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Kullanılmış 
Makine 

' 

Ankaradan bildirildiğine rö
re, hükumete takdim edilen bir 
raporda memleketimizde iııkita 
fı zaruri görülen pamuklu men
ıucat işine ehemmiyet verilme
ı i ve bu menıucatı dokuyacak 
fabrikalar manzumesinin yeni o 
larak VEYA AZ KULLANIL
MIŞ bir halde Amerikadan cel
bine imkan olduğu bildirilmek.. 
te imit. 

Böyle bir raporun verildiğini 
bilmiyoruz. Fakat filhakika ve
rilmişse ve raporda mensucat sa 
nayiimizin inki§afı için KUL
LANILMIŞ makine mübayaa
•ı tavsiye ediliyorsa, hüklimeti 
bu yola sapmaktan tahzir etme 
ği bir vazife biliriz. 

Mensucat sanayiimizin inkita 
fı, iktısadi programmı•zın esas
lı hedeflerinden biri olmalıdır. 
Fakat eğer bu inkiıafı kullanıl
mış makinelerle temin etmeğe 
çalıtıraak, tabir mazur görül
sün, topal etekle ke"ana kant· 
ınıt oluruz. 

Sanayi memleketleri arum -
daki rekabeti uzaktan bile ta
kip edenlerce mailim bir haki
kattir ki, bu rekabette makine 
Ve techizatm yeniliği birinci de
recede imildir. Sanayiin tarihi 
de bize ayni hakikatı öğretiyor: 
İngiltere, Almanyaya, ci-
han aanayiindelı:i hakim 
ınevkiini, Jngiliz milleti-
nin bu sahadaki kabi-
liyeti azaldığı için terketmit de. 
iiildir. Jngilizler yeni makine
ler ve techizat ile sahneye atı
lan Almanlarla rekabet edeme
ınitlerdir. Ve bugün hali lngil
terenin en büyük meselesi bu 
eski techizat meselesidir. 

F ranıanın harbi umumideki en 
ınühim kazancı, Alaas ve Lore
nin istirdadı değil, belki sanayi. 
nuntakası olan Şimali Fransa
da yıkılan fabrikalann ve tec
hizatının yerine yeni makine 
\>e techizat ikame edilmesidir. 
Bu, Almanya için Framız ıi
lahlanndan ziyade enditeYi mu 
cip bir vaziyet ihdas etmiıtir. 

Geçenlerde Amerika tarikile 
Japonyadan avdet eden Tokyo 
•efiri Cevat Bey, Amerikada 
amelenin JapOD pamuk mensu
catından mamul tulumlar riy
dikleriııi gördüğünü ve Japonla 
l'Qı Amerika ile pamuk mensu
C&tında naaıl rekabet edebildik 
lerine hayret ettiğini söylemit
ti. Bir müddet sonra bir vesile 
ile JapOll' ticaret mümeasilile gö 
l'iittüğümüzde, mevaddı iptidai 
Yesi Amerikada yetiten ve aynı 
zamanda Amerikanın ihtisası 
olan bir sınaat ıubeainde bu 
ınemleketle nasıl rekabet edebil 
diklerin~ sormuştuk. Aldığımız 
Cevap fU idi: 

- Japonyada sanayiin bu şu 
besi Amerikadan daha yenidir. 
Daha yeni makineler daha mü
kemmel techizat ile çalı9ıyoruz. 

Filhakika sınai rekabette 
l'egine amil, makine ve techi
zat olmadığını biliyoruz. İpti
dai maddelerin tedariki, serma
)'enin faizi, amelenin ücretleri, 
't hacmi, iıtihaal fiatleri üzeri
tıe müessir oluyor. Fakat buı>
lardan daha mühim ve bir defa 
da İ§e ba,ladıktan sonra telifi
•i mümkün olmayan noksan, 
lnakine ve techizabn eekiliği
dir. Kimbilw ~ki de bazı Ame 
l'ikalılar, yeni Japon mensucat 
llıakinelerile rekabet edemeye
eelderioi dü§iinerek, techizatla
rını yenilettirmek istiycwlar ve 
eski makineleri için müfteri ara 
Yorlar. Makinenin az veya çok 
lrullanılmıt olmaaı bir mesele 
l91kil etmez. Bazan hiç kulla
ııılmayan bir makine de ysıi ve 
daha mükemmel icatlardan son 
ra eelı:ir. Eğer memucabn inki
!dı pnıgramı, makine satın al
IDak safhasına gelmİ§se, mutla
ka en yenisini ve en mükemmeli 
ni alalım. Evvela pahalı da ol
'•, sonunda en ucuz makine ye 
ni makinedir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

'Balkan i n 
• - .,M- - ... • • • ' 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. dün Dolmabahçe 

saraymdaki dairelerinde meş 
gul olmuşlar ve akşam üze
ri Emirgiin ve lstinye'ye 
kadar bir gezinti yapmışlar 
ve oradan Şişli tarikile sara
ya avdet buyurmuşlardır • . 

* ~. 
Reisicümhur Hz. dün gece 

Beyoğlunda Türkuvaz lokan 
tasrnı teşrif buyurmuşlar, 
bir müddet varyete numara-
larmı seyretmişlerdir. , 

Türkçe 
Kuran 
Yarın Sultanahmet

te türkçe 
mukabele okunacak . . . 

Camierde türkçe Kuran tila
veti günden güne ı>rtmakt• ve 

Balkan içtiinaı bQgÜn 
Yıldız'da toplanıyor! 

Türkiye aleyhine ittifak yapıldığı 
ha.beri de nereden çıktı? 

Sırp murahhası şayanı dikkat beyanatta bulundu 
ikinci Balkan koaferan11 konsey'i 

bugün ıaat 14,30 ta Yıldız· aarayın
cla Türk heyeti murahhasaaı reisi 
Hasan B. in riyasetinde toplanacak 
tır. Evvela Vali ve Belediye reiıi 
Muhittin B. bir nutuk İrat edecek, 
bunu Hasan Bey ve diier murahhas 
heyetleri reislerinin nutuklan takip 
edecektir. 

Marahhaslar ı•ligor 
Konıey iç •mama alb Balkan 

devleti namına İıi:er murahhas iıti
rak edecektir. Bulgar ve Yusoolavya 
mıırahba&ları dün t ehrimize gelmiı-
lerdir. Bulgar murahhas heyeti meh' 
uı M. Sakazoff'un riyasetinde sabık 
namlarclan M. Toç«f, meb'us M. 
Genaff ve M. Pandoff' dan, Yusoı
lavya murahhaılan da batmurahhaa 
oabtk munakalat nazın M. Yuvano
viç ile murahhas M. Topaloviç'ten 
murekkeptir. Y ugoılavya bükümeti 
konseye iki murahhas ile iıtirak et
mektedir. Yunan, Romanya ve Arna 
vutluk murahhaılanrun bu 1Abah 
ıehrimize muvaaalatlerine intizar e
dilmektedir. 

1 M. Topaloviç'in baganatı 

halk türkçe ku
ran okunan ca
milere akın akın 
gitmektedir. Bu 
gün de ıu cami
lerde türkçe ku
ran okunacak
tır: Sultan Se
limli Hafız Rı
za B. saat iki bu 
'çukta, Çemberli 

( Dün Yugoslavya murahhaaların
dan M. Topalovic' i miaafir olduğu 

· Tokatliyan otelinde ziyaret ederek 
ikinci Balk• n konfrranı'ı İnb'balan 
• e bundan elde edilen neticeler hak
kında fikrini sorduk. M. Topaloviç 
bize §U beyanatta bulundu: 

Dün şehrimize gelen Yugoslav 
murahhasları Sirkedde 

- Balkan konferanılarının Bal
kan memleketlerinin yekdiğerin i t;oo 
nimak huıuıuncla bilyük bir fayda ı 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hava şehitlerinin ruhu taziz dildi 

taşta Köprülü H•fız Nuri B . 

camiinde, Hafız Fahri Bey de, 
gene saat iki buçukta, Sultan 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Heyetimiz 
Bugün geliyor 

Şehre bir çok kaçak 
ipekli sokuyorlardı Dün tayyare abidesi önünde şehitlerimizin ruhu 

takdis edilirken Türk milleti 
ayni an içinde yüksek andını bir defa daha tazeledi Cenevreye gidecek 

heyet Anka
radan hareket etti 

Kaçakçıların ecnebi vapur kum
p~nyalarında da elleri var! ihtifal pek azametli oldu, bir de geçit resmi yapıldı .. 

Tay,.are 19bitleri ihtifali me- niz harp mektebi ve lisesi, Ku Bey rahatsız olduğundan namı 
rasimi dün çok büyük bir alika leli liıesi, Maltepe lises.i, Ha-: na muavini Fazlı Bey, kolordu 
ile yapdmııtır. Dün sabah saat va gedikli küçük zabit mektebi kumandanı Şükrü Naili, Harp 
on buçukta meraaime ittirak e- Fırka muzikası, bir piyacte tabu akademisi kumandanı Fuat, bi
decek kıtaat Fatih Tayyare par ru, bir süvari bölüğü, bir topçu rinci fırka kumandanı Rüttü 
la etrafında ve mektepliler kro bataryası, bir polis taburu, Da- Topçu mektebi kaJnandan1 K~ 
kide gösterilen yerlerde meykj rüttefaka, Erkek muallim mek- mal Pa,alar, Harbiye mektebi 
almı§ bulunuyorlardı. Meraai- tebi izcileri, F eyziiti liseei izci kumandanı miralay Cemil, Ko
me fU kıt'a ve mektepler ittirak leri, Kız ve erkek Ameli Hayat lordu erkim harbiye reisi A
etmi§tir : mektebi izcileri, Galataray lise sım, belediye muavini Hamit 

Deniz muzikaaı, Harbiye mek si izcileri ve parkın içinde davet Beyler, zabitan, tayyareci za-

ipekliler müsadere edildi 

Yeni kaçakçılık kanunu ırümrük memıırlarııu lıüyiik bir sayret ve te
yakkuza ıevketti. Bu tekilde kaçak vukuatnun lo1a bir zamanda çok aza
lacağına hiç fÜpbe yoktur. 

Dün, a:ümrük bat müdürlüfüne bazı ihbar vaki olduiunu ve memur
ların teyakkuza davet edildiğini yazmııtılr. 

Gümrük bat müdürlüiünün aldıiı tertibat neticeci olarak büyük bir 
ipekli kaçakçıhiı meydana çıkarılmııtır. . 

Hariçten bir ecnebi vapuru ile mühim bir parti ipekli limanımıza g.,_ 
tiribnittir. Bunun kaçak ıuretile tehre çdcarılmaJc istendiğini anlaya 
h~aza !"""'ur!-" ~ir taraftan tertibat almakla &eraber neticeye İnli;..':':: tebi, lhtiyat zabit mektebi, De liler bulunuyordu. Burada Vali (Devamı 6 ıncı .sahifede) 
nuılerdir. Bu ıpeklıler tam karaya çdıanlac:ağı esnada -•·-'anar k , ,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, " d d'I ' ' ,.....,. a "U a muaa ere e ı mıtbr. 

Müskirat idaresi tica~ 
ret zihniyeti ile 

hareket etmiyor mu? 
Asım B. tenkitlere cevap veriyor 

Umumi vaziyet nedir? 
Son pnlerde bir alqam sazete

ıinde Mü&lurat inbioanna ait bazı 
itleri tenkit yolunda nqriyat vaki 
olmaktadır. Bu huıuıta izahat al
mak üzere bir muharririmiz, Müıki 
rat inhisarı umum müdürü Aıım B. 
ile atideki miilikab İcra etmiıtir: 

- '1nhiaar idaresinin, İspirto
nun kilosunu 250 kurııta sattığı hal 
de bu iıpirtodan yapb&'ı konyağı 
200 kuruta sattığı ve bunun garip 

• bir ticaret uıulü olduğv söyleniyor . . ' ne cferıınız? 
- Bir kilo ıapirtoclan iki buçuk 

kilo konyak yapıldığına ve bu kon
yağın da. kiloıu 200 kurup satıldığı 
na IUIZllJ'Bn bu ticari muamelede ga 
rabet değil, iıabet olduf u kanaatin
deyiz. 

- ispirtonun, hari~ten kilosu 12 
kuruşa alınıp düyunu umumiye za
manına nazaran 30 misli fazlaıile sa 
tıldığı halde varidatın ancak 3 • 4 
mitli arttığı IÖylenİyor. 

- iki ıeneyi m ütecaviz bir zaman 
dan beri inhisar idaresi hariçten 
bir dirhem bile İ ıpirto almamı§ ve 

(Devanıı 6 ıncı &alıifede) 

Sadakai 
Fi tir 

Tevfik B. Cevat Pş. 
ANKARA, 27 (Telefon) -

Tahdidi t~lihat konferanaına 

Meseleye vazıyet eden Gümrük teftit heyeti ehemmiyetle tahkik t 
yapmaktadır. Bunun kaçakçılığı meslek ittihaz eden ve ec--L' ı cı" 
eli • ı bi .._k • - vapur ar a en o an r ıeue e tarafından yapıldığı anlaıılmaktadır. 

ittirak edecek heyetimizin bura _ ... lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW/tt.;. 
Tayyare cemiyeti ev- da bulunan azalarından murah- ~ z 

1 
d ' 

hasımız Tevfik Beyle erkanı = . ey ın a 1 = 
lere zarflar dağıtıyor harp kaymakamlan Nuri ve S ~ 

T Fahri Beyler, Hariciye vekaleti - -
Fitre ve zekitıll ayyare Ce umum müdürlerinden Abdül- = = 

miyeti tarafından torılanmakta ahat Bey bu ak9amki trenle Is- = Y f =: 
olduğu maılim- tanbuıa hareket ettiler. s azan: alih Rıfkı § 
dur. Bu hususta Heyetimizi istasyonda Mec- = ] ş b B l = 
Tayyare Cemi. lis reisi ve batvekil, vekiller, §_ U affa aş ıyor S 
yeti müdürü Ha _ 
san Fehmı· Bey meb'ualaı: v~ vekf~ektler erkanı §_ Büyük harpte Suriye, Felestin ve Hicu ida- _s_ t91yi etm.iştır. ~ eri mÜ§avir 
demittir ki: Cevat Paşa heyete lıtanbulda § resinin hikayeler, fıkralarla yapılmış tarihi 5j 

F' ve Bertin ataşemiJiterimizle Ro - ' -
ki-bn ·~r:,;;a~ ma ataıemiliterimiz Cenevrede 5 60 Küsur Tablo 5 
Ce . . heyete iltihak edeceklerdir. - -mıyetıne ve- S: teytindağı, Tiirldye için ve Suriye için 5 
rilmesi için ev- 5 kaybolmuı bir tarihtir. =: 
lere dağıtılmak- H, = f n_ B Ce = 
ta olan matbu unmi ll•y UQun :: allh Rınu ., mal Papnın Siyoaiat, :: 
zarflar kaza ve nahiye,tubeleri- et' e § Arap, :r-::-ı •• b bütün •ivil iıleriai zörmekte § 
ıniz vuıtuile ihtiyar neyetleri- ~ olaa ilro • ça ımıı yegane zahittir. Güzel S: 
ne tevzi edilmiye ba1lanılm19 - Haftalık edebi miisa/ıa6fl = s6rfltl•ri, kendlae mabaua üaHibu ile güzide S 
tır. İhtiyar heyetleri bu zarfları : Nurullah Ata § muharrir lmperatorluiun aon aeaelerini ve aon 5 
evlere tevzi edecek, arife günü 

1 
, _:z adamlaruu canlanclınyor. _:; 

tekrar toplayacaklardır. Kapalı Fatin Mehmedin saragın- _ E ~ 
1 ı d k · l = ••ruen 6ir kaç satır: 5 zarflar nahiye şube erimizde bir a geme gıgen er.. - _ 

heyet huzurunda açılacak, ye- Sinan Rept § " ... lngilizlerin atlarını çalıp 6ize satan çöl § 
kUıı toplanacak, bir zabıt vara- Hafla şehitlerimiz 5 bedefligleri, dönüıt. bizim atlarımızı kaçırıp lnıi· § 
kası ile mikdar teabit edilerek karşısında § lizlere uıtarlardı.,, · 5 
bize gönderilecektir. Toplanan ı A. Rıza =: ::::S 
fitre ve zekatın yekunu Ankara - = 
~~.:~~:~~a~.m~Ü~ıi!h::~~nd;e~ ı !~;n:;:1c;,~n;~~=!:; § 1 şubatta . illiyet sütun arın da i 
miyetlerile Tayyare cemiyeti a 

1 iillı••------•-•İi ....._ , 
rasında taksim edilecektir. -.UllllmnlllUllUIHUWJlllUUlllfllllllNHlfflflUllUlfl 

I -., 
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Fatihin sarayında.. Ingiıtere ve Olmadı t : Şanghay işi 
Kaç kişi yemek yiyordu 

Yunanistan • Alevleniyor 
Ankara mektepleri de kapandı 

ANKARA, 27 (Telef. ·ıla) - Gripten dolayı hükumet mer 
kezinde bilumum mekteplerin 15 gün müddetle tatil edilmesi ta
karrür etmittir. Bu karar bu gün Maarif müdüı'lüğüne ve ala\. 
kadar mekteplere tebliğ olunmuştur. Yarından itibaren tatbik 
edilecektir • 

ve 
neler yenilirdi? 

M V • 1 L ILaval-Mac Danald . enıze osun on- .. " 
dradaki temasları mulakatı 

Amerika hukukunu 
muhafaza edecek • 

Fatih hemen her gün balık, 
karidis yiyordu 

istiridye ve 

Fatih denine ait vesikalar 1 
arasında bulunan iki defter, 
F atih'io saray teıkilitmı öi· 
reomek, o zamanın içtimai ha
yatının mühim bir safhasını an 
lamak noktai nazarından fevka 
!ide laymetlidir. 

Bu defterlerden birisa Ende
ron Gılmanlarile saray hademe 
lerinin hicri 883 senesi sefer, 1 
rebiülevvel ve rebiülihrr aylan 
na ait meYacİp defteri ( 1), di
ğeri ise hicri 878 senesinin fa· 
ban ayında Fatih'in matbahı· 
nın masraf defteridir. 

Bu iki defterin bu sütunlar- 1 
da aynen neıri imkansızdır. Fa ! 
kat muhteviyatına umumi bir ı 
göz gezdirerek, F atih'in sarayı 1 
mn imkin niabetinde canlı bir 1 
tablosu çizilebilir. Mevacip 
defterinin ait bulunduğu 883 Fatih sarayında Ahçı vıı Ahçıbap 

senesi, Fatih'in bizim bugün Has oda - BahtaYit 4 akçe 
Topkapı sarayı dediğimiz "Sa- (3); Mahmut, lskender, Ah. 
rayı cedidi imire., ninı İınfaatı· met ikieır akçe l ımail ve Ali bi 
nın bittiği senedir. Fatih, lıtan rer akçe. 
bulun fethinden 883 senesine Bölükü hazine - Mustafa 
kadar, ıimdiki Darülfünun bi- H·· · ,._. ı.... D"ğ 

b:.ı d bul ve useyın •<iter a~.,.e. ı er 
nasının wunduğu yer e u- M staf 1 aı.~ 
nan ve fethi müteakıp alelacele . u .. -~ .. "."'e. 
ahıap olarak illf& edilmit olan ' •. Bölükü. ~er - Ahmet ve 
"Eski saray" da oturuyordu. Suleyman lk1!eı- akçe; Hamza 
Bu defterin muhteviyatından, ve Mustafa bırer akçe. 
Enderon gtlmanlan ile sair ha- Bölükü ıahinciyan - Ağa 
demelerden ibaret olup "müli· lan on akçe; Ömer, İbrahim, 
zımanı dergahı ili,, unvanı aJ. Yusuf ve Emirze birer akçe; 
tında toplanmıı olan saray hal- Karagöz 7 akçe, Velicik 7 akçe 
kının, 883 te, ki Fatih'in en par Mustafa ve Ahmet beşer akçe. 
lak zamll!lllannı teşkil eder, an- Fatihin mevacip defteriıı
cak 726 kişiden ibaret olduğu den öğrendiğimiz en mühim 
görülüyor. Daha sonraki devir- nokta, müteferrikalara aittir. 
!erin kübera ve vüzera saray· Bu defterden müteferrika na • 
larının hatmet ve daran ile, mı alan zeva;m, güzide ailele
faraza Sokullu Mehmet Pı. nm, rin çocukları arasından seçil· 
Merzifonlu _Kara Mustafa Pa- miş, (tefrik) edilmit kimseler, 
şanın, Seydı Ahmet Paşanın, Anadolu beylerinin, emektar 
Şehislam Kara çelebi zade Aziz Pataların oğulları oldukları an 
Efe?dinin saraylan~~aki tet~· !atılıyor. Bunlann arasından 
liit ıle mukayese edılırae, F atı- cerrahlar, hikkiiklar, tim,irger 
hin saraymm da, saray halkı- !er udiler kanuniler kıasahan
nın da bunların yanında pek !ar' nedimler ;etiımi§tir. 
ehemmiyetsiz kaldığı görülür. F a~ihin defterindek~ müteferri
Fatih'.in aa~ayınd~, ıırf padita· ka isimleri araamda çok şaya
hın hızmetıle mukellef Ende- nı dikkatleri görülür: Ramazan 
ronu h~~unuı;ı zül~A~ a!al.a Bey oğlu Süleyman Bey , Ti • 
rı, yahut dı!er .~ır tabir ıle . Gıl murta§ oğlu Üveys çelebi, Ya
masıı hassa dort odadan ıha· kup B. oğlu Üveys çelebi, Mah 
ret olup, bütün bu odaların mut Pt.nın gıliimı YunusB. Ka 
mevcudu 22 ağadan ibaretti. ramani Mehmet Bey Raza~an 
Halbuki, bir buçuk asır sonra, Bey olğu Ahmet Be; .. Bunla
dördüncü AYcı Mehme~'? ıara: nn arasında hatta §öyle bir i
ymda enderon ağalan ıçın yedı sim bile görülmektedir: Evladı 
oda ve sadece "his oda" da Timurdan Mehmet ve Ömer. 
kırk adet ağayanı zülüfke,an 
bulunuyordu (2). 

Fatih zamanındaki enderon 
teıkiliitının dört odası, has oda, 
bölükü hazine, bölükü kiler, 
bölükü ıahi.nciyan idi. Bunda 
bulunan gtlmanı hassanın isim 
!eri aldıklan yevmiye mikdan 
ile §unlardır: 

( 1) Devlet hizmetinde olanlara 
Devlet hazinesinden verilen yevmiye 
ye ülufe denilirdi. Ülufe üç aydan 
üç aya üçer aylık olarak aene de 4 
taksit olarak t<Yzi edilir ve bu tak· 
Bitlere muvacip denilirdi. 

(2) Enderonu hümayunun zülüflü 
ağaları hakkında "Milliyet,. için bir 
makale hazırlamaktayım. S. R. 

Mütenırrikaların mecmuu 
67 idi. Kıdemlerine, imtiyazla· 
nna ve meleke ve kabiliyetleri
ne göre aldıklan yevmiyeler 50 
akçe ile 3 akçe arasında müte
havvil olup bütün milteferrika
ların yevmiye mecmuu 551 ak 
çe tutuyordu. 

Mutfak defterine gelince; 
geçmit asırlardaki içtimai haya 
tımızı ve adetlerimizi göster
mek noktai nazarından fevkali 
de bir ehemmiyeti haizdir. Bu 
defterdea, Fatihin sarayında 

(3) Fatih zamanındaki bir akçe
nin kıymeti, paranın harpten evvelki 
kıymetine nazaran 33 parad!l". 

LONDRA, 27 A.A. - M. Venize 
loa, Sir Jhon Simon ile ıörütmüt
tür. Mumaileyh, müteakıben, harici
ye nezaretinin Yunan itleri ile ille§• 

ıul olan rüesa11 ile temaa etınittir. 
M. Veıllzeloı, bundan aonra M. 

