihaba müsaade edilmeme
sini isteyen layık ve Ortodoks arap
lar lehinde karar vermiıtir. 

Layık ve Ortodoks ara.ı>lar bu 
taleplerine sebep olarak layık ve yer 
li papaslarm iftirak etmiyecckleri 
bir intihabın kanunu esasiye muıa
yir oldujunu göstenniılerdir. 

Araplar Kudüs'te bir arap patriği 
bulunmasını istemektedirler.Ali mah 
keme Rum metropolitler cemaatinin 
esas ni.ı.amname&ini fashetmiştir. 

Bundan dolayı intihabuı yap1lması

na imkan kalmanıı,lıı-. 

Çürüyen 
Tabloları 

Resmimiz içindeki tarihi ve pek 
kıymetli tablolarımızın (Ürüdüğü 

askeri müze binasını göstermekte

dir. Yazısı ve miize müdürü Şükrü 
Bryin hahatı ic sahifemizdedir, 

ediyorl 1 •• 

Şehit tayyareciler için 
bir dakika sükut! 

İhtifale bugün saat 11 de Fatih 
meydanında başlanacak 

Şelıit tayyarecılerimizin namları
m tebcil için bugün saat 11 de fa· 
tih Tayyare abidesi meydanında bü
yük bir ihtifal merıuimi yapılacak
tır. 

Bugün saat 12 den 13 e kadar ba· 
va faaliyeti tatil olu.,.caktır. 

Merasime saat 11 de Fatih parkı, 
Beyazıt, Selimiye, Taksim ve Maç
kadan atılacak toplarla baılanacak
br. Meraaim geçiaine ittirak edecek
lerin sırası ve isimleri fÖyledir: 

Deniz muzikası, Harbiye mektebi, 
.Jbtiyat zabit mektebi, Deniz Harp 
mektebi ve liaesi, Kuleli liseai, Mal
tepe lisesi, Hava Gedikli küçük za. 
bit mektebi, Fırka muzilıau, bir pi· 
yade taburu, bir süvari bölüğü, bir 
topçu bataryası, bir Polis taburu. ' 

Mektepliler: Darüuafaka Erke[ 
Muallim mektebi izcileri F e~zi Ati 
liseai izcileri, lstanbul li~ izcileri 
Kız ~~ . E~kek ameli hay~t 
mektebı ızcalen, Galatasaray lisesi 
iuiJeri. • 

Meras!m programı söyledir: 
Merasım kumandanı olan lstan

bul Merkez kumandanı, merasimi a
çar ve merasim yerinde bulunanları· 
haY11 ,ehillerini ve bütün ~ehitlerl 
selimlameğa davet eder. 

Bunu mütealup bir borazan t~r-. 

• <.' 
Saraçhanebaşında tayyare 

abidesi .. 
fından çalınacak (Ti!) i§8reli ÜZ<'
rine Kıtalar, Mektepliler ve Zabit
ler, Selim vaziyeti alır; Siviller, Şa 
kalannı çıkanrlar. 

Bu anda Fatih parkında, Beyazıt 
Celal~ kulelerinde, reımi daire "" 

(D•vamı 2 inçi sahifede) 
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·zeytinda{lı 
.. ! .................. ;;:;;;. 

-------------~ Yazan: Falih Rıfkı -
~ Şubatta Başlıyor 

I~ Büyük harpte Suriye, Felestin ve Hicaz ida· 
E resinin hikayeler, fıkralarla yapılmış tarihi 

!§ 60 Küsur Tablo -E§ Zeytindağı, Türkiye için ve Suriye için 
55 kaybolmuş bir tarihtir. -55 Falih Rıfkı B., Cemal PafBDın Siyonist, 
ES Arap, Ermeni ve bütün sivil itlerini görmekte 
:= olan büroda çalışmış yegane zahittir. 
E görüşleri, kendine mabaus iial6bu ile = muharrir İmperatorluğun S<"'n aenelerini 
=: adamlarını canlanclınyor. ------ Es<trden bir kaç satır: 
= " M lı d' =: ... u amme ın mezarına doğru gidiyoruz. 
=: Enver Paşanın pomatlanmış Alman hiçimi bıyık· 
=: lorr iistüne, mübarek gözlerinden gaş damlamakta
§ dır. Cemal Paşanın sert sakalı ise giiziiniin mana· 
E sını 6üs6iitü11 ııaklıgan bir kıl maske olmuştur. ,, 
= ----§ l şubatta Milliyet sütun1arında 
~11111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 



(B~ı ı incı sahifede) 
ela yarıya yakın bir lmmı kadm ol
mak üzere 100 kadar ııayrimübadil 
toplanınqb. Saat 14,15 te celaeyi ce
miyet ikinci reisi Celil B. ııçb ve 
bir dakika sonra konııre riyaaet ma
kamıDa mütekait Esat Paıa, katip
liklerini Cevdet ve Muzaffer B. ler 
iıgal ettiler. 

Evveli, idare heyetinin mesai ra. 
poru okundu. Raporda hulisatan 
fÖyle deniliyordu : 

"Geçen konıırede verilen karar 
üzerine, Ankara' da münhasıran ııay
rimübııclillerin iılerile iftipl edecek 
bir büro teıiıini temine çalııtık. Ma
liye V ekiletinde Emliki Milli yeye 
merbut bir kalem ihdas edildi. Fa
kat, bu kalem, ıimdiye kad.., yalnız 
Anadolu'da muavazaya dahil bulu
nan emlakin baıit bir şekilde liıtel ... 
rini hazırlamaktan batka bir f"Y 
yapmamııtır. Bunun için Ankara'cla 
bulunao gayrimübadillerden Eml&k 
Bankası idare meclisi izasınclan Fu
at ve Devlet Demiryolları kalemi 
mahsus müdürü Nüzhet B. ler hük\ı
met merkezindeki gayrimübaclillere 
ait işleri takip etmişlerdir. Kendile
rine arzı şükran etmeyi heyeti idare 
vazife bilir. 

Ankara' da ikinci bir nakdi tevziat 
icrasının temini, Muhtelit Mübadele 
Komisyonu emrindeki 62,500 lngi· 
~ • r. lirasının kurtanlması, ilk tevziat
ı dosyalarmm tetkiki bitmediğin• 
den hisselerini alamıyanlartn hisse
leri verilmesi, kıymetleri mahallen 
ya~ılan tahminlere istinaden ... ıon ~
manlarda t•kiir olunan emlik aahıp 
1tt'"ine ait iıtihkRk,arın verilmesi, iti
rnun evrakları tekemmül ederek is
tihkakları artbnlanlann iıtihkak 
farklarının tesviyesi, irattan olan a
lacaklann resülmale zammile teay
yÜn edecrk istihkak mecmuuna göre 
bonolann hesap ve tevzii, müzayede 
lere hemen başlanması, gayrimüba
diller namına teferruz edilecek mal
lann harç ve ma•raftan muafiyeti, 
evvelce cemiyet tarafmdan vaki me
nafi mukabili tevziattan musakkafat 
ashabi kadar istifade edemiyen ara• 
zi sahiplerine mütebaki paralan ve
rilebilmesi için tqebbüıler yapılmıt 
br. Bunların hemen kaffesi is'af e
dilmiş, yalnız 62,50<? isterlinin Muh
t~!ji Mübadele komııyonundan alın
ması ıimdilik mümkün olamamış, i
radın resülmale zammı tqebbüsü de 
kabul olunmamışbr. Menafi muka
bili tevziattan arazi sahiplerinin ba· 
kiyei istihkakı olan mebaliğin irsali 
de, mevcut iken henüz para gönde
rilmemiıtir. 

Bonoların borsaya kabulü muka
bili emlakin iratları karıılık tutula
rak muayyen bir faiz tahsisini de 
mükerreren rica ettik. Maliye Veka
leti, b'-nolarm borsaya kabulü ve cla
ğıtdan bonolann tebdili mümkün ol
m'ldığını bildirdi." 

Raporun bu noktasında ~bundan 
sonra e-ayrİmübadillere tevzi edile. 
cek bonolann faizli Ye vadeli tahvilat 
mahiyetini haiz olması elzemdire" 
denildikten sonra, Zonguldak'taki 
63 No. lı ocağın nısfı ahten ve kanu 
nen ııavrimübadillere ait iken lktı
sAt Vekaletinin "gayrimübadillerin 
sermayeleri ocağı iıletmeğe müsait 
değildir'' diye mezkılr nısıf hi1&enin 
müzayedeye konulmasını istediği 
kaydedilmekte ve fi;yle denilmekte
dir: 

· Başvdü.let celileye ve Dahiliye 
V <ki.leline müracaat ettik. Bir kaç 
ga;rimübadil sermayelerini birleıti
rirse bu ocağı yedi vahitten iyi iıle
tir, dedik ve mevzuu bahis hissenin 
hemen müzayedeye çıkanlması lise
bebin minelesbap mültezemse mııklld 
dema bu hiaseye Muhtelit Mübadele 
Komisyonu heyeti umumiyeıince 
konulan bedelin nakden bilistifa py 
rimübadillere tevziini temenni ettik. 
Ma!iye'den alınan cevapta, ocağın 
nıs ' f hissesi gayri mübadillere ait ol 
du i;unda şüphe edibnediği, lktısat 
Vekaletinin mütaleasından Hazine
nin haberdar olmadıiı, yakında nısıf 
hissenin müzayedeye çıkarılacağı bil 
dirildi. 

Müzayede resmi ile bono sahiple 
rinc tevZJ ecdiecek emvalin Tapu bar 
cmdan vesair masraflardan hakiki 
gayrimüoadıllenn mu.-J tutulması 
tcşebbu•.ımliz de l\llaiiyece kabul e
dilmiı, bu hususta hazırlanan liyiha 
Mcc.isi illinin Önümuzd<0ki devresin
d i ntacı kuvvetle memul bulunmut
tur. ' 

Rapor "işte yaptıklarımız. .. şimdi 
i'tcr~eniz vekaletimizi ifada devam 
ederiz; isterseniz ar.zu edenlere ter· 
ki rncvk.i ebneğe hazırız ' diye biti· 
yordu. 

Raporun kıraatı bitince çok hara
retli münakaşalar başladL Fazlı Ne
cip B. bonoların kıymetini muhafa
za edemediğinden tiki.yet etti. Mü
tekait Miralay Hüsnü B. musakka
fat sahiplerine % 2 olarak yapılan 
tevziattan arazi ıahiplerinin üç ruhu 
eksik istifade etmiı olduklarından ha 
hisle tenkidatla bulundu. 

Avukat Yanyalı Ali B. bir daha 
böyle bo:>o istemeyiz" dedi ve he
yeti idareye ,iddetle hüeum ederek 
tunları aöyledi: 
-~ Heyeti idare, vazifesini hüınü 

ifa etmemiı, iza kendi fahıi menfa 
atlarını temin için gayrimübadillerin 
menfaatlerine bigane kalmı§tır". 

Cevat Meruı, lıqıail Şefik Beyler 
de bonolar ve diğer hususat etrafın 
da şikayetlerde bulundular. 

Mustafa Arif B. heyeti idarenin 
vazifesini ifaya çalıştığını, Celal Ga. 
lip B. Tı·ikupiı çiftliğinin parça par. 
ça müzayedesi için cemiyetin Mali
yeye müracaat etmİJ olduğunu aöy. 
lediler. 

