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NUSHASI S KURUŞTUR 

Köy 
Hocasının 
Yeri Boştur 

Türk milletinin dörtte llçü 
köyde oturur. Türk köyünde 
teriat rejiminin bir adamı var
dı: Köy bocaaı 1 

Bu hocanın vaziyfesi yalnız 
Çocuk okutmak değildi. Hoca 
köyün muallimi, imamı, mür9ü 
dü, yol göstereni, köylünün ö
lüsüne dirisine, oturuşuna kal
kı,ına, yemesine içmesine karı
Şan, köylü ile Allah, padişah 
'le hükiımet arasında halkalık 
eden bir varlık idi. Gerçi bu ho
canın gitgide bozulup ensonu 
köyün ancak soyucusu olduğu 
doğrudur. Fakat asıl rolü en ye 
ni ihtilallerde halka yeni haya
tı, yeni tekniği, yeni zamanla
rın hakikatlerini öğretmek için 
kullanılan terbiyeci rolü idi. 

Şimdi köy hocasınm yeri bot 
tur; köy kimsesizdir. Köy, me
ınurla idare olunabilir; fakat 
terbiye edilemez. 

Bu milletin dörtte üçü geri 
•~iyede kaldıkça, yaıayıtta, gö 
ruıte, düıünüıte, it görüıte; ev. 
de, sokakta ve tarlada ııarp me
deniyeti yığmlarınm ıeviyesine 
'i~arılmadıkça Türkiyenin iıte 
~ığimiz ııibi inkitaf bulması bir 

ayaldir. 
Türk köyünü Türk gençleri· 

niıı staj ocağı yapmağa mecbu
ruz. Her genç, bayatta yer al
tııazdan evvel, köy ıtajını yapa 
cakbr. Köye ııidecek olan genç, 
staj müddetini hazne paraıı ile 
değil, köy ekmeği ve katığı ile 
!leçirecek, hazneye yük olmaya 
cak, orta mektepte, lisede, yük
sek mektepte kendisine bu staj 
~üddeti için öğretilmit ve ve
rılmiı olan vazifeyi görecektir. 

Türk gencinin fırkada, bükU 
llıette, fırka ve hükumete daya
l'lan bütün müesseselerde alaca
~ı yer, köy stajıodaki muvaffa
~yet~ i.1e ölçülecektir. Köy ter-
ıyecısı, Türk köylüsüne oku

llıayı yazmayı, yemeği içmeği, 
oturup kalkmağı, temizlenmeği 
".e ~ıbbi yafamayı, ağaç ııevgi-
11ııı, bulunduğu köy hangi iti 
~apıyorsa o it için ziraat ve ik· 
hsat müesseselerinin lüzum göa 
!e_rdiği ymi çalııma uıullerini 
ögretecektir. Köy stajcıaı, kö
Ye verilmiı olan vazifeleri ve 
köy için yapılmıt olan kanunla
rı hakikatleıtirecdrtir. Asker
lerde nasıl ıerefini yapmıı ol
tı;1~ kıtasını yapmıf olmak ile
'i gıtmek, için tart İse, Türk 
~encinde köyünü yapmıı olmak 
ılk istikbal kademesi olacaktır. 
l Türkiye'yi murabbaalara bö
ı:ek birkaç murabbaada tecrü-

ler yaparak mı, bu tecrübeleri 
~uayyenı mıntakalarda kamp· 
~r vasıtasile pifirerek mi, haırf ! tar:zda olurııa olsun, köy ter-
1Yesıne başlamak lazımdır. 
~Öy terbiyecisi, Türk köyünde 
~kılabın gözü, kulağı, ağzı ve 

olu olacaktır. 

1 
Köy hocasının yerini tuta

rın. 

Falih RIFKI 
..................................... -.. ·-·--·· 
Bursada Halk evleri 

BURSA, 28 (Milliyet} -
~alk evlerinin 19 ıubatta yapı 
~ak açılma merasimi etrafm
~a ihzari bir komite C. Halk fır 
I aaı merkezinde faaliyette bu
llnmaktadır. Dün aktam Antal 

Y.a meb'usu Dr. Nazifi Şerif B. 
rıyasetinde bir içtima yapılmıı 
~r. Bu içtimada Hakkın Se.i'n
I en Derviı, Saim ve Musa Bey 
~le Gazi Yolu neıriyat müdü
lii Cemal ve Yeni Fikirden Rı
~- Ruşen Beyler hazır buluna· 
~ilk Halk evleri talimatnamesi 
11İıı neıriyat kısmı etrafında e
:11ılı mukarrerat ittihaz etmiı· 
erdir. Yann akşam C. Halk fır 
lıaaı vilayet kongreıi açılacak
tır, 

8ursada kar yağıyol' 
I! BURS~ 28 (M!lliyet) -

llraada dundeo ben kar yağ
~aktadır. Uludağ ve Nilüfer va 
41ııj kesif bir kar tabakaaile ör
tillınü lfür 

• Balk n iÇ 
. . .... " \; ' ! . _ı • • • ,,., ... • ... ... ii;. •' ~ . .• • '. 

Balkan konferansı konseyi ·dün 
açıldı ve faaliyetine başladı 

Vali ve Hasan B. birer nutuk söyledi/e, 

Murahhaslar şerefine bugün Galatasarayda 
müsamere ve akşam bir ziyafet verilecek 

bir 

Balkan konferan•ı konseyi· 
nin S inci celsesi dün öğleden 
sonra Yıldız sarayında açılmıt 
tır. 

reisi M. Papanastaıyu'nun ra
kip olduktan vapur fırtınadan 
geciktiğinden, mumaileyh dün
kü içtimada bulunamamııtır. 

saat 14,30 da açılması mukar
rerdi. Saat ikiden itibaren mu· 
rahhaalar gelmeğe başlamıılar
dır. En evvel Türk murahhas 

Konseye iıtirak edecek mu- Vapurun bu sabah limanımı· h~!eti saraya gelmit ve bunu 
rahbaslardan Bulgar ve Yugoıı za muvasalah beklenmektediT. d~ger murahhas heyetleri takip 
lavya murabhaıları evvelki gün Konseyde, hasta bulunan Ro- etmi§tir. 
ıehrimize gelmiılerdi. Dün sa- manya murabbaslan M. Ciçeo- Bir müddet Yunan murahhas 
bah ta Arnavutluk murahhası pif, M. Pella ve M. Clamet nam '-eyet' · · M p ' u ı reısı . apanastasyu • 
Mehmet Bey Koniçe, M. Leo- !arma yalnız Romanyanın An- nun rakip olduğu vapurun mu
nida Naçi, Yunan murahhasla- kara sefareti ticaret ataıesi M. vasalatı beklenmis ise de. fırtı 
rmdan M. Bakkalba11, M. Pa- Manesku hazır bulunmuştur. nadan gelmediği anlatılarak 
padapulos ve M. lspiropulos ve Celse açılıgo' celsenin kü~adı takarrür etmiş-
M. Milanos ıehrimize gebni§- tir. 
!erdir. Yunan murahhas heyeti Konseyin kütat celsesinin (Dn·amı ııtı 1'ahile.Je) 
,, ................................................................................. . 

Mıqahhaslarımız Haydarpaşa istasyonunda .. 

Cenevre heyeti dün 
Ankaradan geldi 

Tevfik Rüştü B. gidinceye kadar 
heyete Riyaseti Cümhur 

Cemil Cahit Pş. 

Müdafaai milliye 
kara müste

şarlığına tayin edildi 

BURSA, 28 (Milliyet) _ 
Buna fırka kumandanı mirliva 
Cemil Cabit Pata Müdafaai 
Milliye kara müatetarlığma ta
yin edilmqtir. Patanın Buraada 
bulunduğu müddetÇe ibraz eyle 
diği mesai ve liyakat mafevk 
makamabn takdirine mazhar ol 
muıtur. Cemil Cabit Paşanın 
hisar mevkiinde devlet hazine
sinden bir para sarfetmeksizin 
vücude getirmiş olduğu askeri 
dairelerle kumandanlık bahçe 
ve havuzunun yüksek kıymetle 
ri vardır. On altı •enelik fırka 
kumandanlığı esnaaında kendi
sinclen bir fert rencide olmadığı 

•• u 
Gazi Hz. 

Gazi Hazretleri dün Dol
mabahçe sarayındaki dai
relerinde me"şgul olmU§
lar, akşam üzeri Beya
zıt ve Şişli semtlerinde bir 
gezinti yaptıktan sonra sa
raya avdet buyurmuşlardır. 

Galatasaray lise sinde 
Reisicümhur Hz., şehirde

ki cevelatıları esnasında saat 
16 da Galatasaray lisesine de 
uğramışlar ve o esnada tale
be tarafından verilmekte o
lan bi'r müsamerede bulun
muşlardır. 

Meclis reisi ve 
Başvekil 

Kazım Pı. geliyor ismet 
Pş. bir kaç 

güne kadar gelecek 
ANKARA, 28 (Telefon) -

Büyük Millet Meclisi Reisi Ka
zım Pa§a bu akşamki trenle İs· 
tanbula hareket etmiıtir. İstas
yonda Başvekil, vekiller ve meb 
uslar tarafından tetyi edilmiş· 
tir. İsmet Paşa da pazar veya 
pazartesi günü birkaç gün kal
mak üzere lstanbula şidecektir. 
Başvekil Paşanın btaııbulda 
bulunduğu müddet zarfında 
Dolmabahc;ede bir süvare terti
bi muhtemeldir. 

lstanbulun 
ihtiyaçları 

Mülkiye müfettişleri 
bunu tetkika başladılar 

Şehrimizde bulunan mülkiye 
müfettitleri İstanbul belediyesi 
ile halkın münaaebatı hakkın
da tetkikat ve tefti.şata memur 
edilmişlerdir. Müfetti§lcr satış 
itlerini, nakliye işlerini, esnaf 
itlerini balkın nelerden müıkü
lat gördüğünü ve bunların iala 
hmm neye mütevakkıf olduğu
nu tetkik edeceklerdir. Bu tetki 
katın neticesi mufaHal ve mad 
deleri muhtevi tekilde ve rapor 
halinde Dahiliye vekaletine ve 
rilecektir. 

Gayrimübadiller 
Heyeti ---
Gazi Hz. inden hir miila· 

kat rica ettiler 
Gayri mübadiller kongreainin ta

zimahru ve bundan sonra verilecek 
bonolann faizli ve vadeli olması is
tirhamını Gılzi Hz. ne arzetmek için 
seçilen 8 kiıilik heyet reiıi E .. t Pa
§3. dün saraya giderek heyetin lia
teaini takdim ve Reiıicümhur Hz. 
tarafından kabul buyurulmasını rica 
etmİ§tİr. Llıte Gazi Hz. ne arzedile. 
rek heyet emir buyuralacak ııünde 
saraya giderek, Reiaicumbur Hz. ta• 
rafından kabul buyurufacaktır. 

şladı •• 

Köprülü camiinde dün Sültan Selimli Hafız Rna Rl'v 

türkçe kuran okurken .. 

Sultanahıİıette bugün 
mukabele okunacak 
Bu Tükrçe mukabeleye tanınmış 
sekiz hafız iştirak edeceklerdir 
Dün de ıehrin bir çok camilerin 

de Türkçe Kuran okunınuıtur. Ha
fu:Iar Türkçe Kuran okumak için bir 
birleriyle müsabaka etmektedir. Dün 
mukabele okunan camiler meyanın
da Çemberli taıta Köprülü, Su1tan
ahmette Firuzağa camileri de var
dır. 

Köprülü camisindt1 

Köprülü camiıinde Hahz Rıza B. 
okumuştur. Hafız Rıza Bey vamo
fon plaklarına ilk defa Türkçe mer• 
$İye imla eden ve halk arasında Sul
tan Selimli Hafız Rıza diye ittihar 
etmiş olan zatbr. Darülfünun Hukuk 
fakültesinden mezun olan ve Darüt
tafaka Iiıeıi ile Debüatanı lraniyan 
da muallimlik eden Rıza Bey dün 
Türkçe Kuran o kadar aelia ve o ka
dar muhrik bir sacla ile okumuttur 
ki, Köprülü camiainde ağlamıyan bir 
tek kadın kalmamııtır. Hafız Rıza 
Bey "'Aliimran,, ıureainin aon kısmı
nı ve ıegih m•k•mı ile okumu.ıtur. 

"Allah ııemavat Ya IU'7.JD maliki
dir, be.o feye kadirdir. Semavabn ve 
arzın yaradılmaaı" ııece ve ııünlerin 
biribirini takip etmeli akıllı adamlar 
için alimab zahiredir." diye baflıyaıı 
Hafız Rıza Bey "Yarabbi bizleri a· 
teı azabından kurtar." "Yarabbi bi-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

. -

Hafız Fahri B. Firuzağada 
okuyor ... 

Milli galeri zannedildiğinden 
daha mühimdir 

Askeri milzede çürüyen tab
lolarla ötede beride perakende 
bir tekilde bulunan tablolarılli 
bir araya toplanarak bir ınilli 
resim galerisi vücuda ııetirmek 
hususunda gazetemizin ıan'at 
sabifasmda Elif Naci ve Namık 
laamil Beyler tarafından yapı· 
lan neşriyatımızdan ıonra bu 
mes' ele hakkında bazı refikleri 
mizin de faaliyete geçtikleri ve 
bu hususta tetvikkir yazılar neş 
retmekte olduğunu memnuni
yetle görüyoruz. 

baş katibi Tevfik B. riyaset edecek 
Cenevredeki tahdidi tealihat kon· 

feraıı11na iıtirak edecek murahhas 
heyetimiz dün aabahki trenle Anka
radan ıehrimize ırelmittir· Heyet ba 
aktamki ekıpreıle Avrupaya hareket 
edecektir. 

tın ikinci aalı ııünü ilk içtimaını ya
pacaktır. 

1 Gözuoşl ' • 
Dünı İstanbul Aaari atika mü 

zesi müdürü Aziz B. kendiıine 
i müracaat eden bir muharririmi 
, ze atideki beyanatta bulunmuı· 
tur: 

Heyet reİ• vekili Tevfik B. dün 
konferam baklonda clemiıtir ki: 

''- Konferansın netayicindea ü.
ın.itvanz. Milletler bu buıuıta herbal 
de anlqabilecelderdir. 

Biz, bütün kavvetiın.izle ııayeye 
varmak için çahıacağız. Silihların 
azaltılmasma bütün samimiyetimizle 
taraftarız." 

Cemal Hüınü B. de laviçre ile mü 
naıebatımıza daiı· şunlan ıöylemiı
tir: 

- Münaıebatımız ııayet iyidir. 
Aramızda iktıaadi mukavele vardır. Cemil Cahit Pş. 

1 
1 
1 

Yeni milll, edebi 
Romanımız ... 

ETEM iZZET (Devamı 6 ıncı sabiltt!e) Müze müdürü Aziz Bey 

Milliyet pek yakında Etem -~ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf&. 
İzzet Beyin gazetemiz için 9 ~ 

hzırladığr bu romanı neşre =§_ z • 1 -_=-= 
başlıyacaktır. 

Edebiyat ve roman alemi- = = 
m:ze "Yakilacak kitap, Çıl- § Falih Rıfkı s 
dıran kadın, lstırap çocuğu, ı- J {" b = Aşk güneşi, Beş hasta var!" ~ yU atta Başlıyor ~ 
gibi büyük ırağıbetlere maz· - B k 

Ankaradan ııelen heyet Riyaıetİ· 
cümhur batkitibi Tevfik, Bern aefi
rimb Cemal Hüınü, Hariciye Veki· 
leli dördüncü ıube umum müdürü 
Abdülahat, erkanı harp kaymakam· 
lan Fahri ve Nuri Beylerden mürek· 
keptir. Cevat P~. bugün Ankaradan 
ııelerek heyete iltihak edecektir. 
Şarlı seyahatinde bulunan Hariciye 
vekili Tevfik Rütıü B. doğruca Ce
nevreye ııidecektir. Heyete Hakimi
yeti Milliye yazı iıleri müdürü Na· 
ıit Hakkı Bey de ııazeteoi namına 
refakat etmektedir. 

Ticari miiııaaebatımız ıründen gü
ne inkiıaf etmektedir. 

laviçre bizden vasıtalı ve va11ta. 
sız mühim miktarda tütün almakta
dır. Buna mukabil bütün dünyada 
olduğu ııibi, biz de onlardan aaat alı
yoruz." 

hac olan eserle-r veren güzi- § üyü harpte Suriye, F eleıtin ve Hicaz ıda- S 
ve beş seneden bel'i Buraada de de edip ve romancımız yeni li§_ resinin hikayeler, fıkralarla yapılmı• tarihi § 
vam eden kumandanlığında da eserinde daha büyük muvaf- w .::= 

Tevfik Rüıtü B. Cenevrede heye
te iıtirak edinceye kadar, heyeti mu
rahhua reiılifini vekileten ~iyaseti 
Cümhur bafkatibi Tevfik B. yapmak 
tadır. 

Tahdidi teelihat konferanaı fubt 

Heyeti murahhaıamı:o dün ıabah 
Haydarpata iıtaayonunda ıehrimiz. 
de bulunan Hariciye müateıan Nu
man B. ve diier .zevat kartılamııtır. 

gerek silah arkadaşları ve gerek 
1 

fakiyetıer vac1etmektedir. § 60 Küsur Tablo § 
se Bursa halkı kendisini pek zi G " l f =: 5 
yade sevdikleri cihetle mumai- oıyaş arı... = = 
leyhin Bursadan ayrılması bü- Peık ya.kında Milliyet'te inti- ~ şubatta Mi1liyet'te o uyunuz i 
:::v bir teessürü mucip olmak- 1--şa_ra_v_aş_ı_ıy_acak_,_ı_ır_ ... __ _. I ~UllllllRUUHUWllUIUUUIUHllllUlllllWIUIHlllHWlllllll, 
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ınta a enız eyetı Mançuride vaziyet va- Çekosıovakyaya ikinci kontenjan listesinde yapı 
• t•f tt•? ikraz 1 d"'A J • k 
ıs 1 a mı e ı o ! ham et peyda etti '~~ıc!~. ::~~~o:~ırlkinc~~n~~~~s:i~ze-

Güreş heyetinin verdiği boykot 
kararı da suya düştü .. 