Mac Donald'ı ziyaret ederek mumai 
leyb ile birlikte çay içmittir. Yunan 
batvekili, müt..ı.iben hazine nezoıre. 
tinde M. Cbamberlain'ı ziyaret ettik 
ten aonra oteline ıitmit ve onula 
Y una.n meaelelerile alikadar olan 
bankerlerle mülakatta bulunmuttur. 

M. Venizelos, harp zamanından 
beri aralarında mevcut olan doatluk 
rabıtalannı tal<Yiye etmek için yarın 
M. Baldwin ile ııörütecektir. 

Bu muhtelif mülikatlann cümle. 
ai de mali ve ilrtısadi meselelere mü
teallik olup Kıbna meaeleti katinen 
mevzuu bahaolmamqtır. 

Fransız 
Tayyareciliği 

PARIS, 27 A.A. - Mehuaan mec 
liai, tayyareciliiin vaziyeti hakkın· 
daki iatizah takririnin müzakeresi ta 
ribini tesbit etmittir. M. Leygues ile 
M. Lava! ara11nda oldukça tiddetli 
bir münakaıa olmutlur. 

M. Leygues, deniz tayyarecı'liği
ınizin !udi fil Yan merhamettir. Halen 
aervia yapan tayyareler 18 aylıktır. 
O zamandan beri hiç bir ıey yapd
mamlfbr. 

M. Lava!, protesto etmiş ve mec
lia bu huausa ait istizah takrirlerinin 
cuma günü münakata edilmesine ka 
rar vermiıtir. 

.................. ----···-······-·· 
her gün ne yenildiğini, o dev
rin en muteber yemek isimleri· 
nin nelerden ibaret olduğunu, 
sarayın bir günlük ve bir aylık 
mutfak murafmuı ne olduğu • 
nu ve hatta o senenin erzak, et 
ya ve meyva ve saire fıatlarmm 
ne olduğunu öğreniyoruz. 

Hicri 878 senesinin ,aban 
ayı içinde Fatihin hemen her 
gün balık, istiridye ve karidiı 
yediğini görüyoruz. 

Kendiısine mahsus ıspanak
lı, peynirli ve yumurtalı pide 
yapılırdı. Diğer yemekler me
yanında şunları vardı: Tavuk, 
kaz, bat ve paça, lipa, borani; 
çorba; 11panak kavurmaaı, bal, 
pekmez, şalgam ve lahna turıu 
su, lihna çorbası, nardek ter· 
beti, pekmez tatlıaı, baklava ..... 
isimlerini gördüğüm.üz fakat 
belki de doğru bile okuyamıya
cağımız diğer bir çok yemekler 
var ki bunların ihzarı için yu. 
murta, yoğurt, tereyağı ıspa
nak, ıoğan; kİ§oDİf; peynir, bal, 
kaymak kullandmıfb. Sarayda 
en çok aarfedilen yemek lihna 
çorbası <ılmuştur. 

878 senesinde Fatih'in mut· 
fak masrafı 135.363 akçe tut
muştu. Enderon ağalarının ra· 
mazan baklavalanna mahsus 
yufka ve saire gibi harçlan da, 
bir ay evvelinden, tabanda ha
zırlanmışb. Yine bu defterden 
öğrenildiğine göre 878 aeoesi 
§aban ayında lstanbuldaki er
zak piyasası fU idi: Sadeyağın 
kıyesi 8 akçe, zeytinyağının 6 
akçe idi. Meyva fi&.tlarına ge.. 
lince armudun okkaaı 5, ÜZÜ· 
mün 2, eriğin 5, nann 3 akçe 
idi. 200 yumurta- 23 ve 1000 
limon 70 akçeye idi. Bir koyun 
32 akçe idi. 

Sinan REŞAT 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
1 

de el uzatan bir meddah hüneri 
oluyor. Marinetti'nin ağzından 
"Edime'nin bombardımanı,, nı 
dinlEmemiş olanlar, ömürlerin-

Analytic clown clown, hip! hip! tournez! 
Paul Fort 

1 - Dün ve yarın ı masın. Hilikis; onu bir defa ol 
sun dinlediğime çok memnu-

Marinetti'nin yalnız üçüncü num: Marinetti kadar canlı, da 
·onferansmı, geçen pazartesi ha doğrusu onun kadar canlılık 
günü Darülfünun'da verdiğini zehabını veren az adam vardır. 
d_inl!y~~ildim, İtalyanca olan bi Kiğıt üzerinde gördüğümüz 
rıncısını zaten anlıyamazdım; zaman bir §eye benzetemediği. 
kendimi teselli için ıöylemiyo- miz §iirlerini de ne güzel oku· 
rum ama ikincisi~de bulunma· yor! Meseli bir köpekten bahse 
mıt olmakla da hır şey kaybet· den manzumesini okurken kö
tiği_mi ~annetmiyoru?1: hiç t~P peği taklit ediyor; otomobilden 
heaız kı o da, ıerdedılen fıkır- bahsederken adeta bir otomobil 
ler itibarile, üçüncüden pek oluyor, Onun hüneri "mono-
farklı değildi. logue,, söyliyen aktö;ünkini de 

Bu sözlerimle "futurisme" in geçiyor; bizdeki gibi ilhamını 
hanisini; hem İtalya'nm, hem yalııız insanlardan almakla kal 
de Franıa'nın oldukça meşhur mayıp hayvanlara, makinalara, 
bir şairini istihfaf ettiğim sanı! cansız ve hareketsiz cisimlere 

de mükemmel bir meddah din 
!edik deme&inler. 

Fakat bütün bunlarda, eksik 
demiyelim, natamam bir şey 
var: Marinetti bir köpek olmak 
istiyor, biz karşımızda ancak 
köpek taklidi yapan bir adam 
olduğunu unutamıyoruz; Mari
netti top, tüfek, mitralyöz, bom 
ba oluyor, biz yıkılan evlerin, 
ölen insanlann elemi ile titriye 
miyoruz, hatti yüzümüzden te 
bessüm eksilmiyor. M11rinetti 
meddahlığı belki kemaline er
dirmiş ,fakat ona yeni bir ufuk 

b .... " d açamamış, ır tragıque me • 
dahlık kuramamıg. 

Hayır, Marinetti'yi istihfaf 
etmiyorum; zahiri güzelliklerin 
de hakkını vermek lizımdır. Fa 
kat onlarla deruni güzellikle • 
ri; bilhassa zahiri gü:i:elliklerle 

yapılmıyacak .. 

Londra'da ne 
düşünülüyor? 

LONDRA, r7 A.A. - M. Laval 
ile M. Mac Donald ara11nda yakında 
bir mülakatın vukuuna dair timdi 
hiçbir ümit kalmamqtır. 

Böyle bir mülikatm vukuundan 
evvel lüzumlu ıörülen ihzaratm ya. 
pdmasmın daha tayanı arzu telakki 
edildiii tahmin ediliyor. 

Fransızlar ne digorl•r? 

PARIS. "J:1 A.A. - lnıiliz ve 
Fransız hazine nezaretleri arasında
ki miikilemeler kili dereeede ilerle
memit oldağundan mütehauıslar ta
rafmdan yeniden tetkikatta bulun
maja imkin bırakmak üzere Laval • 
Mac Donald mülikatı tehir edilmit
tir. 

itilaf hliırıl olacak mı? 
LONDRA, "J:1 A.A. - İngiliz si

yaai ınahıüılinde muhafaza edilmek· 
le olan mutlak ketumiyete raimen 
bu sabah Londra'da tamirata ait mü 
zakerelerin teri surette terakki ede
ceii intibaı mevcut değildi. 

Söylenildiğine göre her iki taraf, 
noktai nazarlarını telif için me:ıkUr 
mesai aarfetmiılerclir. F-.kat henüz 
tamamile itilif hatıl olmamıı oldu
ğunu kabul etmek İcap eder. 

Alman matbuatı ne tligor? 
BERLlN, 27 A.A. - Tamirat 

konferanamm önümüzdeki • haziran 
ayının 30 unda içtimaa davet edilme 
ıini mut•zammrn olan Ye Alman 
matbuatının iatihbaratına ıöre lngi! 
tere ve Franaa hiikUınetleri tarafm· 
dan yapılllllf bulunan teklif, Berliıı' 

de pek müsait bir surette kart"
manuttır. 

Hindistan da 
Neler oluyor? 

DELHEY, "J:1 A.A. - latiklil 
gününün teaicli münaaebetile Hindia 
tan'ın birçok tebirlerinde bir takım 
tevkifatm iaıı eılilditi bildirilmekte
dir. 

Aralarında 12 kaclm bulunan 72 
kiti de Delhe1" de ve 20 ai kadın ol
mak üzere ele 100 kadar inaan Kalkü 
ta'da tevkif edilmitlerdir. 

Hint Miislümanlarr 
Y AMMU "Ketıniı-'' U A.A.. -

Adetleri yüz binlere varan Müılü. 
man halk kütleleri birçok günlerden 
beri Rajouri ve Kotli mıntakasmda 
tu muntazam bir uoul ile yajma et
mektedirler. 

NEVYARK, 27 A.A. - Vatinı· 
ton resmi ınahafili, Changhai' daki 
vaziyetin inki..,mıı endite ile takip 
etmektedir. M. Hoover, dün mesele
yi kabinede münakaıa etmittir. Mü
prünileyh, bundan aoııra bu mesele 
hakkında M. Stimaon ile uzun uza. 
diye görütmüıtür. 

M. Stimıon'un "Am~•·nın hu
kukunu muhafaza,, ya umetmiı ol
duğu beyan edilmektedir. 

Herald Tribune nazaran hariciye 
nezareti, ahval ve vukuat icap eylo
cliii takdirde müıterd< bir hareket ic 
raoı için lnıiltere nezdinde teıeb!Mia 
le bulunacaldır. 

Tetlbirlt1r 
CENEVRE, "J:1 A.A.. - M. Paul 

Boncour, dün lngiltere, ltalya ve 
Almanya mümesıillerinin huzurun
da Çin ve Japon mümeuillerini ka
bul etmqtir. 

Mumaileylıle rüfelraaı M. Yen ile 
M. Sato'dan ihtilafın yeniden vüa'at 
bulmaamı menedecek tedbirlw ;tti. 
hazma gayret etmeleri zımnında hü
kümetleri nezdinde teıebbüsatta bu
lunmaları İçin ıarar eylemiıler ve u· 
zak tark hicliıelerinin bir aafbaımı 
kapayan 10 kanunuevvel 1931 tarih
li kararname llhkimına müracaat et
memek huıuıunda mutabık kalmıt
lardır. 

lngiltt1rt1 natır vermedi 
LONDRA, 27 A.A. - Daily Te. 

legraph gazetesi, }'llZIYor: Reami İn
giliz mahafili, lngiltere'nin Japonya 
ya Changhai' daki vaziyet hakkında 
bir nota ıöndennit olduğuna dair o
larak Amerikan menabiinden teraı
tuh eden haberleri kat'i ıurette tek
zip etmektedir. 

Harp gt1misi 
NEVYORK, 27 A.A. - Herald 

Tribune ıazetesinin yazdığına ıöre, 
hariciye nezareti Şanghaydaki vazi. 
yete ait olarak mütterek bir hareket
te bulunmalı: üzere Büyijk Britanya. 
ya teldifatta bulunacaktır. 

Boric muhribi dün Maniladan ha· 
reket etmiı ve Şanghay limanında 
tek Amerikan harp ıenuaı olan 
Bruırton muhribine refakat etmek 
üzere mezkür limana müteveccihen 
yola çıkmıttır. 

Biribirlerint1 taarruz 
TOKYO, 27 A.A. - Muıılihane 

müzakerelerin akamete uinımuı Ü· 
zerine, tarki Çin demlryolu hattını 
mulıafazaya memur lataatm kuman 
danı olan Tinııchao ile Kirin valiai 
Haihaia arumcla bu sabah Harbinde 
mulıaaaaamabn tekrar batJmıt oldu. 
iu söyleniyor. 

Japon konsoloaunun 
ııltimatomu 

ŞANCHAY, rn A.A. - Şanıı
hayclaki Japon kolHoloau bu Üf8DI 
Çin belediye reiıine bir ultimatoın 
vennittir. Bu ultimatomda Japonya
nm taleplerine nihayet perıembe gü 
nüne kadar bir cevap verilmesi iaten 
mektedir. ....;.. _____ _ 

lzmir Rıhtım şirketinin vaziyeti 
ANKARA, 27 (Telefonla) - İzmir Rıhtım liman tirketin 

de hükUmet tarafından yapılan kontrolda Nafia vekaletini temsil 
eden kadastJıe heyeti fenniye müdürü Halit Ziya Bey İzmirdaı 
ıehrimize döndü. Beyanatında: 

- Bu meselenin netayici maddiyesine yalanda mahkeme 
kararlarile mutalli olunacaktır. Hem memleket hukuku, hem de 
aemıayeaini ve ümidini Türkiyeye gönderen hissedarların huku
kunu temin ve mürakabe ile mükellef olan bir hükiımet ne 
yaparsa o yapdmıfbr. Dedi, 

Koliler sahiplerine veriliyor 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Paket poıtahanelerinde bi

riken kolilerin sahiplerine iadesi baklandaki Heyeti vekile ka
rarnamesi ili tasdika arzolunmuttur. Bu günlerde mevkii tatbika 
konacaktır. Bu kararnameye göre, kararnamenin netri gününe 
kadar postahanelerde teraküm etmiş bulunan koliler sahiplerine 
tevdi edilecek ve bundan sonrası için de ancak iki ve bir kiloluk 
küçük paketlerle Yetil etiketti olup lüks e§yayi muhtevi bulunan 
paketlerden maada kolilerin kabul edilmeyeceği bilumum mem.
leketler postahanelerine tebliğ edilecektir. 

Trenle otomobil çapıştı; ölen var 
BOKREŞ, 27 (A.A.) - Bir tren, geçidin birinde bir oto

mobile çarpmıştır. 4 telef ve 16 yaralı vardır, ekserisinin yarası 
ağırdır, hepsi de köylüdür. 

lzmirde iki defa zelzele oldu 
1ZMİR, 27 (A.A.) - Sabaha kartı saat üçte birincisi ha· 

fıf, ikincisi biraz daha tiddetli olmak üzere iki zelzele olmuştur. 
Huarat yoktur. 

Recep B.in Kongada tetkikatı 
KONYA, 27 (A.A.) - C. H. Fırkası katibi umumisi R e 

cep Bey dün öğleden sODTa vilayeti, kolordu kumandanlığını, o; 
du müfettiıliğini ziyaret etmif, fırka vilayet merkezinde iki saat 
kalarak i§ler hakkında konuımuttur. Müteaktben fırka kaza he
yetini tefti§ etmiıtir. Bugün fırka merkezinde bir topl&.nma ya• 
pdacaktır. 

Fransaga odun ihracatı duruyor 
PARIS, 27 (A.A.) - Resmi Gazete 30 kanunuaaniden 31 

marta kadar Türkiye için mevzu odun kontenjanı dohnuı oldu· 
ğunclan it'arı abire kadar Türkiyeden Fransaya odun idhal edil
meyeceği bildirilmektedir. 30 kinunusaniden evvel Fransaya gön 
derilen odunlar bundan müstesnadır. 

Tevfik Rüştü Bey garın 
Tahrandan hareket edecek 
TAHRAN, 27 (A.A.) - Muhalefeti bava dolayısile Harici 

ye vekili Tevfik Rüttü Beyfendinin hareketleri cumaya kalmıı· 
tır. Hava müsait olduğu takdirde tayyare ile Bağdada ve akaf 
takdirde otomobille Pehlevi limanı ve Kafkasya tarikile avdet 
edeceklerdir. • 

Cumartesi günü aakeri kuvvetler 
Rajouri de 10 bin kitilik bir kütle 
üzerine atet açmağa mecbur olmuı· 
tur. iki kiti ölmüt ve 6 kiti yaralan 
mıttır. 

Çelik birliğinin ~ 
temettüü 

NEVYORK 21 <A.A.>- ee Avusturya kabinesi istifa etti 
mahiri müttehide Çelik birliii 

iki Hintli kız son üç aylık temettüilnün ge- VİYANA, 27 (A.A.) - Kabine istifa etmittir. 
çen defaki 1 dolara mukabil yal ViYANA 27 (A A.) p 1 to ahafil" d lın KALKUT A, 27 A.A. - Beııga. , • - ar amen m ın en a an 

le'nio Comilla uııntakaın bakimi M. nız 50 çent olduğunu bildirmit malumata göre Reisicümhur, Bureach kabinesinin tDÜfterek isti 
Stevena'i öldünnüt olan iki Hintli tir. fasını kabul etmiıtir. Yeni kabineyi te,kile tekrar M. Buresch'in 
talebe kız müebbeden teb'it cezaaı. -------------ı memur edildiği söylenmektedir. 
na mahkUm eclilınitlerclir. Yünlü Kumll§ Fiatlarmda ·-----------------

Ekspres gol dan çıktı Tenezzül 
KAJ..KUTA, 27 A.A. - Kalkiita Fıabıükamız, son zamanda mil§tıe-

• Benarea ekspresi, hattın kaaden bo ıilerimizin nıamuJQtımıa:a kmfı gös
zulmuş olmaaından dolaı"yı bu hafta terdikleri rağbet ve bima)"Cden mil· 
içinde ikinci defa olarak yoldan çık. ~kkir k.aıla<rıı.k fiatır.r111ı yllkılek 
mqtır. devlet gümrük hima)'IC:Siıııe ra&men 

Hattın rayı futuvah ile Patna a- eıenzil euniştlr. Muhteran mütteri· 
rasmda ve bu tehre 325 mil · meaa. ıJ.erimirln nazari dlkk.atlne amede
fede yerinden çıkartlmııtı. Kazadan 
dolayı insanca hiçbir zayiat olmanıq riz. 
tır. 

deruni güzeliklerin ahenkli bir 
surette birleşmesi demek olan 
san'ati kanıtırmağa da hakkı
mız yoktur. 

Marinetti hemen her ıeyde 
yalnız zevahiri görüyor, yalnız 
onlara ehemmiyet veriyor. On
larm bir ehemmiyeti olmadığı
nı iddia etmiyorum; hakikat, 
realitenin altında gizlidir, daha 
doğrusu onunla mezcolmuıtur. 
İçi gönnek için dışa bakmak, 
dışı da görüp anlamak lazım
dır. Kuvvetler ancak maddede
ki tecellileri ile anlaşddığı gi. 
bi hakikat te ancak realiteyi tet 
kik ile sezilir. Ömer Hayyam 
bir rübaisinde: "Senin ve beıııim 
dedikodumuz gerçi bir perde 
arkasındandır; fakat perde kal 
kınca ne sen kalırsın, ne de 
ben,, diyor (1), 

[!] Hest ez pesi perde güftil gUyÜ 
menü tl1 

Çün perde berüftad ne ti! mani vU 
ne men 

Here~ Fabrikası Mtklilrılilğil 

Fakat Marinetti'nin yalnız 
harici ileme itibar etmesi o de
receye vanyor ki artık bir tablo 
da sade eh'adı, bh- heykelde aa· 
de bir tek ıabıa bulunabildiğini 
görüyor. "Tabiat, azami ıu ka. 
dar metre murabbaı olan bir 
muıambaya a.ğar mı? İnsan, 
bütün eski heykeltratlann gös
terdiği gibi yalnız mıdır?,, diye 
soruyor ve bittabiı bunlara ha 
yır diye cevap veriyor. 

Bunlarda doğru olan bir ta. 
raf var. Bütün petİnhükümleri 
mizi ıilkindiğimiz zaman bir 
heykelin, deva bulmaz biır SU• 

rette yalnız olduğunu itiraf 
mecburiyetinde kalırız. Meseli 
Tanagra'lı bir rakkase heykeli
ni veya disk atan genç Yunan
lmın mermer tasvirini seyreder 
ken bunlam etrafında çalgı ça
lan, bu müsabakaya giritmek İ· 
çin aıra bekliyen, alkqlıyan da
ha bir çok kimseler de görür 
gibi oluyonak bu pek tabii bir 

Jandarmada istifa 
ve tayin 

ANKARA, 27 (Telefon) -
Jandamıa kumandanlarından 
miralay Halil Fikri Bey kendi 
arzusu ile tekaüt edilmittir. 
Kaymakam Ziya Bey Çanakka. 
le jandarına hastahanesi bat· 
hekimliğine tayin edil mittir. 

teY değildir, bir vehimdir. Bu 
vehmi bize aldığımız terbiye, 
"culture" veriyor. Bir barbarın, 
yani bedii peıinhükilmleri olmı 
yan bir insaıun o heykeller kar 
tısında aym heyecanlan duyma 
sına imkin yoktur. Fakat bizde, 
belki evveli bir tualluf eseri o 
!arak, bu peıinhüküm}er tetek· 
kül etmiıtir; onlar da artık in. 
kir edilmiyecek, ıöyle bar tara 
fa bıralalamıyacak bir realite 
haline ıelmittir. Tek bir adamı 
tasvir eden bir heykıel karşısın 
da hazan bir kalabalık da ıö
rür gibi oluyoruz; bu kütle va· 
laa pek itibaridir; fakat bu iti
bari kalabalığın mevcudiyeti fik 
ri bizde o kadar yerle,miıtir ki 
biz onu inkir edemeyiz. Mari
netti, inaanlann içinde asırlar. 
dan beri meycut, derin kökler 
ıalmıı bir teli söküp atmak iıti 
yor. 

Hayır, bir tablo ıu kadar 
metre murabbaı bir muşamba-

Cemiyeti akvam bu
gün toplanıyor 

CENEVRE, 27 (A.A.) -
Çartamba günü akdi mukarrer 
bulunan Cemiyeti Akvam mec. 
lisi celsesi, ruznamede münde
riç bazı meselelerin tavzihi muk 
tezi olduiundan dolayı perşem 
beye tehir edilmittir. 

dan ibaret değildir; yalnız bir 
adamı gösteren bir heykelin ya. 
nmda hazan dünyanın almıyaca 
ğı kadar büyük bir kalabalık 
vardır. Çünkü biz onun gürül
tüsünü duyar gibi oluyoruz; tab 
!oya bakarlııen de tabiatin en ge 
mı ufuklarından daha büyük bir 
vüs'atle karııla~ır gibi oluyo
ruz. Böyle olduğumuz varittir, 
reeldir, hakikidir; bunun için
dir ki Marinetti'nin iddiası ken 
di kendine çürüyüverir. 

Marinetti'nm zevahire b'?lğ· 
lamnası bundan ibaret te k !mı 
yor; muinin vücude getirdi ği 
eserlerin ifade vuıtalannı da 
atmak istiyor. Bu seferki konfe 
ransında bahsetmedi ama onun 
bucün mevcut musiki aletleri 
yerine muhtelif gürültüler çıka 
racak makineler (bruiteur&) İ· 
kame ebnek istediği de malum 
dur. Halbuki orkestrayı t~kil 
eden aletler kendi baılarına bir 
teY ifade etmez; onlar hemen 
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Ekonomi 

Cam, şişe, porselen 
fabrikası yapıyoruz 

•••••••• 
iki grup tarafından teşebbüsata 

başlandı, 
fabrikalar hemen yapılacak 
Ti:Tk sermayedarlarından 

mGrekkep bir grup ıebrimizde 
bir porselen fabrikaaı tesisi için 
te§ebbüaata giripni9lerdir. 

Kontenjan ıiateminin tatbi· 
kinden sonra memleketimize 
porselen ithalib esaslı bir tadi 
le tabi olmuttur. Halbuki por· 
selen mamulibn istimali gün· 
den güne artmaktadır. Müte
tebbialer bu imalat için lazım 
gelen topraiı ıece Boğazda, 
tehre çok yakın bir mevkide 
bubnuılardır. Grup te,ebbüaa· 
hnı ciddiyetle takip etmekte
dir. 

Kontenjanla ithali tahdit e· 
dilen cam ve ıite imalibnı da
hilde yapmak için de muhtelif 
tefebbüsler vardır. inhisar ida· 
resinin metrubat tiıelerini der 
hal aipariı edeceği. vadi de bu 
letebbüaleri kuvvetlendirmekte 
dir. 