Uzun ve hararetli miiııakaşalar
clan sonra, Gazi Hz. ne, Ba,nkil, 

(Ba~ı l iaci sahifede) 
müddet evvel Beruta gönder
mittik. Fabrikanın son sistem 
makinelerle mücehhez bulundu 
ğu ve tesisatının pek mükem
mel olduğu görülmüştür. Tet· 
rinisaniden itibaren piyaıaya çı 
karılan mamulatmuza da hal 
kın büyük rağbet gösterdiği 
memnuniyetle mütahedo olun
mutlur. 

Suriyedo müteahhitlerimi2le 
rekabet eden "Kalan" tirketi 
müteahhitlerimizin mııamelah· 
m kötüleyerek müatelılikin na· 
zarmdan dütürmekiçin muhtelif 
tekil ve suretlerle propaganda 
yapmaktadır. (Les ec:hoa de Da 
maı} gazetesinin 4 kanunusani 
932 tarihli nüshasındaki netri· 
yat ta bu cümledendir. 

Memleketimizde yetişen tü
tünlerin dünyanın en nefis tü· 
tünleri olduğu cihanca malfun 
olduğu gibi Berut fabrikasında 
imal olunan ıigaralar da doğ
rudan doğruya idaremizin gön
derdiği yaprak ve harmanlan
mıt tütünden yapılmaktadır. Bu 
propagandalar mamulahmızın 
Suriyede gördüğü rağbet karşı 
amda rakiplerin ne derece endi· 
te etmekte olduğunu gösteren 
bir delildir. Tütünlerimizin ne
faıetini yakından bilen muhte
rem Suriye halkının bu propa
gandalara ehemmiyet vermeye
ceğine kuvvetle kaniiz • ., 

Bir bina meselesi 
tetkik ediliyor 

Tütün İnhisar idaresinde Ma 
!iye müfettişleri tarafından tef
tişata devam edilmektedir. Te
renüh eden ma!Unıata göre, i
darece bir müddet evvel Osman 
lı Bankası karıısmda olup 80 
bin liraya satın alınan ve 20 bin 
liraya yakın tamirat ve tadi
lat yapılan binanm mübayaaaı 
meselesi tetkik edilmittir. Bu 
binanın Maliye vekaletinin de 
tasvibile alındığı anlatılmıtsa 
da bu hususta bazı noktaların 
tamikma lüzum görüldüğü an
laşılmaktadır. 

Şehit 
Tayyareciler 

(Başı J inci sahifeck) 

mües11eselerde ve limanda mevcut 
ııemilerdeki bayraklar yavaı yavaı 
yanya kadar indirilir. 

Bütün gemiler ve fabrikalar dü
düklerini çalarlar. 

Herkes ve bütün nakliye vasıta
ları (tramvay, otomobil, araba. ... ) 
hürmet için bir dakika dururlar. 

Bu vaziyet ve ıükun bir dakika 
devam eder. 

Bir dakikamn hitamında, mera· 
sim kumanclaınm emrile çalınacak 
ikinci bir (Ti) iJareti üzerine selam 
vaziyetine nihayet verilir. Bayraklar 
tekrar çekilir. düdükler ıuıar. 

Hitabeler: Bunu müteakip, mera
sim mahallindeki tayyare abidesi ö
nünde; 

a - Ordu namına hava zabitlerin
den, b - Tayyare Cemiyetinden, 
c- Halk namına tehir mecli•inden, 
birer zat tarafından üç hitabe irat e
dilir. Hitabelerden ıonra muzika, 
matem havası çalar. Matem havasnu 
müteakıp; bir zabit kumanduında 
Harbiye mektebi talebesinden bir 
manga, manevra fiıeğile üç defa ha 
vaya ate§ eder. 

Bundan sonra davetiyeliler (plll'o 
kın tramvay cihetindeki trotuvarma) 
geçerler ve merasinı geçişi baılar. 
Merasim geçiıinden ıonra merasim 
biter. Merasim ııeçişine iştirak eden
ler, o aıra ile Beyazıta kadar gider
ler ve oradan sonra yerlerine avdet 
ederler. 

Kolordu; Belediye, C.H. Fırkası 
ve Tayyare Cemiyeti Tayyare abi
desine çelenk koyarlar. Ayrıca arzu 
edenler çelenk koyabilirler. 

Davetliler için kıyafet: Jaketatay, 
ıilindir şapka mecburidir. (Parkın 
dahili davetiyelilere tahıiı edilmiş
tir.) 

Meclia Reiai Paıalara, Maliye Veka
letine tazim telıırafları ke§idesine 
karar verildi. Heyeti idare intihabı. 
om 6 ay sonraki konııred• tecdidi 
muvafık görüldü. 

Gayrimübadillerin mütebaki % 
80 istihkaklarının faizli ve vadeli bo· 
no olarak tesviye edilmesi için teteb 
büsat icrasına karar verildi. Ayrıca, 
bonoların bu ıuretle verilmesinin ve 
ııayrİmübadillerin müzayaka ve iı
braplarının temini tehvini istirha
mında bulunmak üzere Gazi Hz. ne 
bir heyet gönderilmesi kararla§tırıl
clı. Bu heyet, Esat Paşanın riyasetin 
de Saadet, M•hsu Hanımlarla Nüz
het, Osman Faiz, Hüsnü, Hamdi ve 
Cevat Meruı Beylerden mürekken 
olarak seçildi. 
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Cenevreye 
Doğru! 

Murahhaslar peyder
pey yola çıkıyorlar 
LONDRA 26 (A.A.}- Tah 

didi teslihat konferaıu rei•i M. 
eHnderson Perşembe sabahı Ce 
nevreye gidecektir. 

M. Moachanoff Parisl 
tırkediyor 

PARlS, 26 (A.A.) - Bul
gar Baıvekili M. Muşanof M. 
Lava! ve Flandin ile görüttük· 
ten sonra Cenevreye gitmek Ü 
zere yann aktam Parisi terke
decektir. Mumaileyh tahdidi 
teslihat konferansında Bulgaris 
tanı temsil edecektir. 

M. LittJinoff'un beyanatı 

MOSKOVA, 26 (A.A.) -
M. Litvinof Cenevreye hareket 
etmeden evvel ademi tecavüz 
misakı akdi için garp memle
ketleri ile girişilmiş olan müza
kerelerden bahsederek Sovyet 
Rusya tarafından teklif edilmit 
olan miaaklar ahkamının pek az 
muğlak olduğunu ademi teca· 
vüz taahhüdatı ile misakı imza 
eden devletler arasındaki musli 
hane münasebetleri ihlal edebi
lecek bütün unsurların izalesini 
ihtiva etmekte bulunduğunu 
söylemittir. lki taraf, musliha
ne müna•ebetlerini tarsin arzu. 
aile hakikaten mütehaasi• olduk 
lan ve batka bir gaye takip et
medikleri takdirde yapılan mü
zakerelerin ıür' at le iyi bir neti-· 
ceye isali mümkün olur. Fen
landiya ile yapılan ve muVPffa· 
kıyetle neticelenip iki hafta zar 
fmda bir misak imzası suretile 
nihayet bulan müzakereler bu
nu iabata kafidir. Fenlandiya ._ 
le yapılan müzakerelerin küta· 
ıbndan birkaç hafta evvel Le
histan ile batlamıı olan müzake 
reler de dün hitam bulmuttur. 
Letonya ile giritilmit olan mü
zakereler betaatle terakki et
mektedir. Eatooya ile birkaç gü 
ne kadar müzakerata giritile.. 
cektir. F enlandiya ile akdedil· 
miş olan misak, iki akit tarafın 
beynelmilel münasebatta bir ai 
yaıet aleti sıfatile harpten fera 
gat edeceğiıı.ıi ve diğer tarafa 
karşı ne yalnız batına ve ne de 
diğer bir devletle birlikte ne ka 
rada, ne denizde ve ne de hava 
da hiç bir tecavüze giritmeyece 
ğini ve diğer tarafa kartı kat'iy 
yen harp etmeyeceğini natık bu 
lunmaktadır. Fazla olarak, Sov 
yet hükfuneti bir madde ilavesi 
ne muvafakat etmiıtir. Bu mad 
de, iki taraf arasmda mevcut a· 
nzi ihtilaflarını bir şiddet hare 
keti ile halletmeğe matuf bütün 
teşebbüslerin bu şekilde vücude 
getirilmiş olan misakı ihlal te
lakki eylemektedir. Miaak, iki 
memleket arasındaki münase
betleri her türlü tiddet hareke 
tine karşı tamamile himaye et
mektedir. Sovyet hükiimeti, 
timdiye kadar hüsnü niyetini 
ve kaf derecede ispat etmit 
ve bu misaklan akdetmek husu 
ıundaki samimi arzusuaunun de 
Iilini irae eylemittir. Maama· 
fih bu misaklarm tahakkuku, ~: 
ğer tarafın hüsnü niyetine bağ 
lıdır. 

Neler 
Görüşüyorlar? 

Paris müzakerabna 
büyük 

ehemmiyet veriliyor 
PARIS, 2G A.A. - Matbuat, ad

li ve fenni safhasını ikmal etmit ve 
ıiyaıi safhaya ııirmek üzere bulwı
muf ııibi ııörünen Franıız • lnııfüz 
müzakerelerine büyük bir ehemmi
yet atfetmektedir. 

iki noktai nazann mukareneti i
çin mühim terakkiler kaydedilmipe 
de ezcümle tarta gayri tabi seneYİ 
taksitlere ait olmak üzere yine bazı 
ihtiliflar mevcut bulunmaktadır. 

Le Matin gazetesine nazaran ln
ııillz sefiri M. Tyrrel, alakadar hüku 
metlerin 30 Haziran tarihinde Al· 
manya ile müzakeı"Bta giriımelerini 
ve ayni zamanda Belçika, Fransa ve 
lngiltere hükumetlerinin 1 Temmuz 
tarihinden itibaren Abnanyaclan hiç 
bir tediye talebinde bulunmamağı 
taahhüt etmelerini teklif eden lnııi· 
liz projesini başvekil M. Laval'e tev
di eylemi'ti-

Japonlar Changhai' a 
asker çıkaracaklar mı? 
ı:emiyeti akvamın bu içtima dev

resinde ne karar 
vereceği merakla bekleniyor 

Türk - İran dostluğu 
Iran hükumeti tarafından da bir 

resmi tebliğ neşredildi 
TAHRAN, 26 A.A. - (Reımi 

tebliğ): Türkiye Reiıicümhuru Gazi 
Muıtafa Kemal Hazretlerinin Şah 
Hazretleri haldmıda beıledikleri 
kardetlik duygularını mÜ§arüniley
he ibliğ etmek ve iki memleket ara
sında mevcut an'aoeri ve samimi 
dostluğu Türk millet ve hükiımeti 
t:ırahndao lran millet ve hükiımeti
ne habrlatmak için Tahrana ııelen 
Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüı 
tü Beyfendi lran hükılmet ricalini 
ziy · r~t et~ikten ve iki devletin reia
ler iki ruilletio izhar ettikleri arzu 
veçhil• iki memleket arasındaki dost 
luk rabıtalannı daha ziyade kuvvet
lendirmek maksadile bazı müzakere. 
lerde bulunduktan sonra lran ile 
Türkiye arasındaki hudut hattının 
teıbitine müteallik ihtiliflann hal 
çareleri ve iki devlet arasında ileride 
zuhur edebilecek ihtilaflarm tesviye 
tar21 hususunda Iran hi iı'.imeti ile 
mutabık kalmııbr. 