Haber aldığımıza göre lstanbul j 
mıntakuı denizcilik heyeti istifa et-
mıı. 

T "'""ffÜh eden malUınata nazaran 
1 stanhul mıntakası denizcilik heyeti 
bundan bir kaç ııün evvel bir alqam, 
heyet reisi Ekrem Rüıtü Beyin ya
zıhanesinde bütün heyet azası top. 
lanmıı Ye uzun müzalu,relerden son 
ra ittifakla istifa ebniılerdir. Eğer 
bu haber doğru ise lıtanbul mmta
kasında ilk inhilil kendini gÖStennİf 
demektir. 

Artık bundan sonra biribirini ta
kip edecek olan muhtelif iatifalan, 
hatta bizzat mıntakarun iıtifumı 
beklemek lizmıdır. 

Boglcot kararının 
gelenleri .. 

&aşına 

Gene oldukça mevıuk bir memba 
dan alclığmuz habere ıröre lıtanbul 

lstita ettiği soylenen lstanbul mın
takası denizcllik heyetinin reisi 

EKREM RÜŞTÜ BEY 

mmtakunıın ııüret heyetinde bir ~..Jııılarmı istihdaf eden boykot kara 
hadise olınuıtur. rrnı ekseriyetle gayn kanuni bulmu§ 

MalUmdurki gazetemizde ~d<an 
bir tavzih ÜZeTİne mıntaka güreı be- !ar ve bunu keenlemeyekün addedil-
yeti kendi azalarından bulunan Sey- mesinc karar vermişlerdir ve zavallı 
fi, Şeref ve Cemal Beyler aleyhine boykot karan bunun üzerine suya 
bir boykot cezası vermişti. düşmüştür. 

Heyetin son içtimamda heyet rei- Bize kalırsa artık bu yanar döneı· 
si, ve Saip Beyler bulunmamışlar- fenerliğinden vazgeçelim, çürkü 
dır. Geriye kalan heyet azası Seyfi, spor işleri ve bilhassa teşkilatın bir 
Şeref ve Cemal Beyler içtima etmiı ı yazar bozar tahtası olmadığını hatır 
ler heyetin bundan evvelki ve kendi layalım. 

Rus - Romen 
Müzakeratı 

Romen Hariciye nazırının 
beyanatı 

PARİS, 28 (A.A.) - Preıu 
Kiga, Excelsior muhabirine va 
ki beyanatında Romanya ile 
Rusya arasında mükilemat 
rnev.-..ut olduğunu, fakat Sovyet 
!er Beaarabya meselesinin halli 
ni sonraya bırakmak istedikle
rinden neticesiz kalmıt hiç bir 
müzo.kere yapılmadığını söyle
miş ve maamafih Romanya ile 
Rusya arasındaki münaaebatm 
1929 senesinde yapılan Litvinof 
protokoluna tevfikan eskisi gi
bi idare olunacağını beyan eyle 
miştir. 

Prens Kiga, terki teslihat hu 
susunda Cenevrede F ranıız ook 
tai nazarını takviye edeceğinde 
bilhassa ısrarla beyan eylemiı-

Yunanistandaki darlık 
Aenadan verilen malumata göre, 

Y ur.t1niıtanm muhtelif mmtakalann
daki darl:k devrun etınektedir. 

Memlekette köylünün eıı çok kul
landığı mısır fıktaru biHedilmekte
dir. Hükümet mahafili, bu hktam, 
muhtekirlerin yüksek bir fiatle sat
mak için mısırı ıaklamıt olmalarına 
atfediyor. 

Bunun için gümrüksüz mısır it
halatı hakkındaki müsaadenin bili
mü<ldet temdidine karar verilmiştir. 
Hükumet bu tedbirle muhtekirlerin 
maksatlarını akim bırakacağına ve 
memlekete kifi miktarda mısır itha
lini temin edeceğine kanidir. 

Antalyada yeni bir 
fener 

Antalya dvannda Kalidonya'da 
sarp bir kaya üzerine büyük bir de
niz feneri inşasına karar verilmiftir. 

Bulgar 
Maliye&~ 

Cemiyeti akvam tahkik 
heyeti gönderiyor 

SOFY A 28 (Milliyet) - Ce 
miyeti Akvamın mali komisyo
nu, Bulgaristamn mali vaziyeti 
ni yerinde tahkik etmek üzere, 
Bulgaristana bir tahkik heyeti 
göndermeğe karar vermiştir. 
Heyetin reisi Bulgaristanda Ce 
miyeti Akvamın mümessili bu
lunan M. Şarondur. Katibi ma
li komisyonun katibi Aebordeıı 
ve azası da Nimayer'dir. M. Ş.. 
ron burada bir Bulgar dostu ad 
dolunmakta ve heyete riyaset 
etmesi Bulgarlara çok ümit ver 
mekte ve Cemiyeti Akvamm ha 
kikaten Balgaristana yardrm et 
mek niyetinde olduğunu göster 
mektedir. Heyetin tahkikatın
dan sonra Cemiyeti Akvam Bul 
garistana yapabileceği yardımı 
tesbit edecektir. 

Tahdidi teslihat kon
feransında Bulgarlar 

SOFYA 28 (Milliyet) -
Tahdidi teslihat konferansı için 
Bulgar heyeti murahhasau kat 
i olarak tesbit edilmiştir. Heyet 
Başvekili M. Muşanof, meclisi 
meb'uaan reisi M. Malinof, Bul 
garistanın Parla ve Bem sefir
leri, Ceneral Mayor Vatef, mir 
alay Marinof ve Hariciye ne
zareti batkatibi tarafından mü
teşekkildir. 

Heyetin diğer azası bugün 
Sofyadan hareket edecektir. 

( Haftallk siyasi icmal) 
Be)'111elmilel vaziyetin bu 

kadar kararsızlık içinde bulun
duğu zamanlar, seneler.den be
ri görülmemiştir. Geçen haf
ta kapanırken, tamirat mesele-
sının halli için Lausanne'da 
konferans, toplanacağından 
bahsediliyordu. Konferanstan 
vazgeçildi. Sonra Laval ile 
Mac Donald arasında mül8.kat 
teminine çalışıldı. Maksat, ta
mirat konferansına zemin ba
zırlamakb. Fakat şimdi anla
laşrlıyor ki, iki başvekil ara
sındaki mülakat ta vuku bul
mayacak. Çünkü Lausanne kon 
feranamdan müsbet bir nd:ice 
elde etmek için vaziyet evvel
ce hazırlanmamış olduğu gibi, 
bu vaziyeti ihzar edecek olan 
Lava! - Mac Donald mülaka
tı için de zemin hazırlanmış de
ğildir. İngiltere ile Fransa ara 
aındaki noktai nazar ihtilafı, 
heı· nevi teli.kiyi lüZumsuz !a
lıyor. 

ri ihtimalinden geçen haftaki 
icmalde bahsetmiştik. Başlıca 
sebep te alakadar devletlerin 
noktai nazarlarını telif etmek 
mümkün olamaması idi. Çün
kü bu işle alakadar olan beş 
devletin ayn ayrı bet noktai 
nazarı vardır: 

1 - Evvela en yakından a
lakadar olan Amerika, bu işle 
alakasını bile inkar ediyor. Ta 
mirat meselesi Almanya'yı ve 
Avrupa devletlerini alakar e
den bir iştir, diyor. Ve konfe
ransa batta müşahit sıfatile bir 
murahhas göndermiyor. Hal
buki borçlar meselesinin anah
tarı Amerikanın elindedir. 

2 - Fransa, Almanya'ya te 
diye hususunda bazı teırlıilat 
göstermeğe razı olmakla bera
ber, mevcut mukavelelere do
kunulmaıma razı değildir. Fran 
sa'nın göstereceği yardımın 
miktarı da Amerika'nın vazi
yetine bağlıdır. Her halde Fran 

Japonlar Changhai'ya filo ve 
Harbine kuvvetler sevkediyorlar 

TOKYO, 28 AA - Tchang • 
Tcben'den Rengo ajansına bildirildi
ğine göre Ha•binde büyük bir karga 
ıalık büküm sürmektedir. Aıkerler, 
hatta Japon haıtaneıini, de yağma 
etmiş olduklarından ıehir büyük bir 
dehşet içindedir. 

T cbang . Tchen ile Harbin ara
sında telgraf ve telefon münakalab 
münkati olmuıtur. 

Diğer taraftan istihbar edildiğine 
göre Çin kuvvetleı-i, şarki Çin de
miryollarının cenuptaki istitalesinin 
münteha ,,.,ı.a., olan KouangTcbeng 
te kargBJBlıklar çıkarmağa batlamıt
lardır. 

Harbine gitmekte olan trenler 
Taonan'ı geçememişlerdir. Bir Ja
pon topçu müfrezesi, Harbine mü
teveccihen Kouangchoulang'tan ha
reket etmiştir. 

Japonya Şanghay'a filo 
gönderdi 

ŞANGHA Y, 28 A.A. - Bu sa
bah Japon Kon•olosh3nesine bir bom 
ha atrlmıştır. Hiç bir zarar olmamış
tır. Japonyanın gönderdiği ''Yubari,, 
kruvazörü ile refakatindeki 12 muh
rip şafakla beraber Şanghay'a gel
mişlerdir. 

500 Japon Bahriye silahendaz ef
radı karaya i.hraç olunmuştur. 

Japonlar himaye tclep 
ediyor 

TOKYO. 28 A.A. - Harbiye na 
zm Mançurideki Japon kuvvetleri 
kumandanının Ting - Cbao'daki gay 
rİ muntazam askeri kuvvetlerin teı
kil etmekte oldukları tehlikeye karp 
himaye talebinde bulunan Japon te
baaaı cemiyetinin talebi üzerine Har 
bin'e yeni takviye kıtaatı gönderme.... 
ğe karar vermiş olduğunu beyan et
mİ§tir. 

Mezkür cemiyet §İmdiye kadar 
birçok Japonyalının öldürülmüı ve
ya yaralanmış olduğunu hatırlatmak 
tadır. 

Japonya Harbin'• asker 
gönderigor 

TOKYO, 28 A.A. - Changcban' 
de bulunan bir Japon müfrezesinin 
Japonyalı balkm katli hasebile Har
bin'e gönderildiği bildirilmektedir. 

Harbin ıehrinde müthiş bir kar
gafalığın bükmüferma olduğu ve bu 
tehirle Tcang Cban §ebri arasındaki 
telefon muhaberatının da tamamen 
kesilmiş bulunduğu söylenmektedir. 

Diğer bir babere nazaran, Çin as
kerlerinin tarki Çin demiryolunun 
cenup münteha noktası olanKuwang 
Tchang Tıe ıebrinde karışıklıklar 
ihdas etmeğe baıladıkları bildirilmek 
tedir. 

TOKYO, 28 A.A. - Bir Japon 
topçu müfrezesi Harbine gitmek ü~
re Knng Chuling' den hareket etmiı
tir. 

Beynelmilel kuvvetl•r 
ŞANGHA Y, 28. A. A .- Şanghay 

daki beynelmilel kuvvetler, müdafaa 
vaziyetlerini iktisap etmişlerdir. 

Ahvali fevkalade vazigeti 
ilan edilmiştir 

ŞANGHAY, 28 A.A. "..... Şangha
yin beynelmilel imtiyaz mmtaka11 
makamah fevkalade ahval vaziyeti 
tahaddüs eylemiş olduğunu ilan et
mişlerdir. 

Şehrin Çinli belediye reisi, Japon 
metalibatının kat'i olmaksızın yalnız 
dördünü resmi surette kabul edebi
leceğini beyan eylemiştir. 

Çinliler ara11nda mevcut husumet 
devam etmektedir. Cbiang Kai Sbek 

memesi esastır. Bunlar Fran
sa için iktisadi ve mali mese
lelerden ziyade Almanya üze
rine icabında tazyik yapılacak 
birer vasıtadır. 

3 - İngiltere mukavelele
rin kutsiyetine kani değildir. 
Buhranın geçici olmadığını ile 
ri sürerek tamirat borcunun 
yeni şeraite göre tadilini isti
yor. Fakat bu borcun külliyen 
ilgasına taraftar değildir. 

4 - ltalya lngiltere'den de 
daha ileri gidiyor. Tamirat 
borçlarile beraber bütün bey
nelmilel borçların ilgasını ilti
zam ediyor. Ancak dünya o za 
man düzelecek diyor. 

5 - Almanya tamirat bor
cu namına beş para vermiye
ceğini söylüyor. 

Görülüyor ki bu bet noktai 
nazan telif etmek ıınümkün ol
madı ve mümkün olmayınca 
da Lausanne konferansı topla
namadı. Hatta konferansın 
toplanması için bir formül bul
mak üzere içtima edecek olan 
Laval ve Mac Donald ta bir a
raya gelemediler. O halde so-

in askerlerinden 1500 u Şanghaya 
gelmiılerdir . 

Harbin şehrinin feci 
vaziyeti 

HARBiN, 28 A.A. - Çinli asker 
ler, müthiş bir y&ğma ile meıguldür 
ler. Şehirde dehşet hakimdir. 3 Ja
ponyalı ile 20 kadar K~li öldürül
müştür. 10 Koreli kaybolmuştur. 

Çinliler tarafından dütürülen bir 
Japon tayyaresinin ıukutu üzerine 
Japonlar düten tayya.-eyi tahrip et
meğe gibniıler ve bir bomba koymuı 
!ardır. Çinli gayri muntazam asker
ler tayyarenin yanına gittikleri za
man bomba i,,fiJak ebniı ve bunlann 
otuzdan fazlasının ölümlerini intaç 
eylemiştir . 

Amerika Japongaya şiddetli 
bir nota verdi 

VAŞiNGTON, 28. A.A.- Ja
ponya'nın Çin' e vermiş olduğu ulti
matomun inkizaı.n arifesinde M~ Stim 
son ayan meclisinin talebi üzerine 
mezkur meclise Amerika, Japonya 
ve Cin arasında teati edilmİ§ olan 
muhaberata ait yığınlarla evrak gön 
dermiştir. Bu evr~k, Japonya' ya gön 
derilmiş olan çok şiddetli bir ifade 
ile yazılmış bir sürü notalan ihtiva 
etmektedir. Bu notalar gazetelerle 
neıredilmemiştir. 

Bu vesaikin, .on derece nazik bir 
zamanda meclisi ayana tevdi edilme 
si, kl'ıerika hariciye nezaretinin ye~ 
ni tedbirler ittihaz etmezden evvel,Ja 
ponya ile olan münaocbatını kayıt ve 
şartsız olarak meydana çıkarmak ta• 
savvurunda olduğunu göstermekte
dir. 

Japonga'ga karşı zecri 
tedbirler 

NEVYORK, 28 A.A. - Associa· 
ted Press'in Vaıington muhabiri bil
diriliyor: Herşey, Changhai'daki va
ziyetin vahim inkiıafmı gizliyeme
dikleri bir endişe ile takip etmekte 
olan resmi mahafilin kat'i icraatta 
bulunacaklanru göstermektedir. 

Nim resmi olarak ileri sürülen 
muhtemel tedbirler ıunlardır: 

1 - .laponya'ya istikrazlarda bu
lunmaması veya Jaµon emteasma 
ambargo vaz'ı gibi İngilizlerle Ame
rikalıların yapacı!klan iktısadi taz
yik. 

2 - Çin sularında mütterek bah
ri nümayişler İcrası. 

72 ler komitesinde 
CENEVRE, 28 A.A. - Cemiye

ti Akvam meclisi, 12 ler komitesi 
dün ak,am, Aksarı şark uziyeti hak 
kındaki tetkikabna devam etmek ü
zere, toplanmııtır. Komitede bir be
yanname kaleme almağa mütemayil 
olduğu zannedilmektedir. Bu beyan
nameyi meclis reİ!öİ, umumi içtimada 
okuyacak ve Çin Japon mümessille
ri bu beyanname ahkamına muvafa
kat etmeğe davet olunacaklardır: 

Bu ve•ikanın bir karann hukuki 
kıymetine malik olmıyacak ve bina
enaleyh Cemiyeti Akvamın 10 kanu
nuevvel tarihli kararı yerine kaim ol 
mryacaktır. 

Yalnız bu vesikanın bazı preıuip
leri yeni b:ıştan teyit ehnesi ve ihti
lafın halli keyfiyeti Mançuri'ye gi
den tahkik komisyonunun vereceği 
raporun tevdii gününe kadar tehir 
eylemesi gibi bir faidesi olacaktır. 

Tahkik komisyorıu? 
CENEVRE, 28 A.A. - Cemiyeti 

Akvam Mançuri tahkik komisyonu 
azası, 3 şubat tarihinde Mançuriye 
gibnek üzere Haver'de Pariı ""PUru 
na bineceklerdir 

cak? Olacağı budur. Almanya 
borçlarını veı-miyor ve dediği 
oluyor. Fransa da borçlarını 
bağıtlamıyor ve onun da dedi
ği oluyor. Bunu hukuki tekle 
koymak için moratorium'un da 
ha bir sene temdidi ileri sürül
müştür. Maliimdur ki, ıimdiki 
moratorium esasen gelecek tem 
muz nihayetinde bitiyor. Bu 
yeni temditle 1933 senesi tem
muz nihayetine kadar timdiki 
vaziyet idame edilmit oluyor. 
Fakat bunu Alınanya kabul et
miyor. Çünkü şimdiki buhran 
dan istifade ederek bu tamirat 
borçlarından büsbütiin kurtul
mağı kurmuı olan Almanya 
için ne kadar uzun olursa ol
sun, temdit kabule fayan bir 
teklif değildir. 

Diğer taraftan timdiki va
ziyetin aynen temdidi demek 
Ameı·ika'nın da bu temdidi ka 
bul etmesi demektir. Çünkü 
malumdur ki §İmdiki vaziyet
te Fransa ve İngiltere Alman• 
ya'dan tamirat borcu almadık
tan gibi, Amerika'ya da borç 
vermiyorlar. Amerika razı ol-

Fransa 600 milyon rinde yapılan tadilata dair kararname bugünlerde neşrolunacak-
frank veriyor tır. Posta kolileri hakkındaki karar da aynı kararnameye dahil 

bulunmaktadır. Bu kararnameye göre kontenjan listesine sandık 
çayı da ilave olunmuştur. Koli postallara gelince; posta idareleri 
muvakkat bir müddet için koli üzerinde muamele yapamayacak
tır. Yalnız iki ve bir kiloluk küçük paketlerle yeşil etiketli par 
ketler üzerinde muamele yapdabilecek ve ancak bu paketerdeı 
ipeki ve lavanta gibi lüks efya bulunamayacaktır. Kararnamede; 
paketle celbedilen makine levaz11nına müteallik ahkam da var
dır. Bu nevi paketlerle gelecek eşya kontenjana tabi olmadati 
memleketimize idhal olunabilecektir. 