300,000 lira sermayeli bir 
grup ta Haliçte bir cam ve ıiıe 
fabrikaıı açmak için faaliyete 

müracaat ederek Hindiatan ce
vizi getinnit olduklarını fakat 
gümrükten elin ithaline müsa· 
ade edilınediğini aöylemitler
dir. Bu müracaat belki doğru
dur. Yıalnız unutmamak lazım -
dır ki muafiyetten istifade ede
rek mal ithal etmek için bazı 
formaliteye riayet etmek lizım 
dır. T eıviki sanayiden istifade 
eden fabrikalar muafen ithal e
decekleri mevaddı iptidaiyenin 
bir listesini sanayi müfettitli
ğine vennek mecburiyetindedir 
ler. Bu liıte lktıaat vekaleti ta· 
rafından taatik edildikten sonra 
dır ki yapılan aipariıin ihtiva 
ettiği 91ya muafen ithal edilebi 
lir. 
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• iki yenı 
Maarifte 

Gazetecilik 
Mektebi 

Darülfünun divanı bu 
işi görüştü 

Profesör M. Malche dün aahah 
Tıp fakülteaine giderek tetkikata 
beılamıtbr. M. Malche teref'me fa
kültede bir öğle yemeği verilmiıtir. 
Profesör fakültenin kencllıinde _çok 
İyi tesir bırakbğmı oöylemiıtir. Oğ. 
leden sonra Darülfünun emini Mu
ammer Ratit B. divan azalarım ve 
Darülfünun profesörlerini M. Mal
che' e takdim ebniıtir. 

Gazetecilik mektebi 
Darülfünun dinru dün öileclen 

tonra Muammer Raşit Beyin riy.
tinde içtima ederek gazetecilik mek
tebi itini tetkike devam etmiıtir. 

Yeni ilk mektepler 
Kafmıpoıpda intuı teloarrür • 

elen yeni ilk mektep binaunın dün 
keıfi yapılmqbr. 

Deniz ticaret 
mektebinde 

Deniz ticaret ili mektebi grip clo
layuile ıubata kadar tatil edilnıİftir. 

Muzaffer Bey gitti 
Edebiyat fııkiilteai reisi Muzaffer 

B. dün Parioe hareket etmiıtir. Mıı
nuıileyb orada toplanac.ıık beynelmi. 
lel tarih tedrisatı konıı-ine iltirak 
edecektir. 

Mahkemelerde 

Yankesici soruyor: 
Hani Madam, 

gelsin söylesin? .. 
••••••• 

Çopur Ali tramvayda Madamın 
240 lirasını aşırırken 

niçin tokatlanmış ta susmuş? 
Maznun 28 Yatlannda, ma· 

TI gözlü, çiçekli yüzlü, küt bu
runlu bir adam. Suçu yankesi· 
c:ilik. ismi Çopur Ali. Şapkaaı· 
nı sol elinde tutuyor, sağ elinin 
söylediklerini tekit edici itaret
leriyle polislerin kendilerine if. 
tira ettiklerini ıöyleyip duru· 
yor. 

amcaamın kızı Fatma ile müna 
sebette bulunuyormut. lmıail 
bu miillluebeti biaaetmif Ye am 
casmın kızmı igfal ettiği için 
Nazmiyi öldünnek kaadiyle ya 
ralanııttır. Dün ağır cezada bu 
dava rüyet edilmit, Nazmi kız. 
la münasebetini inkir etmit Ye 
lsmailin kendisini bilmediği bir 
sebeple öldürmek iıtediğini söy 
lemittir. 

Bazı şahitler Ömlenm.iı, fa
kat ıabitlerin bir kıımı ıelme
diği için muhakeme bqka süne 
kalmııtır. 

Bir cinayet davası 
Civar köylerden birisinde 

Ali isminde bir şahaı öldürmek 
le maznun Ahmedin muhakeme 
•İne dün ağırceza mahkemesin
de devam edilmittir. 

Darülbedayii 
Islah .. 

Encümen bu hafta 
içinde 

bir içtima yapacak 
Dariilbedayii ıalab encümeni önü 

mÜzdeki hafta içinde fevkalade bir 
jçtima aktedecektir. Şimdiye kadar 
yapılan toplantılarda bir çok mühim 
esaslar tesbit edilmittir. 

Yeni vaziyete ıöre Darülbedayi 
yeni ve mühim bir iatikamette me
ıai.U... devam edecektir. Son tem· 
ıil edilmekte olan Yalova türküıü 
•"isimli komedi müzikal fevkalide ü
Jnitler verdiii alikadarlarca temin 
eclilmelctedir. Billıaaaa belediye reiai 
Muhittin Beyin bu itte çok çalıttıiı 
Ye alman ilk Deticeden memnun kal
dığı aöylenmektedir. Darülbedayi en 
ciimeni a:ra11ndan Abdülkadir :liya 
B. bu bu111ıta bir muharririmize ıu 
.izahatı venniıtirı 

":'"" y alova türküıunün temoili söı 
terilen munffaloyet ve uyandll'dıiı 
alüa ifade edilemiyecek kadar mü
himdir. Herkes hayret içindedir. Bıı 
ilk adımdır. Bu temaille tehrimiM ıe 
len Balkan operetlerinin fevkine ÇI· 
lolımıbr. Halbuki Yalova türküaii 
on ııün içinde haz:ırlanmıtbr. Diier 
Balkan milletleri bu İt için ıeneler· 
den beri çalqmaktadll'lar. 

Bizde balet heyeti tqkil edilemi
yeceğini aöyliyenlere bu ıuretle de 
İyi bir cevap verilmiş olmaktadır. 

Memlekette 

Grip salgını 
Ve ölenler 

-
3 

Adana'da grip ihtili
bndan 208 kişi öldü 
Grip salgını memleketin het" 

tarafmda aldı yürüdü. 

I 

Konya, İzmir, Manisa ve Ada 
na bilhasıa gribin müstevli bir 
tekil aldığı yerlerdir. 

Adanad.r gelen malfunata 
göre 23 günde 208 kiti ölmüt· 
tür. Bunlann ekserisi gripten 
mütevellit zatürree ve zatülka
aabatta.n ileri gelmektedir. 

Adanada da mektepler grip 
aalgmmdan dolayı tatil edilmi4 
tir. 

Adana'da fırka 
içtimalan 

ADANA 25 (Mi1liyet)-C.H. 
F. umumi katibi Recep Bey H. 
Fırkası binaamda fırka heyetle 
ri azalarının ittirakiyle dün bu 
İçtima aktettinniş ve bu içtima 
da hrka iıleri üzerinde bazı mü 
nakaıalar cereyan etmiştir. 

Fırka, Recep 8. şerefine b~ 
led!ye. ga;ıinosunda dün öğle ü- ' 
zen bır zıyafet vermiş ve bu zi
yafette şehrimizde bulunan me
buslarla Vali bey de bulunmuş. 
tur. 

Recep Bey dün bazı ziyaret• 
ler yapmıftır. 

• geçmiıtir. 

Hindistan cevizi, ithali> mem 
nu bir madde olmamakla bera· 
ber eğer aanayide kullarulmak 
üzere getiriliyorsa nwafen ithal 
müaaadesini vermek lktıaat ve
kaletine aittir. Binamtleyh 
gümrükteki maim çıkması için 
Vekaletten müıaade istemek li 
zımdır. Tütün 

Kongresi 

Çopur Ali Calatada bir tram 
vaym ön tarafına atlaınak iate
mit, bu esnada ya§ça pekte geç 
kin olmıyan bir madam tram· 
vaydan iniyornıuı, Çopur iki e
lile birden faaliyete geçmİf, bir 
elile madama tasallut etmit, 
madam kendine vaki olan bu te 
cavüzü reddetmek için telit e
dince diğer eliyle madamın çan 
taamı açıp 240 liralık bir para 
paketini kendi cebine inclinnit
tir. Filvaki madamdan göğsü· 
nü aıktığı için bir iki tokat ye· 
miıae de bunu 240 liranın hab
rma bağışlamış, aea çıkarmamıt 
savuşmuıtur. Madam itin son· 
radan farkına vannıı, vaki olan 
tecavüzün paralannm aıınlma 
sı için bir tuzak olduğunu anla
IDlf, karakola koımut, Çopur 
Ali yakalanmıı ama it itten geç 
mİf, paralar yerini bulmu9tur. 

Dünkü celsede b&ZI tahitler 
dinlenmit, fakat maznunun ika 
me ettiii müdafaa tahitlerinin 
celbi için muhakeme baıka gü
ne kalmııbr. 

T"fvik edilmek ve diaiplinli çalıf 
mak beqeyi yapmağa kifayet ebnİf· 
tir. Şehir bandoau tahminin fevkin
de bir muvaffakiyet söıtermittir. 
Sellerde bazı hatalar vana ela bunu, 
bu ite yeni batlayan luzlarunızm nİ· 
hayet birer müptedi olmalarına ba. 
iıılan.k lizımdır. Bu oene Yalova 
tiirlciiıünden batka komedi müzikal 
teınail edilıniyecektir. Gelecek mev· 
ıimde daha birkaç tane hazırlanacak 
br. 

Yardım yapılecak .. 

-

Hindistan cevizi 
ithali 
Muafiyet müstradesini t1e· 

kiiletten a/m11k lcbım,. 

Vejetalin imalinde iptidai 
madde olarak kullanılan Hindis 
tan cevizinin ithalinin teşviki 
sanayi kanunu mucibince mem 
nu olmadığını dün yazmıtbk. 

Bazı yağ fabrikalan bu 
hususta matbaamıza telefonla 

Borsa fiatları 
Kambiyo Kapanıı 

logiliz lirası ILK.,S. 
7 29 00 

Bir T. Lirasının mukabili 

F rans.ız frangı 12 00 06 
Dolar 00 47 25 
Liret 9 47 80 
Belga 3 40 25 
Drahmi 36 19 50 
laviçre frangı 2 42 93 
Leva 61 81 25 
F'orin 1 17 92 
Kuron ç. 16 07 00 
Siling A. 4 12 08 
Pezata 5 70 87 
Mark 2 02 25 
Zloti 4 26 00 
Pengo 3 70 87 
Ley 79 32 50 
Di"l·r 26 78 50 

Tahvhiit 

L Dahili 
D. Muvahhade 
A. D,.rn;r·nlu 

1 Kapanış 

00100 41 75 
26 95 

Borııa harici 
Altın 
Mecidiye 
D~,.k t\t 

91551 
49100 

? ~4 

Bu nasıl iş? 
Türk aabununwı eski bir töh 

rete mazhar bulunmasına ve 
sabun ihracatımızın oldukça 
dolgun bir yeldin tutmasına mu 
kabil ihracatımızdan kat, kat 
fazla ıabun ithal etmekteyiz. 

Bu umumi hayret uyandıra. 
cak hal maalesef vaki olmakta· 
dır. 

istatistiklere nazaran adi yu 
muşak aabunı itbalibmız 34000 
çamatır aabunu itbalitımız 
288,852 ve tuvalet tabunu itba 
litımız 110,000 lirayı bulmak
tadır. Buna mukabil 1200 lira· 
lık adi, ve 16,000 liralık çama • 
fır sabunu ihracatımız vardır. 

Amerika'da Franısz 
aibnları 

PARIS, 27 (A.A.) - Meb'· 
uaan meclisi, maliye encümeni· 
nin sorduğu bir takım ıuallere 
cevap veren M. Flandin Franaa 
nın Amerikada malik bulundu
ğu altm ihtiyatlarma dokunma 
yacağma dair M. Lacour - Go
yet tarafından hiç bir taahhüde 
giritilmemi§ olduğunu taarih 
eylemiştir. 

Londra borsası 
faaliyete geçiyor 

LONDRA, 27 (A.A.) -
Londra borsasında her türlü 
borsa muamelatı yapmak üzere 
faaliyetlerine tekrar batlayaca· 
ğı bildirilmektedir. 

lngilterede gümrük 
tarifeleri 

LONDRA, 27 (A.A.) -
Bir takım milli kararlann güm 
rük tarifelerinin tatbikini der· 

lıemen her sesi verebilmek ü· bana kalkı,mıyor; kelimelerin 
~re meydana retirilnıittir; ki· muıumı daha aaf daha teffaf 
fi gelmiyorlarsa batka aletler bir hale getirmek töyle dursun, 
ili.ve edilir, mevcutlar ıslah olu onlara mazinin verdiği ağırlık 
nur. Hayır, Marinetti mazinin tan 6rküyor. 
\'e bugünün biribirine benzemez Onun bende bırakbğı lesi· 

erlerini çalabilen kemanı, fi. rin ne olduğunu açıkça aöyliye 
lavtııyı görüyor; değiıen aesi i- yim mi? "Eskiler her 9eyi ıöy
titmeyip zavallı aletleri görü- lemi§, bize bir §ey kalmamıf,, 
Yor; mutamba, mermer, boya derler. Marinetti buna inanını§, 
Ve alçı gibi onlara da hasım olu kükrüyor. Mazi onu ezmit, ez
:tor. miş. Zavallı artk ne yapacağmı 

Marioetti nahve (ayntaxe) bilmiyor. 

----
Murahhaslar cumartesi 

günü gidiyorlar 
Ankarada toplanacak tütün 

kongresine iıtirak edecek olan 
Oda murahhasları buıün Tica· 
ret odaımda bir içtima yapacak 
!ardır. 

Ba içtimada tütün kon~ 
sinde umumi ruzname üzerinde 
Odanın yapacağı metalip tespit 
ve hazırlanan rapor tetkik edile 
cektir. 

Oda amumt katibi Vehbi B. 
rahatsız bulundujtundan yerine 
vekil bulunan Hakkı Nezihi B. 
iıtirak edecektir. Tütün kongre 
aine ittirak edecek murahhaslar 
cumartesi ve pazar günü hare
ket edecektir. 

••• 
t Şubatta Ankarada toplana· 

cak tütün kongresine ait hazır. 
lıklara iştirak için Tütün inhiaa 
n Ziraat fen tubeti müdürü Ne 
ııip Bey Ankaraya gitmittiı-. 

pit eyleyen kanun projesinin 
münakaıaya idhalinden mu• 
kaddem kabulü muktezi oldu
ğundan bu kararlar, gelecek haf 
ta avam kamaruma tevdi edi
lecektir. 

lngilterede mali hafta 
LONDRA, 27 (A.A.) -

23 kinunuaani tarihinde hitam 
bulan mali hafta zarfmda tah
til edilen hazine varidab 41 mil 
yon 302 bin 388 ve maaarifat 
18,345.149 lngiliz liraama balij 
olınuttur. 

da; daha doğrusu büyüklüğü 
niıbetinde haklıdır. (San'atte 
küçüklerin en doğru sözleri bi
le yanhı, en haklı iddialan bile 
haksızdır.) Schopenhauer ile 
beraber bütün aan'atkirlar: 
"Dünya benim tasavvururndur,, 
der. Her aan'atkann tasavvuru 
başka olduğu için dünya da de
ği9ir. Bir ağaç yoktur, o ağacın 
muhtelif aan'atkarlar tarafın. 
dan görünmesi vardır. Bunun 
içindir ki hiç bir mevzu yıpran
mış değildir. 

Rapor bekleniyor 

Çopur Ali mahkemede inkar 
ediyor: 

Mesdut ApoyeY Malini ıaze 
lesinin Moria dö Kobradan nak 
len tefrika ettiği bir milyonerin 
tarihi isimli eserden dolayı açı
lan müatdıçeo nqriyat davası· 
na dün deYam edilecekti. Fakat 
tayin edileu ehli vnkuf henüz 
maznunlann verdiği tercümey
le müddeiumumiliğin tercüme
aini karıılaıtmp tetkik ederek 
raporlannı vermemit olduktan 
için muhakeme batka ıUne ta
lik ed.ilmittir. 

Oç sene aonra tam kadrolu ve ol· 
ırun bir operet heyetini muhakkak 
İte baılamıı görece;iz. Bu operet 
heyetinin vücut bul11181D81ı için hiç 
bir nokaan ve oebep yoktur. Balet ol
mak İllİyen ıenç lozlanımz sün ıreç 
tikçe müracaatlanru artırmaktadır
lar. Yalova türlıüıü bu noktadan da 
süze! ve yerinde bir tqvik mahiye
tindedir. Yalova türküıünde daha 
fazla müzik arayanlar unutmamalı
dırlar ki, bu bir operet dejil, keme. 
di müzikaldir.'' 

Ankarada Ziraat Vekileti nıe , 
teoroloji enstitüsünden İzmir 
Yilayetine gelen bir tehriratta 
Çeınıe mıntakasmın Narinciye 
istihsalibna yarayıp yarama<'•· 
ğı meçhul olduğundan mahdut 
bir aahada tecrübe yapılması ve 
alın~cak neticeye göre bahçe sa 
hiplerine Ziraat Bankasından 
İcap eden yardımın temin edi'• 
ceği bildirilmittir. 

- Dinim rabbena hakkı için 
reyiz bey yapmadım! diyor" 

Fakat dinlenen ve ıabıt vara 
kasını tanzim etmiı olan polis· 
ler madamın Çopur'la müvace 
he edildiği ııeman tqhis ettiği. 
ni aöyhyorlar o hali inki.r da 
musır: 

- Yalan bey baba iftira eöı
yorlar. 

- Neden berkf)jle iftira etmi 
yorlar da yalnız sana ütira edi. 
yorlar? 

- Benimle nqeçtileri nr 
da ondan. 

Ali iki tarafına bakındı ve 
orada çarptığı kadınm bulunma 
dığmı ıörünce yeni bir manav· 
ra çevirdi: 

- Böyle bir wkuat bile ol
madı, bir kere adımız çıkmıt 
oode birde yakalıyorlar. Çarp-' 
tıksa nerede o çarpbğımız ka
dın? gelsin birde burada sizin 
huzurunuzda teıhia <ttain baka· 
lım. 

Bu maznunun müdafaasma 
tealluk eden bir talepti. Hikim 
ler teşhis zabtında imzaıı olan 
ve ifadesi almmıt olan "mağ. 
dur'' madamın celbine karar 
verdiler, Çopur Ali jandarm .. 
yla beraber Nahkeme ıalonunu 
terkett' 

ın. Sait 

Tehir edildi 
Nazmi isminde bir könıürcü 

lımail ismindeki hemterisinin 

bi rörmez. Kadından bahseder 
ken de: "Bir kadının vücudü an 
cak itıkını alikadar eder!'' di
yor. Diye dursun!.. 

Marinetti maziperestlere; 
biz eskilerinki kadar güzel e
serler vücude getiremeyiz, o 
halde biz onlan taklitle iktifa 
edelim diyenlere hücum etmek 
le ne kadar haklı. Fakat yeni
lik için kurduğu nazariyeler -
bütün nazariyeler gibi-haksız. 
Mazipererestler, eskinin nazari 
yesini yaparak ölü eserler vücu 
de getirir; Marinetti, "futu
riame" in, yani atiperestliğin 
banisi yarının nazariyesini kura 
rak, ancak yann canlanacağını 
zannettiği eserler yazıyor. 

Dün ve yamı•; düne karşı ya· 
N. . d "b - d rm... ıçın aa ece ugun., e-

ğil? 

2 - Tahlil ve terkip 

Ne kadar 
içiyoruz? 

Adam başına 400 
gram düşüyor 

931 senesinde, memleketimiz 
de üç milyon kiloya yakın ta· 
rap, 6 küsur milyon kilo rakı, 
450 bin kilo konyak ve 100 bin 
kilo likör ve sair me,rubatı kü
uliye aarfedildiği anlatılmııtır. 
Nüfusu umumi.yemiz 14 milyon 
besabile, Türkiyede geçen sene 
zarfında adem batma iatihlik 
edilen alkol mikdan 400 ıram· 
duı ibaret bulunmaktadır. 

Fransada senede nüfus batı· 
na 12 kilo 98 gram iıtihlik nia 
beti isabet etmektedir iri en çok 
alkol aarfedilen memleket Fran 
aa, sonra Yunaniıtandır. Ro
manyada istihlak niıbeti, aeae
de 6 küaur kiloyu babnaktadır. 
En az alkol aarfedilen yer, Tilr 
kiyedir. 

de aadece tahlil olcluiundan, 
halbuki san'atte asıl terkip 
(syntheae) aranacaimdan bah
sediyor. Hakikat fU ki aaıı'at
kirlar daima terkip yapmak ia
temiılerdir; batti "paycho
logie,, ye en ziyade bağlı roman 
cılann da gayesi yine terkiptir. 
O halde Marinetti eski ıayeyi 
bir kere daha teyitten batka bir 
§ey yapmış olmuyor. 

Fakat bir de eserlerine baka 
hm. 

Vlliyett• 

Umumi 
Maaş 

Pazartesi günü 
v~rileccktir 

Şubat umumi -. İltİharab lııit 
miıtir. Maaı pazarteü ııiinü verile
cektir. 

Müfettiı Servet Beyin 
vefab 

Miilkiya müfetti-leria h.1 Senet 
Bey evvelki ıece fücceten •efat et
miıtir. Kıymetli bir müfeıtiı olan 
Servet Beyin vefatı milftltit ın-ka
dqlan araaında bü)'iik bir teeuür 
uyandırmııtır. 

Liman tarifeleri 
Tesbit ediliyor 
Komisyon pazar günü 

içtima edecek 
Şirketi Hayriye, Haliç vapur tir

keti ve Liman tahmil ve tahliye ıir
keti ile oandal ve motörlerin ;reni 6 
tar ayW. tarifelerini tanzim edecek 
Liman tarife komiayonu pazar ırünü 
Deniz Ticaret Müdürlüğünde ilk iç
timaını yapıruya davet edilmiıtir. 
P~ ıünü Liman Şirketi tarifeleri 
tanzııne. baılanacak ve ;reni hazırla
nan tarifeler 1 marta mer'iyete 
ıirecektir. 

Aaıl tahlil bu değil mi? Hayır, 
bu tahlil de değil; perakendeci 
lik! 

Bir bqka m~i: Mari 
~tti ıevıriliıinin relitini anla
tıyor. Gözlerini açD11yor; sade
ce onun kokusunu duyuyor; sa 
dece o kokuyu anlatıyor. Me • 
nekıe, gül, vanilya, bellri nane 
Ye amonyak (hepai hatırda kal 
mıyor ki) itin içine kan9ıyor. 
Hatti menektelerin ve ıüllerin 
mikdan da var. Hatta vanilya 
için ıu kadar halka diyor. Bu. 
nun neresi terkip? 

lzmirde bir ölül 
. İzmirde Bozyakada ağaç di

bmde 42 yaşlarında tahmin edi 
len bir tahıs ölü olarak bulun
muıtur. Cesedin arka kısmında 
hafif bir yara vardır. Üzerinde 
baki renkte bir caket keıyU "tnk 
Ye yırbk bir pantalon vardıt.Ce 
aedin kime ait olduğu henüz an 
latılamamıttır. Fotografler tek 
air edilerek alakadar zabıta rne
murlanna teni olunmuıtur. 
Hidiıe etrafında tahkikata d,. 
vam ediliyor. ___ , .............. ........___~-
Akdenizde 
Fırtına .. 
Vaparlar fırlıntrnın din

mesini heklegorlar 

Akdenizdeki fırtınalar de
vam etmektedir. Hemen bütün 
vapurlar gecikmitlerdir. Bazı 
vapurlann limanlarda kaldıkla
n anlatılnıektadır. B1111un ıçm 
dün Akdenizden gelmeai bekle· 
nen vapurlar gelınemiştir. 

Gelen malumata göre bir 
kısmı vapurlar da Çanakkalede 
fırtmanm siikün bulmasmı bek 
lemektedirler. 

- -- . -
MarinetH ıözlerini açmıya. 

cak ve bir eczacı çırağı gibi gÜ· 
lü menelqeye kanthnnaktan 
korkacak; onları ayn ayn dir
hem ~irheni, çeki çeki tart~cak. 

Y ıne bu manzumenin bir ye 
. d .. ,, k ı· . nn e ıuave e ımeat geçti. 

B " "ki" . u auave e ımeaı yok mu? 
iıte bütün yıpranmıt kelimele-
rin en yıpramnııı, hepainin ağ. 
babaaıdır. Onu ne zaman duy
sam dünyada en ziyade nefret 
ettiğim feylerden birini Pom· 
peia kolonyasını batırla'nm. 