Binaenaleyh iki memleketin hu
dutlannın tayin ve teshiti hakkında 
bir itilaf aktedilmiıtir. 

Bu itilaf mucibince, üç sene evvel 
Ankarada kararlaıtırdan hudut hat-

bnda hiçbir değiıildik olmayacaktır. 
Ain clai mmtakaaında lran hüku
meti Türkiyeye dar ve uzun bir ara
zi parça11 bıralmıaktadrr. Buna mu
kabil Türkiye hükiımeti Bajerghucb 
mıntakasında araziıinden bir kısmı
nı lrana terketmektedir. Türkiye hü 
kiımet Kotour havalisinde münaziüo 
fih araziden bir kısmını lrana bırak
maktadır. Hududa ait itiliflann hep 
ıi bu ıuretle tamamen halledilmiş bu 
lunmaktadır. Bu esasa müsteniden 
bir itilaf imza edilmiıtir. iki hüku
metin mümesıillerinden mürekkep 
muhtelit bir komisyon gelecek ilkba
harda mahalline ııiderek hudut tat
lannı koymağa memur edilecektir. 

iki hükiımet Hariciye nazrrlan 
bir de hakem muahedesi imza etmİJ . 
!erdir. 

Tevfik Rü§tÜ Beyfendi ile refa
katinde bulunan zevat münakalat 
yollan ve iktrsadi meseleler ile ika
met, ticaret ve iadei mücrimin muk ı 
veleleri hakkmda lran ricalile mÜ· 
kalemelere giritmiılerdir. 

iki taraf kat'i neticelere varmak 
hususunda ıiddetli bir arzu ııöster. 
mişlerdir. 

• 
lhtısas mahkemeleri-

mıntakaları • 
nın 

1 
Askeri ihtısas mahkemelerl Devletlerin içinde ve dışında her türlü harekatı dikkatle takip 

ettikleri meşhur Çin seddinden bir kısım ANKARA, 26 (Telefon) -ı ca kazaları. 
CENEVRE, 26. A. A.- Cemiyeti ziyaret etmiı ve Japon hariciye neza İhtısa• mahkemelerinm mınta- 5 - Trabzon: Trabzon vila-

akvam meclisi Çin ve Japon mümes retinden aldığı malumat dairesinde kalarile İstanbul mahkemeleri- yeti, Rize vilayeti Gümüthane 
silleri hariç olmak üzre huıuıi bir hareket ettiğini aôyledikten ıonra nin kaza dairesini geçen gün bil ve Ordu vilayetleri, Gireson vi-
içtima yapmıflıt. Kora meselesi hakkında bir başına- dirmi•tim. Bu gün de diğer i'lıti !ayeti. 

On ikiler mecfüinin 10 Kanunu- kale neşreden Pekin Leader gazete- sas mxahkemelerinin mıntakala- 6 _ Sivas : Sivas 
evvel 931 tarihinden evvelki vak'a- ıinin tatilini, muharririnin tevkifini vilayeti, 
lar hakkında bu tarihte verilmi, o- ve 0 makaleden dolayı tarziye veril· nnı bildiriyorum: Tokat vilayeti. 
lan karar daireıinde hareket ede- mesini istemiıtir. Askeri mahkemeler 7 - Sinop : Sinop vilayeti 
c:eği, mezkur tarihten sonraki vak'a- M E Ch , . Asken" ihtısas mahkemeleri Samsun vilayeti, Kastamoninin 
tarı - mevzuu bahis kararla telif • ugene en nın ı ebol c· .. _ k 1 
edilebildikleri takdirde - tetkik e- mıntakaları: n u ve 1

- aza an. beyanatı İ 
deceği Ye başlıca gayretini Şanıı. 1 - Cebelibereket! Cebelibe 8 , 9 - atanbul ••• 
hayda vaziyetinin daha vahim bir ŞANGHAY, 26 A.A. - Harici- reket vilayetinin İslahiye, Dört 10 - Lüleburgaz: Kırklareli 
şekil almasınm önüne geçmeğe haı- ye nazırlığından istifa eden M. Eug' yol kazaları Gazi Antep vilaye vilayeti, Tekirdağı vilayeti, E-
redeceği zanne<!ilmetkedir. ne Chen buraya muvaıelatinde ıu 1 d" ·ı· t" 

Mecliı bilihara her iki tarafı beyanatta bulunmuttur: ti, Maraş vilayetinin merkez ka ırne vı aye ı. 
dinlemiıtir. zaıı. Pazarcık kazası. 11 - Balıkesir: Balıkesir ve T chanıı - Kai - Chek'in Japonlara. 
Şanghagda -;t!ızlyet gergin karıı takip eylediği mevki siyaset 2 - Urfa : Urfa vilayeti, Çanakkale villyetleri 
ŞANGHAY, A.A. _ Burada- Kintcheou'nun iıgalini intaç etmit- 3 - Mardin : Mardin vilaye 12 - İzmir: İzmir vilayeti: 

ki vaziyet sakin fakat çok gergindir. tir. Hariciye nezaretioe geçtiğimin ti. Aydın vilayetinin nefsi Aydın 
Çinli askerler tehir civarında ıiper- ertesi günü iltizam etmit olduğum Adli ihtısas mahkemel11ri ve Nazilli ve Söke kazalan, Ma 
ler hazırlamaktadırlar. siyaset Waıhinııton muahedeıi ile Adli ihtisas mahkemeleri nisa vilayeti. 
Harbinde kanlı hadiseler Kellog misakını imza etmiı olan dev mıntakaları: 13 - Muğla: Muğla vilaye-

letleri bir araya toplıya bilmek mak- 1 - Diyarıbekir: Diyarıbekir ti, Aydının Bozdog" an, Şine TOKYO, 26 A.A. - Şarki Çin 
sadiyle Japonya ile diplomasi muna- vilayeti, Siirt vilayetinin Betiri Karacasu kazaları Denız" 11" Vl·ıa· -demiryollarını muhafazaya memur 
ıebetlerini kat'ebneğe matuf bulunu kazası, Mu~ vilayetinin Genç yeti. 

kıtaat kumandanı Tingchao'nın Har Y 

la yordu. Hakiki kuvveti elinde bulun- kazası, Çapakçur kazası, 14 - Antalya: Antalya ve hinin Çin mahallesi o n Futatien 
durmakta olan Tchanıı - Kai - Chek 2 - Siirt: B-iri kazasından Burdur vilayetlerı." mıntakasına yapbğı taarruz netice- -y 
bu ıiyaıete dü§man olacağını beyan maada Siirt vilayeti, Mut vili.- 15 - Adana.· İçel, Men"ın, A sinde 30 Çinli poliı ve 20 sivil ölmüş 
etti. Bunun üzerine istifa ettim. Fa- yetinin Sasan, Monti kazalan. dana vilayetleri. Cebelibereke-

tür. kat aôyliyebilirim ki: Tchanıı - Kain 3 - Van: Van vilayeti, Ha- tin Ceyhan, Bahçe -e Merkez 
Bu kumandanın aıkerleri tehri Ch k'" taki t kt ld • · • e ın P e me e 0 ugu aıya- kiri vilayeti. kazalan. 

yağına etmiıler ve kendilerine muka setin mantıki inkiııafı Japonya'ya K K 
vemet eden herkesi öldürmüşlerdir. 1 milli h k · dan 4 - ara: ars vilayeti, Be 16 - Malatya : Malatya vi-

kartı 0 an 1 are etin orta yazıt vilayetinin İğdir , Tuzlu- !ayeti. Tingchao'nun ııösterdiği sebep ma- kalkmasım intaç edecektir. 
halli Çin a.keri kumandanlarının M. Chen'in bu beyanab mumailey 
kendisine sormaksızın Harbin mınta hin yakında Tchang • Ka.i. Chek'e 
kaamm kontrolünü Kirin vilayeti kartı milli bir hareket vucude ııetire
valisine tevdi etmek istemeleridir. ceğini iırap etmektedir. 
Askerlerini geri çekmiı olan Ting
chao'nun yeniden hücum ebnesin .. 
den endiıe ediliyor. 

Japonya harp gemileri 
gönderiyor 

TOKYO, 26 A.A. - Bir takım 
Japon harp gemileri Çine mütevecci· 
hen ve ihtimal verildiğine göre Şang 
haya azimet etmek üzere eınralmıf
lardır. 

Pekin' deki Japon maslahat
güzarının talepleri 

PEKiN, 26 A.A. - Japon mas
li:hatgüzarı sabık Mançuri kuman
danı ınareıal Chang-Hıueh · Liang'ı 

Japonlar Şanghaga ask•r 
çıkarıgorlar mı? 

NEVYORK, 26 A.A. - Vaıinıı· 
ton'daki ııazetıe muhabirleri, Japon
larm Şanııhay'a bahriye ailiJı endaz 
lan çıkarıDaı8ruun Amerika' ela hiaıl 
edaceği akislerden dolayı endiı:e iz
har etmektedirler. 

Bu muhabirler hariciye nezareti· 
nin şiddetli tedbirler almasını bekli
yorlar. Amerika gerek münferiden 
ve gerek lnııiltere ile miişterekt>n 
kat'i ve şedit tedbirler alacaktır. 

Herald Tribune, Japonların bey· 
nelmilel imtiyazlı mıntakaya ııirme
leri takdirinde bir protesto yapdaca
ğını yazıyor. 

Mühim bir kaçakçı 
şebekesi yakalandı 

Gümrük muhafaza teşkilatı 
teyakkuz tedbirleri aldı 

Yeni ihbarlar ve izler 
Bir kaç gün evvel lstanbul gümrükleri baş müdürlüğüne bazı kaçak. 

çılık vukuabna dair ihbar vaki olmuştu. ihbarı yapanlar bilhassa buııünler
de şehre külliyetli kaçak e§ya çıkarılacağını da haber vennitlerdi ·. 

lstanhul ııümrükleri baş müdürü Seyfi Bey bunun üzerine esasen mü
teyakkız bulunan muhafaza teşkilatı ve ambar memurlarına fevkalade dik
katli hareket ebnelerini bildirmiştir. 

Dün gümrüklerde aöylendiğine nazaran, gümrük muhafaza te§kilAlı 
mühim bir kaçak vak'ası yakalamıı ve gümrük heyeti teftişiyesi işe vaziyet 
etmiıtir. 

Bu kaçakçılığın bir kısmı üzerinde tahkikat devam ettii!:inden kat'i 
bir ketumiyet muhafaza eclilmekt..dir 

Recep Bey Konyada kon· 
f erans verecek 

KONYA, 26. A. A. - C. H. Fırkası Umumi Kitibi Keceı: 
Bey dün akfamki trenle Adanadan tebrimize gelmit ve istasyon
da fırka erkanı ve mensubioi ile bazı zevat tarafından kartı· 
lanmıttır. 