PARlS 28 (A.A.) - Maliye 
nazırı, Çekoalovakyaya 600 mil 
yon franklık bir avans verilme
si için hazineye mezuniyet ita 
eden bir kanun projesini meb'
usan meclisine tevdi eylemittir. 
Projenin esbabı mucibesinde, 
beynelmilel tesanüt lüzumu tel 
kik edildikten sonra 1931 .sene 
sinde Macaristan ve Yugoılav
yaya bu kabil avanslar ·yapıl
Dll§ olduğu hatırlatılmakta ve 
Fransız hükiımetinin, geçici ıı· 
lantılara rağmen Çekoslovakya 
parasının sağlamlığını muhafa
za etmesi ve mezk\ır hükiimetin 
buhranın defi için yapılacak ta 
sarruflara ve vergi tezyidatnıa 
ait olarak tedbirler ittihaz eyle
mit olması hasebiJe bu avansın 
yapılmasını muvafık bulduğu 
ve tasdik eylediği zikrolunmak 
tadır. Fransız hükumeti, Çekoa 
lovakyaya yapılan kredinin tam 
bir halde muhafazası hususun
da bilhassa ısrar eylemektedir. 

M-2 den 
Ümit yok 

Batan tahtelbahirde 50 
tayfa ve 6 zabit vardı 

LONDRA, 28 (A.A.) - Ev 
velki gün saat 10,30 da Port
land açıklarında denize dalmıf 
olan (M • 2) tahtelbahiri o ta
rihtenberi görülmemiştir. Eve -
ning Standard gazetesi içinde 
her türlü asri tahlisiye aletleri 
mevcut olan 50 tayfa ile 6 zabi
tin bulunmakta olduğu tahtel
bahirin dalmış oduğu yerin ta
yin edilmiş olduğunu yazmakta 
dır. Bütün tahisiye vesaiti faa
liyete geçmiştir. Fakat Press 
Assoiation dün akşam tahtelba 
birin henüz bulunmadığını yaz 
makta idi. Son dakikada Eve
niııg Standard'm haberi resmen 
tekzip edilmekte idi. 

LONDRA, 28 (A.A.) -
M • 2 nin salimen bulunması 
için olan ümitler ittikçe azal
maktadır. Bütün gece devam e 
den taharriyattan biç bir netice 
alınamamıştır. 

Hariciye müsteşarı yarın 
Ankaraya gidiyor 
Belçika sefiri M. Pole Hari

ciye müste§an Numan Bey te
refine dün bir öğle yemeği ver 
mittir. Numan Bey yarın Anka 
raya hareket edecektir. 

M. Henderson'un vali
desi vefat etti 

Muhtelit Mübadele komiıyonu 
reisi M. Henderıon'un validesi mem 
leketinde vefat etmiştir. M. Hender
son, cenaze merasiminde bulunmak 
üzere dün akşam Danimarka'ya ha
reket eylemiıtir. 10 gün sonra av
det edecektir . 

amelesi yapılamaz • 
Bu, doğru olmakla beraber, 

itilaf devletleri şöyle düşün
müşlerdir: Amerikanın bu tes
viye tarzım kabul edip etmedi
ği meselesi ancak paranın te
diyesi zamanında mevzuu bah
solabilir. Şimdiki moratorium 
1932 temmuz nihayetine ka
dar devam ettiğine göre, dev
letlerin borç taksitleri ancak 
15 kanunuevvel 1933 tarihin• 
de tediye edilmelidir. O vaki
te kadar da Amerika ayanı şim 
diki kararı nakzedecek bir ka· 
rar verebilir. Her halde bu, 
o kadar iızak bir zamandır ki, 
timdiden ne olacağı bilinemez. 

'f. 'f. 'f. 

Almanya'run hususi borç
ları da tam bir sene tecil edil
miştir. Malumdur ki, Alman
ya'nın iki nevi borcu vardır: 
T amiral borcu ki, vaziyet yuka 
rıki fıkrada anlatbğımız şekil
dedir. Hususi borçlar ki, baş
lıca alacaklı olanlar Amerika 
ve İngiliz bankerleri idi. Al
manya bu hue.usi borçları ver-
meme" e 1 & 

Ziraat enstitülerinin islalıı 
ANKARA, 28 (Telefonla) -Ziraat vekili Muhlis Bey Zi

raat enstitülerinde metgul olmak maksadile kendisine bir od~ 
hazırlatmıştır. Zi.raat enstitülerinin hazirandan itibaren mülbak 
bütçe ile idaresi takarrür etmittir. 

Salih Murat Beyin Sof yadaki 
kon/ eransları 

SOFY A, 28 (Milliyet) - Salih Murat Beyin Sofya darül
fünununda verdiği konferanslar burada büyük bir alaka uyandır
dı. Konferanslara Sofya sefirimiz Tevfik Kamil Beyfendi, sefa
ret erkanı, bütün Sofya darülfünwıu profesörleri ve bir çok da.ı 
rülfünun talebesi geldiler. Salih Murat Beyfeııdi son konferansı
na dün Hot partör, filler, Diafragma, anplifıkalör, Gramofon 
plakları ve ton filme mevzuu üzerinden vermittir. 

Sof ya Belgrad telefonu açılıyor 
SOFYA, 28 (Milliyet) Şubat birden itibaren Sofya • Belg· 

rat telefonu umuma küşat edilecektir. Böylelikle Sofya umum 
Avrupa payitahtlarina telefon hatları ile bağlanmış olacaktır. 

Tevfik Rüştü bey Moskova tari
kiyle memleketimize dönüyor 

TAHRAN, 28 (A.A.) - Tayyare ile Bağdada gidecek o
lan Türkiye Hariciye vekiıli Tevfik Rüştü Beyfendi ha
vaların muhalif gitnıesi yüzünden bu seyahatten sarfınazar et
meğe mecbur kalmıştır. Mumaileyh Moskova tarikile cuma gü
nü avdet edecektir. 

Recep Bey Afyona gitti 
KONYA, 28 (A.A.) - C. H. F. katibi umumisi Recep Bf 

bugün fırka binasında halkla temas etnıiş ve balkevlerinin mesai 
zemini hakkında izahat vermiştir. Öğleden sonra da Konya tüc· 
carlarile görütmüşlerdir. Recep Beyfendi Toros elupresile Afyo
na hareket etmiş, istasyonda belediye ve fırka erkanı tarafından 
teıyi olumnuttur. 

Almanyada kim Reisicümhur 
olacak? 

BERUN, 28 (A.A.) - Maretal Hindernburg'un Reisicünı 
hurluğa tekrar intihabı lehinde milli bir komite teşekkül etmiştir. 

Karaya oturangemiyüzdürüldü 
ISTANBUL, 28 (A.A.) - Takriben 15 gün evvel Bozca

adada kayalara çarparak yaralanan ve müteaddit ambarlan su 
ile dolarak karaya oturan Yunan bandralı Prionas vapurunun 
rahneleri Türk gemi kurtarma itrketinin Lavalet ve Sezar Türk 
tahlisiye vapurları tarafından tamamen kapatilimt ve suları bo
şaltılmıt ve gemi yüzdürülerek Bozcaadadan Çanakkalede Nara 
limanına demirlenınittir. Kurtarılan vapurda yedi bin ton hu
bubat hamulesi vardır. Birkaç güne kadar Nara limanından An. 
vene gidecektir, 

Macaristan elçimizin ziya/ eti 
BUDAPEŞTE, 27 (A.A.) - Türkiye elçisi Behiç Bey dün 

akşam Macar naibi bükiımeti Amiral Horty <cenapları ve refika
sı şerefine Türkiye sefaretinde biT ziyafet vermiştir. Ziyafette 
Ba9vekil Kont Karolyi, Hariciye Nazırı M. Valko, naibi hükU
metin katibi umumisi M. Vertesy, Kont Rady, Almanya, Fransa, 
Yunanistan, Belçika, Lehistan sefirleri ve refikalarile Türk sefa· 
reli erkanı hazır bulunmuşlardır. Ziyafet geç vakte kadar de
vam etmiştir .• 

vadeleri şubat sonunda gelece
ğinden tekrar tecil meselesi 
mevzuu bahisti. Ve bunun için 
de Berliır'de bir müddetten be
ri müzakereler cereyan etmek
te idi. 

Fransızlar bu borçlan, mu
kaddes addettikleri tamirat bor 
cile karıştırmak istemediklerin
den ve esasen istinat ettikleri 
mukavelelerden ayn olduğun
dan, tamirat borcunun müza
keresile karıttırmak İAltememiş 
!erdi. Ayrı müzakerelere zemin 
olmakla beraber, her iki borç 
ta nihayet gelip Almanya'nın 
tediye kabiliyetine dayandığın
dan , hususi borçların müzake
resi de uzaktan uzağa tamirat 
borçlarının müzakerelerine mü 
vazi yürümüştür. Tamirat 
borçlarının bir sene tecil e~'!
ceği anlaşılınca, bankerler de 
alacaklarını bir sene tecil etmit 
lerdir. Binaenaleyh şimdi Al
manya'nm hususi borçlarının 
vadesi ancak 1933 senesi şuba
tının sonurı.:u günü gelecektir. 

'f. 'f. 'f. 

bu ihtilaflarla meşgul iken, Ce· 
nevre'de Cemiyeti Akvam mec 
!isinin de sakin sakin toplan
ması, Cenevre teşkilatile iıtih· 
za kabilinden bir tey oluyor. 
Cemiyeti Akvam beynelmilel 
ihtilaflarm müzakere ve halli 
için vücude getirilmit bir teş
kilattı. Halbuki bütün esaslı 
meseleler cemiyet haricinde hal 
ve intaç ediliyor. Cemiyeti Ak 
vama havale edilen meseleler 
ya zayif ve küçük devletlerin 
davalarıdır. Yahut ta büyük 
devletlerin ikinci ve üçüncü de 
recede ehemmiyetli işleridir. 

ilk zamanlar harbi umumi
de galip gelen devletlerin bir 
İcra vasıtası olan cemiyeti ak· 
vam tedricen ve bilhassa Al
manya tetkilata iltihak ettik
ten sonra, ehemmiyetini kay
betmitşir. Almanya'nın iltiha· 
kı Cemiyeti Akvamı takviye 
edecek zannedenler tamamile 
yanılmışlardır. Çünkü Cemiye 
ti Akvam 't' eraaille' de, teessüs 
eden sistemin idamesi için VÜ· 
cude getirilmişti. Tqıkı bir a-
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ıçın Tütün isleri r r azırlandı .. 
' 

Ekonomi 

Tenzilatlı sabş için 
talepler çoğaldı 

1 •••••• ' 

Haliç şirketi -Umitsiz! 

İ$leyen 8 vapur de 
tamire muhtaç! 

Mahkemelerde 

Paraları çalmamış fa
kat sokakta bulmu .. 

••••••• 

Belediyede 

Umumi 
Mecliste 

Şubat devresinde gö
rüşülecek meseleler 

lnhisarlarda 

Pipo içenler 
Çogalıyor 

• inhisar idaresi 
aletler sipariş 

yenı 

etti 

Ticarethaneler bayram yaklaştığı 
için Odadan müsaade istiyorlar 

Ticaret oda11na son zamanlarda bir 1 birer zaruret olduğundanNazmi Nu
tok mağazalar müracaatla teıWlat- ri Beyin bu müracaah ıifahen lkh
L 1&bf yapmak için müoaade iatemek oat vekiletine arz için de~~ ~-
ledirler. raya hareketine karar venlmittir • 

Bu ticaretanelerin ekaerilİnİD sö. Memleketimizin. ikt!aodi mu.~~e-
terdiji aebepler ıunlardır: nesinde ve mevcudiyetinde mühım 

- Zaranmız var, bonolan ödeye- bir mevkileri bulunan fabrikal~rı~
llıİyonız. Bunun için lilriclaayon yap- zın aalıipleri bu meselelere buyük 

Haliç ıirketinin vaziyetini tetkik 
eden komisyonun mesaisi ıayanı dik 
kat bir safhaya girınİ§!İr, 

Komisyon Haliç ıirketindcn son 
nolrtai nazanru sormuı ve fU cevabı 
almııtır: 

Yalnız sokakta bulduğu parayı po
lise vermediği için mahkôm oldu 

~Şirket bugünkü vaziyetinde faa
liyete devam imkilmnı görmemekte
dir. Hali faaliyette bulunan sdciz va
purun bu ıene içinde tamiri 11\ı:ımdır 
ve bunun için 160,000 liraya ihtiyaç 
vardır.'' 

Beıikta§ta miralay Osman 
Behçet Ileyin evine 4 metre 
yüksekliğindeki pencereye tır • 
manarak girip hırsızlık etmek
ten, Mahmut Bey isminde biri-

Şirket, vaziyetin 11lahı için bilbas · • 1 'k 
aa ıu iki tedbirin ittihazını zaruri sının e§ya arını çalmaktan, Hı 
görmektedir: met Hanım İsminde bir kadro -

hakemesine dün devam edilmiş, 
tıbbı adliden rapor celbi 
için muhakeme başka güne bıra 
kılmı§br. 

Beraat ettiler 
Çengelköyünde arabacı Ab

dullahın evini soymakla' maz
nun lbrabim, Mevlut, llyas, 
Salih ve Nurinin muhakemeleri 
ne dün ağır ceza mahkemesin
de devam edilmiştir. Dünkü cel 
sede iddia makamını İşgal eden 
Cemil Bey maznunlann cürüm 
!erini ispat eden deliil olmadığı 
için cümlesinin beraatini iıte
miş, müdafaa vekilleri de aynı 
talepte bulunmuşlardır. Heyeti 
bil.kime kısa bir müzakereyi mü 
teakıp beraat ve tahliye karan 
vermiştir. Mevkuflar "Allah ra. 
zı olıun,. diyerek mahkeme ıa 
lonunu terketmişlerdir. 

lstanbul umumi mecliıi 1 fU 
bat pazartesi günü içtima ede· 
cektir. Şubat devresi içtimam
da müzakere edilecek mühim it 
ler meyanında et iti, lağımlar, 
yeni mektep intaatı için tahsi
sat meselesi ve 1932 bütçesinin 
tetkik ve kabulü vardır. Yeni 
bütçenin yapılmasında hayli 
münaka,alar olacağı tahmin • 
dilmektedir. 

Pipo tütünü içenlerin ailn seçtik 
se çoğalmakta olduğu, yerli pipo ta. 
tünü sarfiyatmm ar•ma•ı-dea anı. 
fJ}maktadır. lnbiaar idareai, bir miid 
detten beri piyasaya yerli pipo tütii 
nü çıkarmakta ve bu tütünlerin da· 
ha nefiı olmasını temine ı;alıtmakta 
dır. Pipo tütünü kullananların aöy)e. 
clilderine söre, idare, bidayette piya. 
oaya hakikaten nef'ıs ve ecnebi ına· 
mulitına muadil pipo tütünü çıkar
mış, yerli ecnebi umumun takdiratJ. 
nı kazallllllftı. Fakat biWıue pi,_ 
Ya çıkanJan pipo tütünlerinin, ilk 
partide çıkarılanlara nazaran İyi ol
madıkları söylenmektedir. IDalı: mecburiyeti vardır. bir ehemmiyet vermektedirler. " 

1 
Beledi · · k almak dan bet lira gaabetmekten maz - yenın ıır etten .. .,; 

ta olduğu senelik bi&1esinden fera- ' nun -~8 yaşında Suleyman ?g- istatistik yıllığı 
Odanın bu müracaatları tetkik 

IOeticesinde, hemen bepainin bakika- Hariçten gelen eczalar 
le munfık olmadıfı anlatdmaktadır. 

gat etmesi. lu Suleymanın muhakemesıne 

2 B'let u" eti · ·ıo dil dün ağırceza mahkemesinde de Vücude getirilecek belediye 
istatistik yılhğı için belediye 
matbaaımdaki harfler kafi gel 
mediğinden yıllığın netri gecik 
mittir. Matbaa için yeni harfler 
ıiparit edilmittir. Yakında sele 
cektir. 

Anlaıddıfına nazaran, bu ticare
leneleler yakl"fllD ıeker bayramı mü 
aaaebetile balkın ittir• zaruretinden 
latifade etmek istemektedirler. Bu
llUn için de renkli iliıılar, tenzı'lat 
...Utlerile balkı gafil avlamak cür'eti 

Eczacılar ve laboratuvar aabiple
ri bir kısmı muatahzarahn memleke
te ithalinin men'ini iıteyorlar . 

- ı er erıne ıı.ave e en • . • 
nakliye. Gazi köprüsü, köprü v.ı. v:'m edılm.ıştir. Süleyman -tab~-

Bu talep alakadarlar arasında bü
yük bir ehemmiyetle kartılanmıftır. 
Bu fikrin taraftarları çoktur. Hat
ta daha ileri giderek bir kısım ecza
lann da ithalinin men'ini isteyenler 
vardır. 

gibi miktarı her bilette 60 parayı bu n mahsusıle- sıfır numara bır 
lan ücretin temamen kaldmlması." külhanbeyidir ve evvelce gene 

ai röatermektedirler. 
T enzitatlı oahı için lazım selen 

tartlar muayyen olduğundan Oda 
lıu taleplere muvafakat etmemekt ... 

Koıniıyon bu metalibi tetkik et- ağırceza mahkemesinde hırsız -
meden evvel ıirketin hesabatının a- lılctan iki sene hapse mahküm 
rizı ve am'k tetk'kine karar vermiş olmuş, ikmali müddet ederek 
ve bu ite koıniıyon azasından Sala- çıkmıştır. Mahkemede cürmü· 
haddin Beyi memur etıniıtir. nü inkar ediyor: Tophaneden Beyoğluna 

çıkan cadde .lir. 
Bu fikrin lehinde olanlar kadar, 

belki daha fazla aleyhinde olanlar da 
mevcuttur. Bu kııım zevat yerli 
mustabzaral ve eczalardan bazılan
mn hariçten gelenler derecesinde mü 
kemmel olmamaaından endişe etmek 
tedirlu. 