Zavallı Marinetti ! Bir za· 
manlar dünyayı velveleye ver· 
miş; herkesi biribirine katnut 
b. Gençti, daima genç kalacak 
sanıyorduk! Meğer bütün o gü· 
rültüler bir gün arkasına sırma 
h bir şair elbisesi giyip "suave" 
ıiirler yazmak i~inmit! 

de dütman; kelimeleri batı bo§ 1 "Eskiler her ıeyi söylemi~, 
bırakmak iatiyor. Bir takım ke· bize bir ıey kalmamış.'' Bu bır 
lirnelerin artık yıprandığını, bir 1 san'atkar s?zü deği!dir ve hiç 
ltıana ifade etmediğini söylü-1 bir san'atkir, bun_a manm~ı.t
Yor. Demek ki kelimelerin bir 

1
-tır. Her sanatkar kendısının 

kıtmmı her kayıttan azade kı· başlı batma bir alem olduğu 
larken bir kısmını da kapı dı· kanaatindedir. Her gördüğü. 
tarı ahyor. Stephane Mallarmo nün evveli kendisi tarafından 
"Donner un ·~ plus pur aux görüldüğüne; her hiasettiğinin 
Ilı.ota de la tribu., der, ,airin ke- ilk defa olarak kendisinde te· 
li.nelere daha saf bir mana ver celli etmit bir his olduğuna ka 

• ...._ ......... • • • -· ........ - -1 ••• t__••. 

Marinetti bunu da kabul et· 
miyor. "Artık çıplak kadm ret· 
minden, elma armut resminden 
bıktık" diyor. Bıktığımız doğ· 
ru, fakat Marinetti'nin çıkardı 
ğı neticelere ittirak edemiyo
ruz. "Her elma biribirine ben,. 
zer; elma resimelri de biribiri
nin aynıdır" diyor. Bu doğru de 
ğil; çünkü hiç bir ~ginal aan· ... - .. ~ . _, .. _,. . •• • . . . . 

Meseli "Edime'nin bombar 
dımanı,, nda top seslerini, tü 
fek aeslerini, ayak gürültüleri· 
ni ayn ayn göatermi9. Hatti 
bir yerinde bir Bulgar askeri
nin ıarkısı; Şükrü Patanın te -
lefonda emir vermesi dahi var. 
Yani Edirne muharebesinin bir 
safhaamm, hatta belki bütün 
muharebenin "fotoğrafik,, bir . . .... ·- .• - :. . -

Ben bu manzumeyi dinler
ken, Marinetti'nin: "Sağda gül 
gül, gül, ıu kadar gül; solda me 
nekıe, nıenekte, ıu kadar me
neqe." Ben gözlerimi açmıyo
rum !" dediğini itittikçe, bağıra 
cağım geliyordu: "Be adam! 
gözlerini aç, aç ki bütün güller, 
meneketler biribiri- kanpm . . . . . .. - .......... - .... 
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;lflilliy~t 
Asrın umdesi "MlLL/YET" tir. 

28 K. SANI 1932 
İdarehane: Ankara ca~esi, 

100 No. 

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

ABONE ÜCRETLERi: 

Türkiye için J.luiç için 
L. K. L. K.. 

3 aylığı 4- 8-

6 " 
1 50 14-

12 " 14- 27 -

Gelen evrak eeri verilmez -
Müddeti geçen nUıba.lar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
i§ler için müdiriyete müracaat 
edilir. Ga:oetemb il&nluın mee'u
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilköy askeri rasat merkezin· 

den verilen habere gilre &ugün 
hava kapalı olacaktır. Ril:zgMr 
mütedil sür'atle şimalden esecek~ 
tir, yamur yağması muhtemeldir. 
Diin tazyiki nesimi 774 milim,,t
re, azami hararet J, ezgari sıfrr 
duece idi. 

Ramazan20 
Vakitlerr 
Güneş 
Öğle 
ikindi 
Akşam 

Yatsı 

İmsak 

SD 
7,lS 

12,27 
15,04 
17,20 
18,54 

5,32 

lfELE~ 
Kılıbık 

Yine bugünlerde kılıbıklık 
bahsi açıldı. Evli olmadığım i
çin bu mesleğin (!) hakiki ma
hiyetini bilmiyorum amma, an 
!attıklarına nazaran (kılıbık) 

diye karısından izin almadan 
bir it yapamıyan ve kanımdan 
korkan adama .deniyor.. E CA• 

mm! loıaflı olalım! Karıım· 
dan korkmayı ayıp telakki edip 
bu hareketin aleyhine cemiyet· 
ler kurmaya çalı9anların her bi 
ri başka biriıine kartı kılıbık 
değil midir? 

Memur mu? Müdüre ve tefe 
kartı kılıbık! .. 

Satıcı mı? Müşteriye kartı 
kılıbık!... 

Borçlu mu? Köşedeki hakka 
I" kartı kılıbık! .. 

Hınız mı? Polise kartı kı· 
:1bık!.. 

Bekar mı? Dostlarından bo
hemahal bll-ine kartı kılıbık! •• 

Gazeteci mi? Patrona kartı, 
karie kartı kılıbık! .. 

Şimdi bütün ve bu kılıbıklık 
lan bırakıp ta yalnız kar111n
dan korkanlarla uğratmak re
Yayı hak mıdır?. 

Tevkifhanede grip 
Mektepler, nihayet kapandı .• 

Daha bıraksalardı kendi kendi· 
!erine kapanacaklardı.. Şimdi 
de grip tevkifhanede belirmi§ .. 
Acaba mektepleri tatil ettikle
ri gibi t~kifhaneyi de tatil ede-

Askeri bahisler 1 • 1 
Şehit hava kahramanlarının 

ihtifali münasebetile .. 

Her yılın 27 kanunuınlsinde oldu 
ğu ~bi dün de latanbul halkını hava 
ıehitleri abidesi önüne huıu içinde 
toplayan hiı, tehit hava kahramanla 
mruZJ tepcil ve yad ribi yükıek bir 
milli ve harsi vazifenin edaaı duyıru 
sudur . ı 

Türk havacılığının bir çeyrek aı-' 
ra yakın bir tarihi vanlır. Bu müd
det içinde verdiği kahraman kurban 
lann sayısı binleri reçer .. Fatih mey 
darundak.i hava §<'hitleri abidesi, itte 
bu binleri aşan kahraman hava ıehit 
lerini temıil ve ihtar eder .. 

O temıil, Türk f"l"efinİ, Türk ha
vacılığuıın ıöhretini Mııır ellerine 
uçururken Sina'mn IUIUZ çöllerinde 
düıüp ölenlerinden batl•yuak, dün
yanm ıiditiııi altüıt eden umumi 
harpte Kafkaı cephesinin karlı, buz 
lu daflanna, Irak cephesinin yakıcı 
ı11ız vahalarına, Filistin cephesinin 
kavurucu ıuıuz sahralarına; ve nİ· 
hayet, Türk diyuırun Akdenize ka· 
pm olan Çanakkaleye varıncaya ka 
dar vatanın dört bucağına, bütün 
medeniyet dünya11nın, toplayıp ge· 
tirdiği bütün medeni ve fenni vaaıta 
lan ile, aaldırdııldan zaman, bu iklim 
!erin bu mmıakaların havalarııu, aa
yııız düınıan hava kuvvetlerine kar 
tı korumak için ölen hava kahraman 
!arını hatırlatır .. 

Sonra biliyoruz iri büyük harp 
badiresinden çıktık sanırken, birgiiıı, 

1 

birden bire, Türk elini, kuzgun bir 
felaket bulutu kaplayıvermİ§tİ. 

Gene biliyoruz ki o kuzgun zulme 
tin içinde tek bir nur gibi 19 mayıı
ta Samsuna inen büyük Türk evladı 
nm, Gazinin, "Ya ölüm, ya istiklal!" 
parola11 yükaelmiıti. O zaman da, 
harbiumumiden artakalan kahraman 
tayyarecilerimiz, ellerinde kalan bo
zuk motörlerini sırtlayarak, kırık ka 
natlarıru omuzlayarak, binbir tehlike 
yi ıöze alarak o kurtancı sadaya, 
o nura koımuılardı .. işte dün, lıtan 
bul halla bu kahraman ve fedaki.r 
Türk tayyarecilerinden lnönlerindc, 
Sakarya boylarında, ve en sonra Af 
yon ve Dumlupınar Batkumandan 
meydan muharebelerinde, aletinin 
noksanlarını_ adeta milli imanının a
teıi ile tamamlayarak, vatanın bari. 
mine sokulan diifmaru lmba ederken 
ölen, ve bu suretle Türk istiklal.inin 
Türk cümhuriyetinin Ye Türk inla-

....... - ........ ·---·-··········-··-
bilir miyiz? •• 

Radyomuz! 
Bizim radyoya söz söylet· 

mem ! Doğruıu en ıevdiğim mü 
esıeselerden biridir. Dünkü ııa
zetelerden biriıi bizim radyoda 
piyaıa gazetecilerile peruzvari 
kanto okuyanlardan tikiyet e
diyor. Bir radyo proframı her 
türlü ıeyi ihtiva etmek zaruri· 
dir. Hota gitmiyen parçalan 
dinlememek her ıı:aman. mllm
kündür .. On.un. için ben alatur· 
luımn çeıniıine ilitmemek ta· 
raftanyım •• 

Yalnız, Allah nı:ut için bir 
kaç gramofon plitı alıalar da 
her alqam (Verdi) nin Ayda 
operuuiı dinlemekten kurtul
sak! Tamam on bet gündür te
betir çizdim •• Hep onu çeviri;. 
yorlar .. Ne de eskimez plakmıt ! 

Kime vereceksin? 
- Fitreni kime vereceksin! 
- Biradere! .• 
- Nasıl olur? .. 
- Nasıl olacak, baıbayağı o 

lur .. Mühtaç adam! .. 
- E o kime verecek? .• 
- O da ha.na! .• Ne yaparsın 

kardeşim!. İthalatı ihracatla 
deııkleştinneye çalıfıyoruz •• 

FELEK 

Yazan: A. R. 

labının temelini kan ve canları ile 
yuğuran Türk hava kahramanlarını 
anda, hatırladı ve takdiı etti. 

* •• 
Muhterem lıtanbul halkının dün 

ihtifalini yatığı ıehit kahramanlar, 
itte bu hava tehitleridir .. Fakat: lı
tanbul halkı orada onların bu yük
sek ve derin mi.nalı sembolü önünde 
yalnız teessür yaılan dökmek için 
toplanmadı, onların ruhlarına yalnız 
fatiha okumak için toplanmadı .. Çün 
kü onlann bizim gözyaılanmıza, bi
zim fatihalanmıza hiç ihtiyaçları 
yoktur .. 

Çünkü onlar, milli tarihi tam yüz 
a11ra varan Türle milletinin milli 
kahramanlarına hakiki cennet olan 
asil kalbinde kurulmuı tahta yerle
f"ll ı..htiyarlardır. lıtanbul halkı, o
rada, o ~ide etrafına yalnız maziye 
kantmtş ıehit hava kahramanlanmı 
zın menkıbelerini hatırlamağa, tak
dis ebneğe değil, aynı zamanda ve 
daha ziyade onların kahramanlık 
menkıbelerini temsil eden bu abide
nin lisanı halile, bugünkü ne.le ve 
bilha11a buııünkü ve yarınki Türk 
gençliğine, ilham ettiği büyük vazi
fe ve denleri de almağa ııeldi .. 

o abide, lisanı halile demek iıti
yor ki: · 

" lıte , onlar, Türk ıeref ve hay
siyetini yükselbnek, Türle istiklalini 
kurtarmak, Türlı cümhuriyetini kur
mak için motörlerinin bozukluğuna. 
bakmadılar .. Kanatlannm kırıklığına 
bakmadılar. Havadan gelen tehlike
lere kartı komaktan, Türk havasına, 
Türk toprağına saldıran düşman Ü· 
zerine atılmaktan çekinmediler .. Ve 
bu uğurda nihayet hayatlarını da 
verdiler .. 

Şimdi ıize düıen vazife de, onla
nn kan ve canları bahaıma kurulan 
Türk istiklalini ve Türk cümhuriye 
tini, yerden ve denizden olduğu gi
bi, ha va dan gelebilecek tehlikelere 
kartı da korumaktır. Bu uğurda mad 
di ve manevi hiç bir fedakarlığı esir 
gememektir. Ve icabında da hayatı. 
ru vermekten çekinmemektir . ., 

lıte bunu söylemek lftiyor .. Biz 
onun o ulvi manzaraımdan bu ten• 
bibi almalıyız.. Bu deni edinmeli
yiz. .. 

Bu tenbih ve bu derı yerindedir. 
Evet, bizde bu yüksek gaye uitu 

runda icabında ölümü iıtihkar ede
cek hava kahramanlan hiç ekıik ol 
mamııtır ve olamaz da .. 

Türk milletinin o cihetten elbet 
enditeal yoktur. Bizde eksik olan 
hava kahrama111 değildir. Fakat biz 
de ekıik <>lan Türk motörü, Türk 
kanadıdır. 

Türk hava kahraınoınları, Iıaıa 
yabancı motörlerle, yabancı kanat
larla uçuyorlar .. 

Halbuki baihrimuhitleri ll§an bay 
nelınile! kahramanlar, kendi milli 
motörlerile, kendi milli kanatlarile u 
çuyorlar, rittilderi diyarlara kendi 
milli kahramanlddwile beraber mil
li san'atlerinin teref ve ıöhretini de 
rötürüyorlar .. 

A:rııi zamanda kendi memleketle 
rinia müdafaası icap ettiği zanian, 
miihtaç oldukları hava nakil ve harp 
•urtalannı - yurtlarmcla tedarik 
eclelıiliyorlar .. 

Biz de müıtakbel hava kahraman 
lanmızı Tİirk nikbinliğinin, Türk 
aan'atinin eıeri olan, ve asrın tekem 
müllerine uyırun hava motörlerile 
techiz edebildiğimiz zaman, Türk 
tayyareciliği de kemaline ermiş ola
cak.. 

O zaman, Türk vatanının havası, 
yabancı mikropların üıüımesine 
kaı'!ı her an müdafaaya hazır ve e
min bir vaziyete ginniı bulunacak-
tır. -

Gene o zaman Türk vatanı, ka
ra ve demiryolları ile olduğu gibi 
en 1eri ve en kısa hava yolları ile 
de örülmüı bulunacaktır. 

Fakat: Bu gayeye ermek elbet 
kolay bir fey değildir. Ancak Tür
kün milli azmi önünde atılmayacak 
engel, yenilmeyecek müıkül de yok 

:vtilliyet'in Edebi Romanı: 25 ' . tirmitti. 
Vedat Naci bu bir hafta i

çin~e Lamiayı gizliı gi:di ziya
ret etmitti. · Filvaki, bir iki. de
fa sevki tabiiye benziyen garip 
bir ıaikle ·· gizli gizli Kızıltop
raği. gelmitti. Bir defa.sındr 
mukabil cihetten gelen trene 
atlıyarak, sanki görülmekten 
korkan bir mücrim gibi hemen 
kaçıp lıtanbula dönmüştü. 

Güzellik Kraliçesi 
Sazan Lamia)'10 kotmak, · ona 
kalbindeki . şüpheleri açmak, 
tatmin edilmek' istiyordu.· Bu
na da mukadder olamıyordu • 
Yeni yeni şüpheler, içiıni her 
gün baıka bir eza ile kemiriyor 
du. Kendi muhitinden ayağmı 
kesen Vedat Nacinin Lamianın 
etrafında dola§tığma bükmedi 
yor, artık aralannda kendi 
mevcudiyetini istemedikleri fik 
rine saplanıp kalıyordu.. Bu 
son hadise, ona hepsinden ağır 
ve müz'iç bir ıztırap olmuştu. 
Lamianın arkadaşlığındaa mah 
rum olmanın ne tahammül edil 
mez bir azap olduğunu anlıyor 
du. Hem senelerce devam e
den sıkı ve sevimli bir dostluk 
itimadından sonra ,aralarının 
bu tarzda açılması kalbini bam 
b•'f]ka bir duygu ile ürperti
yordu. Hayat her cepheden 

Netilte M~lıitldin' 

yavat aonbahann hicranlı ve 
gamlı havasına sarıldıkça gö
nülferdeki elemler . büsbütün 
deriııletiyordu. Belkiı, bir ma
tem çerçevesi giJ>i ·etrafını ilia 
ta eden gönül kırgınlıklarının 
belli batlı sebebini hep Vedat 
N acinin mualİıınasını bir tür" 
lü ketfedemediği o garip hutU· 
nelinde bul~ukça, içine sinen 
tevekkülü bir hamlede parçalı· 
yar, tekrar hislerirun yıpralı· 
cı ezaları arasında didiklenip 
duruyordu .. 

. 
Halbuki aldanıyordu. Bel

kiı, hakikati göremiyecek ka
dar bulutlanan gözlerinin ıalet 
görüşlerine aldanıyordu. La· 
mia, ondan bir atk ve sevda 
kaprislerine kapılarak kaçmı
yordu. Vedat Naci ile arala
rındaki münasebet ne artmış, 

. Bir defa11nda, heyecanına 
biraz daha hakim olarak istas
yonun arkasındaki akasyalı kü 
çük kahvede bir kahve içebil
mişti. Bu gizli ziyaretler, genç 
adamın· kalbini iıimaiz bir his 
le gıcıklıyordu. O gün, ti köıe 
de, bll- ağacın gölgesinde sak
lanarak kahvesini İçerken tami 
ri muhal bir hata i9lemesine re 
mak kalmıftı. Tatlı tatlı düşü 
nerek, fakai: ne düşündüğünü 
bilmiyerek hayatında ilk şaira
ne dalgınlıkla benliği uyu§tu
ğu bir zamanda , arka taraftakiı 
bostanın iğri yokutundan Bel 
kisin mahzun ve füturlu bir 
mecalsizlilde indiğini göriince, 
koşup arkasından seslenmek 

HİKAY~ 
• 
INEMALA1' 

Yeni zenginin portresi 
1 

Bu akşam A S R 1 SINEıv.tADA 
BÜYÜK GALA SUV ARESİ 

Varol ıneşhur ressam ve por ı ikimiz bir arada yağlı boya bir A S R İ p A L y A Ç O 
tretist! Bilhassa kibar alemine resmimizi yaptırmak istiyor- BÜYÜK ALAKA Yl uyandıran ÖLÜM KAYMASI, AÇIK KOL-
mensup olanların resimlerini duk. Müzelerdeki gibi mükem· LARlN DAVETİ, VE CİNNETİN GALEBESİ gibi tabloları havj 
yapmakla şöhret almıştır. Tam mel bir yağlı boya .. Fakat ka· ve heyecanlı sahneleri.ni temsil eden ve aşk ile süslenmiş bir hayatı 
ıigarasım yakarken kapının nm ölünce, bunu yapmak imka tasvir eden bir filmdir. 
zili çaldı ve Varol kapıyı açtı. illi kalmadı. Onun için ben tek Bu ç.ok güz.el filmde ytLdızların en sevimlisi WİLLİA/M HAİNES 
Atelyenin eşiğmde elli yaşların başıma bu işi yapmağa karar 1 ile caz>p JOSEPHİNE DUNN aşk ve yeğitlikleri ile temayüz 
da, orta boylu, titmanca bir verdim. Resmimi yaparsanız, ı etmektedirler. 
zat göründü. Yüzü sıhhatten yalnız ben değil, karımın ruhu 1 ihtiras!! Muhabbet!! Cazibeli Maceralar!! 
k k da memnun olacak. '••ıii ıp ırmızı.. ill-- Perde arasında zengin varyete numaraları "'• 

- Mösyö Varol siz mısı- - Pek ala! Fakat başkasr 
niz? Ressam Mösyö Varol... na müracaat etmeyip te niçin 

- Benim efendim. Bir em· bana geldiğinizi anlayabilir mi 
riniz? yim 

- Bir portre için gelmiş- - Efendim kararımı vermez. 
tim. -den evvel, bütün resim sergile 

- Buyurunuz, giriniz efen· rin~ dolaştım. Ne acayip re-
d. ıimler seyrettim, bilseniz.. En ım. 

Şiıman zat girmezden ev- nihayet zevkime göre, bir klüp 
vel, havanın güzel olmasına te bir tablo gördüm. İmzasına 
rağmen, uzun uzadıya ayakla· baktım: Varol. 
rmı paspasa sildi ve içeriye - Ha, Comte de Falizae'in 
girdik.ten sonra, kendisine gös tablosu olacak.. 
terilen yere oturdu: - Evet, sizin kibar zevatın 

- Üstat, dedi, sizinle mü· resimlerini yaptığınızı biliyo
şerref olduğuma son derece rum. Derhal. tahkikat yaptım, 1 
memnun oldum. Benim ismim ve adresinizi öğrendim. 
Marchaloup ! Müsaade edene· - Fakat biliyor musunuz 
niz, kendimi siıze kısaca tak· ki, ben yaptığım · resimlerden 
dim edeyiın. Harpten evvel gayet gali ücret alının. Çün· 
küçük bir bakkal dükki.mm var kü müşterilerimin hepsi zengin 
dı. Muharebe başlayınca kan- insanlardır. 
ma dedim ki: "Eyvah, mahvol - Ne zararı var. Ben de 
duk,, .• Fakat harp bqlayıp ta zenginim. Konta yaptığınız re 
bütün erzak fiatlan artmağa sim gibi bana da bir resin' va. 
başlamaz uıı? Arttıkça arttı. paraanız, ne isteraiıniz? 
Arttıkça arttı. Ben de keyfim - Yirnli bin.. 
den kabıma 11ğamıyordum. Ka - Bir portre yirmi bin mi? 
yinbiraderin yardımı ile tam Bir tek portre? 
zamanında bir mavna bakkali- - Ee, ne olacak? Yarım 
ye eşyasını da ucuz fiatla satın düzine mi iıtiyorsunuz? 
almıştım. Fiatlar mütemadi- - Başka resim ve vergisi. 
yen yükseldikçe, neticesini an· yok ya •• Ne yapalım, madem 
)arsınız ya ... Sizi ufak tefek te- ki fiat böyle imiş, kabul .. Yal
ferruat ile uzun uzadıya sıka· mz bu iş acele .. Derhal başlıya 
cak değilim. Y alnı.z bu ıayede bilir misiniz? 
zengin olduğumu saklıyacak - Yarın sabahtan evvel baş 
değilim. Fakat her güzel şey lıyamam. Maamafih bu nokta 
bir arada yürümüyor. Çünkü yı hallederiz. Ayakta mı, otu-
1916 da karım öldü. Zavallı rurken mi, cepheden mi, profil 
karıcığımı harp öldürmüştü. mi, nasıl istiyorsunuz? 
Her halde yirmi iki senedir bi- - Ehemmiyeti yok. Siz na 
riktirdiğimiz paraların bir an· sıl arzu ederseniz, öyle yapı· 
da mahvolacağındaıı korkarak nız. Yalnız demin size bahset 
ölmüştü. Eğer enak fiatlan· tiğim mesele için, bir noktaya 
nın yükselerek, benim zengin ehemmiıyet veıjyorum. 
olacağımı kestirseydi, mutlaka - Hangi noktaya? 
ölmezdi. - Yani kanmı §Öyle diişü-

Şişman ~dam gözünün ya· nürken bir resini yapabilir misi 
şmı siler gibi oldu~ niz? · 

- Çok iıyi bir kadındr, de- Ressam taşırdı: 
di, iyi anl&§ıyorduk. O beni se - Karınızı düşünürken mi! 
viyordu, ben onu seviyordum. Bu naııl olacak? 
Daha o ?'•mandan be~i şöyle - Bilmem, mesela gözleri 

-www -·······----···-... ··" 
tur? Tarih buna taJıi~tir. 

itle, bu milli ihtiyacı büyük reh 
berinin irtat n işaretile takdir eden 
Türk milleti, kemli uil bairından 
çıkardığı "Tayyare Cemiyeti" ile o 
yüksek gayeye doğru yürüyor .. 

Gayeye olan mesafenin k11alma
sı, yapılmakta olan maddi ve mime
vi yardımm artış nisbetine bağlıdır. 