Recep Bey bugü.nı ziyaretlerde ve teftitalta bulunacak ,yanr 
fırka binasında halkevleri hakkında bir konferans verecektir. 

Anadolunun her tarafında şid 
detli soğuklar devam ediyor 

Gece Y eşilköy rasat merkezinden aldığımız malümata na· 
zaran Anadolunun hemen her tarafında şiddetli •oğuklar devam 
etmektedir. Hararet derecesi, Adanada nak11 2, Ankarada nakıs 
3; Malatyada nakıs 5, Konyada nakıs 7, Eskitehirde nakıa 8; 
Sivaı ve Erzuruında nakıs 10 a kadar düşmüştür. 

Antalyaya da kar yağdı 
ANTALYA, 26 (A.A.} - Dün akşam tehrimize kar yağ

mıştır. Antalya uzun senelerden beri kar görmemiıti •• 

Ankarada da ilkmektepler 
tatil edilecek mi? 

ANKARA 26 (Telefonla} - Şehrimizdeki mekteplerin de 
tatil edilmesi için vilayet maarif müdürlii(ü tarafından sıhhiye 
müdürlüğüne müracaat edilmittir. Sıhhiye müdürlüğü tetkikat 
yapmaktadır. Lüzum görülecek oluna bir hafta ilk mekteplerin 
tatiline karar verilecektir. Talebe mevcudu 6 bine yakın olan ilk 
mekteplerde son günlerde grip hastalannın mikdan 1400 ü bul
muştur. Bundan batka tehrin hemen h er evinde birkaç basta var 
dır. 

Hindistanda kongre azasından 
7 5 kişi tevkif edildi 

BOMBA Y, 26. A.A. - İstiklal giinüniin tes'idi 
· konııre azasından 75 kiti tevkif e<lilmittir. 

-

esnasında 
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T an1ıi Tefrika: 41 Halk her gün coşkun bir hisle camiieri dolduruyor 

Sabatay Zevi 
Nakleden: R. N. 

Bir erkeğin boşadığı kadınla 
tekrar konuşması memnu idi 

Halbuki Sabatay evvelce alıp ta hahamların 
kararı ile boşadığı kadınlarla konuşuyordu 

(Başı 1 inci sahifede) 

tadır. 
Halbuki şimdiye kadar mana 

aını bilmeden dinlediği Kuranı, 
ana dilinden dinlemek hususun 
da gösterdiği büyük iştiyakı 
takdir eden tanınmış ve güzel 
sesli hafızlanınız da bundan 
böyle Kuranı türkçe okumağa 
ittifakla karar vermişlerdir. 

Dün bunun içindir ki küçü~ 
büyük muhtelif camilerde türk 
çe sureler okıınmuştur. 

Ancak bir iki günden beri 
Sabata1•m kadınlara kartı ti. Devrisi cumartesi günü Ha bazı din muharrirleri mevcut 

bu kadar müsaadekir davran- yiın Penga gene sokağa çıka • Kuran tercümelerini yanlıt ve 
maaırun sebebi kadınlar nye- nk Sinagoğa gidiyordu. sakat bulmakta, Kuranın !iyi-

sinde kendi nüfuz ve kuneti- Zaoallı Hagimin 6aıınt1 kiyle tercüme edilememit oldu-
ni artbrmak dütüncesidir. Ka· ğunu iddia etmektedirler. 
dınlara kartı müsaadeki.r da• ftJlt1nl Bu hususta sali.hiyettarlar 
ranarak erkekler üzerinde mü O gün cumartesi, yani ya· nezdinde yaptığımız tetkikata 1 

fur ve rahimdir. Zalimler; bu rasul 
kimdir ki team eder, pazarlarda do
laşır, bir melek nazı! olup anınla be
raber vazetmeliydi, yahut bir hazi
ne kendiıine gönderilmeli, nafakuı
ru tedarik edeceği bir bahçesi olma
lıydı, siz sihirbaz bir adama tabi olu
yorıunuz diyorlar.Bak ıenin bakkın
da neler ıöyliyorlar, dalalete sap
mışlar, hidayete yol bulamazlar. 
Hamdolsun o Allaha ki eğer isterse 
sana dllha krYmetli şeyler vet'ir, ne
hirlerle iska olunınut cennetler ve 
kaaır verir. Anlara de ki: bu dünya
iDI iyi, yoksa müttekılere vadolunan 
ve büyük bir mükafat tetkil eden e
bedi cennet mi? Oradaki ebedi ika
metgihlarmda ne isterlerse bulacak 
!ardır, Allahtan vadinin icrasn talep 
edebileceklerdir. Herkes ve Allahın 
yerine taptıkları rnabutlan da cemet
tiği giln Allahıteala o mabutlara: be
nim buradaki ibadonı siz mi dalalete 

bilmezler. Müminlere raıt geldikleri 
vakit biz de inanıyoruz derler ve ken 
di teytanlannın aralarına girdikleri 
zamansa biz sizinle beraberiz, bun
larla eğleniyoruz derler. Halbuki 
Allah onlarla eğlenir ve anlan çok 
zaman tugyanlannda bırakacaktır. 
Dalaleti hakikatla iıtira eden anlar
dır. Fakat bu ticaretleri kendilerine 
faide vermedi, doğru yoldan ayrıl
dılar. Sağır ve dilsiz ve ana oldukla
rından artık fikirlerinden rücu ede
mezler, bunlar o adamlara benzer
ler ki semavatta gök gilrlediği ve 
ıim,ekler çaktığr zaman ölüm kor
kusundan parmaklarıyla kulaklannı 
hkarlar, fakat Allah kafirleri her ta
raftan ihata eder.'' 

Sülegmanig• camiindt1 
Süleymaniye camisinde de öğle 

namazından sonra hafız Kemal Bey 
''aurei kıyameyi" okumuıtur. 

Hafız Kemal Bey okuyacağı su
reyi iki gÜn segilh makamı üzerin
den meıketmiı olduğu için, tilavet
le büyük bir muvaffakıyet kazanını§ 
ve cemaatin takdirlerini kazanmıt
tır. 

-
Fransızlar askeri hazırlıklarda 
bulunmadıklarını söglegorlar 
PARIS, 26. A. A. - Montag Çaytung gazetesi Fransanm 

mühim askeri hazırlıklarda bulunduğunu, bazı imalathanelerin 
son üç ay zarfında yeniden 55 bin amele aldıklarını ve diğer ta
raftan milli müdafaa için çalışan fabrikaların da ayni miktarda 
amele kaydettiklerini yazmaktadır. 

Bu haberler aali.hivettar mahafil tarafından kat'iyyen tekzip 
olunınaktadır. 

Rus heyeti de Cenevreye gitti 
MOSKOVA, 26. A. A. -Terki teslihat konferansına me

mur Sovyet heyeti murahhasası M. Litvinofun riyaseti altında 
Ceoevreye hareket etmiıtir. 

M. Litvinof hareketindes ene! Sovyet Ruayanın komtu ııarp 
memleketlerile ademi tecavüz minkı atki için yapmakta olduğu 

müzakerata dair istizahta bulunan Tası ajan11 muhabirine Rus· 

•ya tarafından teklif olunan misak metinlerinin basit olduğunu 
ve mevcut dostane müzakerata ihlal edecek vekayii izale gayesi. .. 

ni takip ettiğini söylemittir. 

essir olmağı dütünmüttür. hudilerce haftanın mukaddes göre böyle bir iddianın hodbin
Kendi taraftarlan arasında ka· günü olduğunu dütünerek ken likten başka ınina ve mahalli 
dınlann da bulunması ne mü· diıine kimse tarafından bir zi- yoktur. Memlekette yapılmış 
him bir muvaffakıyet amili ola yan gelıniyeceğini düşünerek muhtelif Kuran tercümeleri ol
cağını hesap ediyordu. bu emniyetle sokağa çıkan a· ınakla beraber bunların hiç biri 

Süleyrnaniye camisi dün her gün- 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
kü lahuti sükunetini ve tenhalığını 
kaybetmiı, hafız Kemalin türkçe Ku 
ran okuyacağını duyan hayrankarla 
n tarafından hemen hemen lebalep 
denilecek derecede dolmuıtu. 

Sabatay evvelce alıp ta ha- damcağız, çok geçmeden hata- si için yanlışlık mevzuu bahis 
hamlann kararile boşamış oldu sını anladı. Sab~t~y'ın . Sına· değildir. Hatta bu hususta sala 
ğu kadınlarla da konuşuyor- goğa cemaatler bırlıkte ıbadet hiyetine pek ziyade itimat etti
du. Halbuki eski an'anelere gö . ettiği sırada çılgın bir mutaas ğimiz bir zat bize aynen şöyle 
•e, bir erkeğin boşadığı kadro- sıp ta Hayim Penganın başka söylemiş tir: 

Hafız Kemal Bey bu kalabalığın 
ortasından müıkülitla geçerek kür
süye çıkınıt ve mukabelesini oku
muıtur: 
~Kıyamet gilnüyle ve kendine lev 

meden nefisle yemin ederim, insan; 
kemiklerini birleştinniyeceğiz mi 
zannediyor?. Halbuki parmaklannm 
ucunu bile yerine koyacağız. insan ö 
nünde olan ıeyi inkar etmek is
tiyor. Kıyamet günü ne zaman gele

la tekrar konuşması ve bir dam bir Sinagoğa gittiğinden haber "- Mevcut tercümeler doğ
altında bulunması memnu olan dar edilmişti. Sabatay Hayim rudur. r~riz bir yanlışlık atfe
şeylerdendi. Sabatay eski zev. Penganm bulunduğu sinago- dilemez. Belki dil ve uslup te
celenle de konuşmak suretile ğun hahamına haber göndere- ınizliği itibarile daha iyi tercü
bu eski an'aneyi bozmuş olu- rek onu dişan çıkarmasını bil- meler yapmak mümkündür. Bu 
yoı·du. Maksadına vasıl olmak dirınişti. Fakat haham yolladı da bittabi yavaş yavaş olacak· 
için, her ıeyi muvafık görüyor ğı cevapta ibadet için mabede tır. Fakat son günlerin yarattı
du. gelen bir adamı dışan çıkart- ğı bu hal karşısında bir 

Bu maksat ise Sabatay'ın mağa kendisinde hiç bir hak az muterizlerin şahsi men 
bizzat itiraf ettiği Üzere, kadın görmediğini s~l'.leyin~,. Saba- faatlerini dikkata almak 
!arın tamamile hürriyetlerini tay artı~ .kendısın~ ~a~~m .. o~~- lazımdır. İşitiyoruz ki bu 
iade etmekti. Kadın, erkeği ınamış, ı.tı~al ,?eını?ı b'."sbutü~ • günkü tecrübeleri beğen-
iğfal ettiğinden dolayı ebedi bir kaybetmıştı. Mesıh., ın verdı meyenlerden birisi bizzat bir 
günahın ağırlığı altında ınah- ği bir emir naaıl oluyor da ye- Kuran tercüme etmektedir. A- · 
kiiın bulunuyordu. "Mesih,, ise rine getirilmiyordu?.. ~a.ba~~y ceba bu tenkitte o hazırlanışın Hafız Kemal Bey Süleymaniye 
"kadın 

1 
bu mahkiimiyetten hiddetinden çıldırmış grbıydı ••• tesiri yok mu? .. " camiinde okuyor .. 