Liman tarife komisyonu da ıirke - Ben bu söylenen hırsızlık 
tin beaobatını tetkik edecektir. Va- 1 h b 

Fabrikatörler 
Toplandılar 

pur ücretlerine zam yapılması, ıirke arın iç İrini yapmadım. 
tin vaziyetini kurtaracak bir tedbir Son1luyor: Tophanede ıeyyahin nhh

mmdan Galataaaraya kadar çı· 
kacak caddenin keıifnamesinin 
derhal yapılma11 için belediye
ye emir gelmittir. Bu yol asfalt 
ve asri bir şekilde İnşa edilecek 
tir. 1932 bütçe~ine tahıiıatı ko 
nacak ve ilk it olarak burumm 
intasma başlanacaktır. 

olarak görülmemekte, otobüs reka- - Peki ıcni vüzlerce lira !ar 
bet; dolayısile biletlere zam yapılır- federken görmÜşler, nerede bul 
aa halktan pek çoğunun vapura bin- dun bu parayı? Maamafih henüz bu buıasta telıel Nazmi Narl Begi Anl:a

raga 6Önderdiler lür ebnit bir vaziyet yoktur. 

Afyon ihracabmız 
azalıyor 

ıniyeceği, bu yüzden §İrk•! varidatı-
nın büsbütün müteessir olacağı anla - Beyoğlunda istiklal cadde 
ıdmaktadır. sinde buldum, 350 liraydı. 35 

Ham illerle 
Müzakereler Milli aanayi birliii umumi katibi 

l'fazmi Nuri Bey dün akfam latan
lıuı fabrikatörleri namına lktısat ve
lıaıetile temas etmek üzere Ankara
Y• sitıniıtir. Dün tehrimizde.k.i deri, 
t<ırap, kumaı ve trikotaj fabrikatör· 
!eri Sanayi birliğinde müstacel bir 
içtima aktetınitlerdir. 

Her fabrikayı atakadar eden mah 
telif meselelerin halli uzun zamana 
"1utevakkıf olduğundan ve bu mese
lelerin halli ise fabrikalar ~in hayati 

Borsa fiatlan 
Kambiyo Kapanış 

Ingiliz liram '~ 
K. s. 
30 50 

Bir T. Lirasının mukabili 

F ranau frauırı 12 00 06 
Dolar ()() 47 51 
Liret 9 48 50 
Belga 3 40 40 
Drahmi 37 ()() 00 
lsviçre frangı 2 43 25 
Leva 63 10 25 
F'orin o 00 00 
Kuron ç. 15 99 86 
~iling A. 4 11 10 

eza ta 5 69 S4 
Mark o 00 00 
Z:oti 4 24 75 
Pengo ~ 70 ()() 
Ley 78 79 50 
Di·ı-r 26 72 00 

1'ahvuat 11'1..apanı; 

l. Dahili Jooıoo O. Muvahhade 43 ro 
A. o~ ... 'r··(llU oo ro 

bursa harıcı 
Altın 9j53j50 
Mecidiye 49 00 
V"ı.,."L- n• ?!~41 1 

lstatiıtiklere nazaran, afyon ibra 
catnmz seneden seneye ve aeri bir 
tenezzüle düçar olmaktadır. 

Afyon ihracatımız 1929 senesin· 
de 8,684,313 liralıktı. Bu miktar 
1930 senesinde 3.396,261 ve 1931 de 
2,817,222 liraya dütmüştur. 

Kontenjanda tadilat 
Kontenjan liıteainde yapı

lan bazı tadillere dair olan ka
rarname Reiıicümhur Hazret• 
!erinin taatiklerine arzedilmiı
tir. 

Listedeki radyo miktan da 
tezyit olunmuttur. Bundan m• 
da yerli müeseese addolunan 
Forcl imalathanesinden monte 
edilen otomobillerden •enevf 
600 kamyon Ye 600 tenezzüh 
arabası ile bir miktar ton parça
nm kantenjana tabi olmadan 
memleketimize ithaline karar 
wırilmittir. 

Tütün için 
Rapor 

Dün ticaret odası 
murahhaslan 

tarafından tedkik edildi 
ı ıulıatta Aokarada toplaıaeak o

lan tütün kongreaine İ!tirak ed~k 
olan Ticaret odası murabhaalan dun 
oabııb Odada bir içtima yapımılardır. 
Bu içtimada koqre iç.İn hazırlanan 
rapor tetkik eı!llmiştir. 

Dijw Drtıftan lbracat Ofiııi de 
konsre ruznaıneaindeki !"r. maddeye 
dair lıir rapor ihzar etnll!tir • 

Açma ücreti 
indirildi 

Her parçadan on kuruş 
alınmayacak 

Gümrüklerde giren ve çıkan eş
yanın muayene ve kapların açış tek
linin değqmeıi üzerine açış ücretle
rini yeniden tayin için toplanan ko
misyon dün son içtimaını yapmıf ve 
kararını vermiıtir. Komisyon açıı 
ücretlerini esaslı bir tenzile tabi tut. 
muıtur. Muayene için gümrüklerde 
açdaca.k balya, sandık, paket v .o. 
kapları açan hamala her bet balya
nın birinci için 10 kurut. cliier dör
dü için yüzer para verilecektir. Hal
buki timdi her bireri için ayn ayn 
onar kunıt verilm•kte idi. Ticaret 
miiclürü Muhsin Beyin nezdinde ya
pılan dünkü içtimada wırilen karar 
aynen ıöyledirı 

'1 thalit ~yaamın bütün parçala. 
nmn küf&dı haldnndaki ,nlmrülı: ida 
resinCf! ittihaz edilen uaulün devamı 
mGddetince beşte bir parça için ge
ne 10 kunı, "" difer dört parça İçin 
2,5 kanat M.lıila aç... ücreti alı-
nır." 

Arnavutluk maslahat
güzarlığı 

Türkiye ile Arnavutluk ara· 
smda ıiyui münaaebatın iade
si üzerine Arnavutluk bükôme
ti, bir ıefir tayin edilinceye ka
dar Ankara sefaretini maslahat 
güzarlıkla idareye karar ver
miştir. Maslahatgüzarhğa aa. 
bık latanbul komol<Mıu Nair 
Bey tayin edilnıi9tir. 

--edesı •istemi idame etmesi si· dir ki, Almanya'da tukutu ~ miyeti Akvam bu meselede 
lıi. Binaenaleyh tqkilitın, AI· yal belirmit ve 1930 aeneaın· müsbet bir it yapacak vaziyet
lrlanyanm da iltihakile kuvvet deD beri beynelmilel münase- te değildir. 
hulması için Almanya'nm da bat had bir ıafbaya girmit~r. Paria'te toplanan aon içti-
l · kabul 1 Akv •-kilitı mada bir heyet gönderilmesi· 
uu ııstemi etmesi hım-' Cemiyeti am ..... dı, Halbuki Alınanya'nm •ia. için istikbalde ümit var ınıchr? ne karar verilmitti. Hakikat-
l'Sni kabul etmiyeceği qikar- Kitibiumuml Sir Eric Drum· te böyle bir heyete lüzum ve ih 
dı, Cemiyetin müeui•lerinden 'mond böyle bir ümit görmedi- tiyıu; yoktur. Fakat Cemiyeti 
lıazı devletler de Almuıya'ya fi için olacaktır ki, istifa ~r: Akvamın iti batmdan tavması 
lrleyledince, Cemiyeti .Aham zusunu izhar etmittir. Kltıbi için bu tedbire müracaat edil· 
2-yıfladı. umuminin İ•tifau, çok dıe~- mitti. Heyet galiba yola çık-

Alman7a'nın Cemiyeti Ak miyetlidir. Katibiumumi taym ınak üzeredir. Fakat diğer ta-
1'anıa gİrmesile tqkilat kuvvet le değil, cemiyet misalana ~ı;r raftan Japonya, Mançurya'yı 
1 cbilirdi. Fakat bir 9artla: cedilen bir madde ile kitabı· tahliye edeceği yerde kim.ilen 
.\lrnanya'ya mütait bulunarak, umumi olmuttu. Binaenaley~ itgal etmittir. Ve ı:nıdi de va
Cemiyeti Akvama ittirakinden azil veya tebdiıl edilenıesdı. ziyetini takviye etmekle meı
~diaine bir talGm menfaat· Mecliıin rciai münavebe ile İş· ıuldür. 
"'? lemin etmekle. E•uen Al- gal edildiğinden ve hazan da Çin tekrar protesto etmiı
llıanya bu ümitlerle Cemiyeti Çin ıibi ehemmiyetsiz devlet· tir. Evvelce misalan 11 inci 
.4.kvama girmiştir. Lokarno }erin mümessilleri reiı oldu· maddes:le açılan "dava,. timdi 
~uabedesile garp hudutlarını iundan katibiumuminin rolü bi ,.15 ve 16 ncı maddelerine isti-
1<11buJ ettikten sonra, tark hu- rinci derecede ebesıımiyetli i· nat ettirilmek isteniyor. Bu, 
dutlarmda bazı mertebe tadili- eli. malômdur ki, ikbtadi boykot, 
tı, tamirat borçlannda mütaa- • • • mali abluka gibi bir takım te-
dekarlık Ye bilhassa manda na· Meclisin bu defa me,ıul ola dabirin Japonya hakkında tat-
llıı altında miittemleke verile- cağı meseleler arasmda yine bikmı iıtilzııım ediyor. Hiç biır 
'eği ümidile Cemiyeti .Aha- Mançurya ibtiılifı varclır. Fa- devlet böyle bir tedbir ahnma
-.ıa girmeğe razı olmuftur. kat enellı:i alelade ve fnkala· ama razı değildir. 
Stresem•na'a yapılan bu zımni de içtimalarda yapılan müza· Japonya bir taraftan Rmya 
-.WU tabakkuk atmed' · • · kerel• ele ıa.t..iıtir ki. C.. yı diier taraftan ela ıaıp dev· 

l~rasiyle elbise yaptırdım, 100 
lıra l.adannı yedim üst tarafı
n~ Hhibi zuhur etti, ona ver
d1m. 

Süleyman oğlu Süleymana is 
nat edilen cürümleri ispat eder 
mahiyette hiç bir delil yoktu. 
iddia makamı beraatini istedi, 
yalnız yolda bulduğu parayı po 
lise veya bele· iyeye teslim et -
mesi icap ettiği halde etmediği 
için 578 inci madde :Uucibince 
ceza talebinde bul=du. Hakim 
ler müzakereye çekildiler ve u
zun bir Müzakereyi müteakıp 
tekrar salona geldiler. Kit ip ka 
ran okudu. Süleyman oğlu Sü
leyman bulduğu parayı iade et 
mediği için bir ay hapse mah
kum olnıut, fakat mevkufiyeti 
mahkumiyet müddetini doldur
duğu için tahliyesine karar ve
rilmitti. Süleyman oğlu Süley
man bu mahkamiyet ve tahliye 
kararına: 

- Eyvallah Reyiz bey diye 
mukabele etti ve aordu: ' 

- Bu gece çıkacakınıyım ko 
desten Reyiz bey? 

- Evet. 
Maznun sempatik bir çocuk. 

tu. Sevimli haşerelerden. Mah
keme salonundan sıçrayarak çık 
b. Salonda giderken kendi aya. 
nndaki do~tlarma: 

- Dışarda iş dolu, Bu ak
şam işleyecem valla .. Şu bayra
mı bir gt"Çireliın, zaran yok 
sonra gene kodeateyiz d'yordu'. 

Sait 

Enjştes!ni yaralayan 
Maçkada enitleai tıcZ&Q Fey 

zi Beyi yaralayan Neşetin mu-

ilk temaslar müsait b:r 
hava içinde 

cereyan etmektedir 
Pariste Düyunu umumiye mü

messilleri ile Saraçoğlu Şükrü Bey 
araamda temaslara ba§lanmııtır. Ge 
len ilk malümata nazaran, müzakere 
ler müsait bir bava dahilinde cere
yan etmektedir. 

Düyunu umumiye meclisi tarafın 
elan hükiimetimize bir m•ktup sön
derilıniıtir. Meclis bu m<ktubunda, 
borçlar meıelesi için müzakere ma
halli olarak Pariıin intihap eclilınit 
olmaoından, murabhaa heyetimizin 
intihan Te izamından dolayı tqek
kür eclilmetkeclir. 

BlR TAVZiH 
27 K&ıunsani 1932 tarihli ga:zete

lerdc M.darn Sofi Lihten1al taraf m 
dan hakkı tolifini haiz olduğu "Bir 
fe111 gecenin batıraaı" nam eeerin 
H. v<: J. B lumeotal Biraderler şir
keti tarafından ta l<J.it edildi ğiTI<len 
bahisloe htanbul Birinci Ceza mah
kemesi.- pcketi mezküre<>in ıayO.
ni cezaJanne ve,......" .ziyanla mah
kfuniy.etlcrine ı.an.r vıerildiği ya
zılmıştı. Halbuki mbmaileyha Ma
dam Sofinin mezkOr eeer ü20erindc 
henüz hakkı tasarnıfu sabit olma. 
dığı ve kra kılman keşfin muhalifi 
kanun ol<luğu ı>e prlııetin mahldl
miyeti cezaiye ile mahldlmiyeti 
gayri kabil okluğundan babioale ge
rek müddei umuınUilr makamından 
ve gerek şirket tarafından temyizi 
dava edilmiş ve evrik mahloemei 
temyize dendcsti eevk bulunduğu ""' 
bu 8Uttt.I.e ortada koebi kat'iyyct et 
miş bir büküm olmadığı 11tvsib o
IU1Wr. 

Beyoğlu fınnlan 

teftiş edildi 

Dün zabıtai belediye memur 
lan Beyoğlu tarafındaki hnnla 
n tefti§ etmitlerdir. Dün elc•ik 
ekmekler tetkik edilmemit, yal 
mz, pide ve ekmeklerin açıkta 
çamura ve toza maruz olarak sa 
tılıp satılmadığı tetkik edilmit 
tir, Ekmek ve pideler camekin 
lar içinde satılmak lazım seldi 
ği için, aksi hareket eden bir 
çok fırmcılara dün - kail· 
mittir. 

inşaat projeleri 
Yeni İD§aat için belediye fen 

heyetleri usulen ruh.at vermek 
te idiler. Badema intaat projesi 
nio mahallin heyeti aıhhiye 
ti tarafından da tetkiki karar
laıtınlmııtır, 

Neşet Osman Beyin 
istif ası kabul edildi 

Belediye sıhhat ifleri müdü· 
rii Ne,et Osman Beyin istifana 
mesi belediyece vekalete gönde 
rilmiş ve istifa kabul edilmiıtir. 
Neıet Osman B. serbest doktor 
luk yapacaktır. Sıhhiye müdür 
lüğüne kimin tayin edileceii be 
nüz malUın değildir. 

Muhtelis mutemet 
10 bin lira ibtilis yaparak 

Menine kaçan belediye mute-
"-- - - -- ~- ~ -- ·- - - - --

letlerini ve Amerikayı birihirJ&. Haftanın ehemmiyetli h~ neye dahil Mubafazakarlvm 
rine clü§ürerek, vaziyetten aza· d"ıaelerinden biri de lngili.z ka- tazyikile Mac Donald olmuı
mi istifade etmittir. Bütün bu bİDıesinde hitsedilnıeje batla· tur. Binaenaleyh bir defa Li
devletlcr Japonyaya kartı vazj. nan tesanüttiizlüktür. Mac beraller, bir defa da mesai fır. 
yet almaktan korkuyorlar, bil- Donald, Mubafuakir, Liberal kası, Mubafazakirlana oJUDla 
akiı bu kuvvetli Abayı Şark ve bi.rkaç etki mesai fırkası nm oynamqlardır. 
devletinin dottluğunu kazan- memuplanndan müteıekkil Son intihabat yapılırken, li· 
mak için rekabet halindedir- olan "Milli,, kabinesini bir ... 
ler. racfa tutmakta mütküli.t ~..ı.:. beral fırka milli hükGmete yar. 

1 ed 
~ clmıa ı. ___ ~-ti·. Ba L...l_ 

Mecliain iftiga eceği Ye yor. --... ----.. .. ,._. 
bizi alakadar eden diğer mese- Batlıca ibtilif mevzuu tab- n111 en elw+ıımıiy«li zümresi de 
le de lrakm mandumm ref'i min edileceği ıibi, ıümrük hi- dünyay. ta.nıil olan buhran za. 
meselesidir. Malômdur ki, bir mayesi yüzünden çıkımtbr. Ve manmda da munkkat tedbir al 
müddetten beri manda komİs· Mubafazakir fırka ile Liberal- malı üzere himayeyi kabul edi
yonu bu meseleyi tetkik ediyor leri ayıran manevi ihtilaf ta yordu. Fakat himaye meselesi 
du. Mandanın ref'ini teklif e- bu idi. Muhafazaki.rlar hima- daimi bir aiyuet iti olarak mey 
den rapor ni1!ayet ~azırlaıımıt· yeye tar~ftardırlar. Liberaller dana çıkınca, serbestii hareket
tır. Ve meclıa tetkik edecek- serbest ticaret uıulünü terviç )erini muhafaza ettiklerini 9Öy· 
tir. Meclisin raporu kabul ede ediyorlar. Vaziyet böyle olmak 1 Jeaıitlerdi. itte timdi tedricen 
ceği ıüphesizdir. Fakat bunun la beraber, garip bir tecellidir ve İngiltere için himayenin da
la Irak iza olamıyor. Ancak ki, iki hamlede yapılan hima· imi bir •iya•et olarak kabulü 
selecek ey!Cılde heyeti umumi· yeciliği, evveli Liberal ve •on mevzuu bahistir. Bu •ebeple 
ye içtimaıoda verilecek kararla ra mesai fırkası liderleri yap- kabineye dahil mesai fırkası 
c~yet azalığma kab~I. edi!e- nıqlarchr. tık himayeden ayn- vı: liber~l fırka nazırları i•yan et 
bılıyor. ~ncak ~ ~tibanle lan, harp koalisyonu zamanın· mıtlerdır. Dört nazırmm İ•tifa
lrakın cemıyete gırmesı mııkar d k ==· clab'I Mubaf _ •ma müncer olınağa ramak kal 
~-..1· B kar d b" a aumme 1 aza dı" bildi 'I n:noır. u ar an IODJ'I\ u· ki 1 'kil ıı ın en bu kabine içtima 
tün bwılar meruimdaı ibaret· r ann tazyı e Lloyd Ceor- snm neticeı · d - 1 • b' • idi lkin . d h iilıim• h• m e foy e ganp ır lir. ge ı. cı ve a a m ı karar 'Verilmit: Kabine ani -

' • • maye tedbirini alan yine kabi- malc inıkin.ı olmachğma itti/; 

Tabkikatmua nazaran, ilk parti. 
de piyasaya çıkarıJan ve çok beğe.ı. 
len pipo tütünleri ıs - 2S derece rn· 
tnbette, henüz tahammiire vakit bul 
madan, kurumadan oatılmıı ve hitta 
bi çok beğenı'lmiıtir. Bundan sonra 
piyaoaya ç.kanlan pipo tütiinleri ise, 
havası alınmamıı tek kapaklı idi an• 
balajlı kutular içinde, aıcağm tesirile 
glikozlu maddeleri kısmen küflendi. 
iinclen içimi bozulmu,ıur. 