Aıil Türk milletinin, milli kahra 
manlar cin•i olan asil kalbjnde taht 
kuran büyük hava şehitleri müste
rih olsunlat'.. Gm:i Türkiyesinin 
Türk nesli, Gazi Türkiyegİnin Türk 
gençliği, onların canlannı vererek 
kanlarile temelini yuğurduklaruu 
Türk istiklal ve cüınhuriyetine kara 
ve denizden olduğıJ gibi, havadan 
da hiç bir tehlike gelmeme11i için ve 
sonra Türk vatanını kara ve demir
yollarile olduğu ribi hava yollarile 
de bezemek için lazım gelen her tüı
lü fedakarlığı yapmaktan çekinme
yecektir. 

Yeıilköy: A. R. 

ti<ği kalbinin şiddetle çarpma
sından belli olmuştu. Gördü • 
ğü k,.dmların en ııüzelini, kal
binin neresinden doğduiunu 
bilmediği bir fedakarlıkla ebe -
diyyen kaybettiğini düşündük
çe, bir a§k kahramanı gibi alev 
!eşiyor, genç kızın bakir çehre 
ıinde derinleşen kalp izlerini 
sezdikçe rakik ·ve sevdavi bir 
hüzünle yüreği. eziliyordu. Ha
yalinde gizli ve içli bir gönül 
macerası yaratacak kadar has 
saı bir genç olmuştu. 

Pek yakından geçtiği halde 
mevcudiyetini fark edemiyen 
Belkis, süzgün edasile gözleri
nin önünden kaybolduktan iki 
dakika sonra gelen trene atlı 
yarak tenha birr kompartıman 
da yalnız kalışı, ne ince ne ne
fis bir şiirdi!.. Artık barlar
da, çalgılı kahvelerde, maddi 
kadınlarla düşüp kalkmak onu 
mes'ut edemiyordu. Serseri ha 
yattan hiç zevk alamaz olmuş 
tu. Kalbine hitap eden iki gü
zel gözün sahibini, arıyordu .. 

mi töyle havaya kaldinam.. 
- Olmaz, tayyareye baktı· 

ğmızı zannederler. 
- Peki, şöyle yere baksam ... 
- O da olmaz, yere düşmüt 

bir meteliğe baktığınızı zanne
derler. 

- O halde ne yapacağız? 
- Durunuz, · aklıma bir şey 

geldi. Mesela elinizde karını
zın resmini seyreder bir vazi
yette tablonuzu yapsam ne o
lur? 

- Mükemmel fikir, dahiya
ne fikir .. 

Nihayet bu şekilde reaiın ya
pıldı. Machloup'un karı~ının 
resmini seyrederken bir tablosu 
yapıldı. 

Yeni zengin keyfinden kabı
na sığmayordu. Bu muhteşem 
tabloyu kaşanesindeki salonun 

kalbinde esmeğe b<>şlamıştı .. 
Sevildiğini bilerek sevmek, ne 
haırikulide ne emsalsiz bir zevk 
ti: ·Acaba Belkisi, kendisini ne 
damet etmiş bir halde bekliyor 
mıydı? 

Böyle bir sürprizden sonra 
ne .kadar derin bir saadete ka 
vuşmak mümkündü .. Fakat hey 
hat!.. .işte her aşk hikayesini, 
macera haline getiren · ve eri
şilmez bir ideal alevile tutuş
turan maniaların en büyüğünü 
kendi dili, kendi elile ürpert· 
mişti. Şimdi artık her ne baha 
sına olursa olsun, mütavaat 
lazımdı. Asla namert olmıya
caktı !... Kalbi eriyecek, ıztı
rap çekecek, fakat hiç bir za
man Nedim Münirin yanında 
yüzü kızarmıyacaktı ! .. 

Vedat Nacinin hercayi ha
yatında bu ne müthiş bir tahav 
vül! .. 

Belkis ta artık kmnlerini 
unutur gibi olmuştu. içinde 

Önümüz.deki Cumartesi akşammdan 
_..,..,.,~ itibaren 

ARTiSTiK 
Sinemasında 

VICTORIA ve 
HU SARI 

• • ,~ . Rejisör RİCH~RO OS'.""°~LD ta.rt./. · ~~ rafından tamaımle yenı bır tarzda 
~ ~f::., ve Almanyanıın en bii,ırük tenorla-