ı cek diye ıoruyor. Gözler kamaşbğı, 
ay husufa uğradığı, güne9le ay birleı 
tiği gün inaan nerede melce vardır 
deyu bağracaktır. Hayır melce yok
tur, o gün berkeı rabbi nezdinde İı· 
tikrar edecektir. O gün inıana sağlı
ğında iılediği ye arkada bıraktığı a
mali ihbar edilecektir. Ya Muham
met: Vahy tamam olmazdan evvel 
lisanını aceleyle tahrik etme biz Ku
ranı kalbinde cemedip lisanımla alru
tacağız, biz Kuranı (Cibril aiizıyla) 
okuduğumuz zaman dikkatle takip 
et, sonra izahat ita11 bize aittir. Ey 
insanlar ıizin zannınız gibi değildir. 
Siz acele ediyor n ahreti unu
tuyonunuz. O İnsan ( Ebu
cehil) inanmıyor ve ibadet etmiyor
du. Kuranı yalan telikki ediyor ve 
yÜz çevirivordu. Sonra ailesine cidip 
tekebbür ediyordu. Saati mevt yak
lqb geliyor, daha ziyade yaklaşıyor. 
O insan kendini bırakacaklarını zan
nediyor. insan evveli kolayca dökü
len bir damla meni değil miydi?Son 
ra Allahm ıekil Yerdiği bir kan pıh
tısı olmadı ını?l,te Allah bundan bir 
çift (erkek ve kadın) yarattı. O Al
lah ölmütü de cliriltmiye lrani deiiJ 

kurta~ag"a memurdu. "Me- Sabatay peşin.de yü_zlerce D h d sevkettiniz, yokıa kendileri mi yol-
ld S - f ün anai camiler e ı ka ual ed k 

sih., bunun için dünyaya gel- ı kişi olduğu ha e ~na~oga .. ır- " arını ybettiler deyu s ece -
mişti. Kadını bu ag· ır günahın !adı. Gün cu. mar .. t€sıydı. Boy le okun rfu.. tir. Senin namın §Bn ve ,erefle yade 

k dd b d her h n Dün hafız Burhan B. sabahleyın" dilsin, seni terikten tenzih ederiz, 
dan kurtardıktan sonra ise ar- mu a es ır gun e. a - senden ba•ka kun' senin himayesine 

· b' d 1 yh nde hare- Kabataş camiinde, Hafız Kemal Bey • 
tık onun erkekle müsavi olma- gı ır a amın a e 1 ı iltica edemezdı·k, ı••-'n sen Anlara 1 k .. h d • · ı öğ e namazından •onra Süleyınaniye ..,... 
sına hiç bir mani olmıyacaktı. kette bu unma guna egı camiinde, Hafız Zeki Bey gene öğ- ve pederlerine dünyanın emYalini 
Sabatay kadınlara bunu telkin miydi?. Fakat Sabatay bunun leden sonra Beyoğlunda Ağacamiin- ihsan ettin, senin zikrini bile wıut
ediyordu. Onun dediklerini din da .ce~.a~~nı bulmuştu. Cuı;n~r da, Hafız Rıza Bey yatsıdan evvel tular, mahvolmut bir kavm oldular 

t k dd lab l Dolmabahçe camiinde, Hafız Nuri cevabını verecekler. Müşrikl....e da-
liyen kadınlar gözlerinden yaş ~1 g~n:-1 ,m, u ~ e;ı 0 • 

1 ır- - hi: i•te mabutlarınız ıizi tekzip edi-. d L k M h e Bey gene yatsıdan evvel f;n,,.&-a • 
akarak artık erkeldenn esare- ı. a ın esı " ın mır ve - .._ yor, sizi ne Allahın azabından lrur-

h k · d h k dd d camiinde muhtelif sureler olı:umu9lar tinden kurtulduklannı düşünü- are etı a a az mu a es e- d tara bilir, ne de size yardnn edebilir 
yarlar, müteselli oluyorlardı. ğildi. ır. !er, sizlerden zulmedenler büyük a-

K abataş camiinda zaba düçar olacakbr diyecekler. 
Bunun neticesi olarak kadın Bu yahudi kalabalıg" ı dog" nı o ·· ı ti ı yarıl Hafız Burhan Bey, Kabataş cami gun ıema bu u ar a ıp me-

l ar Sabatay'a taraftar olmak- ca Aronun bulunduğu Sinago- d kab !ekler nazil olacaklar. Rahmanın ha-
in eki mu elesine aaatl0,15 te bat kiki hükümdar oldugu" go'·rülecek ve 

ta büyük bir faaliyet ve tesir ğa gitmek üzere yola çıkmıştı. lamıştır. Burhan Bey, Davutpaşa ıul 
göstennekte gecikmeınitlerdir. Fakat onlar daha Sinagoğa gel tauisinden mezun olınu,, muhtelif kü"ırler için pek fena olacaktır." 

lnlaliplarda kadmların oy- meden evvel m!'bedin içinde- vazifeler değiıtirdikten sonra ma- Ağa camiinde 
nadıgı" roller ne kadar mühim kiler kapıları kilitlemitleı·, ka- beyn mudzdikabaınla ginniı ve orada u- Hafız Zeki Bey de dün öğle na-

l b 1 • h" d k d'I zun mü et u unmuı, musikiye ta- mazını müteakıp Beyog"lunda Ağaca 
Oldug"u atı'kirdır. Sabatay•ın· a a ıgın ucumun an en 1 e- mame a"<ina · k " el 1---t 

1 d . n • • sesı ço guz ~,.~ miinde türkçe olarak fatiha ve baka 
açtıg" ı yol, muhaliflerı"le de 0 _ rini kurtannağı düşünmüş er ı. li bir lıafızımızdrr. Küçük bir cami 

F k t S b t h kı arak A olan Kabataş camu·· muhakkak ki du"n re ıurelerinden 19 ayet okumu,tur. 
lan mu··cadelesı" bı'r ı'nkıla-fı de- a a a a ay ay r • Haf Z k. B · b d .. k K 

k d 1. . . . . tarih"ı gu"nlen'nden bı"nru· . ve ha~• en ız e ı . ın ura a tur çe u-
ronun en isine tea ımını ıstı- ·~ k - d mekti. Saba tay bütün zmir mühimmini yaşamı§tır. Kadm erkek ran ° uyacagını uyan yüzlerce halk 

yahudiliğini kendine tabi kıl- yordu. Aron Pegna Sinagogun bir çok halk, erke.,den camii doldur daha saat 12 den itibaren Ağacaınii. 
On b h

. d damına çıkarak oradan kaça- muttu. Küçük cami kalabalığı istia- ni doldunnağa başlamış ve geç ka. 
mıştı. un için u şe ır e cak bir yol bulınu§, kendisini ha ki.fi gelmemi§ ve bir kısDD halk lan büyük bir kalabalık ta kapının 
kendisine muhalif olan, gizlice ku t mukabeleyi kapıdan ve pencereden ve avlmın dı,ında dinlemeğe mecbur 
kendi. al-hı"nde çalı9an adamla rtarınış ı.. bü olınuıtur. 

-J ve .. yük kapının perdesi arasından , 
rın her hareketinden derhal Bunu anlayan Sabatay ge- dinlemeğe mecbur olmuştur. Camii Hafız Zeki Bev öğle namazından 
haberdar olabiliyordu. Sabatay ne haykırdı: • dolduran kalabalığın ekıeriyetini !ı:a sor.ra kürsüye ç '°..mıı ve hicazdan 

·ı M d dmlar t~kil ediyordu. Bundan bat- bestelediği ~~eleri olruınağa baıla-
düşmanlarını tamamı e sustur· _ Kapıyı açınız!.. a em ka kadınlara ait olan üstteki ka- mqtır. Camu dolduran halkın ekseri 
mak, her türlü hareket ve faa- ki Aron Pegna kaçtı, o halde fes arka11 da hıncahınç doluydu. Ce- ye~ni tık giyiı;ı.rniı hanımlar teşkil 
liyetten mahrum etmek için neden çekiniyorsunuz?.. Açı- maat sallan arasında şık ve temiz gi ediyordu. Samun Zeki Beyi büyük 

k lıanı1acak t ı be 
• • • •. 1 yı·nıru'• hanımlar go·'ru"lu"yordu. Çok bir zevk ve meınnuniyet iç;nde din-u çare ve vaaı a a- nız, n ıçen gırecegım... • ı · t" Camid b ı ıoğuk bir hava idi. Yetmitini çoktan emıı ır. e u unan bir çok ha 

n meıru buluyordu. Bunun i- (Devamı var) aımı' bir ihtiyar kadın, üıtüste giyi nımlar tiddetle mütehassis olmuşlar 
çin artık lzmir kadısına ınüra· -- -- -- nerd<, ıal atkılanna bürünerek, don dırHafız Zeki Bey etki Fab1ı dersi-
caat ebneğe ihtiyacı da kalına A•keri tebligat ~?;cu ~oğuğİ ı:a~m";;" .. :;:rk~lru".'~ amlanndan Hoca Ra,it Efendinin 
mıttı. Sabatay'm mutaasaıp, 1 eme!'e ge mıı · u n eyıcı oğludur. Tahsilini Celcnbevi sultani 

)er ve bılhassa onlar, upuzun seneler s"nde pıruş ve h-'-zl • d • d 
her emrinı' hemen yapmag" a ha • A k l'k bes' · rf d b" k ı· · · b"I nl · 1 ya .,, •gı pe enn en Emınönü s er ı fU ı n- za ın a ır e ım~11nı. ı e :' ayama tahsil etmİ$tir. Bir müddet Ak•••a 
zır m--'- afızlan vardı. Saba· d d n lruduklan d nled iden lru · - Y un yaıetin en: ka d°. .. dili .' dı b" '- d""- ra~n,I Valide camiinde mÜ•zzinlik yapmıt 
tay'ın dütmanları, "Mesih., in Eminönü kazası kaymakamlı li:" hı oz enk n

1 
e laurudn uKö~ guzed kie' olan H.Urz Zeki Beırin okuduğu su-

aleyhinde bir ıöz ıarfetmenin · • 931 t rihin' ge ayran a ıyor r 1
• ş e reler unlardır: ğından 1 teırinısanı a menberde mukabele olruvan hafızın ' 

bile tehlikeli olduğunu çok de tevziata batlanılmıt olan 9~1 gilzel ıesini dinlerken tee1&üre kapıl Fatiha .~uresi 
geçmeden anladılar. Bu düş· tütün ikramiyesinin tevzıat mavan, gözleri yaşannavan kimıe Hamdü ,ükür, münhasıran bütün 
manla.rdan bir kaçı İzmiri ter- müddeti ıubat 932 nihayetinde yok gibivdi. Bu ağlayı,, kadmlar ara ilemin rabbı ve müşfik ve rahim o
kederek lakenderiye'ye kaç- bi.taın bulacaktır. Bu tan.'h.ten ımdıı hıçkmi(a kadRr varıyordu. Ha lan Allaha mahsustur. Allah elin gü-
maktan bHka çare bulamadı- ed ki ikr fız RurhR'I Bey mukabeleye: nünün malikidir. Sana ibadet ediyo-