İdare, bunu nazan dil· kate alarak, 
ınuhalliyetülhava aleti olmaclığmdan 
tütünlerin nıtubet derecesini 25 - 26 
dan 17 dereceye indinnit, bu suretle 
~flenme ihtimalinin önüne geçilınit 
tir, Fakat 17 derece rutubette tütün 
kurumaktadır. İdare, bu mahzuru i
zale için Almanya'ya muballiyetüJ. 
bava Bleti sipariş etmiştir. Bu alet 
bu'fİİn.lerde Hamhul'!" tan gelrcek, 
gelinceye kadar pi'lO tütünleri hava
sı almmıt çift karrk'ı ten•ke kutular 
derununda piyasaya çıkanlacak ... 
bu suretle A .. ruoa'nm en t.irinci pi
po tütünlerine failı nefaset temin e. 
dı1mit olacaktır. 

Mersindeki boğma 
fabrikası 

Müskirat inhisar id...m, lıir ay 
evvel Menin' de bir Boğma fabrikası 
tesis etnıİ§tİr. Anasonsuz o'-ak ü
zümden imal edilen boğma, Adana 
mmtakaamda çok rağbet balmnı, ilk 
ayda Merain'de aatıflar 3 bin liradan 
fazla arbnıtlır. 

Gemilerin 
Tesçili ----
iktisat vekaleti bir 

talimatname hazırladı 
Yeni Deniz Ticaret bruuna, 17 

rüsum tonili.toaundan yulıan o an 
llütün semileriu teaçilini - •tınek
tedir. lktıaat V ckaletince ... husus
ta bir Gemi teaçil talimatnmıesi ha,. 
zırlanmıtır. Bu talimatn- latan
bul Denia T'ıcaret müdürliiine ... 
lii edilir edil-, bütün s-.iltrüı 
teaçil muameleaiae lıa;lanecaktır. 

T eaçil edilecek vapurlar ... sahip
lerine birer (Gemi tasdiknamesi) ve
rilec•ktir. Şimdi remi •Miplerinde 
hulu- aenecli lıahriJ..,. de .-iye a. 
lınacalıtır. Badema remi tudilmame 
!.; senedi lıahrilerin makamına ka
~-olacaktır: Te~ilde, yalnız, yeni 
Turk ba~ ırtikal eden vapur
~n ~plerinde'I muayyen bir re
""' h!lml eclil~ -tir. 

medi Nail B. ıçin tevkif mü
~~eresi henüz yen' gönderildi 
gmden Mumaileyh ar.cak on 
liİn aonra ıehrimize ıetirile
cektir. 

- -. 
in ira ile karar vermiftir. 

Filhakika bir kabine için it
tifakı ara ile karar ~eı melı: iyi 
bir teYdir. Fakat ittifakı ira 
ile: "anlqa-11z,, demek, ne 
cleıeceye lıadar ittifalı:br? Bu, 
b;r meseledir. Diğer taraftan ka 
bine anlaıtıklan meseleleri ıay 
mak lüzumunu hiHetmiftir. 
Nqredilen Lir tebliğde tamirat 
barid siyaset, Hindistan hüla: 
aa her meselede ittihat o'ldağu 
fakat yalnız himaye metel~ 
sinde ayrıldıklan teııLit e
dilmittir. Nazırlar istifa etme
mifler, fakat aynldıklan me· 
ae.le hakkında Yerilecek karana 
mea'uliyetini de derulıte ed
yecelderini lıeyan etmiılerdir. 

Garip bir hldise fakat 'Vaki
dir. Bu vaziyet kabinenin müt· 
terek mes'uliyeti nuariyesile 
nasıl telif kabul eder? itte ba
kuku eııuiye iil- İçİll ka
lem yürütecek ye ç.a çalacak 
bir me.ele. 



'

.------.-------------------..-, ler. lkiai de biribirini techil için 

Jlilliy~t ~ ~:KT,; Hafta Sohbeti 8c;z~n ~:;~~ye propaganda yaparken 

Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. - Patırdı etmeyin, demiş· 

Yeni netriyat 

"Benerci kendini 
niçin öldürdü?,. 

29 K. SANI 1932 
İdarehMıe: Ankara caddeei, 

100 No. 
' 

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

·--~-~~~~~~ 
ABONE ÜCRETLERİ: 

Türkiye için Hariç için 
L. K. L. K. 

3 aylığı 4 - 8-
6 .. 1 sr H-

!2 .. 14- 27 -

Beyler, kervan yürüyorl 
ler, sizi imtihan edeceğiz. Şu 
kiğıda bir öküz yazm bakalım. 

Biri okur yazarmış, yazmıf. 
Öteki düşünmüt, taşınmış, niha 
yet becerebildiği kadar bir Ö· 

Allah ülemaya zeval verme 1 kirleri akide halinde aıaği ta- 1 küz resmi yapmış, vermiş. 
Eşraf toplanmıt. lnı.trban ev 

sin! bakanın ağzına akıtacağını id- rakını muayene etmişler. (0-
0limp tepelerindeki ki.ta· dia ediyorlar. küz) ün yazısı ile resmi arasın 

nelerinden büyük insan sürü- Yani inkılap fikirlerini mü- da tetkikat neticesinde resmin 
!erini idare eden mabutlar gibi nevver zümre yemiş, hazmet· öküze daha ziyade benzediğini 
ara sıra san'at ve edebiyat i- miştir. Şimdi bunları solfato görüp imamlığı ötekine vermiş 
lemine projektör çeviren ülema tableti, et suyu komprimesi gi- I 
efendilerimiz bize şöyle hitap bi hazırlop olarak bize yedire- er. Okumak yazmak bilmeyen 
ettiler: cek ve yahut yutturacaklardır ! köylünün vak'aları can evinden 

Genç ve güzide ıair Nazım 
Hikmet'in bu yeni şiir kitabı 
neşredildi. Nazımın şimdiye ka 
dar yazdığı ve yarattığı eserle· 
rin en mükemmeli olan bu eseri 
Suhulet kitaphanesi pek nefis 
bir cilt haUnde tabetmi.ştir. Ka i 
r;Jerimize tavsiye ederiz. 

Resimli şark 
14 NumaraJı Şubat nushası üç 

renkli gayet güzel bir kapak içinde 
ve kuvvetli mündericat ile neşredil
mittir. 

!im __ _. Filme alman büyük mizansenli ----• 

Y 1 ~ T ~ 81 l ve H ~ ~ l R 1 
Meşhur operetinde : 

İVAN PETROVİTCH •• Hüsatıd KOLTAY roıunde 
GRETL THEIMER ..... RtOUETTE .. 
ERNST VEREBES ..•.•• 
FRiEDEL SCHUSTER 

JANCSİ 
Kontes VİCTORİA 

MİCHAEL BOHNEN ... JOHN CUNLİGHT 

,, 
.. 
,, 

" . . . . .. İnkılabı duyan ve yürü- Fikir pek yeni değildir. l' b' k• d 
G l k · n'lmez ık f ka ı b' gören se ım ır ze ası var ır. e en evra gen ve - ten azı , a t şuuru ır avangar- lnkılip silindir gibi çiğner, ı 

Müddeti geçen nüshalar 10 ku- dır. Azlıkileri bir (kadro) nun ida- geçer, Hadiseleri kitaba uydur Ona ve hatta onun bir parmak Sinema -Tiyatro 

oynayorlar. IVlusikisi: PAUL ABRAHAM'ın 

ARTiSTİK Yaınn akşamdan 
itibaren 

sinemasında 
göreceksiniz uştur. Gazete ve matbaaya ait resinde temsil olunur. Bu kadro in- yükseği sayılan orta sınıfa böy 1 

/ 
kılabın şeniyetinden çıkarılan ve o- mak vazifesi de fikir ve kalem 1 d · k .. · - n.. .. · 15 d k 

;)er için müdiriy.ote müracaat e tepe en proje tor çevırmege ~ugun matme ,30 a ve ' şam illııı••••••••••••••••••••••••.; 
dilir. Gazetemiz ilanların mes'u- nun seyrine uygun bir şekilde izah adamlarına düşer. lüzum yok. Gözleri kamaşır. Za Saat 21.30 da ht•nbul Behdiyesl 

1 edildikçe şekilleşen ve nazariyele- Merhum Ziya Gök Alp, (Os b h Ik h b ~ !!!ll•••••mı••••••••••••••••••••llll!I 
iyetini kabul etmez. ) şen prensipleri kendine şuur edinir. manlı) nın cesedinden dipdiri t er. izi a tan ayıran ep u YALOVA .;rehirTı'yııİl'OSU j En fazla muvaffakiyet kazanmış artist sevimli WİLL!AM HAİNES 11-------------11 İnkılabın derinleşmesi demek bu b T k k d 1908 . k ı·b tepeden bakı,Iardır. Zennede- TÜRKÜSÜ ııııııııııııııı Sinema yıldızlarının en sehharı JOSEPHİNE DUNN 'ı prensiplerin ve onlarnı ifadesi olan ir ür çı ar ı. ın 1 a I· riz ki ( Pari.s). .ı·üyaları gören j İlk m. üsikili ko-

BUGÜNK Ü HA VA inlalap ahlak ve disiplininin, ileri nın firması budur. kafamızın bılgısı halkı da alaka medi. Dün akşam A S R 1 sinemada 
Yeljilköy askeri rasat merkezin kadronun dimağından gen~ nesilin, On sene sonra Türkün bü- dar eder. Fahiş hati budur. (Pi Bestekarı: Ha 11111 İrac filminde büyük muvaf-

·'en verı'len malu'mata "Öre bu- şehir halkının ve köylünün dimağına yük mücadelesi ba,la:lı. il d d d' -~ilen ASRI PALYAÇO fakiyet kazandılar. 
u b • • d kt' • ga e) mey anında e in ıg" imiz san Ferit. ""' 

ınmesı eme ır.,, 1918 denberi bu inkılabın ;:ün hava ekseriyetle bulutlu K"- son moda fikirleri (Palandö- Halk, Talebe uı Hiıısi "" pek müessir mevzwu, baş dölindürilcil kahramanJıklarla latif 
çecek, rü>:gıir şimalden kuvvetli Tercümesi: "Memlekette içindeyiz. ğen) dağlarında harcamak sev ve Zabitan ge- sergüzeştlerJe d<ı.lu olan bu film temaşaloiranın üzerin<le unutulmaz 
I k ekt · y • • muhte Bu inkılap tarihteki büyük d d A ••• L ••• kıyor 0 ara esec ır. agı~ • bütün bu olan biten değişiklik- asın ayız. vrupada dolan ka cesi. ıİz-= .,.... • 

meldir. 28-1-932 tarihinde hava 1 b k 1 tebeddüllerin hiç birile muka- f I lek 1.- 1 k ı· MUTLAKA GİDİP GÖRU• ... •z. Zengıı'n varyete nuıneroları da eri ir a ıba sokmak lazım- a arı mem ete uvya tma a- Altı yaşından aşağı olan çoculolar "'u 
ı yilci 773 en fazla sıcalık 4, yese edilemez. d F k bö 1 (Ol' ) film' 'hti az ' dır. Bunu da ancak okumu&- b' h I zım ır. a at "ye ımp tiyatr<ıya kabıı.l edilemezler. ın 1 şanımı '"1'1ıtmyor. 

kl le O t · t le yd T Her toprak ır ç-it ma su d 
en u srcs 1 san zgra • • · lar yapar. Okumutlar azdır -T tepelerin en değil, halkın ara51. ~ - .. __ Bugün 16,30 matinesile suvaresinde Varyete ••• 
edilmiftir. amma onlar bu itlerin manası· vermez. na inmek, içine karışmak sure- Ra•İt Rıza Tiyatrosu 

11------------11 Türkün bünyesi bir esrar yu "' nı iyi kavradıkları için ahali- vasıdır. tile. 1 Şehzadebaşı Ramazan 21 
Vakitten SD 

Günef . 7,14 
Öğle 12,27 
İkindi 15,0S 
Akpaı 17,21 
Yattı. 18,SS 
İmsak S,31 

(fm:LEilial 
Saadet 
Zincircilerine 
Benım batımı ka9ımaya 

vaktim yok! Saadet zinciri is
mi altında kimbilir hangi di
vanen•n icat ettiği bir mektup 
formülünü yazıp yazıp gönderi 
yorlar.. Bunu görenler bilsin
ler ki; mektuplarını açıp ta al
tındaki rumuzları ve tekli gö
rünce yırtıp atıyorum.. Mak
satları bana mutlaka bir kiğıt 
yırttırmak ise yazılı gönderme 
ye lüzum yok! .. 

Eğer akıllan var ve başla
rında ıse artık bu sevdadan 
vazgeçip beni saadet zincirin
den halas etsinler ve kendileri 
bağlasınlar. 

Garson! 
(Vatandaı türkçe konut) 

mevsiminde bir ecnebi lstanbu 
la gelmiı .. Zannederim Fran· 
sız ımış.. Aleni yerlerde Fran 
sızca konuımanın tehlikeli ol
duğunu ıöylemitler.. Kork
muş.. Batına bir dert gelme.in 
-Jiye, umumi hayatta söylemen 
;özlerin türkçelerini öğren
mıf .•. 

Ve bir gün artık bu öğreı> 
diği kelimeleri kullanmağa ka 
rar vermİf .. 

O gün girdiği lokantada ye 
mek liıteaini okuduktan son
ra garsonu çağınnak istemiı .. 
Garson kelimesi Franaızca .. A
dam da o kelimenin türkçeaini 
bilmiyor.. Hemen - daima ce 
bınde taşıdığı - li.igat kitabı-

nin de kafasına sokarlar. 1908 de zayıf bir teıkilit 30 Unutmayalım ki devlet emir ' Bugün gündüz 2,30 da • 

İtte biz bu memleket insanla milyon halka hüküm ~üren ikin leri lstanbulda bilı; hala davul- Kudret Helvası 
1 nm bu kalıba sokmak için öne ci Abdülhamidi tahtından indir la ilan ediliyor. Halkın fikir ta- Todv>I 3 Perde - Nalı:leden: 
. geçtik!., di. Saltanat idaresi elyafını kurt rafını beslemek için onu ayağı- M. Yesa.ııi B. 

Eksik olmayın Beyler. Dü- yemıt kof bir ağaç gibiydi. na çağıranlar bihude bekler- Akşam 21,30 da 
meni kopmuş liz takası gibi Dürtünce devrildi. !er. inkılabın ülema efendileri· NUR BABA 
bocalayıp duruyorduk. l918 de Türkiye bir kadav· mizce hazmedilmiş akidelerini K<>medi 4 Perde - Nakleden: 

Artık korkumuz kalmadı. 'b' d' D H köylu" 1'andarmadan bı'le o"g"renı' İbnirrefik Ahmet Nuri B. ra gı ıy ı. ört sene sonra er 
Klavuz ~em!ıi ~öründü! gül gibi vurduğunu deviren bir yor ve anlıyor. 

kahraman kesildi. Kadroya giren (Avant . NEPTÜN 
SAYDi BAHRi 
LEVAZIMI T. A. ŞİRKE

TİNDEN: 

Aralarında edebiyat üstat
ları, iktısat doktorları, inkılap 
mütehassısları olan bir heyet 
bu fikri yaymak için (Kadro) 
isımile bir mecmua neşrettiler. 

Onun bu tılsımını keşfetmek Gard) müfreııesi ellerindeki bu 
için Mustafa Kemalin gözleri piştovla Çamlıl::eli aşamazlar. 
lazımdı. O, yalnız Türkün ru- B' ı h ı k h ınaena ey ça ışma , İz· 932 senesi Şubat ayının 13 üncü 
bundaki yüksek muhariplik ka
biliyetini değil onun kadar mü met etmek istediklerine şüphe cumartesi günü saat 16 da şirke<tıin 
him olan yenileşme kudretini olmayan, fakat İntihap ettikleri yeni merkezi idaresi olan GaJatada 

1 !1•111!''!111~ Hoş eğlenceli Cuma 
MELEK'te 

MARGUERİTE MORENO 
ve 

JEAN HELBLİNG 
.ıarafından temsil i!dilen 

Şen, şuh, zevkli 

Aşçı Güzeli 

geçirmek için ~-!il!• .. 
ELHAMRA'da 
Umumi arzu üzerine bir kaç 

.gün. için temdit edilen 
MAURİCE 

CHEV ALİER'nin 

ŞEN 
Mülazım 

f.ilmini görmeğe gidiniz. fiJmini görünüz. 
Zengin sesli varyete illAJlDaraları Mevsimin en eğlenceli filmi. 

iıl•1> Tenzilfitlı matineler Elbamra'da 10,45 - Melek'te 11 ele 

..._... BlLLlE DOVE - EDMOND LOVE 

f Dün akşam M A J 1 K sinemasınd; 
lnlBlabın ldeologie'sini yap 

mak için ve bunları nazariye 
halinde halk tabakalarına iıle
mek çok faydalı bir teşebbüs
tür. 

d b ıd 1 ht "I Ovagimyan Hanında birinci katta de gör ü ve o görütle u eseri yo a yanı an mu erem u ema 
yaptı. efendilerimize naçizane bir tav şirt.etimi~in heyeti umuıniyesi fıev- ı 

Ş • d 1 b katli.de olarak içtima edeceğinden Boyalı Melek'te Bu muhterem zevat bir kü
çük münevver zümrenin bu fi. 