~· • .., ı·md.aın MİCHAEL BOHNEN ve 
,, sevimli artistılerindcn GRETL 

~~~ , THEİMER - İVAN PETRO 
VİTCH - ERNST VEREBES -

~l).~~b:;:1::FRİEDEL SCHUSTER'in iştira· 
kile yapılan fevkalade hir q::ıeret. 

, KAÇAKÇILAR 
Rejisör: ERTUGRUL MUHSiN 

Güzellik kuralıçasiFERİHA TEVFİK Hanım veDariillbedayi 
artistlerimiz tarafından çevrilmiş 

IK1NC1 TÜRKÇE FlLM 
Musikisi tamamen alaturkadır. 

Yakında E L H A M R A Sinemasında 

lstanbul Esnaf 
Bankasından: 

İstanbul Esnaf Bankası hissedaranı 17-2-932 tarihine mü
sadif Çarşamba günü saat 14 de Ban:kanm merkıezinıde fevka· 
lade surette ini.kat edecek heyeti umumiyeve davet olunur. 

Rüznamei müzakerat: 
1 - Sennaye vaziyetinin tespiti. 
Ticaret ikaa:ıumınun 371 inci maddesi alhkamına tevh'kan ha· 

miline muhaıTer hisse senedatı sahipleri nihayet 7-2-932 ak
şaımma kadar hisse senetlerini veyahut hisse .senetlerinin mev
du lbulunduğıu banıka maıkpuzımu Bankamız veznesine tıevdi ile 
ita olunacak dühu'liye varakasını almalıan iktiza eder. 

en mutena mevkiine koydu. . j Grip salgını 
Altı ay sonra ressam, zengın 

mütterisinin • tekrar ıreldiğini Grip size bı.ılaşmamaa• için üstü· 
sördü. nüzde daima ufak bir c;qıte taşınır 

- Merhaba üıtat ! Gene ben 
geldim ve tabloyu da ıetirdim. 
Sizden yeni bir sev rica edece-
ğim .. :. 

-. HayJrdır ... 

- Efendim, on, on beş gün 
evvel yeniden evlendim. Fakat 
bu aldığım kadın kıskanc mı, 
kıskanç! Benim mütemadiyen 
eski karımın resmini seyretti
ğime raJ!!ı olmuyor. Günün bi
rinde· güzelim tabloyu parçala
yacak. Onun için tabloda eski 
karımın yerine, yeni karımın 

şu getirdiğim fotografma göre 
bir re$'mini yapsanız da, başım 
dinç olsa, ne olur? 

nefsinin, gururunun sesine bi
le kulak asmaz olttıuştu. Bir
kaç defalar Lamianın evine git 
miş , onu yalvararak evine ge -
tirmit Vedat N aciden haber a· 
labilmek için, gözlerinin içine 
bakmıştı. Lamia da indat eder 
gibi hiç" oralı olmamıştı. T aın 
sevda açılacağı bir anda mev • 
zuu değiştirerek Belkisin a·ğzı 
m ~pamıftı... . 

Belkis bir gün hiç biır s~!)ep 
yokken Beyoğluna kadar ser
seri bir gezinti yaptı.. Hava e
peyce soğuktu.. Fakat güneş 
var~ı. Küçi.İk bahanelerle dük
kandan dükkana dolaşıyordu. 
Gözleri hep caddede geçenleri 
araştırdığı için ne aldığını, ne 
yaptığını bilmiyordu. Büyük 
bir mağazanın vitrininde gör
düğü bir gravatı babaaı için 
satın almak istedi. Gravatı al
dı, parasını vezneye verirken, 
arkasından bir ses: 

- Belkis Hanım! diye ses 
lenince genç kız titriyerek dön 
dü, Harun Mecdi ile karşılaştı 
lar.. Mısırlı dostu ona şikayet 

tükenımcz bir <U:fcs çekme <:ihazı o
lan POHO'y.u ~şıyınız. Sizi mü· 
kemmeJen muhafaza ve tedavi eden 
bir ilaçtır. Her tübü merhem ve ona 
benzer her hangi bir ilaçtan daha j. 

dareli ve müessirdir. Bütün büyük 
eczanelerde satılır. 

' 
İ'ltıanbtıl Bir.inci İflas mooıurlu· 

ğtindan: Müflis Veli Zade Mustafa 
Faik Beyin alacaklılarına teklif ey· 
!ediği kongurdatonun müzaker<'Si 
18-2-932 Çar§amba günü 6aat 14 bu
çukta icra kılma.cağından alacaklarİ 
kısmen veya tamamen kabu,I edilen 
alacaklılarm ~vm ve 6aati mezkur· 
<le dairede hazır bulunmaları iliir. 
olunur. 

dınız.. Ne kadar mahzun ol
dum bilseniz? •• 
· - Siz de bizi aramadınız. 

- Ben ani bir seyahatle on 
be, gündür lıtanbulda değil
dim.. Avdetimde ıukı sıkı sor
duıµ. Küçük bir te:zkere, ufak 
bir haberiniz beni ne kadar 

" t ed kt' 1 mes u ece ı ... 
~ Doğru&unu iıterseniz 

kendinize o kadar çok alıttırdı
nız· ki, ben de sizin tarafmı:z
da~ arandmağı özleciim.. 

Harun Mecdi Beyi mes"ut 
etmek için bu sözler kafiydi. 
Şık ve cenHmen Mısırlı bol te
bessümlerle beyaz diışlerini gös 
termeğe başlamıştı. Rica et
ti: 

- Baııa kahabatimi unut
turmak lutfunda bulunur mu
sunuz? ... Bakınız üşümüşsünüz . 
Beraber otele kadar gidelim .. 
Bir çay içiniz •• 

Belkis tereddüt etmedi. Be
raber mağazadan çıkarlarken, 
Harun Mecdi Belkisin elinde
ki küçük paketleri aldı. Tokat· 
lıyan çok yakındı, hemen girdi 

• 
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Galiba her gencin kalbinde 
bir kere olıun esen büyük rüz 

yalnız bir ittiyakın, delice bir 
arzunun aleti yanıyordu: Ve
dat Naciyi görmeJ.: .. Bir !~l.!~ ~!Y.~!~U~::...._~~~-~----..1.0lliii---------------------.... 
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MİLLİYET PERŞEMB~ 28 KANUNUSANİ 1932 

-·E • N 
Cim Londos Meselesi 

• • •••• • • 

L'Auto ıozetesinin tertip ettili Crosstan i11tıbalar 
l'Auto gazeteai geçen hafta her ri üzerine yaptı. tır, onun için gene haizi ehemmiyet 
• tertip ett.iği Crou ,Contery'aini Bu ~k. yanfı zaten mühim bia· değildir. 

Eğer güretmiılerse belki berabe
re kalmıtlardır, belki yenmittir, bel
ki yenilmiştir. Bütün bu neticeler 0 
iki pehlivan arasındaki hüner ve ku v 
vet niabetine değil Amerikadaki aa
tıılaruun niıbetini gösterir. Eğer, 
Cim Londoı hili AmeTikada gözde 
iae Müliyiıp pehlivan ondan sekiz 
defa kuvvetli ve uata da olsa onu ye
nemez; çünkü yendirmez)er. Bütün 
pehlivanlar ıilı< Müliyim pehlinn 
da ıüpheaiz kendini prl!ftirenlerin 
aözünü tutacağma dair bir kontrat 
İmza etmittir. 

Yalnız gene itiraf ederim ki bu 
Cim Londoı rivayeti spor mecmuala 
rına kari kazandırdığı kadar bizde 
de ıerbest güretin revacına müabet 
l>ir tekilde müessir olmuıtur. 

BURHANEDDiN 

bırakmayan Bertholot tarafından ka 
zanıldı, 

Küçiildu yarııı d• na~ıl batladı 
iae öyle bitti. ilk çıkııta one geçen 
Lobord yarıtı sonuna kadar zorluk 
çekmeden rakiplerinden 100 metre 
ileride olarak bitirdi. 

Nihayet aııl büyiik yarıt Y&i>ıldı. 
Bu (Aa) ların yarısı idi. Bu yarııta 
bütün iyi Franıız crossmenı'leri var 
dı. Yarış başladığı zaman en fazla 
ümitli bulunan ve Ayaçager Çalanci
nin birinc:ıi olan Ro;..oU haıa geçti. 

Yalnız ıayaru hayret bir nokta B~ 
ritanyalı Denmat Rerolle'i aıkıttır
maya bafladı. Öyle ki ilk dört kilo
metı-cde zavallı Fransız batı tutabil
mek için s:kmtı ço!< çekti. 

Neticecle Reroll birinci ve Dcnınat 
' to'n 

Dünya atletizm ufuklarında .. 

200 ve 400 metreyi kimler kazanabilir? 

Çünkü bu atlet bu payeye laydı: 
olduğunu geçen yaz yapbğı fevkali
de koıularla iabatetti. Nihayet Ka
nadalı Williana Cenubi Afrikalı Jou 
bert ve Legg bunlar da bu vadide 
sözü geçen kimselerdir. Maamafih 
bütün bunlara rağmen Amerika'War 
bu mesafede büyiik muvaffakiyetler 
kazanacakları muhakkaktır. Çünkü 
Avrupa'nın iki yiizcüleri Amerikalı
ların iki yüzcülerine nazaran bu sa
bada hafif bir zaiflik gösteriyorlar. 
Çünkü Amerikalılar yüz metreci ol
makla beraber en büyük ümitlerini 
200 metreye vermiılerdir. Günkü 
100 metrenin Awupa'da kalması ih
timali Yardır. Bu ihtimali göz önün
de bulunduran Amerikalılar 200 met 
reyi kazanmak için elindeki en iyi 
elemanlanıu bu yarııa sokacaklardır. 

400 METREYE GELiNCE: 

Frurısa kupasımrı lıegecanlı çarpışmaları .ıdan poz/ 

ten bel 

Bu rekoru yapabilen Ye diğerleri
ne faik bulunan dünyada ancalc üç 
atlet vardır. Onlar da ıunlardır: 

Amerikalı Ben Eaatmann, Vic 
Willima ve lngiliz Rampling bunlar 
bu mesafe üzerinde en fazla kazan. 
ma11 ibtimııli mevcut bulunanlardır. 
Diğer taraftan devran eden f8yİala
ra göre bu aon ikinc:İli 800 metreye 
gireceldermit- Eğer böyle iae Ame
rikalı Vic Williama yalnız 400 metre 
ye gİrecefi için diğerlerine ııazartm 
anntajlı bulunacaktır • 

Bu üç f&lDpıyonun bu mesafeyi 
aon olimpiyatlarda belki 47 aaniyecle 
ko§BC&kı.... tılhmin edile1Hlirae de 
tarabatle söylenemez. Bundan bat· 
ka bu mesafeye ittirak edecek olan 
Amerikıtlı Woaner, Bowena Ve 
Kanada'lı Bali' den batkaları ikinci 
kategori olarak teemmül etmek li
zımdır. 

Çünkü onlar ancalc bu mesafeyi 
48 il~ 49 saniye de alabilirler.Demek 
oluyor ki, 400 metre dünya f&mpı
yonluğunu isimlerini yukarıda zilm:t 
tiiimiz atletler arasında paylaııldı
ğını seyredeceğiz. 

Bu ko~uculardan maada insanın 
aklına gelenler tunlardu ki bunlar 
ancak finalde rol alabilirler yoksa 
faIDpiyon olamazlar. 

Smith, Cbandler (Cenubi Afriıka 
lı) Nakajima (Japon), Solinos (Bre
zilyalı) Wil<on Edward Brong
win (G. B.) Metzner, Noeller, 
Buchler (Almarnya) Jobenoon (Nor 
veç) Stranolval (Finlandiyalı) Tar
vernan (ltalyan) Barsi (Macar) ve 
Rinner (Avuıturyalı). 

Önümüzdeki hafta da ıpor aayıfa 
mızda 800, 1500, SOO ve 10,000 met 
relerde kimlerin kazanmak ihtimali 
olduğunıa yazacağız. 

bütün bir halde büyük kupa maçlarını 

Bu son haftalarda F ranıa tün klüpler bütün effort,. 
kupası için bütün fransı:ı; klüp- çalışıyorlar ve her maç p 
leri biribiı-lerine girdiler. Tur- yük bir alaka ile takip « 
nuva öyle tuhaf manzaralar ar 1 yor. 
zetmeye başladı ki herkes ueti Biz burada tenbel 
cenin r.e olacağı ve kim;n bu lcu otuturken cnlar orada 

-
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Poliste 

Yalovada 
Bir cinaye\ 

Bir korucu, muhtara 
hücum 

eden adamı öldürdü! 
Y alon' ya tabi Ak köye yarım sa

at mesafedeki Serrili çiftliiinde bir 
cinayet olmuıtur. Meıhur maktul 1-
bonun oilu HWe)'in'in verp borcu 
nrdır. V erg:i haczen tahsil oluna· 
caldır. Yalova taıı.il memuru TeY
fik, tahsildar Recep ve Ali Beyler 
De Ak köy muhtan Galip ,,. köy ko
rucusu lunail efendiler evvelki gün 
Servili çiftliğine, vergiyi tahsil için, 
giderler. Bu esnada evvelce bu çift. 
likte çalııan ve ayni köyde oturan 20 
yaşında Hasan oilu Rıza anawn 
lıalta ile muhtar Galip efendinin üze 
rine hücum etmiı Ye başından aiır
ca yaralayarak kaçmağa bqlamıım. 
Bunun üzerine korucu İımail, Rıza
nın arkaımdan koımuı ve durmasını 
aöylemiı ise de durmamıı ve bu ,,._ 
ziyet !mrııunda 1 mıail iki el ailih 
atnuı, bunlardan biri Rna'ya isabet 
etmiftlr. Rıza hemen ölmiiftiir. Tah
lrilı:at yapılmııktadır. 

Çocuk düşürme 
Darülicezecle hadeıtM Emiııe ha

mm, altı aylık gebe oldup çocaiu 
düıiirm6f ve Dariilieezenia eczane
li balıçeaındeki yapraklar arasına 
•!damıım. Tııhlo1mt yapılıyor. 

Bir çocuk öldü 
Büyük Çekmecede Ömerli köyün 

deCenu'J efenclinin zevcesi N aclire ha 
nnn uyurken çoeuğunun \berine düı 
müı .,. ~ boiubnuıtıır. 

Yangın 
Tarlahııımda Yaihane tokaimda 

Rua tehaaamclan •Ütçil Panayotun 
evinden yangın 9lnnıt. tirayetine 
meydan verilmeden tôndürülmüt
tür. E Yin eıyumm 1000 liraya aigor 
talı olduğu anlatılınıt, tahkikata bq 
lanılmı9tır. 

Gazinoyu ıoyarken 
Ali oğlu lamail isminde bir nbı

lı:alı Cihangirde bir gazinoyu aoyar 
lı:erı cürmü ınethut halinde :rakalan. 
mıım. 

Dayak yediği yetmi
yormuş gibi ... 

Tak•imde Çayır aokaimda otu
""' Fahime H. zabıtaya müracaat 
la Huriye, Mediha, Felıime imıincle 
ÜÇ kOIDfllaU tarafından dö-riildüp. 
nü, bu dayak Mticeainde çoc:uiunu 
düıürdüğünü ve kargatalıkta 2000 
liraaiyle bir inci gerdanlıfımn, bir 
yüzüfünü çalındıimı söylemit, ı
lia tahkikata bqlamııtır. 

Baca tatuşması 
BeyoiJunda imanı aokaimcla Na

ri Bey apartnnanında Madam o· 
nin sakin bulunduiu 1 numaralı clai
•enin lıaeaamdan at91 çıkznıı İM ele 
ııtrafa sirayetine meydan Yerilmeclcn 
tôndürülmüıtür, 

Devlet kuşu 
Gibi mi? 

K omisgoncular oe 
Ticaret otl•sı.. 

Gümrük komisyoncular bir
liği Ticaret ocluma tüccar ko
misyoncular hakkında bir müra 
caatta bulunmuftur. 

Ticaret odası tüccar komia -
yoncu namı altında bir zümreyi 
teacil etmittir. Komisyoncular 
birliğine nazaran tüccar komia
yoncu namı verilecek bir züm
re olmaması lazımdır. 

Birlik tüccar komisyoncula
nn bir çok tüccar namına hare
ket etmelerinden dolaJ'J Oda va 
ridatım da azalttıktan iddium 
dadır. 

Komiayoncular birliği deve
kuşu gibi bulduğu tüecar ko
misyoncuların vaziyetlerinin ta 
yinini istemektedir. 

Yeni pullarımız 
Posta idaresinin yeni tabet

tirdiği poıta pull:ıarmdan birer 
seri merke.ı:i ( Bern ) de olan 
beynelmilel µ~talar ittihadlıtll 
gönderilec.:ktir. 

Yeni pullarımız bu suretle 
harici postalarda da kullamlabi 
1.-cektir. 

Şükrü Beyin 
Raporu •. 

Amerikadaki temaslar 
ne netice verdi? 

Amerika aanayiile temas yap 
mak üzere bir ıeyahat yapan 
Saracoğlu Şükrü Bey Hükume· 
te verdiğ~ raporunda bilhassa 
memleketimizde i:nıkitafı lüzu
mu zaruri görülen pamuklu 
menıucat ifine ehemmiyet ver
mit, ve bu mensucatı dokuya· 
cak fabrikalar mam:umeainin 
yeni olarak veya az kullanılmıt 
bir halde Aınerikadan celbine 
imkin olduğunu işaret etmit· 
tir. 

Saracoğlu Şükrü Bey bu 
fabrika makine, alat ve edavatı 
mn tediyesinde de kolaylık te
min edilebileceğine raporunda 
İf aret etmit ve fabrikaların it· 
letilmesi İçin mütehaaaıalardan 
iatifade imkinmın mevcut bu. 
lunduğunu da ilr.ve eylemiıtir. 

Ziraat memurlarına 
Staj yapbrllacak 

Y•kllet bir proıram •• 
talimat lıazırltıtlı 

ANKARA, 27 - Ziraat ve
kaleti memurlann ihtisasına 
büyük bir ehemmiyet vermekte 
dir. Vekalet bu maksatla tatr• 
idare teıkilatmda çalıtan Ziraat 
müdür ve memurlannın gnıp 
gnıp Ankaradaki matitülerdo 
veya bulundukları mıntakalar
d:ıaki ziraat müeaaeaelerinde staj 
yapmaları eaumı kabul etınit· 
tir, Bu eauın tatbikabna bu
günlerde bqlanacakbr. 

Vekalet bu makıatla bir pro 
gram 'Ve bir talimatname hazır 
lamıttır. 

Belediyede 
Belediye iktisat 
müdürlüğü 

Miinlıal bulunan Belediye iktıaat 
müdürlüiüne, milli iktısat ve tasar
nıf cemiyeti umumi kitıDi Vedat 
Nedim Beyin tayininin tekanür et.o 
tiği söylenmektedir. 

Yangınlar niçin 
çoğalıyor? 

Yapılan tetkikata nuanın aon 
cünlerde latanbulcla afak tefek yan. 
ıım1ar çoialmıım. Bu hıuvata itfai
ye müdürliijii bir rapor hazırlıyarıok 
belediye mak•m•na vermiıtir. Bu r&
porda yangınların dörtte üçünün ao
lıa bonıau "" bacalardan çıkbiı zilı:
redilmelıte ve hu hu•uata mutayak. 
kız bulunulmaaı lium seldiii taarih 
olunmaktadır. 

Hanın yıkılması bitti 
Veznecilerde Sabuncu hanın )'1· 

kılmaaı bitmiı Ye meydan tamamen 
açılnu,m. Kaldınmm istikameti ve 
mahalli teabit edilerek bir proje ha. 
Z1Tlanımftır. Tramvay tirketi de Y•· 
kında buradaki kavain yerini de~ 
tirmeie ba§layacaktır. 

Muhiddin Bey iyileşti 
Gripten rahatsız bulanan Vali Ye 

Belediye reiai Muhittin B. ke•bi afi
yet elmİ! ve dün belediyeye gelerek 
iki saat lı:adar meşgul olmuıtur. 

Bir iskele yapılacak 
Çubukla gaz depolarında gu YC 

beıuinin vapurlara tahmil Ye talıJj.. 
yeai için döküm iskele•i olmac!ıim
dan müakili.t çekilmektedir. 

Belecliye burada bir i&kele İDfBN
na lı:anr venniıtir 

Taksimden 
Kasımpaşaya 

r..-vay firketi i1Iİ otolıüa dahsı 
g~e lı:anr vernıİftir. Şirket 
bu otolıüaleri Taksim ile Ku'"'paıa 
anamda itletmclr taaavvarandıadır. 

Aero klüpte müsamere 
Bu sece ACTO kulüpte yemek 

li dana tertip edilmittir. Cuma 
günü do ••at 17 de damh cay 
tertip olunmuıtur. 

Konferans 
Yanıı ak§BJD saat 8,30 da Selim 

Sırn bey mutad konferansım vere
cektir. Mnzuı Ahenk ve Halk rakıa 
landır. 

' 

Müskirat 
idaresi 

PERŞEMBE 28 KANUNUSANi 1932 '-

Hava şehitleri için ihtifal . 
(Başı 1 inci sahifede) tramvay cihetindeki troruvarma geç 

(Başı 1 iaci sahifede) 

bitlerimiz, belediye meclisi aza mitJıerıdir. Verilen l<wmında üzerille 
11, Tayyare Cemiyeti reisi Ha· geçit resmi başl.amıştır. (B · ·ı 

F h B k 
Askerlerimiz ve izçile rin geçişle- aşı 1 ınci sahı ede) 

Balkan 
içtimaı 

h . . ih . d hild lan e mi. ey ve bir ço zevat ri çok muntazam olmuştur. Mera- olmuştur. l stanbul'da toplanmq o
v:r ,,:'~ek:ır.:.ı..:ır::'den atemi: bulunuyordu. alın gc~i-dine iştirak e<len.ltt ayni lan ikinci Balkan konferansı bize 

· · o ·· · Parkın etrafında, havanın ya sıra ile Bcyru:ıda kadar gitmi•'er ve Yeni Türkiye'yi tanımak fıraabm 
etmittır. uyunu nmwtılye :zama- ,,. bahıetmi•tir. 
nmcla acrlıeat imal uaulü cari olma· ğışlı olmaama rağmen, büyük oradan yc-ıılerine dönmiişlcrdi.r. • 
ama binaen ° zaman rakılarm yüz- bir halk kitlesi toplanmıştı. Türkçe Yasin YugosJ.avyada Yeni Türkiyeye ait, 
de c1okaanJ hariçten getirilen mahi- eski Türkiycden kalma yalnış bazı 
yelleri meçhul ispirtolardan çaika- Tayyare abidesinin önüne diki- Dün akşam Aeroklüpte §Chit tay· fikirler vardı, biz avdetimizde bu 
ma uaulile imal edilirdi. Müskirat i· len bir direkte bayrağımız dal- yareciler ruhuna klüp haamdan yalnıg fücir.leri tashih etme~ tıe
ıi inhisar idaresine intikal ettikten galanıyordu. <?sınan Bey tarafından türkçe Ya- Tabex Yeni Türkiye hakkında malQ-
aonra varidatın malından fazlasını Abideye Kolorou, Belediye, C. sın okuınmuJtur. mat verdik. Bilb-a refikam ve ben 
temin eden rakılar sıhhi ve fenni ıe- H . Fırkası, Tayyare<:i zabitan, Tay- ı Ankaradaki m•rasim bir kaç konfct"ans da verdik. Yu-
rait dahilinde münhasıran memkket yare cemiyeti, Liman şirketi, Aero- ANKARA, 27. A. A. _ BugUn goslavya • Amerika • İngiliz klü-
mah•ulü olan üzüm ve incirden i- kulüp, Luft Hama, Yıılmaz, Citna, saat il de Hacıbayramda bava §C• bünd.e verdiğim bir lıonferaınata 
mal. edilmektedir. Bu yüzden ispir· tayyare şirketleri namlarına çelenk- bitleri ihtifali yapr.lmıg ve ihtif.ıJ- Balkanlardaki hareketlerden ve 1s
to sarfiyatı evvelce clörtbuçuk mil- ler koıımu!ftU .. <le Başvoek>I İsmet Paşa H.azretleriy- tanbul konfer.ınsmdaın bahııettıim. 
yon kiloya baliğ olurken P.,,di, ki- Saat tam on bir .. Merkez kuman- le Veki.lkır, meh'uslar, velrfiletler er eonra Belgrat muoıevi klübünde ver
loaa 75 kuruıtan satılan yakılacak danı Fehmi Bey selam vaziyetini kanı ve tayyare cemiyeti rem ve ~ğ~~i~d:-=.1!nr::.i 
ispirto, 160 kuruıtan aablan kolon- aldı ve merat.imi açarak orada bulu memurları, zabi'lan hazrr bulunmuş· , -
ya iıpirtoau, 150 kuruıtan satılan nanları hava tehitlerini ve bütün ııe- tu.-. Asker voe polis kıt'a.lariyle mek ve Anka.ra'nm bazı manzaraJ.arıru 
eczahane, ha•tahane ve müesaeaatı hitleri eeıamıamağa davet etti. tepi«, muhtelif cemiyetler ve - .projekıtör.J.e gÖ!ıtıerdim. Bcılgrat'taki 
sıhhiye ve resmiye ispirtolan da da- Bunu müteak:ıQ> bir borazan tara- naf miime&silleri voe kalabalık bir "Amele Terbiye merk.ezi" 'iru:lc de 
bil olcluğu halde cem'an bir milyon fmdan "Ti!" işareti veri.idi.Kıt'alar halk ment1ıime ittirak etmiştir. diğer bir konferans verdim.Bu korı.-
yüz küsur bin kiloya tenezzül etmiı mekteyJiler, >:abitlcr «lam vaziyeti· Atılan üç tqpJa merasim başla- feransta Yeni ve eski Türkiye anı-
tir. Bu meyanda 350 kuruttan sab- ni aldılar. mış ve bu dakikada meraaim malıal- aında bir mukayese yaptım V'C Tür-

kiye'dc gö.rdüg"iim tcbcddüllcr- .... lan ispirto mikdan mecmn aarfiya- SiviLler §3ıpkalarıru çıkardılar. liru:lcki sancaklar, .resmf bi.nafanı Ç>C· 
tın takriben nıafını teıkil etmekte- Bu esnada Fatih parkı ile Beyazıt, kilmiş .Xan bayraklar yarıya in<liril siyaili ve içcimai inkılıibı izah et
dir. inhisar idaresi memleket mey· Sclimiye, Taksim voe Maçkadan top miştir. Kıtaat, melcteplil.c:r V'C halk tim. Konfmı.na!Mım büyük bir a
velcrinden aıhhi Ye fenni ıerait dai- !ar atıılmağa başlanmıştır. 1 selam vaziyeııi alarak §Chitlcrin ha- vylA1: ~~~nİuıB~":a-y~":k-
resincle manıulit viicude getirmek Ayni zamanda abiden.in önündeki tırasına hürmet göstermiştir. ,- r-
auretile hem memleket iktıaadiyab- di~ekte çekili bulunan bayrağımız Yarım dakika devam eden bu ih- ziyade alakadar o.khılar. Atina'.da 
na yardım ve hem de sıhhati umumi ile Beyazıt, GaJata k:ul.c.lerinde res- tiTamdan aonra hava müsteşarlığı, tqplanen birinci Balk.an konferan-
yeyı. sı·yanet etti"gı·· '-----tı'ndedir. in '--'· ,, __ _,_ . • A k ,_ __ , sından avdetimde "Yunanistan ve ,......... mt daire ve müc..ııeııe...,, .... ....,.......,. tayyare c.emıyetı n ara şuucu ve . 
hisar l'dar~:nın· Dü"yunu umumı'ye ı· ba • H· "- f ka ki .. Balkan konferansı" i91Dilc bır eser - ki gemilerde yraklar, matıem a.li· ...... ır sı namına nutu ar eoy- f :letanbul k 
daresi gibi, sırf azami varidat topla meti warak, yavaş yavag yarıya ka- lenmiştir. Nutuklarda Türk hava yazmıştım. Bu de a on-
mak gayesini takip etmeyip memle dar irulirilıniştir. şehitlerinin büyük cesaretleri tak- fe-ranamdan avdetimde Türkiye bak 
ketin iktısadi varlığı ve sıhhatile a- Ayni saniyede bütün gemiler, <lir ~ yü~sek hatıraları taziz edil- kında <la bir eeer yazdım. BunJ.a.r 
likadar bir devlet müeaseaeai oldu- fabrikalar düdüklerini ça.Imağa bat- ntlştir. Şehitlerin mezarları baıın· hep BaJkan konferamımı.n elde edi· 
ğu ve memleketin Düyunu umumi- lamışlaıdır. da üç defa havaya selim ateşi ya- len memnuniyeti mücip rıeti«.1.eri-
Ye zamamna nazaran bu cünkü C-hitleri takdis pılmış mezarlar üzerine birçok çe- dir. 
müstehlik nüfusunun mühim mik- ~ lenkler konmuştur. Türkigr al11g/ıin11 bir 
darda azaldığı nazarı itibara alınn·· Gene ayni dakikada herkes ve bi- Hava müstıeşarı Ncci.-p Bey tar&- • ·ı k ? 
aa ıimdik.i varidabn istiagar edilir !Umıum nakliye vaaıtaları oldukıla.rı fmdan söylenen bir nutukla ihtifa· ıtlı a mı 
derecede olmadığı tezahür eder. yerlerde dunıyor ve aziz ıehitJeri Je nihayet verilmiştir. M. Topa'loviç bundan sorı:ra Baıt-

- Soma fiatinin arttırılması, va- hürmetle takdia ediyordu. / kan konferansından C'lde ed1l.cn ne-
ridatın düımeaini mucip olduğu ya- Bu u.l.vi vaziyet bir dakika devam zmirdt1.. ticel.cxi.n akim bırakılmak lstenildi-
ıulıyor. .etmiştir. Bunıdan sorıra merasim ku- İZMİR, 27. A. A. - BugUn hava ini ve bu maksatla Bulgar Başve· 

- Bu iddia, rakı fiatlan arttml- mandaru tekrar emir verdi ve ikin.c:i şehitleri günü olmak dolayı-sile kili M. Muşanoff'un geçenlerde An
dığı takdirde varit olabilir. Halbuki, bir "Ti I" işareti üzerirı.e ııeılam va- Türk tayyare cemiyeti tarafında.n kara'yı ziyareti <:trafuıda ortalığı 
idare, bugüne kadar raks fiatlarmı ziyeti nihayet buldu ve bayrakılar muazzam bir ihtifal alayı tertip e· karıştıracak bazı babel'ler işaa edi.L-
müstehlik aleyhine asla arttırmamıı· tekrar ç.ekildi. dilınişt.ir. İhtifal alayı saat 9,30 da diğini eöyJiyc:rek dedi ki: 