-. sonra müracaat ece ~ • a "Mü,fik ve rahim olan Allahın iı- ruz, senden i•timdat ediyoruz. Bizi 
!ar. Yahuda· a·Jı'mlerın· den A- · bınce · ı " miyeleri nızamname mucı ıruv e.. doğru yolda irşat et! Bizi lütfu ni-
ron, Sabatay Zevi'nin yahudi- kat'iyyen verilmiyeceğinden Diye badamı•b. Halnın okuduğu metlerine garkettiğin insanların yo-
lik için brr beli ve felaket ol- mağduriyetlerine mahal kalma• sure, "auretülfüı-kan,, dı. Hemen ca- !una sevket! Senin gazabına uğra
duğunu ıöylemiş, bundan kur mak uz·· ere timdiye kada 931 mi<le hazır bulunan bütün cemaat yan ve doğru yoldan inhiraf edenJe-

1 k 
• h 1 k kalben, mukabelenin uzamaınn re: rin yoluna gönderme, amini" 

tu ma ıçin de, onu ze ir eme ikramiyelerini almamış olan ma men"i edivor ve bu temenni baz,,n 
ten batka çare olmadığını ale- lülin ve tüheda ailelerinin be- hafif n11lhlRr halintle izhar e<lile. Bakar11 suresi 
nen söylemiıfti. Sabatay Ken- men müracaatla paralarını al· rek hanzrn lrulaihna kadar ırötürülü- "Elif ıam, mim. işte sıhhatında 
diıine taraftar olan halkm A- malan. yordu. Burf.an R~v bunu zaten cok- hiç tü~be olmıyan kitap ki Allahtan 
ron aleyhinde YUku bulan ba - tan sezmisti. Mukabelevi mümkün korkanların mürşididir, Alemi gay-
reketi neticesi olarak düımanı ol-luğu k~"•r uzatıyordu. H~fızm ha inananlann ibadet edenlerin ve 

ld Bulgan'standaki emlak •s .. retülfürkan" dan okuduğu kısım kendilerine ihsan ettigımı·· ·z nimetler 
ııın da mag" liip o uğunu ve d fU ur: den fıkaraya tevzi eyliyenlerin ve sa-
sahneden çekilmeğe mecbur ihtilafları Fürkan sared na ve senden evvelki peygamberlere 
kaldığını gördü. Fakat Hayim SOFYA 26 (Milliyet) - inzal eylediğimiz vahiylere ve ha-
Penga isminde diğer kuvvetli Emlak ve arazi ihtiliflannı hal ''lnaanlan ikazetmesi için elfurka- yab müstakbel• iman edenlerin kita-
bir dütınaru Sabatay'ın adam· !edecek olan muhtelit Türk. m (Kuranı) inzal eden Allaha ham- bıdır. Yalnız Anlara raplan rehber 
1 d k km d 

• t t dolsun.Semavat ve arz anındır, evla olacaktır yalnız Anlar bahtiyar ola
arın an Or a ığını ııpa e Bulgar komisyonu bu hafta dı yoktur, teriki yoktur, herşeyi 0 caldaı·dı;, ı.afirlere ihtarda bulun

ti. Yahudiler bu adamın evini içinde muntazam mesaisine bat halketrniş ve her ,eyin mukaddera- mak beyhudedir, çünkü inanmıyacak 
taşa tuttular. Evi basarak Ha layacaktır. hm o tayin eylemittir. Müırikler !ardır. Allah Anların kalplerini ve 
yim Penganayı öldüreceklerdi. onun yerine başka ınabutlara tapb- kulaklarını ve gözlerini bir perdeyle 
Bereket versin ki, günlerden Yeni ne,riyat lar, o mabutlar ki hiç bir ~·v halke- tahtiın etmiştir. Azim bir azap An-
cuına idi. Akşam olmuştu. demezler, kendileri de mahlukturlar, Jar içindir. insanlar içinde bazıları 

ne nefileri vardır, ne zararları, ne Allah ve Ahret gününe İnandık, biz-
Artık cumartesi gecesi olmut· Havacılık ve Spor hayata, ne memata ve ne de ihyaya de müminiz derler, Allahı ve iman 
tu. Sabatay taraftarı yahudiler kadirdirler. Küfredenler: bu kitap edenleri aldatmak İsterler, lakin yal-
cumartesi gecesinin mukaddes Havacılık ve spor mecmuası, Muhammedin uydurduğu bir yalan- nız kendi kendilerini aldatırlar ve 
olduğunu düşünerek Hayim "Hava Şehitleri Nüshası., neş· dır, başka kavimler de anın telifine bunu da anlamazlar. Anların kalple-
p d ld retmi•tir. Bu sayıya Yakup Kad yardım etmisler, onlar evvel gelen- ri rnarizdir ve Allah Anların marıız-
enganın evi önün en ayn ı- ' !erin esatiridir, sabah ak•am ı'mla' e- lannı t-dit edecektir, Azabı elim 

1 V S. • t 1 d l n' Aka Gündüz; Faruk Nafiz , -· ar. e ınagoga op an ı ar. , derek yazdırmı•hr dediler, i•te an- çekeceklerdir. Kendilerine herkes gi 
H • p b • Keınaleddın" Ki.mi Beyler ve da ' ' il ayım enga unun üzenne !arın zalimane iftiralan budur. Sen bi iman ediniz den' idiki zaman biz 
evinden çıktı. Başka bir Sina- ha birçok muharrirler yazı ver- Anlara de ki: semavat ve arzın esra- abdallar gibi mi inanacagız derler, 
go~a giderek ibadetini icra et- mitlerdir. Tavsiye ederiz. rını bilen bu kitabı inzal eyledi, ga- halbuki kendileri abdaldır ve lak.in 

midir ... 

Fira:ealt1 camiind• 
Galatasara·· lioeıi muallimlerin

den ve namdar hafızlarımızdan hafız 
Nuri Bey de gene dün ,.ece Beyoğ
lunda Firuzaia camisinde türkçe mu 
kabele okumuştur. Hafız Nuri Bey 
hemen hemen bütün hayatını musi
kiye yakfetmiı, beıteler vücude ge
tiı~niı bir zattır. Nuri Bey merhum 
lsrnail Hakkı Beyin teşkil eylediği 
musiki cemiyeti azasındandır. Her 
ramazan ıebrin en büyük ve en ka
labalık beş on camisinde mukabele
ye oturtulan bu zat te türkçe Kuran 
tilavetinde cidden büyük bir muvaf 
fakıyet kazanmııbr. 

Hafız Nuri Beyin türkçe mnkabe 
le olruyacağıru ırazetelerde olruyan 
yüzlerce halk daha ak'8JD namazın
da camii doldurmuşlar ve hafız Nu
ri Beyi beklerniye haşlaınıılardı. Ha
fız Nuri Bey "'Eıra" ıureıini intihap 
etmişti: 

Esra suresi 
"Bir gece vakti ahdini (Muham

met salillahu aleyhi ve ıellemi) 
Mesçiti haramdan mesçiti aksaya 
götüren Allahı tealaya hamdolıun, 
mucizeler ıröstennek için o mesçiclin 
etrafındaki bilit ve emakine bereki
h verdik, Allah her ıeyi itidir ve gö
rür. Musaya kitap vet'dik ve beni 
lsrail için bir rehber yaptık, Allah
tan bat ka rappa tevdii umur etmeyi 
niz dedik. Nuh ile zürriyetini ıefine 
ye bindirdik, ,ükreden bir kWdu. 
Biz beni lsraile tevratta: arz üzerin 
de iki defa cinayet iıliyecekıiniz Ye 
hatten efzun kibrile mairur olacak
sınız deyu beyan ettik. 

O iki fesadın batı vadesi ıreldiği 
vakit size kartı gayet tedidülhareke 
kullarnnızı gönderdik, Mabecl.inizin 
içine kadar ırirdiler, vadi ceza icra 
olundu. Andan sonra size anlardan 
intikam almak fırsatını verdik, em. 
valinizi ve zürriyetinizi tezyit eyle
dik, sizi kesretli bir ümmet yapbk. 
iyilik yaparsanız nefsinize yaplDlf 
olur~u.nu;ı., fenalık yaparsanız gene 
nefııruz ıçın yapmı9 olurıunuz, ikin
ci fesadın ceza11 zamanı hülw ettiği 
vakit ıize eziyet etmek ve ınabedini
ze ginnek için düımanlar gönderdik, 
ilk defa olduğu gibi girdiler, herteyi 
tahrip ettiler. Belki Allah size rahme 
der, lakin gene günahlarınıza rücu 
ederaeniz biz de sizi tekrar tecziye e
deriz, cehennem kafirlerin mahpesi 
olacaktır. Bu Kuran akvaıru tariki 
hidayete ıevkeder, müminlere ve a
mali salibada bulunanlara seadet 
tebşir eder. Anlar büyük mükafata 
nail olacaktır. 

Ahrete inanmıyanlara azabı elim 
ihzar eyledik, İnsan şerre nail olmak 
için de hayra nail olmak için de dua 
eder. insan tab'an aculdür. Gece ve 
gündüzü kudretimizin iki nişanesi 
yaptık, rece zulmetini hazfettik, 

gıindüz nurumu izhar ettik, ta ki Al
lahın lutfundan nimetlere nail olma
ğa çalııınız, ve ıenelerin hesabını 
biliniz ve takvim tanzim ediniz, her 
ıeyin tafsilatını Kuranda beyan ey
ledik. Her inıanın boynunda kuşunu 
(Talihini) bulundurduk, kıyamet gü 
nü bir kitap göıtereceğiz, o kitabı 
açık bulacaktır .Ana kitabını oku, 
bugün nefsinin hesabını kendin yap, 
diyeceğiz. Kim tariki hidayete süluk 
edene kendi nefsine hayretmi1 olur, 
kim dalalete saparıa kendi mutazar
nr olur. 

Herkesin taııdığı başkasının yü
kü değildir, içlerinden peygamber 
çıkarmaksızın hiç bir kavmi azaba 
düçar etmedik. Bir karyeyi tahrip et 
mek istediğimiz Yakıt evvela sukki
nından ileri gelenlerine emirlerimizi 
ita ederiz, lakin cürümlerinde devam 
ederlerse hüküm verir, kahru tedmir 
eyleriz. Nuhtan beri aaırlarca ne ka
dar kavrnler helik ettik, senin rab
bın ibadmın günahlarından haber
dardır, hepsini görür. Yalnız sür'
atle geçecek olan bu dünyanın ser
vetini talep edenlere hemen istediği
miz kadar verd:k, fakat sonra Anla
ra cehennemi ihzar eyledik, orada 
herıeyden mahrum ve zelil olarak 
yanacaklardır. Ey insan Allaha ,irk 
koıma çünkü mezmum Ye zelil olur
sun." 

Dolma6alıçt1 cami•inde 
Gene dün gece Dolmabahçe ca

miıinde yatsıdan evvel hafız Rıza 
Bey tarafmdan türkçe Kuran okun
muıtur. 

Hafız Rıza Bey halk ara11nda Be
tiktath elenmekle tanınıruı, ve ırüze1 
sesiyle ittihar etmit. mevlithan ha
fız Rıza Beydir. Tahsilini medresede 
bitiren hafız Rıza Bey eski mecliıi 
meb'osancla, Galatasaray lisesinde 
ve daha birçok yerlerde imamlık, mü 
ezzinlik yapmlfhr. En son memurİ· 
yeti Dolmabehçe camisi imamlıiuhr. 
Hafız Rıza Bey muıiki ileminde ta
nınınıı ıimalardandır. 