-··----·-····--·-....... ·····-····· 
m açmış garson kelimesini bul 
mut ve çağırımıt: 

- Oğlan! .. 
Garson bu sözü ititince -

galiba biraz ıenç imit, gençler 
bu gibi laflara kızarlar - bu 
garip mütteriye dönmüş ve: 

- Ağzuu topla! Edepsiz 
herif, oğlan senin gibi olur .. de 
miş .. 

Diyorlar ki; oradakilerin 
müdabalesile ve ancak pek güç 
lükle biçare Franıızm hakiki 
maksadı anlaıılabilmit-. 

Yeni eserler ... 
lsim tasrihine lüzum gör

müyorum. Şu günlerde edebi, 
siyasi, iktısadi bir takım eaet"
ler çıkıyor. Bu eserler Türkçe 
'harf ve kelinıelerle yazılmıt
tır. Lakin ben bir türlü anlaya 
mıyorum.. O kadar kafamı yo
ruyonım içinden çıkmanm im
kiru yok! .. Benim gibi anlayı
fl eksik bir arkadata İti açtım. 
Beni teselli etti: 

- Anlayamazsm azizim, 
dedi. Bu eserler vida gibidir. 
Her klağuza uymaz., Mutlaka 
kafana ona göre vida açılmıt 
olmalı ki anlayasın .. 

FELEK 

ım i ü ema efendilerimiz u siyede bulunacağım. Kendileri 
k 1 b k şirket nizamnamesinin 2{; ıncı ma.d· 

in ı i ın kısım ısım her parça 'b' "k k d" .. Y I gı ı yu se uşunemem. a nız desi mucibince içtima gününe ta-
sına bir kulp bulup nazariye, h' k · ed'kl h lk 

l ıtap etme ıst ı eri a ta kaddüm eden 10 .gün zarfında his· akide ha ine getirecek ve aşağı ı 
doğru inerek hazırladıkları fi. bakalarının ruiluna girmiş, sedarların hisse seneblerini şirket 

memlekette azamt karii topla- kasasına makbuz mukabilinde tevdi kirleri bize aşılayacaklar. 
b. h !k L • • be etmeleri lüzumu ilin olunur. Bana kalı .. sa bihude zahmet! mış ır a gazrtecısı tecrü 

f.ünkü: ve salihiyetile s,iiyleyebilirim, Rüznamei müzakerat: 
• r 1 - Meclisi İdare aza.Jarmın 

nkılabm ana hatları çizil- k' halk· inkılab n an hatla 
1 

1 
• • ı • a rını müdddleri hitam bulınasma binaen 

Vaki olan izdivaç mera11imioc ô~k eden dostolarına teşekkürlerini 
arz.eder le r. 

İlahi yıldız: Bu muhteşem operettıe konuşuyor, <ians ve t.11.!!l"rıni ediyor. 
!!avcı-en: (DELİLER TABİBİ) Janie Ma""s tarafından 

Fıran<sız~ sözlü koınedi . 

--- Bugün saat 10,30 matinesinde diu...wye 25 kuruştur. .,.•ııılli 
mit ve an a§ılmıttır. Bunları babasının adı gibi bellemittir. yeniden intihap icrasr, 
(Doser) ederek muayyen pren- y ı h b'I · · ok k ı-•••••••••••••-••ı-----.. 

anız ayali ı gısı ç no · 2 - Şirketim umum idarei dahi- 1 ç A N A K K A L E 1914 1916 sipler haline getirmek te tarihe j 
ait bir vazifedir. Köylere varın sandır. Ona inkılabın ideologie li)"""i, ve bilhassa şirket namına .. 

caya kadar inkılabın her safha- sini izah edecek yerde sıbna- vaz'ı imza edecek zevatın tayini öle Büyük Harp Filmi Emsalsiz Muvaffakiyetlerle 
sı maddeten itlenmittir. Taba- nın sivrisinekten, sivrisiieğin şirketin muamelatına ait kararlar it O p E R A ve A R T İ S T İ K 

ld tihazr. 
ka tabaka her sınıf, bünyesin- de bataklıktan ge iğini anlat- Sinemalarında devam ediyor 
de yapılan kurtarıcı operation' sak daha makbule geçer. A k 
un tifalı neticelerini görmüt· I h S erf fabrika• Bugün hcc iki sİrlert)aıtia ,saat 10,30 matinelerinde 

.. Her eıyclen evve alk taba I i Duhuıliye 30 kuruştur. •••••••rll 
tur. kasile ülema efendilerimiz ara- ar il nları 

Bu inkılip uzun yıllar fikir smdaki derin uçurumu kapat· 
mücadelesi ile hazırlanmıt bir mak lazımdır. Bunun için 908 
hamle değildir. Şapka, medre- denberi halkın ayağımıza gel
se, )itin harfleri için bu inkılap mesini bekliyoruz. 
tan evvel ne yazıldı, ne söylen 
di. Kaleme değil akla bile gel. Ne gaflet! 
meai muıkül olan bu fikirler Unutuyoruz ki biz kendi U• 

Gazinin dimağında ~!ini, Do- facık 'alemimizde böyle kendi 
se'nı bulmuı bir halde çıktı kendimize gelin güvey olurken 
ve anladık ki zehir zannedilen kervan yürüyor. 
nesneler panzehinnit. Ve bunu Ve yürüyecek! 
bizimle beraber Çimitgezek'te- Burhan CAHlT 
ki köylü de anladı. Çünkü bal-•------------
kın görütü ülema efendilerimi- İstanbul Birinci ifJAs memuırıu
zin görütünden daha sade, fa· ğundan: Müflis kunduracı Rafa•ı 
kat daha vazıhtır. ııauıl masasına ahiren müracat eden 

Hani bir fıkra vardır: alacaklılarm alacakları kabıı.I edil-
lki hoca bir köyde Ramazan miş olrnakla 12-1-932 tarihli sıra def 

İmamlığı için rekabete gınnıt· terinin düzeltildiği il§.n olunur. 

23-1-932 tarihinde ayn ayrı 
pazarhklan yapılacak olan 38 
kalem eczayi kimyeviye ile 67 
ka'lem al.atı kimyeviyeye talip 
çıkmadığından ·pazarlık günü 
6-2-932 tarihine tehir edilımiş
tir. Taliplerin müracaatı. 

İstanbul Sekizinci İcra memurlu 
ğundan: Bir borcun <tıemini iıttifa.sl 
için bir adet gölıdes ve bir adet hon 
san halısı ile iki parçadan ibacet bir 
adet eski uşak halısı aleni müza~ 
de sureti le 3 Şubat 932 Çarşamba gü 
nü saat 14 de Sandal Bedeıstıefıiıı.dc 
aleni müzayede suretile sattlaı:a.k

.trr. Ta.1İ1> olanl&rm memuruna mü
racaatları ~lan olunur. 

Yeni Rusya 
Falih Rıfkı Beyin Yeni Eseri 

Komşu Devlet için dilimizde yazıLm'§ ilk tetlki}'dl. 

Gençli.le ve halk terbiyesi metotlarının, şehir ve cemivı:t 
ayatmm, kızıl flrkamn en eyi tahlili. 

ON FORMA, 150 KURUŞ 

Tevzi Mahalli: Muallim Halit Kütüphancst. 

IVlilli)'et'in Edebi Romanı : 26 meşrep, havayi ve hercayi bir 
kızdı!.. Kendisine gÖlterdiği 
meyil de muvakkat, 1athi bir 
hevesten başka ne olabilirdi? .. 
Halbuki onun bu hareketine 
yavaı yavaı ne kadar şairane 
manalar vermeğe baılamııtı ! 
Ne yazık! Ne yar:ık! .. Ne ya
zık!.. 

dan bir arkadaşın yardımına 
muhtaçtı. Muamma ehemmi
yetli idi!.. Artık her şeyi iti
raf edecekti. Kendisinden şüp 
he ettiğini bile saklamıyacak
tı. Eğer bu fÜphesi hakikatse 
bile eski arkadatından, sevgisi 
ni geri istiyecekti. O kadar bu 
nalmıttı artık!... Gözleri hiç 
bir şey görmiyecek kadar du
manliydi. Kalbindeki his, bü
tün istihalesini geçirdikten ıon 
ra nihayet marazi bir afet ol
muttu ... 

kikat kartısında pek tatlı his 
oyunları! 

caktı ... 
Limiadan, gün aeçtıkçtt, o 

manzara &'Özünün önüne geldik 
çe, bu ll'ibi soğuyordu. Artık 
da111tacak biç bir dostu yoktu. 
Limiaya bu kararından asla 
b.b1etmedi. Ke,ke hiç ll'elme-
1e, biç aörünmese ne kadar iyi 
hareket etmiş olacaktı.. Bazen, 
- acaba aldanıyor muyum? -
diye kendi kendinden soruyor
du., 

yor ve akur bir savletle mevcu 
diyetini derin gayesine doğru 
çekip sürüklüyordu. Ya muvaf 
fak olamazsa, ya hiç, hiç mu
vaffak olamazsa!!.. Bu karan
lık ve korkunç kirizden sonra 
her tarafı kınlmıf, ezilmit aol
ll'UD. ve mütbiı bir hummadan 
uyanmış gibi titriyet"ek kendi
ne geliyordu. K-dine gelir 
aelmez sendeliyerek aynamn a 
nüne kotuyor, korkak ve çekin 
gen ll'özlerle yüzünü, yüzünün 
her noktaaım ayrı ayrı tetkikı 
~iyordu. Fakat ne tuhaf! Bü 
tün gayretine rağmen sanki 
gözlerine titriye titriye iae11 
mevhum bir perde yavaı yavq 
etrafını karartıyor aynada bi9 
bir ~y göremez bir hale ll'eli
yordu. Silkinerek ameliyeyi tek 
rarlıyor. gene ayni bal!.. Bit 
defa daha .. Bir defa daha.. Fa· 
kat hiç bir defaunda içinden 
gelen o kudretli itimatla ayna
dan ayrıldığı vaki olmıyordu ! .. 

. Güzellik Krallçesl 
Belki'a salonda, cacıcıeyı 

gören pencerelere yakın otur· 
mağı tercih etti. Y umll§&k kol 
tuğa gömülünce pek çok yo
rulmuş olduğunu anladı. Bol ı· 
tıklı ılık havayı en lnc:e höcre
lerile içerek bayatın tatlı zev. 
kini duyuyordu. 

Oh! Yatamak, itte refah, 
tantana, ıtık ve keyif için yapı 
lan hareketlerden ibaret olursa 
tatlıydı. Kimbilir bu gördüğü, 
bu timdi içinde yafayarak bir 
lahza kendini unuttuğu ziyadar 
alemin fevkinde daha ne mutan 
tan, ne cazip ne zevk ve saadet 
membaı hayat sahneleri vardı!. 

Keşke bütün ömrü böyle 
gamsız ve müreffeh bir bayat 
çerçevesi içinde geçse idi belki 
gönül azaplannı da unutabile
cekti. 

Belkiı birden bire oturdu
ğu yerde sendeledi! .. Gözlerinin 

Nezihe Malıiddin 

ınanamıyacağı geldi •. Cadde
den Vedat Naci geçmitti! .. 
Her halde bu bir hayal değil
di. Sanki muhayyerülukul bir 
hidise kal'fıaında kalmıt gibi 
vecit içinde dona kalnıııtı. Fa· 
kat Vedat Neci bir seli.m bile 
vermeden geçmişti. Gönnemit 
olmasına imkin yoktu. Çünkü 
gözlerinin biribirine iliştiğini 
pek ali hatırlıyordu. lıte bir 
muamma daha!...... . 

Vedat Naci elbette Belk1si 
görmüttü. Fakat onu, tek başı 
na Harun Mecdi ile beraber ll'Ör 
mek, genç adamı şiddetle sars
mış müthit bir sukutu hayale 

Vedat Naci bu tesadüfle çok 
ezilmişti.. Adrmları, vücudünü 
gayri iradi köprüye doğru sü. 
rüklediler. Gönlünde derin bir 
teselli ihtiyacı vardı. Limiaya 
gidecek, Belkisin etrafında do 
latan tehlikeleri, onun yardnni 
le uzaklaştırmak için tedbirler 
alacaktı. Bu suretle hem Bel
kisi kurtaracak, hem de Nedim 
Münire vadettiği dostluğu ifa 
etmiş olacaktı. 

Beti on geçe vapuruna atla
dı. 

uğratmıftı. Demek onun hak- Altıya çeyrek kala vapurun 
kında beslediği temiz ve neııih da da, Belkis, ayni ihtiyaçla 
kanaatler birer vabimeden baş· Limiaya gidiyordu. O da te
ka bir §ey değildi!.. Kendisine selliye muhtaçtı. Vedat Naci
temayül gösteren zengin bir nin kaytsızlıktan ziyade nefre
gencin, bat başa randevularım . te benziyen son hareketini ken 
kabul edecek derecede hafif j di kendine izahtan acinli Can 

Belkis, Lamianın bahçesine 
girdiği zaman iyiden iyice ak. 
fam karanlığı basmıştı. Sessiz 
adımlarla kötke doğru ilerledi. 
Kapıyı çalmak içiu aşağıda, 
bahçe üzrindeki salonun pence 
releri önünden geçerken, bir
den bire ayaklan felce uğradı!. 
En korkunç bir manzara karşı
sında kalmış gibi dizleri titre
meğe başladı! .. Vedat Naci o-

d 'd'I H . ra a ı ı... em ne vazıyette .. 
Lamia ile yan yana bir kanape 
de oturuyorlar. Genç kızın eli
ni ellerinin arasına almıt, derin 
derin bir şeyler anlatıyor .. Ha 
v:al -~'~;!!"" .. :~ .... L.. L •. - . 

Belkis, bir hırsız gibi pen
cerenin kenarlarına sinerek o
ğuldıyan kulaklarını içerdeki 
seslere veriyordu. Fakat ne 
mümkün! .. O kadar candan o 
kadar kalpten konufuyorlardı 
ki... Hem işitmeğe hacet var 
mıydı? .. Manzara, kulağın teha 
detine ihtiyaç hissettirmeyecek 
derecede beliğdi .. 

Uykuda yürüyen bir basta 
gibi karanlıklara dalarak kay • 
boldu. 

Belkis yeni bir havadisin 
sarsıntısına tutuldu. Güzellik 
müsabakası ilan edilmişti. Hem 
bu sene müsabaka erken başlı • 
yacak ve erken bitecekti. Uzun 
bir seyahat mukarrerdi. Havadi 
si gördüğü dakikada, bu sefer 
tereddütsüz kararını da verdi. 
Girecekti. Hiç bir mani dinle
miyecek, müsabakaya girecek
ti. intikam alacaktı .. Muhay
yel saadetine erişecekti. Bü
tün gururları çiğneyecek, mağ 
rurları ayaklarına düşürecekti. 
Nihayet .. Oh! .. Geniş ve mes'ut 
' • ,. 1 ' • .. 

Belkia her sabah derin bir 
alaka ile - Gün Aydın - ga
zetesinde müsabaka ilanına da
lıyor, önünde uçsuz bucaksız 
bir hayal alemi uzanıyordu. Se 
rapa ihtiras kesilmişti.. Yalnız 
bir muhitin güzellik kraliçeliği 
nazarında pek ehemmiyetsiz 
ve çükük kalıyordu. Hatta Av 
rupa güzellik kraliçeliği bile 
aç ruhunu tatmin edemiyecek
ti ! .. Daha muazzam, daha muh 
teşem bir muvaffakıyet tahay 
yül ediyordu.. Bütün vücudü
nü kaplıyan bu yakıcı ihtiras 
buhranları içinde, bir saniye 
müthiş bir tasavvur, gözlerinitı 
önünde karanlık, korkunç ve -· 

••• 
''Gün Aydın., gazetesinin 

müaabak heyeti bir gün Belkisi 
hatırlamıs, sütunlarında bet 



Müjde 
Aziz Ah 
22 kinunusani 932 tarihli Yeni 

l'.\iinde Ali Sami Beye hitaben inti
'6r eden nefiı bir mektubunu oku
dun,. San'atkirlan ittiham ediyor
ıun. Memleketini senin kadar seven 
~r vatanperver için böyle bir aerze

fte bulunmak ne büyük bir bakbr. 
Undan bet ıene evvel yine Milliyet' 

• şah11ma kıymetli iltifatlan ihtiva 
en bir makaleni batırlaron. O ya

••nda da memleket ilhamlarından na 
ibedar olmayan, paletindeki boyala

~! kuruyan ressamlardan bahsetmiı-
n de ben de sana verdiğim cevap

ta «san'at, malUmatı vataniye dersi 
~•rrnckle mükellef bir hoca efendi 
•eğildir,» demiıtim. Aradan bet sene 
"1;ti. Sen de bekledin, ben de. N iha 

[.•t bu kadar intizardan ıonra bir A-
1 Sami Bey çıkıp ta iıbahna biç ya
tıa.şrnakıızın <ereııamlar uyuyorlar 
•kademi de berbat» deyince sabrede 
llı~din.Aldın eline kalemini, )'Ullldun 
~~z~ü. Epey acı teyler söyledin. 
uetıın gibi kendi tabirince cBir yal
çın tepenin eteğinde ve aanmnıt yap 
·~~lı kimsesiz bir deim bağrtndu 
t~zl...; memleket sevgisile dolu kale 

' ~~i göz yatlarına banıp, ntan HY 
tl•ile tutuf&D gönlünüıı aletli beye
~lnlarım itlemelde metırul olan lıir 
•naan için bu -.:enit az bile. 

Aziz Aka. Senin bu yum bana 
(.~cize gibi geldi. cVenaillee'chı, 

Uksenburg'da, Louvre'da Franu
~b milli, siyasi, bedii, tarilıi hayatı 

lolar halinde Yllfar ve dlinyanın 
~er tarafında böyledir bu.• cliyor
•un. Böyledir bu. Bizim elimizde uu 
<uınuzda bir tey yok ki. Ne varaa o 
nu da bir bovar4a gibi lanf ediyo
>uz. Neden bir teyİmİz yolı: biliyor 
llıusun? Biz biribirimizle gırtlaldatı
~?ruz. Biribirimize küfür ebnekle n 
•tlerimizi öldürüyoruz.. Çalıımı

t•rı'.z da ondan. Sergilere uç tane 
0~nıatan reaim yetiştirmekle vazife.. 
~ız; yapmış addediyor ve kendimizi 
lınin etmiş bulunuyoruz. 