tır. Ordu namın 1 hitabe kış.la meydanında içtima ve tam " - Balkan konferansı, Balkan 

Bilakis yeni yeni ucuz mamulatı saat 10 da §Chitliğe doğru hareket hilkOmetJe.rinin konferansta ittihaz 
piyasaya çıkaı'ınıftır. Binaenaleyh Bundan soma Ordu namına Ha· c1mi§tir. edileo mukarrera.tın tatbiki için yek 
varidatın bu yüzden düıtüiii iddia- va Gedık1i küçük zabit mektebin· Her §Chidİın kabrine birer çelook di""eri iJe tıemll9ta bulunmalarına ka 
aı da cıoın..• değil' dir. den yüzbaşı Muammer Bey bir hl· konulduktan sonra merasim tayya- "' ... - rar voermifti. Bi.z de aran112ıdalri me-

- Soma pahalılaıbğı için kaçakçı tabe irat etır.iştir. TC tabur kumandanı tarafından kil- acleleri görüşmek ü.zre Bulgar ve 
biın arttığı doğru mudur ? " - Ey her biriniz harikalar ya· §'lt edilmiı ve hazurun bava şehit· Amavut milli teşekküllerini Belg-

- idarenin piyasaya çıkarclıiı ratan kardeşlerimiz. Siz; Türk'iin lerini ve bilumum tuheday-i selim- Tad'a davet ettik. Fakat 0 aırada bir 
mamulatın nefaseti ve aldığı tedbir- ııefahını, Türk milJi:tinin istiklıalini Jaınışlardır. Bu eMadıa bi!Umıım had.ise ortalığı tamamen karıştır
ler, müıkirat kaçakçılığını bilakis a- teTnin için öz yurdumuzun ovaların minaretkrden "Sa.l!i" .lar: verilmit· dı: Bul.gar ga.zetecileriı:ıdıen iM. An
zaltmııtır. Bu da kemiyet itibarile da, dağlarında vunışmayi az gö.re· tir. Sefain ve fabrikalaı- düdük.leri- ton<>f Bolgnıd'a gddi ..,., siyasi rial 
aıetrulıatı küuliye aatıımm fulalaı- rek yükseklere, mbayctBiz boşlıuk· n.i çalmışlar V'C hareket halinde bu- ~ görÜ§tÜ Ye her tarafta hlimtÜ 
maaile sabittir. J.ara çıkıtı ruz. Bize, bulutların !ev- lunan insanlar ve vesaiti nakliye kabul gö.rdU. Bu zat Sofya'ya av

- idarenin, aattıiı somadan kinde refah y<)lları açtınız. Sizin iz. bu.lundukılan ~lerde tevakkuf et- dctiııde yazdığı mekalelerde güya, 
%67, rakıdan %23 kin olduğu idi- J.erimizde aydınlıklar 9Cııdik.Biz kar mişlerdiı". İatanbul'da Bulgar ve Yugoslavya 
a ediliyor. dcşletini.z ezin yük9Clodiğirıiz bu murahhaeları .-aaında Türkiye ve 

- Rakıma iptidai maddesi olan yolda durmadan, <linlenmeden iler· lnhı• sarlann Ynnaniıatan lleylünde bir itilaf akti 
aoma, umumiyetle idare fabrikaların !emeğe ça.lıgıyoruz. Mübarek ruhla- için mü.zaloerat cereyan ettiğini ha-
da imal edilir, Gerek idare, gerek fa rınız emin olaı.n. Buı>a azmettik." N ki bcr verdi. Gene bu zatin kariba&lll· 
aliyetlerine miiaaade edilen huauai Muammer Bey hitabc6ine §öyle a i da vücut bulan habere göre Türkiye 
rakı fabrikaları, hu aomalardan n.kı nihayet vemriştir: Başvekili tunet Pg. da Bulgari.s· 

Türkçe Kuran 
(Bsıı 1 inci sahifede) 

Ahmette türlrçe kuran okuya 
caklardır, 

Tiil'k~ lftulcabele 
Bundan aonra cuma günü Sul 

tan Ahmet camiinde, cuma na
mazmı mütealap, qağtda isim• 
leri yazılı Hafız Beyler tarafın
dan ııra ile 'Ve mukabele tarzm 
ela türkçe kuran okunacaktır. 

Hafız Yatar, Hafız Burhan, 
Betiktaşlı Hafız Rıza, Hafıs 
Nuri, Sultan Selimli Hafız Rı· 
za, Hafız Fahri, Hafız Zeki ve 
Hafız Kemal Beykr, 

Halk tiirkç11 Kuran 
öğnnmek istiyor 

Diğer taraftan Taksimde Fi
ruzağa camiinde fevkalade kala 
balık bir cemaat huzurunda 
türkÇe kuran okuyan Hafız Nu
ri Beye orada bulun911 bir zat 
müracaat ederek kendisine ve 
oğluna türkçe kurmt metketme 
sini rica etmiqir. 

Dün de Y erebatan camiinde 
arapça okunan mukabeleyi mü· 
teakıp bir çok hanımlar bunun 
türkçe olarak ta tekrar edilme
ıini hafız efendilerden rica et-
mitlerdir. • 

Bundan maada Kadıköyünde 
mukim Ankaralı Mükerrem H. 
Hafn Bürhan Beye müracaat 
ederek kadir gecesin<len birkaç 
gece sonra 3, 4 hafızın iştiraki· 
le evinde türkçe kuran okutmak 
istediğini ve bunun İçin kendisi 
nin delalet etmeaiııi rica etmiş
tir. Hafız Bürhan Bey Müker
rem Hannnm bu arzaunu ifa e· 
deceğini vadetm;ştir. 

1 ....... . 

Beyoğlu telefonları 
Beyoğlu ciheti telefonlarmın 

da otomatik olarak itletilmesi 
için abonelerde tadilata başlan
mıfbr. Yalanda tecrübeler yapı 
lacak ve 1 mayıstan itibuen iş
lemeğe ba,layacaktır. 

Milano konsolosluğu 
ANKARA, 27 (Telefon) -

Milino konaolosu Refik Amir 
Bey terfian merkeze naklolun
muş ve yerine Münir Pertev J\ 
tayin olunmuttur. 

Benzine ispirto 
karışbrılacak 

••parlar. Bu rakılar, lô.boratuvarla- " - "·"'t arka<iaşlımmızın nı- • y --•- • _,._ dü~-k ' .-.- A k k•l u.n ı ug.,.,,..vya nın ,..,,_ .-- • Türkiyede sarf edilecek ben"' 
rımızda tahlil edilerek formüle mu- buna fatihalar yoJJarken. Cümhuri· n araya na 1 ten kurtarmak için M. Muşanof'u 
yafık olanlamı piyasaya çıkanlma- yetimizin banisi, milletimizin göz • Ankara'ya davet etmiştir. Ankara'- zinlere yüzde 10 elan yüzde 30 a 
ama müsaade olunur Hem idarenin, bebği ordwnuzun i6tinagfilıı Bü- takarrür etti da Türkiye, BuJ.gariatan ve Ywıa- kadar iıpirto karıştırılması mec 
hem haauıi falwikalarm, gene idere yük Gazi'ye minnet ve §ilkmnla.rı· lahiaarlann Aııkara'ya nakli ı... ni«tan arasında, diğer Balkan dev- buriyetine dair yeni bir kanun 
tarafından imal edilen aym maddei mı arzedeT, teessfuiimüz:e ittimk.le ran kesbi katiyet etmiıtir. Mevau- letlcri ilcyhinde bir ittifak hazır- layihası hazrrlan:ltğı ve bu saye 
iptidaiyedcn çıkıırdıklan rakıların tchitlerimbi takdi6C gelen huzzara kan aldığımız malümata göre, Güm- lamak istıemiştir. İşte bu yudunna de memlekette ispirto istihlaki· 
kao:ancı ile aoma arasında hu kadar- beyani te§Ckkür eyJ.erim. rü.kler ve lnhiaarlar Vekaletince, in- haber ort&lığı karıştrırdı. Herkes • I 
fabit fark gönnek, Yıııılıt' heaalıa Bu eemavl tühed&Y• ve bütün hisar idarelerine Ankara'ya ualdl i- ortada fevkalade ahval ureyan et- nin tim<likinin 7mıs i artacağı 
müstenit olaa gerektir. Türk şehitlerini hürmet ve tazimle çin hazırlıklara başlanması lüzumu mckte oJduğu, hatta Ba.Jkan konfe- tahmin edildiği haber alınmış-

- Lı'kör fabrikaunın inıa ettiril- eelamlarım." emrcdilmi§tir. ran<ım.dan malıısat hakikati örtmek tır, 
meai tenkit ediliyor, -r • t• h lk Müskirat lnhiaan u. M. Asım B. ve efkarı büsbütün ba§ka tarafa i-

- Likör fabrikası ve fenni lı:on- 6 aggartı ct1mıgr 1 
lltl a male ~-k -'-'ugu- -babı hasıl ol.-naklin mukarrer bulunduiunu, tat- v~ wu ~~ 

yak lı:avı, aon zamanda Mecidiye'de namına bik.i zamanını bilmediğini, bir mahar du. Bunun üzerine Bulgar munh· 
inta ve faaliyete aevkedilmiştir. lda Müteakıben Tayyare caniyeti ve ririmize beyan etmiıtir. haslari ile görü'l"'"kten wı:geçtıik 
re, bundan ba~ka Diyanb<k.ir Gazian Halk namına Tayyare cemiyeti rcia ve mülakati tıehir ettik. 
tep'te birer aoma ve rakı fabrikuı, vekili Belediye baıımdait Nakiye B" "h f'rl H dar 
Tekirdağında bir ıarap, Menin' de Hanım bir hLtabe irat etıni•tir. ır tavzı Türkiyenin Belgrat.., 1 ay • B. o zaman Ankarada idi. Bclgrad'a 
boğma, P114abahçe'de bir ıoma, Nakiye Hanım ercümle deıniıtlr Deraeki köyii muhtarmdan aldı- avdetinde bu haberlerin doğru ol-
rakı ve ispirto fabrikası yap- ki: ğuruz mektuptur: madığını ve hatta Türkiye ile Yu-
nu,tır, Bunlann yaptırmak idare i. •• - Muhterem huzzar, Muhterem gazetenizin 20-1-932 k' ıne.eleri ıa.. 
' kan ecburi 'eli. ç··nkii 790 B T- ki" · h t al nd tarı'h ve 2136 numarah nuahasınm goelavy.a ~~ .. 1 

• n çın unen m ı u ugün ur yea.ın er ar ı a fiye edileceg.ım soykdi. • 

tir. Elyevm bir komisyon Belgrat'
ta bu meseleyi tetkik etmektedir. 
Bundan bagka Türkiye ile Yugos
lavya arailmda bir afyon mukavele
si aktedilmek üzeredir. Bu muka
~le bugünlerde imza cdile<:<ktir." 

Bulgaristan mukarreratı 
tatb 'k ediyor No. lu inhisar kanununun 5 inci mad olduğu gibi biz de burda büyük üçüncü sahifesinde belediye bir da· Bilibare uydurma oJ.dugu aırla§ı-

deai '... 6 ıene zarfında her ııni Türk ordusunun şanlı bir uzvu olan va gayip etti unvanh bendin sureti- lan bu haberden aarfüıazar, Balkan Novotni oteline miaaür olan Bıo\· 
ıneırulıatı küuliye imal edecek fal>- havacılarımızın, yerleri titreten kat'iyede hilafı hak kat olduiunu bü ·· Balkan ..__ ....... , ..... · konferansı tun ""'·~• on murahhas heyeti reici M. Sa-rilcalar vücuda getirmeğe inhisar ida Türk azamet ve şöhretini göklere de arz ve keyfiyetin tavzihini nca ede- 'ki meesJ • • •-

. • bu t im • ka al nm." Belediye ı'le 1·'ylu"'muz" ·-·m- ne gcmş bir teşrı. ~'?' ~.ç kazoff'ta bı'r muharri.mi%İn, Bal,k&n l'CllllU mec r u uı ve aynı nu- götürmek için yanan , yar anan, ö- ""' -- T"' ki • ııım.nı•_.. mu! ~ 
_......., t t'""-' dai tali · · b da hi b' bil .. t d'I bir da mı•tır. ur ye n.m P" konf-·~ı -·'--r·~r~ının •·•'· ı·k e-nua •-= a """'ne r matna- len tayyar.,cilerimızın atıralarıaı ç ır vec e ruye e ı en k.iyesine !ıale1 gıetiııc«k her- ~·-- """"' ·~ o• -'" 

menin 8 inci maddesi de, 1931 hazi- taktis, ruhlarını uı~iz için toplan- va mevcut deiil idi ve elyevm de de hangi bir ani~ yug~vya'n'!1 d>lip edilmediği hakkında vaki olan 
~d'?' it!baren. hl!r' ~ ?'eşrubıı- dık.. ğildir. yahuz 831 numaralı aular ka menafii.ne mugayirdir. Boy le bır süaline cevaben demiştir ki: 
b k!iu~yenın hariç~en ıthal~ni men'- Bu hatıra aziz olduğa kadar acı- nununun 1 ve 2 inci maddelerindeki itilif aktini dutüıımck biJ.e abestir, _ Bul=n..+- >ttiha.z edilen mu· 
etmif, tir, B_u ~an. ı mecbun. yet. dola dır. Muhterem ordumuzun tek bir sarahate ve köy kanununun 12 inci ____ ,., -•--~ · ..----'' h '-'meti ı dd 'b' __ .... k"' L.. Yarın toıı>la~ ......,, Y ıç- "·-tın tatbiki için •~!ışıyor, Bu yıoue ve u"'.' n m0ezunıy.eti0 e Y, a 

1 

/erdinin ziyaı canımızı •crtır. Biz ma esi mucı ınce ıucu<ur oy _. u lccek k ....,,,.,,_ :r-
d bu f- .. rikal 1 d leci' h dud bari_,_ .. _ '--'- .. t!ınaına -uncc: eve ... ge on- ma'--••· bu Bal'-- -'"i •· ... kkiil" · p an .. "'? • ar a, ı ~ ı~pu;- dilhunuz. Fakat eminim ki onlar ıye u u ..._.. o ........ uo- fcranııın -:;;rede toplanacağı ıne9ele- ..,..._ "'"" ıım.w ~"<'" 

to aana:ı:unın mil!~!'f'?e.une ve inki- müsterih ve memnundurlar. Çüaki layıaile köy auıclıimm sudan bir va- si ballediılecek ve ikinci lı:onfe- lerinc, bu huaueta görllfmck üzere 
tafına hizmet ettiııı gıhi, memlelı:e- mukaddes bir gaye, bir vuile ut· ridat temini lô.zım gelmeaine binaen tan_.,., ittihaz edilen mulaırrera· Sofya'ya murahlıu göndermelerini 
tin hurda üzüm ve incirlerini iıJo- runda öldüler ıerelı Be}koz lı:aymakamlığının ve ta br1ı her memlcketm aldığı ve- yazdık. Amavut murahhasları da
~ "'!retile ~e ~·ket ilrtisadiy.~ Ey aziz §Chlt, GAYEN TAHAK· gerekıe latanbul Viliyet ve beledi- z:1,...t tetkik edilecektir. vetimize icabet ettiler. Cereyan e· 
h ~emıde mu;aaır olmu9tur. J!enuz KUK ETTi. Türk milleti §Crefli yeainin taıtik ve muvafakatlerile be- ı -
faalıy~e geç""! ?'an bu. fab~ıJ~ bir istiklll iı;indedir. Vazifen de- lediyenin halda kontorol ve ruaamu Yuıoslnga'daki Tii.rlt. den milzakıerat ıııetlc:esindc bir pro· 
~ulabnn;! dahil v~ ~e.ıor~u- vam ediyor. Değerli arkadaşlarıa baki lı:almalı: f&riile au menbııından emt1~ll tokol imza et.tik. Bu protokole gö-
gu fayaru ,ukran nıg"bet ınhi ida ·-' H fenni tesiıat YÜcode getirmek ınak- re her Url taraf yekdileri moo:ıl.cke· 

• • • - '. sar bıraktığın yerden başJ .... ı. araret- l'tf. T,..,,.loviç, Yugoehıvy9'da hU- tinde B .. ınar ,,., Arnavut ckalliyeti 
~mn bu hus.,.ta ıaabetine ayrıca le maharetle çalışıyor. Ve /bu i:t- sadi!e k.öyiimüz namma a:rnea ga· w-.~ tara,.,..-fmdan istimtik edilmit -·ut '::6 .... ,.._, kabul -t"·r, ay-
delildir ·ı· · · yet ciiz'i bir ücret almdıiı mahiye .. ...,.., -·~ ....-.-- ~·'""" · . tıklali senin gibi bı ıyor: sea.ıa gı- olan Tilrlı>lere ait ara:ri aahi.pkıırıine llıİ zamanda bu ebl.liyet!erini en zi· 
la~d~j=:,tko~;:k~";:Z~ bi seviyor; bugün huzur~nd;.bu bil =~~ti;:·taı~~ndl~ra v:;::ı: verilecek tazminat hakkında da, va- yade Jıaafet göcı.tcrm mınllıka!arda 
.. ,.,. bi lı'I ' .. . gi ve bu sevgiyi de teyıt e ıyor. beledi•e memurunun eı- ıurf ki cıılan sualimize cevaben, ıu izaha- Bulgar ve Amavut ekaUiycıleri için 
.....,tab~ kıo~.-~~tecahvız .ofılmalunada Efendiler ... Bu kahramanları 7e- , ,_._ tı--ı..+;r: mUtekabilcınmekt""'VC Wlaclcr aç-
Ye ıı • o~y..,. &çın u.auıı çı ar u· tirea isi/ Türk miIIetiae, milleti- ıehrin sıhhatile alakada.. olması ha- ·~-~- ...,. 
konyak ıapirtosu aagarı 3 tene bek- ~ . hbe Reisi Gszi Mwı sebile nzifesine devam ettiği lll'Z - Bu 1DC9Cle hallediknek üsue- mağı ve, kanunen >tbali meuiftu O· 
temek fen,,_ zıırari bulunmasına mın azız re r ve : ve keyfiyet tavzih olunur. efendim. d!r. Yugoalavya'da agrai-re kanunu Jan eserler mlletewna olmak Wıcre, 
«Öre, Mecidiye'd~ki aened 400 bi rafa Kemal Hz. ne, yurdun şerefi •· mucibince büytlk arazi he;> köyfüle· Bul.garletan ve Arnavutlul..--ta nq
kilo konyalı iapirtoau bekl tilme"'! çin karada, denizde, havada daima Etıbba odası toplanıyor re tevzi edilmittir. Şimdiye ~ redilecıck gazete ve eeerl.eT yediğeri .... ereke Mensucat fabrı" kası müsait olan konyak kavının e t ~ ledakJ.r olan Milli Müdala uyeti· 2 milyon kadar köy!U araziye ~hıp mcınali~ ithalini taahhut ettlkr. 

n dalıi zaruridir. Sonra, iddia edildi'~" mizia her lerd~Tlt! binlerce minnet Etıbba odası heyeti idaresi olmu§tur. Köyl~ wvzi edi~ llı:i taraf mınahhas heyetleri bu 

H k I• d k gı'bi. yalnız lilı:ör fabn'kası deiil, fen. ve ~kra?ı şemr balkı ve T_•y.yare bugün aaat 14 te toplanacak ve TUrloLcnı ait araziye kıymet ta~clOf mUkarrcratın tatbiki için hilk<lmet-er a ıte en Cr ek kostümluk Ve palfoluklar nı· kon-k ka~· da ihti- eden M Cemıyetı namına arz Ye bılcümle edildi ve kcndiJe.rlnc bu arazınuı lcri nezdinde tqebba.te bulunmak 
,_ ·- •• e · · • · b ı ···ı · odaya ait mesaili müzakere ede k üre-. Daima yeni ç-it ve iyi mal cidiye fabrikamız, 400 bin liraya ele- şehıtlerıı~ıırın ru una au .... arıt- iradına karşılık olan , a~• •. eııasım kabul etmiş olduklarından, 

ı -..: fil, bunun yarumdan "flliıY• malol hal ederım. celdir. tile birer miktar para tevzı edildi. bi~ acyahatt<: buluoımı Ba~vekLl 
Toptan 1at1J mağuası: stanbul Sultanbamam, Katuıc:ıoğtu Han No.40 muttur. Havaga enJaht Yugoalavyacla cmlik ve ara.zial IM.MuımoffunSofyaya avdet ederek 

Telefon: 2.1639. GALİP BEY ~p ta kc<>dileri ~bulu- nazırlar meclisin.in bu bmuııllı mil-
p k de l · ı Nutuklardan eocıra muzikıı ma- ,___ g·"-- · 11ı:l · •- • 

1'"71 en sat" yeren: stanbu!, Meydancık, Sanayi ve M8iıdln EMLAK ACENTA nan Türk ıe ..... ma aow•- · k&n'Cnlt ittihaz .e-•"" .... tızar c· 
Bankasına ait Y«li Mallar Pazan, Davet tem havuı çalmıştır. Mütcakıbcn hUkGmet arasında cereyan ed_en mü- 'ı diyoruz. 

bir zabit kumandasmda Harbiye 1 ŞUBESi AÇILDI zakerat neticesin.d-btı cmvalın taptı 1. i . ı t' 
Bcyoğlıu, Galatasaray, Sanayi ve Meadin B .. ı..sı._ ait C. S. B. miman ,ubctlnden: mektebi tıalcbeeindcn biT man.ga ma- 1 Alınacak veya aatılacak emlak ka tJanm bulmak kabil olamadığın- Bulgar se rrin n z.ryaıe ı 

Yerli Mallar Pazarı. idare hey'eti intibam yasa maei- ncvra fiwengilc havaya Uç defa atet , için hemen müracaat ediniz. da~. Yugoslavyalnın bunlar için Bulgar acfiri M. PavJo~, bugün 
Ankara, Çocuk caddesi: Sanayi ve Maoı.d.in Bankama ait Yerli binee 29-1-932 cuma günü aaat 15 te etmiıtir. ı 1 makturen bir miktar para vermesi 1 aaat beşte Maçkadaki ıkimetgl· 

• ••••••••- Mallar Puarı. •••••••••••!' ~~~can·~':ı..:r.ı.a. yyet uanın tef- G11çit resmi , Kadılı:öy, skele caddesi No 
1 

1 ve bu paranın Til.~kiy~ tarafından 1 hında mıurablıeem ııercüm: bir çay . - . 
~--- ~ ............... . ::::::::::::::. .......................... ..::::::::::::::::::::~~~nRIO~~~-~~=:!:... ............. oııı:eı=-..:.....:...::~:;s,oiiu;;;.......rA:rıi,:.:S:!!!!~i::~!:~::::;~T~~t1~·LKad.::;~~46;D7 ..Ji!!!~:!i.!"1~·:::ii·ill·111111lllill .. 
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M1LLIYET PERŞEMBE 28 KANUNUSANi -1932 I 

Tarihi Tefrika: 42 SEYR1SEF AlN 

Sabatay Zevi 
M~rkez acenta: Galata Köprü 

'ıaşı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
'>iUhürdarzade han 2. 374-0. Kuranı Kerim Tercümesi 

Türkçe Mushafı şerif 
Nakleden: R. N. 

Sabatag gördüğü mukavemet 
karşısında sapsarı kesilmişti 

TRABZON POSTASI 
(CÜMHURIYET) 28 Ka

'.1ım.sani Perşembe 18 de Ga
lata Rıhtımından. 
~ . ~~-~~~~ 

MERSİN POST ASI 
(INEBOLU) 29 Kanun

sani Cuma 10 da İdare Rrh Kuranı kerimin eski harflerle basılmış tam ve tamam tercü
mesidir. Büyük kıt'ada 719 sahife Yahudiler gene Yahudi mabedine 

hücum ediyorlardı .. 

tımmdan !kalkarlar. 

Az müstamel bir adet , 
Fakat içeriden aldığı cevap 

menfi oluyordu: 
- Hayır, kapıyı açamayız •• 

Biz busün ibadetle mqgul olu 
yonaz. Bu mukaddes günde 
kavı• edaneyiz! .. 

Saıı.ta,. bu kat'i mukave
met kutumda hiddetinden aa· 
rarllllf olduğu halde kendi ma 
iyetindeki adamlara dönerek 
bakb. Sabatay'm her emrini, 
her iıaretini. yerine getinneğe 
hazır bulunan bu adamlar ba
lıkçı, dülger, kayıkçı, Y':"":"rta 
cı, tavukçu gibi basit hır halk 
kütlesinden ibaretti. Fakat Sa 
batay'm kendilerine baktığı 
zaman ne demek istediğini hep 
ai anlamıştı. Hepsi birden el
lerine geçirdikleri ıeylerle ka
pıya hücum ettiler. Sinagoğun 
kapısı bu kalabalığın hücumu 
kar§ıaında dayanamadı, yıkıl
dı. Sabatay'ın adamlan içeri 
girdiler. lçerüle ibadetlerile 
meşgul olmak için toplanan 
yahudiler ise korkulanndan 
ne yapacaklarını bilemiyorlar
dı. Onlan en ziyade şaşırtan 
şey cumartesi gibi mukaddes 
bir günde bir yalıudi mabedinin 
gene yahudiler tarafından böy 
le hücuma uğramış olmasıydı! 

Fakat, Sabatay buna hiç e
hemmiyet vermedi. Onun dü
şündüğü şey §U idi: 

- Kapıyı açmıyan, Aron 
Pegnanın kaçma&1na meydan 
veren bu cemaat arasmda be
nim gizli düımanlanmdan bir 
çoklan var demektir. 

Sabatay timdi bir kere da -
ha kin ve hiddetine mağlup 
oluyordu. Bu suretle düpnan· 
!arının isimlerini söyledi. Bil· 
hassa bir takım hahamlan fe
na aözlerle tahkir etti. Yahu
diler için etini yemek dinen 
memnun olan bir takım hay· 
vanlara tqbih ettiği bu düşman 
!arı hakkında Sabatay pek 
merhametaiz davranıyordu. 
Sonra mukaddes mahfazasın· 
dan (Tevrat) ı çıkardı: Mabe· 
din içinde bir §arkı söyliyerek 
dolaşmağa batladı. Bu ıarkı· 
nm yahudiliğin dini tağanile
rinden olduğunu, fakat bunun 
manasını Me.ih olduğu için an 
cak kendisi anlryabileceğini söy 
ledi. 

Cemaat içinde yalnız bir ki 
~i cesaret ederek Sabatay'a 
doğru ilerledi ve sordu: 

- Hakikaten Mesih olduğu 
nu ne ile iıpat edebilirsin?. 

Bu suali aoran adam İzmir 
de en ilim yahudilerden Be
r.everist idi. Sabatay böyle 
mantıkr pek kuvvetli bir ilim· 
le halkın karıısmda her hangi 
bir münakqaya girmekten çe
kiniyordu. Sabatay münakaşa 
etmedi. Daha batka bir silaha 
müı.-acaat ettiı: Senelerce evve 
li lzmir hahamları genç Saba· 
tay Zevi aleyhinde ne yapmış
lardı? .. Onun aleyhinde bir li
net karan vererek kendisini ce 
maatten ihraç etmemitler, lzmi 
ri terkedip gibneğe mecbur bı
rakmamıılar mı iA:li?. Şimdi Sa 
batay da öyle yapıyordu. Kar 
sısmdaki bu haham ile müna 
kaşaya girişilmektense mağru· 
rane bir vaziyetle batmı kal
dırdı: 

- Linet olsun bu adama, 
dedi, linet olsun 1 

Sabatay taraftarlan hemen 
hahamı Sinagogtan dışan attı
lar. Bundan sonra galip bir ta 
vırla Sabatay SinaoggdaD çık
tı. Onu takip edenler bugün 
Mcsih'in hakiki kuvvetini gös
terdiğine kani olarak arkasın· 
dna gidiyorlardı. Bunlar ilim 
ve münakata adamlan, okumut 
kimseler değildi ki, Sabatay'ın 
hakikaten Mesih olup olma
dığını dütünıünler, arattırsın
lar. Onu takip edenler sade, 
basit birçok adamdan mürek
kep bir cemaat teşkil etmişler
di. Bu cemaati teşkil edenler, 
için gözlerile gördükleri, kı••-k 
larile işittikleri kifi idi!. 

lıte Sabatay'm kuvvetini 
gönnüılerdi. Bı.; onun hakild 
Mesih olduğunu kabul ettinne 
ğe yetmez ıniydi? •. 

Bu vak'adan ıonra, Saba· 

Okland Markalı 

Otomobil 
ı Şubat Pazartesi günü 9aat bir 1 

bucukta Sandal Bedestenin.de bil· 
müzayede satılacaktır. 

Der• vekili Halis, Meclisi maarif azasından Hacı Ziluıi ve Faiz. 

tetkiki müellefab fer'iye azasından Hüsnü Efendi merhumların 

tetkikinden geçmiş ve takdirlerini kazanmışbr. 

tay'ın taraftarlan daha artmıf
tır. O zamana kadar kendisine 
dütman olanlar da onun halk -----------
kütleleri üzerindeki, te.ir ve nü Dr. A. KUTiEL 

Sühulet kütüpanesi mühürüne ve 719 ıahife olmasına· dikkat ediniz. 

fuzunu ispat eden bu vak'a
dan sonra, korkmağa batlamış
lardır. 

Cilt ve zührevi hastalıklar mil· 
' tehassısı. Karaköy, büyük mahalle· İ 

Miizeyyen ciltlisi 200, varaldarı yaldız 
yaldızlı, fevka1ide 

ciltlisi 
ciltlileri 

250, 
300 

en iyi cins 
kuruıtur. 

k&ğıda baıılmış, 

Aron Pegna Sinagogun bici yanmda 34. 

damından k<.çarak kendisini Sa ı ı••••••••••llııiı•I 
batay'ın adamlarından kurtar - il 
makla beraber, lzmirde kalamı ı 
yacağmı da anlamıştı. Onun 
için lzmirden uzak bir yere / 
giderek düşmanlığını oradan \ 
göstermeği muvafık buldu. A- J 

ron Pegna lzmirden kaçtıktan 
sonra Sabatay da mühim bir j 
düşmandan kurtulmuş oluyor· 1 

Doktor Satış • 
yerı: Sühulet kütüpanesı 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal caddesi 

i3üyük Parmak kapu, Afrika 
· 1anına bitişik Apartnnan 
\fo 21.- Tel: Beyoğlu 2797 
)aat: 14-18. 

du. Başka düşman•lan ka.Jdıysa •---•mı ______ ii 

Hilmi Kitaphanesinin 
y·· rkçe Kuran 

bile bunların ehemmiyeti yok
tu. Çünkü bunların alenen mu 
halefet etmele cesareti kalma 
mıttı. Yahudiler Sabatay'a ye 
niden hünnet ve tazimlerini 
teyit ettiler. Onun hakiki bir 
kuvvet sahibi olduğunu söylü · 
yerek sadakatlerini tekrar edi
yorlardı. 

Bununla beraber Sabataym 
dostları kendisini muahaza et· 
miyor değillerdi: Cmnarte.i gi 