Dün gece olruduğu ıüre Fahr su
reıiycli. Bu sureyi iki ıründür meş
keden mumaileyh tilivete raıttan 
başlaıru,, bir çok makamlar üzerinde 
dolaştıktan sonra ıegab makaırunda 
karar kılıruıtır. 

Her zaman tenha olan Dolmabah 
çe camisi dün ırece hafız Rızanın 
türkçe Kuran olruyacağını duyan 
halk tarafından doldurulınu,tu. 

Fatır aare•İ 

''Sema•at ve arzın baliki olan ve 
embiyaya iki,er, üçer ve dörder ka
natlı meleklerle haberler gönderen 
Allaha hamdolsun, hilkati İstediği ka 
dar tezyit ediyor, ber ıeye kadirdir. 
Allahm imanlara mebzulen ihsan ey
lediği rahmeti kimse derli edemez, 
Allah imsak ettiği vakit de kimse ih
san eyliyemez, Allah Aziz ve hakim 
clir. Ey insanlar: Allahm size verdi
ği nimetleri yadediniz, semavat ve 
arzdan size nzk İta eden Allahtan 
başka halik var mıdır. Andan '-!ka 
Allah yoktur, niçin Andan yüz çe
viriyonunuz?. Eğer ıeni tekzip edi
yorlarsa senden evvel gelen Raıülle
re dahi ayni muameleyi yapblar, Ja. 
kin herıey Allaha rücu edecektir. 
Ey insanlar: Allahm vaitleri haktır 
b d

.. • 
u unyanın hayah gözlerinizi kav-

Romanya Sıhhiye 
nazırı gitti 

Atina'ya gitmi, olan Roınanyı 
ııhbiye nazırı prens Cantaeuzene, 
evvelki akşam Daç ya vapuru ile ,el 
rimize gelrniı, geceyi vapurda geçi· 
rerek dün ayni vapurla Köstenceye 
citmiıtir . 

Bir Alman profesörü 
geldi 

Alman profesörlerinden M. Kut. 
tig 'ehriınize gelrniıtir. ---

İtalyanın Mersin 
konsolosu 

ltalya'nın Mersin konsolosu M. 
Mochi Merıin'e gitmek üzere ltalya 
elan §ehrimize gelmittir. 

Paraşütçü tayyareciler 
gittiler 

Şehrimizde ve Eıki,ehirde para
fÜt tecrübesi yapınıı olan tayyareci 
M. Rene Vincent ve Alexandre 
Veenıtra Belçika'ya avdet etmiıler
clir. 

Boğazlar komisyon unda 
İtalyan murahhası 
Boğazlar korniıyonunda ltalyan 

murahhası bulunan prens Livio Borg 
beae ftalya'dan tehrimize gelmiştir. 

M. Marinetti gitti 
Futuriste ltalyan şiiri M. Mari

netti dün akşamki ekspresle zevcesi
le birlikte ltalya'ya avdet etmiştir, 

Balkan konferansında 
Yunan murahhasları 

Balkan konferansı Conseil'i içı i
mamda hazır bulunacak Yunan be
yeti moralıhıuasmdan M. Papant •
tasiu, Myloııas, S. Lovertor, Bakal
ba11is, Selanik Darülfünunu müder
rislerinden M. Spyropouloı ve Sulh 
dostları cemiyeti katibi umumisi M. 
Papadopoulos bu hafta içinde Yu
naniatandan 'ehrimize gelect klerdir. 

Fınncılar heyeti 
idarelerini seçtiler 

Fınncılar cemiyeti yeni idare he. 
yeti intihabı dün Cemiyetin Galata 
Havyar hanındaki merkezinde ya 
pılmı.tır. 

Polis müfettişlerinin 
salahiyeti 

Polis müfettiılerinin vazife ve sa· 
Wıiyetleri hakkında yeni bir kanun 
IAyİhaaı lıazırlanmı,br. 

Hikmet Şevk\ Beyin 
katili hakkında karar 

ANKARA, 26 - Hakimiyeti 
Milliye muharrirlerinden merhum 
Hikmet ŞeYki Beyin katili ,oför Ce. 
mal hakkında Ankara ağır ceza mah 
kemesinin verdiği karan temyiz mah 
kemesi nakzetmİftir. Temyiz mahk< 
meai toför Cemalin cezasının tayinin 
de esbabı muhaffefenin nazarı itil.a. 
ra almmaıı lüzumunu ileri ıÜrmÜL 
tür. • 

Ankara ağır ceza mahkemesi es
i<! kararında ısrar etmiıtir. Bu va
zıyet ı.ar.11mda dan temyiz mahke 
mesi heyeti umumiyesinde tetkik e
dilecektir. 

Tütün kongresinde 
iktısat vekaleti 

ANKARA, 26 - Tütün kongre
sinde ikbsat Yekiletini müp.virler
den Habip Edip Bey temsil edecek
tir. 

Rio de Janeyro Elçin . 
istifa etti 

raıdırması.n, gurur; Allah lıakkmda 
baairetinizi bağlamasın • Şeytan si
zin düımanınızdır, Ana düıman na~ 
zariyle bakınız, o kendine uyanları 
cehennem ateşine sevk eder. Küfre. 
clenler azabı tedide düçar olacaklar
dır. lyrnan edenler ve amali aaliha
da bulunanlar mağfirete ve büyük 
mükafata nail olacaklardır. Bulutu 
sevkeden rüzııarlan Allah gönderi
yor, biz bıiluto kurumuı bir belde
ye sevk ve ölmüı beldeyi ihya ede
riz, sizi de badelınevt ihya edeceğiz. 
Kim izzet isterıe Allaha İtaet etsin, 
çünkü izzet kirnilen allabtadır. Ev
vela Allah sizi topraktan, sonra me
niden yarath, sizi iki cinse ayırdı, 
kadmlar Allahin ilmi olmadıkça ha
mile olamazlar, kitapta yazılı olmalı: 
sızm Ömre biç bir fey ilave veya 
ömürden hiç bir tey tenkis oluna
maz. Bu Allah İçin kolaydır. iki de
niz biribirine benzemez, birinin su
yu serin ve tatlı Ye şürbe salihtir 
diğerininki acı ve tuzludur her i
kisinde taze balık yersiniz v~ tafıdı
ğınız müzeyyenatı iıtihsal ederıi
niz. Ey insanlar: ıiz Allaha muhtaç ANKARA, 26 - Rio de Janeyro 
fukarasınız, Allah ise ııani ve hamit-1 orta elçimiz Ali Bey istifa etmİt "" 
tir!' 

1 
:Öyo'dan hareket etmi9tir. 



Nlc;:I"' 

daima 

Beş dakika evet müthiş surette dışım 
ağrıyprdu. Muhakkak dun akşam üşü
müş olacağım. iki tablet" AS PİR i N,, 
aldım. Şimdi tamamen geçti. 
• ASPİ R i N,. in sizin de ağrılarınızı ve 
sinir bozukluklarınızı böyle çabuk ge
çireceğine eminim .. 

Sanayıi Milliyeyi Himaye 
etmek 

Kendi kendinizi 
himaye demektir. 

1913 Londra 
5un'i Portland ASLAN çimentosu sergisinde aı rın 

mact.J.ı.~ 

Türk işçiliğile 
Türk mevaddı iptidaiyesile 
Türk kömürü ile 
Türkiyede imal edilir. 

MİMARLAR 
Danca, Zeytinburnu ve Eskihisar fabrikalarının 

A S L A N Çimentosunu 
kullanınız 

Daima aynı 
ırıükemmel cins 

KARON 

En yüksek muka\emet 
kahiliv..ti 

ALMAN KlTAPHANESl 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

• ÇİFÇİLER ~ ÇiÇEKÇİLER St~' . 

SEBZEC(LEP. 

C.P. ve Novo markalı müstahzarah kuılanınız 
Çiçek-Sebze-Meyva-Bağ ve hububat ziraatine 

Mahsus giibreler 
Nebatat hışerıtının itl trını mahsus kuvvetli müstah1ar~ı v~ 

pulvcrizatör mezruatınızi tahrip edrn hasıalıklanndan 
vikaye l~in ıntikriptogamik ıerkipltr, 

"Rivoire Peore & Fils"in her türlü soğan çiçek ve tohumlan 

Sahş mahalli: V. HA YLER ve Ski 
fstanbul Çakmakçılar yokuıu, bOyük Y l'ni han · No. 22-23 

Tel. 2,1278 

31185 numerolu biletle 

200,000 lirayı kazandıran 
Karak6y'de eski Borsa Hanı a1tını:'aki M. Gazi gişesini 

talisizlikten fikayet edenlere taı siye ederim. Turhan ~ 

Ankarada LOZAN PALAS Oteıi 
28 Kanunusanide yeni binasına taıımyor 

Bu kere Bankalar ca.d.ck6indeki yeni binasına taşmacak olan LO
ZAN PALAS oteli Ankarada tam mana..ile i.Jk defa olar.ık asri bir 

anı erım ercumesı 

TÜRKÇE MUSAFI ŞERİF 
Büyük kıt'a 719aahife kuram kerimin eski ha·fle basılmıt tamam tercümesidir. 

"Sühulet" Kütüphanesi mühürüne ve 719 sahife olmasına dikkat ediniz. 
Hediyesi müzeyyen ciltli 200, v.11raklan yaldız ciltlileri 250, birinci nevi kağıtlı 
fevkalade yaldız ciltliler 300 kuruştur. 

Satıı yeri: Sühulet kütüphanesi 

tlAMIZI BEVLIN ( ASiT UR1K ) KURBANLARI 
Tıp akademisi reisi o;abıkı profesöı 

( Lansero )tarafından tavsiye edilmiştir 
Paris hastahaneleri muıaahhitleri 

damla (inme) 
fartı semen 
romatizma 
!ilamı mafsaliye 

Şatelen müesse:;atı 

15 büyük mÜkiifB1 

M.mı:u ....... ! (asit urik) ile zehirlenm iş , 'l)am ve ıztırahatın 
tahb tehdidinde bulunmuş olanlar ancak 

NAL 
aayesınde balas o:abilirler. lira urodonaJ; hamızı bevlı 

halleden yegane maddedir. bılümum ecıahanelerde satılır. 

--MÜSKiRAT iNHİSARI TARAFINDAN 
inşa edilen 

TEKIRDAG KAVININ iLK MAHSULÜ 
KIRMIZI ve BEY AZ 

p A 
' Piyasaya çıktı - Şişesi 
Beyoğlu mağazası Tel. Bey. 2290 

50 kuruş 
1 Galata mağazaf ı Tel. 4861 dahili 27 

• BONO (.~MAMA Dr. Hakkı Şinasi 
avrunuzun en sıhhi gıdası) 

--•Doktor 4m-m!!!! 

Ahmet Rasim 
Etfal hastanesi dahili 

hastalıklar mütehassısı 

1 

. 1 Şişli, Yeni istasyon, Sebuhyan a-
Askerf fabrıka· partımam ikind kat 4 numam. 

lar iliftl&rl Hergün 3 den 8 e kadar hasta 
ı kabul eder. 