() Ali Sami Bey seni ainirlendirmit• 
i' • Alay köşkü yaranını da kızdırdL 

1 
akat canım ona kızılmaz ki. Sadece 
theısüm edilir. O, ırörmüyor mu

•un La gım, gun velet diye arapca 
'navallerle vaktinin hoı geçmesini İı 
1•Yen ıen bir adamdır. Ona dokun
~ayın • söylesin Vlll'SllL Elvedr ki 
•zim aramızdan biri çıkıp ta esbabı 

'nucibe ıerdetmekıizin bizi ittibam 
~!ınesin. Sen ittihamlarında kendini 
• katıyorsun , ben beynelmilel aaıı'· 

~tkaru,; benim eserlerimi Londrada, 
d.•llandada yok ıurada burada tak
hır ediyorlar demiyorsun. Tevuuun 
lı ~ güzel senenitine kartı hicap ve 
Urınet duymamak ,kabil değil. 

O stat! sana güzel bir haberim 
'ıır. Makalenin sonunda cey genç, 
~ere desin? gözüm sende, heyecaıum 
~ende, haıretim sende, ümidim aen
~f • diyorsun. itte ben senin gözü-
~un heyecanının, hasretinin, ümidi
• " özlediği gencin çalı9makta oldu
tunu müjdeliyorum. O ırenç ki de
'•oında sebat ediyor. Hem de mana 
'•z dedikodulara omuzlarını silkerelı: 
'•tlı emellerinin denizinde inciden 
[0 •uldara gebe olan İstiridyeleri top 
ll.Yor. 

Elif Maci 

Yeni san'at eserleri 
1 

l<aç hasta var ? 
S Gerçi o •Beş haata» diyor amma. 
h ~n eıerinin her sahifesinde yeni 
r_'r hastanın yaralarını t"trih ecliyor. 
lı teın izzetin bütün eserleri hep bu 
~:•talann,. "':1 ~astalıkların tqbisi
d ~asre~ılmıştır. lztırap çocuğun-
•kı Refık Necati Cahit kadar bas

la değil midir? Yakılacak kitap mü
~~lifi her eserinde muztariplerin hi
t:Yeıin~ y.az~ış~~r. Ete:~ izzetin ki
d Pları ıçtımaı bunyemızı kemiren 
~rtlerin ayna11dll'. lnnn onlarda 

t1 
11nabkirf kadınlar, mücrim kardet
•r h ·ı • t ' aı evı manzaralarla karıılqır. 

t leın izzetin kitaplarında beferiyet 
.atnaıırlarını çıkarır ve kendiaini çır 
ç~Plak teıbir eder. Tasvirlerinde ter
~~ kabiliyeti ne kadar kuvvetli ise 
1 llkAiemelerdeki ırayritabiilik te 0 
"•dar barizdir. 
t Beş hasta var. Sanki yallılacak ki 
•Pta, lztınıp çocuğunda, Atk ırüne

:•ndeki haıtlar daha mı az? itte E-
11flrrı izzet hastalann kital>mı yazan 
e ırıabzsncla harareti kırka çıkan has 
t.lıldan bikiye eden kitapların mü
"lifidir,. Onun kitapları bir ameliyat 
~1a11dır. Etem izzet kahramanlan 
llıı ı.,., masanın üzerinde operasyon 
tapar. 

L. c. 

Necip Fazıl ve ötesi 
O, kaldırımların türküsünü teren 

j;tinı eden se~aza.t bir. şairdir. Necip 
~. Fakat ote11 nedir? bilmiyorum 
"'lk; de «Sokaktayım, kimsesiz bir 

_ sokak orta11nd11. 
Yurüyorum, arkama bakmadan yÜ 

rüyorum 
\'olumun karanlığa karıpn nok

tasında 
Sanki beni h<>kleyen bir hayal gö

rüyorum. 
il° LD!yen Necip Fazdın iıte kendisi
·' ucıı:leditini söylediği hayal de ga-.. ' . 

Bir medeniyet ölçüsü 
dlakırköyli» ncleld . "!üeNe~e 1 at ye.~ eıe~!erinin ~ç "!ri•.i ~: 

1700 ü geçen ın«nun bır msan küt- lı;tımıze aıt degil O san at '?cil~m 
lesi cemiyetin kadrosu dıtmchı, onuıı b~ yapmadık. ?.nlann ı~efı ıan at
gelirine bir ıey katmadan ya~ kirlanmızın degıl. Ôyle ıken Anado 
tadil' Türk irfanının güzidelerinden !unun Türk cemiyeti bütün bu eser 
bir ~ıım bu tufeyli ve bedbaht küt- l~rin .muhafaza11 için en güzel, !di
lenin d:ırdine çare bulmaktan ziyade sik binayı yaptınnaktan; kendı ço
hu derelin ıztırebını azaltmakla met cuklarını uzun uzun okutup onların 
gul. En ınkmtıL bir zamanda bile yoluna verıı:ıekt.en; epeyce maaraf et 
Türk cemiyeti bu bedbaht fakat tu- mekt~ çekinmıyor. 
feyli kütlenin yoluna harcadığı ser- Nıçın? 
vetten ıikayet etmiüor, infial göster- _Çünkü. ırenm ~ura y~kmd?.' ~u ce-
miyor mıyet bılıyor ki bu muze b;ıtun be-

Ned ? ıeriyete aittir. Ve kendiıi, bütün be-
Çünk: bu cemiyet epeyce zaman... ıeriyete ait aervet~eri, e?1an~ti muha 

dı biliyor ki medeniyetin en ne- faza etm~kle garbı ve '~alı A vru
cip Yesikalarından biri cliğergamlık- panı'! . kıtaplarında,. •.çtimalar:nd~ 
t • p· t• b' bez' ·n gı·bı' yalnız • kendısıne ve medenıyetine yapılan if 
ır, m ı ır ırga , · d b · 

kar getiren maksatlara kendini, bü- tiralara en nec~p re ce~~ !ru v.enruı 
tün zeki ve kudretini haoreden cemi bl u~u~kuyor. t:~na kendp~n bır ka· 
yellerin akıbeti, nihayet bir Kartaja esı ı en ı ya11ı:ı « eno?~ ~-

k 1 tı nu yıkamayan; Bızans kendısırun 
yı ı 111 r. l b 1 1 k "A of " 

C 
. • . . be . t da « stan u • u o ur en yas ya yı 

• emıy:t~ızın ıe.':"ye ara~.~ muhafaza eden kıymetıinas Türk 
~ ha~r 11ma~ID! yukselten ıger nesillerinin büyük medeniyet ve ta
g~ "!~e;ıe!el~mı.:, ar~:ı~debt?" rih rolünü, bugün lıtanbulun cAsa
gm.,.m~_ermuz e _!, ~ çhuıe. 1 

1 
• n atika müzesi•, Ankaranın yeni 

c • op-vı» nın ernamaız azıne en .. · d · · b ı ni bir tarafa bırakıyorum; cEvkaf muzelerıle evam ettınruı u unuyor 
müzesi• nin ancak bizde bulunabi- Türkelinin münevveri umarız ki 
len kıymetli veıikalannı; «Askeri keneli milletinin bu diğergim müe11e 
müze• nin her gcızeni tehyiç eden 1ro -ine karşı bugüne kadar gösterdi
leblyonlannı tim dilik lıaydetmiyo- ği gaflet ve kayıtsızlığı artık bırakır. 
rumı hatti. yapılnıuı için ırüzideleri Bu medeniyet ölçüsünii daha için
mizla, -'tkirlarımızın cidale gİrif den tanımalı: suretile Anadolunun 
tiii cReıim müzeıb ni unutuyorum. bir tufeyli değil, beferiyetin lüzumlu 

Saraybumunun efseneli Akropo- bir uvzu olduiunu herkesten evvel 
lü llstiinde yükselen «Asan atika mü kendi nefsine isbat eder. 
-a. n1 düılinüyorum. içindeki san Arkeolog: Remzi Oğuı 

San'atkira ihtiyaç 
Geçea hafta yeni Türk harsını 

yaratacak olan san'atkinn doğma
mumm sebeplerini kısaca göstennit 
tim. Falı.at eksiklerimizi yalnız tiki
yet halinde bırakır, bunu tamamla
mak ~n harikalar yapmağa ÇAtıl
mazııak, bunlar kahve dedikodulan 
gibi bir sürü manauz hezeyan olur. 

Bir asırdan beri yalnız dedelerimi 
zin eserlerile ögÜnmekle vakit geçi
rerek tenbel bir halde yaşadık. Ve 
hiHıaaısa IOn senelerde artık bu ö
ğünmeii bile bırakımt san' atın mem 
leket harsını vücude getiren bir 
•Element» olduğunu tamamile inkar 
ediyorduk. Ve batti. bazı kimseler 
güzel san'atlar akademisinin lü~m· 
auzluğundan bahse kadar vardılar. 
Halbuki diğer taraftan •Türk mille
tinin kahramanlarını vücude getire
cek eser yapılamıyor> diye bağırı
yorlar. 

Vakıa san'at eserinin mücessem 
tarihi vesikalar olmaktan başka bir 
f<!Y olduğunu evvelce söylemiftim. 
F alrat san'at bu tekilde de kabul e
dilse yine aleyhimizdedir. Çünkü ne 
suretle olursa olıun bu memlekete 
san'atkinn lüzumunu kabul ettir
mek icap ediyor 

Bu iıte bir prenıip lazımı Evveli 
bir hakikati kabul ettirmek, sonra 
o iti vücude getericek adamın nasd 
yetiıeceğini araıhrmak, ve o adamın 
bizlere söyleyeceğinin dinlemek .. 

San'atın ne olduğunu bizlere be
düyatçı izah eder. Ben, bundan ev
vel -sam Etref Beyin, en vilzılı te
kilde san'atın lüzumunu cöıteren 
izahlarına devam edeceJinı. 

Memleketin her tarafına inkılap 
abideleri dikiliyor. Fakat bunu ya
pacak Türk heykeltratı yok, bu bir 
hakikat .. 

Gazimizin portreleri yapıldı. Bu· 
nu da yapacak Türk reuamı yoktu, 
bu de bir hakikattir. Yalnız bu iki 

Ressam 

arzu bize memlekette san'atkirııt lü 
zumunu göstermeğo kafi değil mi
dir? Ve sonra acaba daha ne kadar 
zaman. lkhsat diye feryat ederken 
milyonlarımızı ecnebilere atmakta 
devam edeceğiz?. Acaba ltalyada bir 
d{anonika• vardır diye bu işi yapa
cak Türk sana'tkarı yetiştirmeği dü
ıünmemiz mi İcap eder? Bu it bir 
prensip meııelesidir dediğin .. 
Bir millet inkılabının abidesini diktir 
mek isteyor, ve kendinde bunu yapa 
bilecek kimse bulamıyor. BugÜn için 
olmayan bu iıin adamı, acaba yann
da mı olmamaaı lazımdır? 

Yarun aıır sonra yine Türkler bir 
abide yaptırmak istecliklet"i zaman 
cMonsieur» bilmem kime mi müra
caat edecektir? Bir ıeyler hissecli
yor, bir ıeyler yapmak istiyoruz. Fa 
kat bunu bir prensip badilinde yap
mamız İcap etmez mi? 

Şeker itinde, paramız harice gi
diyor derken diğer taraftan şeker Eab 
rikası yaparak fazla ithalata mani ol 
mak istiyoruz. Neden ıan'at iılerin
de böyle hareket etmiyoruz? BugÜn 
bu heykeli dikecek heykeltra9, o por 
treyi yapacak reaam yok. Alil. ... 

Fakat yarın da bu olmamalı mı
dır? 

Bir iti ya kabul edip tamamile 
yapmak. Yahut ta onu tamaınile in 
kar etmek lazım. Bir taraftan inkı
labımızm abidelerini dikmek istiyo
ruz; diğer taraftan bu meleket için 
sana'tlrir fuzulidir diyoruz. 

Ya Türkler abide dikınezler de
riz, yahut ilk abide dikmek ihtiyacı
nı kavm rubunda hissettiği zaman 
yaruun abideıini dikecek san'atkirı 
yetiıtirmeği kabul ederiz. Biz abjde 
diktik, yarın onu yapacak sana'tki
rın doğmaoını istiyoruz demktir. Şu 
halde o san'atkir nasıl doğacaktır. 

Bunu gelecek hafta tarihteki mi
sallerle izah çarelerini arayacağım. 

Zühtü 

Zeki Bey 

Zeki Beyin bir konıpozisiyonu (Yıkanan Kadınlar) 

Avrupaya tabsile giden genç rinin fotografisini dercediyoruz. 

aan'atkarlarımızın birer birer Zeki Bey de Zühtü Bey gibi Pa 
avdet etmekte rise gitmeden evvel Galatasa-
olduklarını ge- 1 ray ve Ankara sergilerinde eser 
çen hafta yaz· teıhir etmit ve beğenilmiş bir 

mıt ve heykel- san'atkardır. Pariste ressam 

trat Zühtü Bey "M. Andre Lhote" ve "M. Ka-
ve eııerlerindeıı isele" "M. Oton F rietz" !erin 

1 Komıu memleketlerde 1 

Suriyede 
Sansür 

Vatanilerin bir gaze
tesi kapabldı 

HALEPTEN, 22 tarihile Adana 
gazetelerine yazdıyor: 

Şamda talebelerin grevi ve mek
teplerin kapatılması yüzünden hasıl 
olan heyecan gittikçe artmakta ve ta 
lebe grevi yavaı yavaş Suriyenin her 
tarafına ıirayet etmektedir. Vaziye
tin vehametinden kuıkulanan Fran
sızlar Şamın sokaklarına tekrar as
ker kuvvetleri mitralyozlar yerleştir
mişler ve Şam yine bir harp sahası 
halini almııtır. Matbuata sansür va
~edilmiştir. Bu tiddet baılaınıı ve ilk 
ıcraat olarak vatanilerin naşiri efki
ri olan «:Elyevm,. gazetesi komiserli
ğin emriyle seddedilmiıtir. 

'"Elyevm" gazete.; ıimdiye kader 
ve bilhassa ıon aylar zarfında hükô 
mele ve Franıızlara tiddetle bücum 
etmekte ve Franıızların Suriyeyi is
tismar için gelmiı bir devlet olduğu
nu yazmakta idi. V atanı1erin başka 
bir gazete imtiyazı alarak yeniden 
neıriyata ve hücumlara geçeceklen
söylenmektedir. 

Antakyada çdanakta olan anop
ça "Antakya" gazetesi de mukadder 
akıbeti bulmUf ve nihayet sahibi ta
rafından kapahlmııtır. 

Bu gazetenin kapannası iki sebep 
ten ileri gelmektedir. Biriııciai: ıaze 
te esasen Arapça olduğu için pek az 
fayda temin etmiıti. 

lkincİıi: MD .İnlihabatta bir haf
tada iki defa meslek deiittirmesl, ya 
ni evvelce bura Türklerinin tetkil et 
tikleri "Halk grubu" lehinde netri
yatta bulunurken üç ırün sonra büka 
met grubu lehinde n"friyatta bulun
maoı gazete &ahfmı birdenbire dlifür 
dü. O kadar ki abonesi de dalıil oldu 
ğu halde ıatıp elliye inmesi karş.
smcla gazete sahibi gazetesini kapa
mak mecburiyetinde kalınıttır· 

Hası. ve menfur menfaati dola
yııile her fırsatta Türklüğü tahkir 
için fırsat ve vesileler anyan bu gaze 
tenin kapanınası bura Türklerini.son 
derece sevindirmiıtir - -

Şamda talebe 
Grevi 
Şamdan yazılıyor: - Şam 

talebesinin geçen cuma günii 
öğleden evvel "Emeviye" cami 
sinde toplanarak "Talebe rabı -
taaı" ismi altında idameaine ka 
rar vennİ§ olduğu umumi grev 
devam ebnektedir. evkif edil
mit olan bazı mekt~pliler yaı
lannın küçüklüğü nazarı diklca 
te almarak serbes bırakılmıtlar 
dır. 

Maarif vözareti mekteplere 
göndermiş olduğu bir tamimde 
sınıflarda tek bir talebe kalma
sa bile muallimlerin derslere 
devam etmelerini bildinniıtir. 

Diğer taraftan şayi olan bir 
habere eöre maarif vüzaretj hu
kuk mektebinin ilguı etrafında 
tetkikat yapmıya batlamıttrr. 
Müsteşar M. lstifinik vaki olan 
beyanatına göre yakında bunun 
için bir karar verilecektir. 

da can vermek isteyen o, anneaine 
mektubunda: 

•Ben bu gurbet ele .!üştüm dü9eli 
Her gün biraz daha •Üzülüyorum. 
Her gece içine mermer döteli, 
Bir sıoğuk yatakta büzülüyorum.» 

diyor. 
Necip Fazılın şiirlerinde ıztırabın 

diş izleri vardır. 

Necip Fazıl kalbinin dudaklarile 
konuşan ve sesini mave.ranın kulak
larına eriıtirn1ek isteyen ınuhayye
rülukiil bir İnsandır. 

Cücelerin sırtına b:ı&arak devle
re uzan1p seli.n1 veren işte bir dam 
la kıvılcımdan bir yanal" dağı tutuı 
turan Necip Fazıl budur. Ben •Öte
sini» bilmiyorum. 

L. c. 

Haftanın ısan'at haherl•ri 

§ Darülbedayide ilk operet 
rak «Yalova türküsü• namında 
piyes tem•İI edilm;,ıir. 

ola
biı-

§ Mösyö Marinetti cFurturisme» 
hakkında üç konferans verdi . 

§ Mili: bir resim ealerisi yapılma
sı için Mimyet'te batlayan neşriyat 
üzerine bazı hareketler uyandı. 

1 § Ali Sami Bey ressamlara hücu
munda devam etti, ressamlar da mu l 
kabil taarruza geçtiler. 

§ A vrupaya resim etudü yapmaia 
giden gençler avdet ettiler. 