bi mukaddes bir günde bir ya
hudi mabedine nasıl tecavüz e
dilebilirdi?. Hem de bunu ya
panlar bizzat Sabatay baıta ol 
duğu halde "Mesih" İn adam.la 
n değil miydi? .. 

Babataym diğer ıayaru dik. 
kat bir hareketi daha görüldü: 
Kendisine tiddetle düşman o
lan ve İzmirden kaçan iki ha· 
hamdan birini azlederek yerine 
diğer düımanı olan hahamı ta· 
yin ettiğini ilin etti: Bu tayin 
ettiği babam ise Sabatay aley. 
hinde gizli içtimada suikast ter 
tip eden ve onu idama mahküm 
eden adamdı. Sabatay düşmanı 
hakkında böylebir alicenaplıkta 
bulunmakla ne demek istiyor
du? Bu bir aiyaıet miydi?. Sırf 
alicenaplık hissile bir hareket 
miydi? .. Yoksa bir muhakeme 
sizlik neticesi ıniydi?.. Bunla
rın belki hiç biri değildi. Olsa 
olsa Sabatay Zevide çok görü
len tenakus ve tezattan yeni bir 
misal teşkil eden bir hadise idi. 

Bir yahudi mabedine yapılan 
tecavüzün Sabatay üzerinde hi 
sıl ettiği his ve tesir ne idi?. 
Vak'a esnasında Sabatay hid
det ve kinine mağlup olmuıtu. 
Halk üzerinde ki kuvvet - ve nü 
fuzunu bir kere daha tecrübe 
etımiş oluyordu. Fakat bu hid
det ve infial geçtikten sonra Sa 
batay kendi harekitmı muhake 
me ederken şu neticeye vardı: 
Mesih olmak davasında bulu
nan bir adam halk üzerindeki 
nüfuz ve kuvvetini her vakit is
timal etmekten çekinmeli idi. 
Sonra bilhassa bu nüfuz ve kuv 
vet bir yahudi mabedine teca
vüz için kullanıldığı için "me· 
•ih e layık olmayan bir hare -
keı"demekti. Sabatay düşman· 
!arını türlü türlü hayvanlara 
benzetirken Benvenist namm-
d ki ha'ham hakkında da "de-

a lb ·" ve manasına gelen ranı ga 
'j kelimesini kullanmıştı. 

Fak~t böyle bir ilim haham 
hakkında nasıl oluyor da deve 
kelimesini kullandığı dostlan 
tarafından kendisine sorulduğu 
zaman Sabatay meseleyi tevil 
yoluna gitmiş, kullandığı ibrani 
kelimenin deve manasına gelen 
"Gamal deg" il iyilik ve ımüki· 

" , "G !" fat manasına gelen e~u. 
kelimesi olduğunu söylemııtı .. 
Bu gibi kelimeler üzerinde dura 
rak tevillerde bulunmak Saba
tay için bir muvaffakıyet oldu
ğu kadar etrafındakilerce de he 
men kabul edilen şeylerdendi. 
Onun için kimse bunu münaka 
ıaya lüzum görmüyordu. 

Devamı var) 

Hali Tasfiyede bulunan "BA· 
RUT VE MEV ADDI İNFİLAK1-
YE İNHİSARI TÜRK ANONİM 
ŞİRKETİ" tasfiye memurları he

yetıinden: 

BaPut ve mevaddı infilak.iye İn
hisarı Türk Anonim Şirketinin 24 

Tercümesi ve Cüzieri 
Ramazan münasebetile 

Yüzde 40 Tenzilat 
K.anun..,ni 1932 tarihine müsadif Hilmi kitaphancsinin gerek yeni gerek eski harfJede basrJmış miıs.lü
Pazar günü kvkalade olarak t~la- manlığa ait kitapları Ramazanı şerifin birinci günü~den. Bayramın 15 in
ınan heyeti umumiyesi.nce hazır his- , ci gününe katlar devam etmek üzere yüzde 40 tıenzılat ile "atışa çıkarıl
se<larJarm ittifakı aras.ile: mıştır. Yalnız taşradan ist!yeınler kuran tercümeleri için yüT.de 25 nisbe-

1 - Şirketin vaktinden evvel fes- tinde posta ma.,....fı ilave edeoekterdir. 
hine ve hali tasfiyeye vaz'ma. 

2 - Tütün İnhisrı heyeti tefti
şiye reisi RAŞİT ve Hukuk müşa· 
viri HAMİT Beylerle BABAN 
ZADE FUAT Beyin de M. Fran
çois BOUCHARDY'nin tasfiye i· 
çin lazııngelen oo. vasi seWıiyetleri 
ve hassaten emvali şirketin kısmen 

veya ~ilen toptan fnıhtu mezu· 
niyetini haiz olmak üzre liki.datör
ler tayinine. 
karar verilmiş o.lduğu ilin ve Tica
ret Kanununun 445 ıin<:i maddesine 
tevfikan şi<rket dainlerinin §irkıet
teki hukukunu nihayet bir """" zar 
fında tirketin Galatada Bahtiyar 
Hanındaki merkıezinde bulunan tas
fiye heyetıin.e biJmliracaa isbat et
meleri .J.üzumu beyan olunur. 

ktanbu.l birinci iflas memurlu· 
ğun.dan: !Müflis İ'llekçi Niyazi E
fendinin alacaklılarının ikinci top
J.anması sehven 8-2-932 pazartesi gü 
nü olmak üzre ;ntişar etmiş olup 
toplanmanın lS-2-932 pazartesi gü
nü sa.at 13 de i<:ra kılmacağı tavz.i

han ilan olunur. 

İstanbul yedinci icra memurlu
ğundan: Tamamı 1450 •lira kıymeti 
muhammene Büyük Adada Hekim 
Çıkmaz sokağında ha.Jen Macar eski 
19 yeni 17 mükerrer numerolu maa 
bahçe bir bap hanenin tamamı tari
hi ıiJa..dan itibaren onbeş .gün müd
detle ikinci arttmnaya vazedilmiş
tir. Birinci arttırmada 800 d.iraya ta
lip zühur etmiştir. İkinci arttırma
da 14 Şubat 932 tarihinde saat 16 da 
fora krlmacaktır. Talip olanların 

kıymeti muhammenenin yüzde yedi 
-si nispetinde pek akçesi vcrmeieTi 
lazımdır. Bu baptaki açık arttırma 

şartnamesi daircy.: talik edilmiş o.1-
dugundan herkes okuyabilir ve rnüş 
terilere bu işe ait 931-2078 No lu 
dosya irae oluna<:ağı gibi icap ed,en 
izahat dahi verilir. Müterakim ver
gi Belediye vakıf icaresi müşteri
Y" ait tir. Hakları tapu sicillile sabit 
olmayan ipotekli alacaklılar ile di· 
ger alacaklıların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarım ve husu
su faiz ve znasarifa dair olan .iddea~ 
Jarının itan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müspitelcrile bil
dimıcleri lazımdır. Akıil takdirde 
hakları tapu sidlile <ıabit olmayan
lar satış l>ed~!:·.ı in .payla,,makdan ha 
riç bırakılır. Alakadarların icra ve 
iflas kanununun 119 uncu maddesi 
hükmüne göre tevfiki hareket 
meleri .ilan oluı>Ur. 

et· 

ZAYİ - 8814-0 numero 22-11-30 t"a· 

rihte 510 kuruşlJk gümrük mak? u
zunu zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğından eskisinin hükmü yoktur.Sir
keci. Türkiye Haoıı No 3. Romilos 
Van va kopulos. 

YENi HARFLERLE: 
Türkçe Kuram Kerim tercümeai - (Y~ hartle~le) Da

rülfünun ilahiyat Fakültesi r.ci.si F.azılı muhtıuem !murli İsmail Hakkı 
Bey tarafmoon Şerh ve izalılıa:rla gayet açık ve Anadolu türkçesile dili
mize ç.evriılmiştıir. Pek okunaklı bir yazı ile ve yeni harfJerle büyük biT 

masrafla bas11maktadır. 

Kuranı kerimin en doğru. en hatasız biır tıercüme ve tıefeiridir. Halle 
için :pek a:na.Jyı!}lı bir kitaptır. Birinci cildi basılmış, neş:!r olurımuştur. 
İkinci Cildi öe ramaııan ortasında basıhp bi.<tecektir. 

İlci cildin, he.diyesi 250 kuruştur. Yüzde 4-0 tenzil edill.inoe ilci cilt mü
cellet 150 kuru~ anerki lıedavanm bcdavasıdır. fkmen abone olunuz. 
Abonesi İstanıbul iç.in iki cilt mücellet 150, taşra için 200 kuruştur. 

Amme cüzü - Yeni lıar!Jer1" Kuranm metnW "" ayrı.ı:a yine 
Kuran yazıyla bıldiğimiz Anımeyi bawdir. Yanlışsız okunmak üzre işa
retleri hav.idir. Hediyesi (20) kuruştur. Ayrıca tenzilat. 

Tebareke cüzii _Yeni harfilerle ve ayrıca hattı arabi iJe Teba

ttke cüzünün metnidir. Hediye<ıi 20 lcuruştıır. Ayrıca tcnzilit. 
Amme - Yeni harflecle Türkçe tercümesidir. Hediyei 15 kuruş

tur. 

T ebareke, Kadseme, V ezzariyab cüzleri - Yeni harf
leole türkç.e tercünıedır. Ayrı ayrı ki~ beheri 15 kuru'!" satılmaktadır. 

Bütün bu tueüıncıı.ec fazılı muJıt..rem İzmir.ti hnuil Hakkı Beyindir. 
Y aşini şerif - Hem yeni harfkrle hem kuran yazıla fazla olarak 

tercüme ve t.efııiri de havidir. Çok takdir olunmuş bir esetıdir. Hediyesi 
15 kuruştur. 

Halka mahsus din kitabı _ <Yeni ilmihal) yeni barilerle 
ba9ılmış en yeni bir ilınihaıldir. Yazılı§• ıpek güzel ve pek S.:>dedir. Çok 
beğenilmiş bi~ eecrdir. Tabı ıpek nefist.r. ffjJmi kit2phaınesi tarafm.den 
tıerti p edilmiş itikat ve ibadete ait en mükemmel ve ye.n}'C11i bir eserdir. 
Fiatı 25 kuruştur. 

Mızraklı köy ilmihali _ Yeni harflerle köylüJerimiı için ya

pılmış islam dinini 40 derste toplanmış köylüler.imizin medeni insanQ ya 
şamalırı için çok faydalı malumat konmuştur. Büyük bir ilmihaldir. Fi· 
yatı 35 kuruştur. 

Hadisi şerif - - Yeni harflerle baS>!mıştır. 1170 Hadisi şerif gayet 
iyi tasnif edilmiş, gayet açık ude ve tatlı bir üslupla her~in anlıyau
ğı bir surette Türkçe olarak basılmışttr. Hcdiy~i 50 kuruştur. Ayrıca 
tenziJat yapılır. 

Şurutussalat - Abdest ve namaz bi.lgiai hakkında en kısa ma

lumatı havidir. Hcdiyeai 10 kuruştur. Bütün bu kitaplar hep yeni harf-
Jerledir. 

(BİR BUÇUK AY İÇİN YÜZDE 40 TENZİLAT) 

Nurülbeyan - (Esiri harfleıic) kuranı kerim tefsir.inin Türkçe 
tercümesidir. Bir heyeti fazıla tarafından vücude gctirilmiştiT. Kurani 

. kerimin b<>D1 metnini yani her ayetin aslını ve ayrıca terciiı=i.ni havi· 
dir. İki büyük ciltten mürekkeptir. Bez ciltlisi 450 kuruş. Ayrı ayn öki 
ciJttiT. 

Ayrıca yüzde 40 tenzilat fakat taşradan istiyenler için yü:tde 25 ,poata 
masarifi zam olunur. 

Maanii kuran- (Eski harflerle) Darülfünunwı İlahiya.t fakül
tesi rei1i fazılı muhterem İzmirli İ!ltDail Hakkı Beyin kuranı Kerim tc<r
cüıne v" tefsiridir, tıcrciime gayet sad.e ve açıktır. Çok ırağbet gönnil~Ur. 
Mükemmel bir kuran fehrisini havidir. Bütün ey~n mebdeJeri ve al
tında tam tercürr.elcri, daha alta tam tefsir ve ~rhleri havidir. Hediyesi 
karton ciltlisi 300 kuruştur. Te.nzL!attan sonra taşra için yüzde 25 pooıta 
ücreti zam olunur. 

Halka mahsus kuranı kerim tercümesi - (Eskıi harfJer
le) gayet "8de yazılmıştır. Kurani ke"imin tam bir tercümesidir. Karton 
ciltlisi 200 kuruştur. Ayrıca yüzde 40 tenzilat. Bundan posta ücreti alın
maz. 

Eczayı şerife tercümeleri - <Eski harflerle) Amme, Teba· 
.rckc, Kadscl'nc.!, VezA.cıriya t i c i.ı~ Je ri ceman 110 kuru~tur. Güzel Kuc'an ya~ 
zrsile metni tıcrcürc .} .. ayrıca malümatı diniyeyi havidir. 

Biitün bu eserler içiıt yüz<le 40 tenzilat yapılır. 

tSTANBUL HİLMİ KlTAPHANESI 

Devlet l.emıryolları idaresi ~ 5anları 1 
. 
Fevzipaşa - Malatya - Diya:r~r hattının Malatyadan 

sorıra eski Ma'latya ve Frat istaısiyonlarnu havi 33 ıkiloıınetre
lik ıltısmı 1-2-932 tarihinden itiba!-en )l'Olcu ve bilumum eşya 
münakalatına açılacaktır. 

Bu münasebetle Fevzipaşa - Frat - Fevzipaşa ve Malatya
Frat - Malatya arasında işliyeoelk muhtelit trenlerin günleri ve 
hareket saatleri aşağıya derç edihniştir. Daha fazla malumat 
almak istiyenlerin istasiyonlarnnıza mür>acaatları ilan olunur. 

Fevzipaşa - Malatya - Frat arasında 1108 Numaralı tren 
(Cuma, Pazartesi, Ça'l'Şamba günleri) 

Fevzipaııa 

Malatya 
Frat 

Müvasaliit 

11 58 

13 35 

Hareket 
2 50 

12 39 

Frat-Malatya-Fevzipaşa arasında 1107 Numaralı tıren 
(Cuma, Pazar, Çarşard>a günleri) 

Frat 

Malatya 

Fvzipaşa 

12 29 
23 00 

11 15 
13 19 

Malatya - Frat arasında 1110 Nwnaralı treıı 
(Cuma, Pazar, Çat'Şa!mba günleri) · 

Malatya !1 30 
Frat 10 25 

Frat - Malatya aorasmda 1109 Numaralı tren 
(Cuma, Pazartesi, Çarşamba günleri) 

F.rat 
Malatya 

14 30 
15 42 

PERTEVN1YAL VAKFINDAN: 
Şişli'de İzzetpa-ıı sokağında Valde apartmanının 

müddetle. 
8 No 1 sene 

Ail<sarayda Nalıncı sa>kağmda 14 No. hane 1 sene müddetle 
!Köprübaşmda Valde iham tahtında 9 No. mağaza 3 sene müd

detle. 

Köprübaşında Valde ham tahtında 6/ 1 No. odalaır 3 sene müd
detle. 

Köprübaşında Valde hanı Helvacı so. 26 No. mağaza 1 sene 
müddetle. 

Köprübaşmda Valde hanı Helvacı so. 28 No. mağaza 1 sene 
müddetle 

Köpriibaşm.da Valde hanı derununda 7 No. oda 1 sene müd· 
dede 

Köprübaşında Valde <hanı derununda 17-16 No. magaza 3 sene 
müddetle. 

Balada muharrer emlak pazarlık suretile müzayedectedir. 
Yevmi müzayede şehri ha:lin 30 cu cumartesi günüdür. İsti· 
car ıetmelk isti yenlerin yevmi mezkilroa saat on altıya kadar 
1-stanıbul EVlkaf müdiıyetinde Pertevniyal Vakfı idaresine veya 
Encümene müracaat etmeleri. (356) 

Istanbul ithalat gümrüğü 
Müdüriyetinden: 

İstanbul İthalat Gümrüğü ambarlarile Sit'keci Gümrüğü am
barına vaıedilecek hassas teraziler için keşifnamesi mucibin
ce yaptırılacak !beton ayakların 14 Şubat 932 pazar günü saat 
14 te İstanbul İthalat Gümrüğünde müteşekkil komisyonca 
münakasası icra kdmacağıınrlan taliplerin müracaatları. (289) 

Galatasaray lisesi müdürlüğünden 
29 Kanunusani cuma günü Galatasaray Lisesi merasını sa

lonunda saat 3 te veırilecek <>lan müsamere saat 4 te tehir edil· 
miştir. (355) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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··G-RiP.TEN Kurtulmak 
• • 
ıçın .DEMALGON 

Komprimeleri en emin bir 
gilahtır. Ufak bir nezle, la
rıklık, başağrısı hisseder 

etmez derhal • 

OEMALGON alınız. 

Ş1 flllllDhktan kurtul· 
mak ve kuvvetten 

dllımemek için 

istimal Çünktı: Hasan Gluten mamulabnda nişasta yoktur. Gluten 
• • ile imal edilmittir. Şeker hastalığına kartı Avrupa' •ın 

edınız. terkibi meçhul Gluten müstahzarabna faik olduğu etıbbayı 
taraftan HASAN markasını arayımz. HASAN ECZA DEPOSU. 

HASAN Gluten Mamulatından 
muktedirenin raporlarile aabittir. Ekmelr, gevrek makarna, şehriye, un ve çikolata nevileri ııardır. Her 

Nıcın 

aaıma 

tseş aaıcııca evel mOthlf surette ct•Şl m 
ağrıyprdu. Muhakkak dün akşam üşü
müş olacafım. iki tablet" ASPİRİN .. 
aldım. Şimdi tamamen ııeçti. 
•AS Pi R 1 N" in sizin de ağrılarınızı ve· 
sinir bozukluklarını:u böyle çabuk ge
çlreceflne eminim •• 

lst an~ul Evtaf Mü~ürlü~~n~en: 
MOZA YEDEYE VAZOLUNAN EMLAK 

Müddeti icar 
sene 

1 - 'Çelebi oğlu Hoca Alaettin mahallesinde mar
puççular caddesinde cami kapusu ittisalinde 
dükkan 

2 - İstinyede Küriccübaşı maıballesinde çayır cad· 
desinde 23 No. hane 

3 - Anadoluhisarmda baruthane caddesinde 14 No. 
luhane 

4 - Anadoluhisarmda baruthane caddesinde 16 No.lu 
hane. 

5 - Aııadoluhisamu:la baruthane caddesinde Fev· 
kinde odaıyi müştemil diik'kan. 

6 - Anadoluhisarında baruthane caddesinde 12 No. 
ıu dükkan. 

7 - Anadolubiııannda baruthane caddesinde Kirgir 
oda. 

8 - Kasımpaşada cammikeıbir mahallesinde Türabi. 
baba sdkağmda 7 No lu ahır. 

9 - Daya hatun mahallesinde Çalımakçılarda bil. 
yük yeni hanın odabaşılığı ve bir oda ve bir diik· 

1 1 

'T 

2 

2 

2 

2 

2 

kan ve altı banııka. 3 
Baladaki emlik kiraya verileceğindtıiı müza,.cdeye vuolun

muştur. Taliplerin Şubatın İkinci Salı gün.il saat ıon beşe kadar 
Akarat kalemine müracaatlan. (177) 

Zatiyeti umumıye, iştehaıızhk ve kuvvetsizlık halatıoda 1 
büyllk faide ve teıirl görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASA Si 

Jandarma satın alma komisyonu 
Riyasetinden. 

Jandanna için (13500) çift kundura kapalı zarfla aJma.cak
tır. Taliplerin şartname ve evsafı görmek için her gün, müna
kasaya iştirak için de 2-2-932 Salı günü saat on beşe kadar Ko
misyonumuza müracaatları. (178) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Başlamıştır. 

Alh keşidelik olan işbu tertipte 50.000 
numara kamilen ikramiye veyahut 

amorti kazanacakbr. 

1. ci Ke,i~e: 11 ' ~ 8 l T 19l2 
Süyük ikramiye 30.000 liradır. 

BiletJer Satılmaktadır. 

1 I Emlak ve Eytam Bankası ilanları l lfEiiii!!!!!EEEE!!! 
• . Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil BONO 
Har~iye tramvay ca~~esin~e ve 1'e~vikiJe'de AN" .AI>~ L t.J 

S~tılık '11JDlef ıı· ~rs~ı~r SİGORTA ŞİRKETİ 

ahr, satar ve ipotek ya· 
par. Balıkpazar Ma •su:liye 

Han No. 35 M. Derviş 

U 1\ il U U TC'şkilatı tamamen Türktür Müessisi 
ADRES: 1 Telefon: 1 İş Bankasıdır Telgraf : 

Dr. T AŞÇlY AN 
Zührevi hastalıklar tedavihanesi 

Eminönü Minasyan eczahanesi kar. 
§ısmdaki sokak No. 4. 

Bankamızın tahtı tasarrufunda olup ahiren ifraz edilen 
Beyoğlunda Teşvikiye mahallesinde Harbiye caddesinde mo
kisi aşağıda mevcut arsalardan 44-45-46-47 numaralı arsalaır 

açık artırma ve diğer~eri kapalı zarf usulile ve peşin para ile 
satılmak üzere müzayedeye vazedilmiş ve 30-1-932 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat on altıda Bankaımızda ihaleleri mu-
karrer bulunmuştur. Talip olanların ve fazla tafsilat ve şartna
me almak istiyenlerin alız ve istihsal eylemek üzere bizzat ve
ya tahriren Şubemize müracaatla 'bera'ber teklif mektuplarına 

teklif olunacak miktarın yüzde 5 şi nisbetinde teminat mek
tuplarının leffi ve yevmi mezkura kadar Şubemize müracaat
ları. 

Pangaltıda kain ve Emlak ve Eytam Bankasına ait 
arsalardan satılacak parçaları gösterir krokidir. 

ı:,,,,.ı,,. 
Si1,.ryy11 P11111 
konıjı "'• 
8ilfft:u/ 

/ 
/ 

~ 
:Ş· .. 
~ 
~ 
~ 
~-

Mülihaza: Satdacak parçalar taramaıız 
gösterilmiştir. 

Deniz Levazımı Satın Alma 
Komisyonundan: 

4765 Adet Kılavuzlu ve Süngülü muhtelif Elektrik Ampulu 
açık münakasası : 6 Şubat 932 cumartesi günü saat 11 de. 

Yukarıda miktarı yazılı Elektri.k ampullerinin hizasında:ki 

gün ve saatte açını: münakasası icra olunacağından şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gün ve vermeğe talip olacak1arın mü
nakasa gün ve saatindemuvakkat teminatlerile ıbirlikte Ka
smıpaşada Deniz Levazımı Satın Alma Komisyonuna müra
caatla:n. (183) 

Jandarma salın alma komisyonu 
Riyasetinden: 

Jandarma için (33000) metre Kaputluk 'kumaş kapalı zarf. 
la alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için ıher gün ve 
münakasaya iştirak içinde 2-2-932 Sah günü teklif ve teminat
lariyle berabe; saat on bire kadar komisyonumuza müracaat
ları .. 

4 üncü Vakıf Han 20531 İmtiyaz 

42406 numaralı biletle SATILIK MOLOZ TAŞ 

O 000 1 k Eminönü Malmüdürlü-Bana 5 . İrayı azandıran ğünden: 
Karaköyde Borsa Hanı altındaki M. Gazi gisesinden bile- İstanbul Hükümet •konağ; 

tinizi alırsanız siz de kazamrsmız. M<'Ciiha bahçesinde mevcut tahminen •-----•·-----------=::::1-----' 20,000 çeki taş, muhammen 

• 
ikinci çocuğunuz da 

...... 

Bu Bavram 

Bir kumbara alınız! 
1 Türkiye iş Bankası 1 

Sofya Elçiliğinden: 
i Teşkili kararlaştmlan muhtelit komisyon 1925 An
; kara muahedesine merbut emlak pcotokolu ile alakadar 

ı olan mesailden maida tarafeyn vatandqlarmm mutale· 
babnı da mütekabilen tetkik edeceğinden emlak proto· 
kolu ile alakadar olmayan mesaile ait Bulgar hiikfune-
tinden mutalebatı olan Türk vatandaşlarının tahriren 
ve acilen Sofya Elçiliğine müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

Istanbul Tramvay Şirketi 
iLAN 

Y o1cu1ann fazla yavaı inip binmeleri yüzün 
den Tramvay arabaları duraklarda lüzumun
dan ziyade kalarak umum seyrü sefer bu su
retle teahhura duçar oluyor. 

lstanbul Tramvay şirketi, 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 bildirirlerıe ıürat ve intizama yar
dım etmiş olurlar. 
Aynı maksatla, birihtiyari duraktan ara • 

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

latanbul, 19 Kanunusani 932 

Mü diri yet 

Gazi Terbiye Enstitüsü 

Müdürlüğünden: 

bedeli: Beher çekisi 4 kuruş-

tan 800 lira, satış: açık arttlT
ma, yevmü ihale 30 Kanunu
sani 932 cumartesi saat 11 bu
çukta Eminönü malmüdürlü
ğüne. (122) 

Müzayede ile Satış 

1 

Kanu<ısaninin 29 uncu cuma gü· 
nü sabah saat 10 da Beyoğlunda 

Maçkada Te~vikiye camisi civarın-

ı da Teşv.>kiye sokağında 69 numara
lı GÖZEM apartımaıırnm 10 uncu 

1 da1resiode mevcut ve İTALOROS· 
st Efendiye ait gayet kıymettar ve 
nadi<le eşya, gümüş takımları, fa
yans koleksiyonu vesaiO"e müzaye<k 
surctile satılacaktır. Akaju ağacın· 
d.ln mamul ve maroken sandaliyeli 

j maa vhrin gayet müzeyyen İngiliz 
yemek oda taknnı, akaju, üzerin.e 
limon kaplama modem nadide di
rektuvar usulü yatak oda takımı, 

maroken koltulclu ve mahon ağaç 

İngiliz komple yazıhane odası, Va
zo, tabak, te?SI ,pasta ve çay takım
ları, Çin ve aeem po1'61en tabak ve 
vazo.ları, eski Şam, Radoe ve Küta· 
hya duvar fayansları, eski İngiliz 
saatleri, Praziosi imzalı gravürler, 
masif bronz aviuler, Sultan Malı-

1 
mut Cıvalı ya.Ldızlı etıki tombaklıw, 
Acem minyatürler:!, eski Türkçe 
~vbahr, fildi'i bibınlar, fildişi ü-
zerine yapılmış minyatürler, sedef 
ve eski Acem çelımeoe ve rahleler, 
tablolar modem yazı malriınam, Jr.ee. 
me bronz lı:ıaryolalaT, el işlanetıl tül 
mieterler, mozayık ve markitri ma
salar, çay masası, gilmU§ tekeıılik ve 
yemitllkler, matbalı takımı veeair 
lilzumlu e,yalar. Buhara, Tebri%, 
Hamaden balı lroleblyonu, Buhan, 
Acem , Rodooı, Yanyıı if)emelıeci. 

Pey aUrenlerden 100 de 25 >teminat 
alımı:. 

Hali taııfiyede bulunan "AV VE 
REVOLVER FİŞEKLERİ İNHİ
SARI TÜRK ANONİM ŞİRKE. 
Tİ" tasfiye memurları heye-tin<kn; 

Av ve Revolv« fişekleri İnhisarı 
Türk Anonim Şirkıetinin 24 Kfuıu& 
aani 1932 tarihine müııadif Pazıu 

günü fevk;ııadc olank topJanan h$ 
yeti umumiyesince hazır hi...edar
lanıı ittifakı irasile: 

l - Şirketin vaktinden evvel irs 
hine ve hali tasfiyeye vaz'ma. 

2 - Tütün İnhisarı heyeti tefti
tiye reiai RAŞİT ve Hukuk Müta· 
viri HAMİT BEYLERLE BA· 
BAN ZADE FUAT Beyin ve M. 
FRANÇOİS BOUCHARDY 'nin 
ta&fiye için Mzungelen en vasi se
lahiyetleri hai.. ve ha"6aten emvali 
fitttioı kı.ıımen veya kiimiJen top~ 
frıuhtu mezuniyetini haiz olmak Ilı· 
re lilddatörJere tayinine. 
1rarar veriJmi§ olduğu ilin ve T ica
rıet Kanunıunıun 445 inci madckene 
tevfikan şirlret dıaıinler.inin tlrketııe
ki hukukunu nihayet bir eme zar. 
fıında Şirketin Gala1ada Bahtiyw 
ıı.nındaki merkezinde bulunan tas
fiye heyetine bilmüracaa ispat et
meleri füzumu beyan olunur. 

Fatih auJh UçüncU hukuk hakim· 
titffiden: Mehkememizcıe reamcn 
tlılfiy "ne Jıptidar olunan M..u Za
de Hacı Hii.eyilı Efendinin tereke
ııioe eit defttt tutma m.ıutı<:le&İne 

Mektebimiz Kilııyahanesl için 2435 lira mtiıammen bedeli nihayet veriJmittir.İgbu defterin tet 
alit ve levazım kapalı zarf usulile münakasaya lrıc:ınmuş oldu- kik olUllabilmcei için iJ8n tarihin
ğundan şartnamesini gönnok iııtiyeınlerin her gün mektep ida- den itibaren bir buçuk ay mUddet 
resine ve münakuaya iştirak edeceklerin de ihale günii olan tayin olunduğundan alakada.rları~ 
A2-932 _,__ .. .. • 10 5 t ··--> 7 5 akıka • ıttılaını temin için ~yfiyet ilan o· .,.. perş"'"""" gunu saa. , a yu:cıue , ımuv t teminat 
maı1dıuzları ve usul dairesinde tanzim edilmiş tcıkli.f mektupları !!lıunur!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!_lll!!! ___ !!!llll 
ile mektepler mübayaa komisyonuna mii:racaatlan. (232) l MlLLİYET MATBAASI 
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