YÜZ TON HURDA DEMİR ı=====:;===~ 

=Er~::~'.:: ~M!Mj 
lipl rin ~ için her gün j 
ve miin.aksaya girmek için de KARADENİZ 
o ıgün teminat (teklifat) ile .

1 

POST ASI 

müracaatı. (2*•; * 1 Erzurum 
16-1-932 tarrhinde pazarlık-

ları yapılan 10 adet tezgah me vapuru 27 K. sani 

yanında bulunan 9 No. lı Blok ÇARŞAMBA 
Freze tezgahına teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden 10 

1

1 No. h hassas maldı:ap tezgahı
na da talip çıkmadığından pa- 1 

.:aırh'.darı 3-2-932 gününe tehir 
edilmiştiır, Taliplerin müracaa
tı. (311) 

~ü aksamı Sirkeciden ha
·eketle ·(Zonguldak, İnebo
u, Samsun, Ordu, Kireson, 
Trabzon, Sürmene Rize ve 
Hope) ye gidecektir . 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
'l clkenci hanındaki acente
' iğine müracaat. Tel. 21515. 

alır, aatar ve ipotek ya· 
par. Balıkpazar Maksudiye 

Han No. 35 M. Derviş 

~ uncü kolordu 
llinları 

1stanıbul yollama müdiriyeti 1 

emrindeki kanije motörüniin 1 

münaJrasası bir hafta talik e
dilmiştir. İhalesi 27-1-932 ta
rih ç~ günü saat 13 te 1 

· komisyonumuzda yapılacak- j 
tıır. Ta!liplerin şartın.amesini al 
mak üzue her gün 3.comi.syanu : 
muza ve motörü gönneık üze- j 
re yollama müdiriyetine ve 
münakasasına iştirak edece!k
leııin de vakti muayyende lro
misyonumuza müracaatları. 
(50) (288) 

FERIKÖY (HAMAM)da 

şekilde arzı endam e<l~ektir. Otel bütün konforu haiz olmakla be- lııtanbul ikinci iflas memurluğun 
TAViL ZADE Vapurları 

AYVALIK POST ASI 

( 400 mıetre müralılııun.de) beton 
arme vasi mahal SATILIK VEYA 
KİRALIKTIR. Zemin iratT ve ta

raça olıc 6rtü.lmilt bir kattan mü
"'k kıeıp.ti r. 

raber milkemmol bir lokanta,paatahan.e birahane ve eğlence aa.lonları ha dan: Müflis Hatapkapılı evlAtları 
zırlanmı§tır. Me§hur Viycloniııt FRİDMAN'm tahtı i.daret1inde bir şirketine ait ve Asma altında 18-20 
oclu:stra takımı her gUn çalgı çalacaktır. Cuma ve pazar günJeri lf No da mevcut biri Büyük biri kü-
dan sonra tedaneaı:ı ya,pılacalrtır. çük iki kasa ve yine ayni caddede 

Alaturka ve alafranga yemekler için güzide aşçılar tutulmugtur. Hate,pkaopılı hanın.da 2 No J.ı odada 
Muhterem meb'ualıımmızdan ve yilloııek memurlarımızdan ve ecnebi mevcut yazıhane eşyası açık artır-
sefaret erkAnmdan bir çok mümtaz zevat şimdiden pamıiyoner ve ma ile 30 K§nunusani 932 cumarte· 
abone kaY<ledilmektedir. si günü soıat 11 de •tılacağın.dan 

Selamet 
vapuru her 

Birinci kat beher met"' müreıb
lıaı itibaırile 600 kilo ve taraça 300 

kil.o &iklete mütıehammildir. 
Fabrika, atölye vceaircye eılve

ritl.idl1'. Şera.it milsalttir. Teol. B. 
o. 1148. 

• 
ikinci çocuğunuza d 

Bu Bavram 

Bir kumbara alınız! 
l l "'ürkive ls l:Sankas ı 1 

l Devlet bemıryolıarı ıaaresı ııan~a r• 
İdaremiz matbaasında mevcut işler bır vaziyette 1 adı 

57 X 82 eb'adında hurufat ve yine aynı eb'atta bir adet taş 
kinesi ile 40 V 30 eb'admda bir adet pedal makinesi bilrnüzay, 

de satılacaktır. Müzayede 1-2-932 tarihine müsadif pa2art 
günü saat 14 te Haydarpaşa matbaa Müdürlüğünde icra kıln 
caktır. 

Talip olanların her gün mat'baaya müracaatla ma:kinel 
görebilecekleri ve matbaa ile Haydarpaşa mağazasından 

müzayede şeraitini müş'ir şartnameyi tedarik edebilecekleri 
müzayede günü ve saatinde matbaa müdürlüğünde hazır bulu 
malaırı ilan olunur. (217) 

Ramazan bayramı münasebetile bilfunum Devlet Demiryoal 
rmda (Erzurum ve Mudanya hatları hariç) seyahat edecek y 
culara biılet ücretlerinden yüzde 30 ve An.kara ile Haydarpa 
istasyonla.ırmdan hareketle bu iki istasyon arasında ve muht 
lit katarlarla seyahat edeceklere de yüzde 40 tenzilfıt yapıl 

Tenzilfıt müddeti, 4-5 şubat 932 tarihinden 14-15 şubat 932 t 
riıhine kadar on gündür. Tenzilatlı tarifeden mer'iyet müd<l 
tince, mevcut yolcu kataırlarma ilaveten Ankara ile Eskişeh 

arasında 96 ve 97 numaralı rnuıhtelit katarJar da seyrüsefer ed 
cektir. Bu katarlar Haydaırpaşa - Konya arasında işleyen 7 \ 
8 numaralı muhtelit katarlarla &kişehirde birleşecektir. A 
karadan 22,30 da hareket edecek olan 97 numaralı muhtelit 
tac Esıkişehirde saat 8,57 de Konya muhtelitile birleşerek Ha 
darpaşaya saat 19,25 de muvasalat edecektir. Müteakiben Ha 
darpaşadan 8 numara1ı Konya muhtelitile hareket edip Es.ki~ 
birden 96 katarla Anıkaraya devam edecek yolcular Ankaray 
saat 6,05 de muvasalat edeceklerdir. Fazla tafsilfıt için ista 
yon1anrmza müracaat edilmelidir. (291 

H~TBAHT- L~X~Oll 
r..~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;ı DünJ"uun en birinci tıraş bıçağı 

"ROTBART-LUXUOSA" 

Dünyanın en pahalı tıraş bıçağı 
"ROTBART-LUXUOSA" 

Dünyanın en ucuz tıraş bıçağı 

yine "ROTBA.RT-LUXUOSA"dır. 
1 Adedi 25 Kuruş, 1 O Adedi 225 
Kuruştur. Her Yerde Bulunur. 

Toptan aatıf mahalli: Kürkçübaşı Han, No 4, Galata 
Telefon: Beyoğlu 973 • ____ _. 

GRiP 
Oelmedu1 ve gel~ikten sonra an.c• k 

DEMALGON 
K'.ömprimeleri.le geçer. 

Oilrule blr iki komprime alın ır. 

Bq ve dit ağrılarını !"8kin a1amı 
-'>iyeyi izale eden mü sir bir 

ilaçtır. 

Her eczanede bulunur. 
.. _F'i.·a•tl•e•r•r•eka-be•t-k.ab•ul-•e•lme-E•~-ecede--•e•h•ve•n•di•'r•. -----· taliıp.lerin mahallinde hazır bulun-

"------------------------I maıları ilan okınur, 

Müzayede Tehiri 
. ZA Yl - 24 K, Sani 1932 Pazar gü
ı 

nil 15 1/4 gece köprOOerı harekete· 
den vap.ırda bir n.eki torba deru
nunda Kanuni Sultanm vermiş oıl

Perşembe 

akşamı on yedide Siııkeciden 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
ve Körfez tarikile Ayvalığa a
zimet ve avdet edecektir. 

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

ZA Yl - Maq 1aıtbilı mllhürilmii 
pybıotıtim ~ ıaldığımdıan -
lıislnin hükmi! lıala.dıfı Yln <>kı· 
lllW'. Beba.lide Erlııelı muallim mclo- 1 

tebi lı:ar§ııımd.a Dr. Zıya B, ne...ıin-

Adana Vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

dc Madam Öjıen.I. 

dutu fermam &lişan ilıe 322 tarihin ------------ ------------
Mehmet ve Süreyya Beylerin Balatta Hocaisa mahallesinde de Beykoz maıh~mel ıter'i~ 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Ademi iktidar ve bel 1HT1RA iLANI 

.. Sefaln dllmen.I" hakkında ı ... 
tibsal oıu..n 10 T. Sani 1927 tarih 

'Adana-Karataş yolun\1'11 22 ~ 500 :26 000 K. M. arasında 

(3500) M. tulündelı:i §Ösa inşaatı nık dön bın ~ekiz yüz dok~an 

lira !ldksen sekiz kuruş bedel ve kapalı zari usul ile yeniden mii
ruıka11aya va'Z'Ollurunuştııır. MezkU.. ameliyat ııtıatm 20 inci cu-

Kaıranlrkmeylıane sokağında eski altı dafa 12, ve yeni 16, 18, almış <>l.dıığum tevliyet hilocetl w 
20, 5, 7, 9, numaralı üç bap Apartnnanm 10 Şubat 932 tarihine meşihat bezatını vaıpur derununda 
müsadif çarşamba günü kat'! ihalesinin yaprlacağı muhterem unutıtıuğumdan her kim buldu ise 
gazetenizin 18-1-932 tarihli ııüshasile ilan edilmiş ise de mez- Beykozda YaJıköyünde clcmekçi 

gevtekliğine 
karşı en müessir deva SERV01N 
Jıaplarıdır. De.posu, lstanbu !da Sir
kecide Ali Riza Merkez eczaneel
dir. Taşraya 1~0 kuruş posta hle 
gönderilir. İzmirde lrgat pazarın· 
daki, Trabzonda Yeni Ferah ecza
nelerinde: bulunur, 

ve 577 n.umaralı lhtha be.nıtı bu ı.e.. marteei gi.lnü saat 14 te ihale edileceginden talip dlanların ta-

k • " B d " f 1 d' • 'nd .. ed • 7 bayırında 12 No lu hanede Yusa ur gun ayrama t esa u ey e ıgı en muzay erun 1 Şubat . H H E'--d· • ımamr acı asan ı.w;ııı ıye tcs-
!)32 tarihine müsadif çar1?3mba günü saat on beş buçukta ıcra- j lim edenıe lrerı.disine 10 lira verile-
smın takarroc eylediği iUln olunur: ceği il§n ()]unu.; 

re mevkii flilio Jr.ocımalı üzre abere 
devrüferağ wya i<&r cd.iıleoeğlııden 
talip olanlann Galaı.da Çbııi.J.i Rıh
tım Hanında Robert Ferri,,., mil

raca.atlaorı .iılAoı olunur 

rihi memurda encümeni vilayete ve ke fini görmek i~in <le Na
fia Başmfil:ıendisliğine müracaat etmeleri iliin olunıır.(338) 

MiLLiYET MATBAA SI 