Bir resim sergisi 
bir. i~sini kkda~i· yanında çalışmıt ve geçen sene 
lerımıze ta ım b h . . d . Genç ressamlaromızdan Saip 

• t•k B h f son a ar sergııın e eser teşhır Mualla Bey Serkl Dorya c da bı"r 
etmış ı . u a . . B k 
ta da geçenlerde \ etrnıştır.. . u ere a~det. eden resim sergisi açmıştır. Saip B. 
Paristen avdet bu kıymeth genç san atkarımı- daha ziyade portreye çalışmış 
eden ressam Ze- ı za da muvaffakıyetler temenni bir ressamdır. Teşhir ettiği por 
ki Beyle tnr ese- ZEKi BEY ı ederiz. 1 treleri çok canlı ve muvaffak-

tır. Kendisini tebrik eder ve 

lir. Şiirlerini kaldırımlardan topla- ı muvaffakıyetler temenni ede- I 
- 1 ı.-ıml f'! " ... ı tA 1 , - ı·iz . 

Majik'te 

Boyalı Melek 
Majilc Billi Dove'un ·~soyalı 

Melek" isminde zarrf lbir fil
mini gösteriyor. Bu filmin 
mevzuu şudur: 

Mamie Hudler, bir bankerle bir 
kaçakçının kendisi için vuruımala
rı yüzünden, bir kahvesinde çalış
makta olduğu, Nouvelle-Orlean'ı ter 
ke mecbur kalmıştır. Fakat yeni bir 
iş bulduğu Havana'yı da, bir arazi 
sahibinin kendisi için herkesle dö
ğüttüğünü görünce, terketmiıtir. Bu 
defa gittiği San-Francisco'da iae 
Oldfield namında bir yağ tüccarı, at 
kını reddettiği için kızcağızı öldür
miye kalkar. Kemancı Brood araya 
girerek kurıunu koluna yer ve Ma
mie'nin hayatını kurtarırsa da kolu 
nu ilelebet kullanaınıyarak san'atına 
nihayet verir. 

Mamie, namını Rodeo West'e 
tebdil ederek Nev York'a gider ve o 
rada rece kulüplerinin kıraliçesi o
lur. Müdiri umuru olan Brood onun 
parasını idare ve kızı bilhasn baba 
ve annesile erkek kard"fi ve kansı
na kartı müaafaa etmektedir. Bu 
yüzden ekserya kavga bile çıkınak
tadır. 

"Aşk Hulya/acı" ından bir sahne 

Rodeo bir talmn N'fÜ kızlanna 

Boyalı Melek'te Billie Dove 
bakmakta ve bunları kendi apartma
nında oturtmaktadır. Ancak bu kız 
lara sokağa çıkmayı menettiği halde 
bunlar bir takım zenginleri bularak 
türlü çapkınlık yapmaktadırlar. 

Hudler aileıi ile korkunç bir kav 
gadan sonra Brood'u bırakıp gitmek 
istiyorsa da Rodeo kalma11 için yal
varıyor ve razı edjyor. 

Bu esnada büyük bir yağ iti ya
parak milyonlar kazanıruf olan Old 
field, bir gece kulüpte görünüyor. 
Broed kızı müdafaaya hazırlanıyor 
sa da Rodeo onu teıkin ediyor ve 
Oldfield ,....tine dansederek oyun
dan sonra da husuai otomobili.le bir 
gezinti yapmak husuıundaki dave
tini kabul ediyor. 

Diğer bir gece, Oldfield kızı, oaa 
sında sıkıştırıyor ve izdivaç teklif 
ediyor. Dinlemekte olan Brood, bu
nu ititince sesini çıkarmadan çekili .. 
yor. Rodeo, düşünınek için mühlet 
talebediyor ve bu hayret verici babe 
ri tesadüf ettiği Brood'a söylüyor. 
Onun soğuk kanlılıkla tebrik etme
si kızı asabiyetten kudurtıyor ve 
Brood'u hi11izlikle iıtibam ediyor. 
Zaten kırılmış olan genç te, kendiıi 
için her teyi feda ettitioi hatırlatı
yor ve hiddetle kalkıp gidiyor. O ak 
şam, izdivaç merasimini tanzir e~ 
den bir numara nihayetinde Roaeo, 
dostlan ve Oldfield'in önünde Bro
od'u derağuş ediyor. Ve şimdi hald 
ki bir izdivaç sahnesi ıöreceklerini 
seyircilere ilan eyliyor. Oldfield ve 
herkes yeni çifti tebrik eder ve or
kestra zifaf mar,ını calarken perde 
kapanıyor. 

Melek'ta 

Glorya'da 

Aşk hülyaları 
Bu füımde Don Jose Mojiaı 

ve şirin Conohita Monteneg
ro'yu seyredeceğiz. Glorya her 
iki artistin muvaffakiyetle oy
nadılkları bu filmi ı:-öster
mektedir. Mevzu şu: 

Silvanya dukalığı, büyük mali bir 
buhran geçirmektedir, ve bir iıtikra 
za ihtiyacı vardır. 

Bu istikrazı Amerikalı Mr. Tom
sun yapacaktır. Falı.at veliaht pren
sin evlenmeıi f8rltır. Zira bekar 
bir prenıin saltanatı emin değildir. 

Prens babasmm kendisini evlen
dirmek için tekliflerini reddediyor. 
Buna mukabil Amerikalı T om son 
biran evvel itini bitirip gitmek İsti
yor. 

Bunun için Tomıon, prensi Pari· 
s'e götünneyi teklif ecliyor. Belki o
rada bir kadın perenain eşk hiılerini 
tahrik edebilir. 

Tomaon büyük Duka ile Paris'e 
geliyor. Tesadüf onları •·Olümbarı,, 
na götürüyor ve orada, aradıkları 

kadını buluyorlar. Bu, aşıkım öldü
ren bir artistir. Ona vaziyeti anla
tıyorlar ve kendilerile Silvanya'ya 
gelmesini teklif ediyorlar. 

Genç kadın kabul ediyor ve üçü 
birden hareket ediyorlar. 

Sinema haberleri 

• Ramon Novarro'nun aeıli İıpan 
yol filmleri içfo ıermaye koyacağı ri 
vayet ediliyor . 

* Maruf ~n artiıti Henny Por 
ten Almanya dahilinde tiyatro tur
neıine çı.kma.lc için bir mukavele im 
zalamııtır. 

1812 de inp edilmit olan Mu
nib'deki Theatre Royal 1200 kitilik 

"Fizyonomist,, leı 
Monte Carlo gazinosunda 

büyük oyun (oynayan) çok ka 
zanan veya kaybeden, yahut 
etvan şüpheli olan, yahut müt 
tenlerle ve yahut müessese 
adamlarile macerası geçmit bu 
lunanlann ahvalini tetkik >le 
muvazzaf milfettitler vardır. 
Bunlara "Fizyonomiıt" derler. 
Bunlar,inıanlann ne ayar ve mi 
zaçta olduklarmı yüzlerine ba
karak anlarlarmıf. 

Şimdi Amerikadaki sinema 
stüdyoları da bu neviden "Fiz· 
yonomist,, ler lcullanmağa baş· 
lamışlardır. Bu adamlar hafo. 
zalanna güvenen adamlardır. 
Stüdyolarda çahşanlann her bi 
rini tanımak mecburiyetinde
dirler. Bunlar haricinde birisi 
gelirse, ne yapmağa eeldikle
riııi sormak için.. Çünkü Ame
rikada stüdyoların içine gir
mek için akla gelmedik hileler 
kullanan öyle insanlar var ki, 
böyle bir zabıta teşkilatına lü 
zum hissedilmit. 

muhl"fem bir sinemaya kalbedilmiş 
tir. 

*Glaıkuva'dakl Elhamra sniema
sı bu sene bir milyon frank temettü 
temin etmiıtlr. 

• fngilt.,...,•cle 80,000 aüfuılu 
Mitchan kaıabasında ıin.,_ yok
tur. 

* lngiltere'de birçok müzik holler 
sesli sinemaya çevrilmektedir.ter. 

• Budapette belecliy-1 llrtuadl 
buhran dolayıaile, belediye tlyatroıu 
nu kiralamağa karar .....m,tlr. Tiyat 
royu Paramont kiralayacak, beır -
üç , Macar filmi •ölterecek n Ma
car müatabdemini lrull•-eeletır. 

Ahçı güzeli E_Ihamra sineması yakında ikinci türkçe sesli filmi gösterecek
tır. llerde bahsedeceğimiz bu film "Kaçakçılar' dır. Yukıırıki 

resim bu filmden bir sahneyi göstermektedir. 

ling, Mangueritte Moreno, Ma
delein Gitty, Pierre Bertin, 
Baron Fils'in "Ahçı güzeli" 
ismindeki bir filmini göster
mektedir. Bu filmi şöyle hüta-

1 ~a ede<biliriz: 
Karıntlln Oktav Onnon namın .. 

da bi.- delikanlı ile ken-ıiaine -hiya 

1
1 

net ettiğini poliı hafiyesi A§il'den 
haber alan Mösyö Dümorel, hemen 
gidip bu delikanlıyı buluyor ve ken
di.si.ne esasen afçısını sevdiğinden 
ve aşçının kendisi ile evlenmesi için 
karısının hiyanetinin ıabit olması 
lazun geldiğini beyan ve bu hiyane-
tin de tahakkuk etıni~ olması dolayı 
sile intikam almaınna lüzum kalmıı
dığını ifade ve bo§anmak hususun
daki şeraitin tesbiti için de aynı ak
şar.ı evi ıı.e gelmesini Oktav'a rica e
diyor. 

Mösyö Dümorel'in evlE'nmek niye 
tınde bulunduğu aşçı güzeli Rus i~
miıılalinin Avr11pa'ya saçmı\ oldu

''Ahçı güzeli'' nden bir snhne 1 gu ve vaktile zengin oldukl:ırınr ifa 
de eden sözde ari~tokratlardan bir 

Melek hu hafta J e nne Hel'ı- 1 kadındı . Halbuki polis hafiy.esi esa 

sen itin bidayetinden yanlıt bir iz ü 
zerinde yüriimektedir zira hakikat
te Olrtav'm metresi Madam Dümo
rel olmayıp ayru bina dahilinde fa
kat üçüncü katta oturan avukat 
Mösyö Barnero'nun karm lnna dır. 
Zaten ne birini ne de diğerini tanı
mıran Oktav vaki olan davete icabet 
edıyor ve Dümorel'in evine gidecek 
ken hatırında kalan yanht kata yani 
Be'?ero'un katma gidiyor. Arada 
~·.ki olan bu yanlıtlık bidayettte her 
ı~ tarafın takip edecekleri cephele
r~ esasen ayırmıştır ve bunun netice 
sı artık hadise tamamen tebellür edin 
ceye kadar bir çok gülünç lıidisele· 
re sebebiyet veriyor ve nihayet tara 
feyn vaziyeti anladıkları zaman isti
nat ettikleri esbabın ne kadar dütük 
olduğuna kanaat getiriyorlar ve Ma 
dam Dümorel tekrar koca11na lrma 
da aşıkı Oktav' dan Jakasını kurta
rarak kendi kocasfll5." avdet ediyor 
ancak arada kirlı çıkan Oktav olu• 
yor zira her ne kadar elinden lrma'yı 
kaçırıyoroa da diğer taraftan lıakika 
len bir aıçı güzeli telakki edilebile
cek ofpn Regina'yı evine kabul~ 
111u,·affnk oluvor . 

-



• 

Para ve kahvesi olmı
yan idare meclisi 

Birinci sahifeden geçen yazılar Balıkpazarı 
dağbaşı mı? • • s ~ • ' ' • 1 

Kadınlan çalışbrma yurdunun 
dokuma ve mukavva 

dairelerinde neler imal ediliyor? 

Balkan konferansı konseyi dün 
açıldı ve faaliyete başladı 

Milli galeri 
(Başı J inci sahifede) 

- "Asan atika müzesinde 
mahfuz bulunan tablolar 1926 
da bir emirname ile Güzel San
atlar akademi.aine devrolunmut 
ve orada talebenin istifadesine 
badim olmak üzere bir galeri 
vücuda getirilmişti. Şimcli bi
zim ressamlarımızın eserleri
nin bir kısmı Askeri müzede
dir ki bittabi bunlar rutubete 
maruzdı.ır. Diğer kısmı da An
kara etnografi müzesinde bir 
salonda ıandıklar içerisinde bıf 
zedilmcktedir. Ankara müzesi
nin rutubeti olmadığı için bun 
ların hüsnü muhafaza edildikte 
ri muhakkaktır. Sonra bir kı
ırm tablolar bu müzede talik e 
dilmiş teşhir edilmektedir. Ga
zetenizin bu perakende resimle 
ri bir araya toplamak teşebbü
sü alkışlanacak bir feydir. Top 
kapı sarayındaki tablolara ge
lince, onlar bir taknn paditah 
portreleridir. Bunların etiketle
rini koyduk. Yakında da umu
ma teşhir edeceğiz. Şimdilik tas 
nif ve kataloğun tanzimi ile 
meşgulüz • ., 

Ne buhar ve ne de elektrik 

Kadınlan çalışt11ma yurdunun imalathanel~rinden biri 

(Bap ı inci ~ahifede) 
Kor.ey iı,;timaı için konfuan.s 

riyaııet odası tahaia edilmiştir. Ol
dukça geniş bir aalon olan bu oda
mn ortıasma müstat>l bir masa ko
m.ıJmuşuı. Saat 15,30 reis Hasan B. 
riyuet mevlciini ifgal etti. Ha.san 
B. in sağında Vali Muhittin ve Re
fİ:t Saffet B. ler, eolunda'da Ru'!"fl 
Eşref, Arnavutluk başmu.ralıhası 
Mehmet B. Koniçe Bulgar ba§U>U· 
ralıbası M. Sakazof ve alfabe t.erti
bile diier mu.rahhaelar atunmıtJar
dJ . .Kati,p Şinasi B. de Hasan B. in 
arkasında alui ltlC'Yki etmişti. Sa
miirı arasında Darülfünun mUder
n.J.erinden ve Türk murahhas heye
ti azaeından Rqit ve Tahir B. !er, 
Muhtdit Mübadele Komisyonu 
Türk heyeti murahh;ııım1 müşavir
lerin.den Mitat , Zeki Mesut B. ler 
Bulgar &efiri M. Pavlof ve Azna. 
vutılıuk hükilmetirıin şehrimizdeki 
müıneesili Aşaf B. ve gazeteciler 
bıWoıuyorJaıdr. 

ut ı S,30 de reis Haııan B. «ti
.eyi açtı v.c dedi iri: 

" - M~ efenıdıil«.e beyaııı 
boşamedi ederek kocferaııe konec
yiniıı S inci celaesim.i açıyor ve Ve
li B. ye söz ""riyorum. 

Vali Beyin nut'<:u 
Va.li ve Belediye reisi Muhittin 

B. ayağa kalkarak türkçe hazırladı
i!ı nutku okudu. Bu nutuk Beledi
ye Tu.rıizm pıbesi müdürü Ekrem 
B tııırafındaıı fr.uıaızça tercüme e
JiLdi. 

M uhi ttm B. iıı. nutku tu<kır: 
" Güzol ve tatlı hatrralarıru h..ı.I 

ttvk ve he~ ya.ddettiğimiz 
büyük kon.feransmuznn geçen son
'lıihm ait içtimalarma dahi şeref 
ve"* muhter~ ve asil şahsiyetJ.e
rıinlii, ayni büyük ve inaanI gayeyi 

- İıte ,u karfıclaki büyük bina.. veriyor ı ~ğe matuf bugünkü mütem 
Nuik bir tramvay k.mtrol memu - Bu annerikarı bHiclir. Hastaııe miı!ı ve ne kıymetli mesıinize baş-

runun elile gösterdiği binaya doğru ler için yapıyoruz. larkıeııı eta<ıbul"un ayni müıne....ili 
;ı.,,.ıedim. Kapı yanına asılan: cC.H. - Şu tüylü havla; balon, tüyleri •ıfatile ve hir kere daha eelfimJI. 
f. Kadınları çalıştırma yurdu:o lev- nasıl kabarıp toplaruyor. Yatak çar- mak imkan ve fusatmı boıJın·. ş ol
hasım görünce tereddüt etmeden gir pfı dokuyan bir ıenç b.aııım önünde malola hakikaten bahtiyarım. Mioıa-
dim. Binaya dahil durduk. Doğrusu tezııib bir insan fi.rpeıveı<liği varlığının bir remzi 
olur olmaz, sessiz tarafmdaıı değil, kunetli bir motör ve şiari gibi dalına kıakanylıkla 
Jik icinde kaldan. tarafından tahrik ediliyor zannettim. muhafaza eden b.ı şehrin halkı in-
Koridorda kimse Mekik sür'atle pdip ıeliyor, el ayak sant aaalıitini temsil eden kıymetli 
ler yok. Mahiyeti- mütemadiyen İf)İyor.. « Yavllf, Y1"" mesainize yeniden aahne Oı!makıla 
ni tayin edemedi vaı• yok. muftıehir bulunsıyor. Bu mesaiyi tes 
ğim bir lıoku duy • * * hil ""' muvaffakiye ie&l için llıım 
dum. Bu kok-~ Mulaına kutu clairesiı Burada olan her türlü vesait ve ııeraiti mem 

b k ku?ı d. faaliyet daha baıka; bir iki makine. nunlyetle hizmetinlıe amade kıl-u o .•• ıy• 
Etik etleri basmak için ufak bir de maktadır. Birbirini vclyu" ta'""" eden hem zihnimi ye> D- -... pedal.. Ustabafı Necmi ,...,,. müıtcri bu mümtu faaliat ve gayttt!CTin 

ruyor, hem de aıa ye mıılmı satmak İsteyen pİflıin bir henüz nihai ve katt şeklini buJ-
ğı yukarı doJaıı tagihtar ıibi: madan biJe yarattığı ~luk ve mo-
ordum. Nihayet - Bu teker kabı.111t hadeoet haVöKI, milletJerimizi şim-
ir zatla .karfllat- Müeaae müdürii - Bakın; eczayı tıbbiye kutulan... di.den müstefit etmekte ve bütün 
ımı ABDURAHMAN - lpelıböceği için yapıları kutu· dünyayı asan türlü türlü buhran.la-
-Müdür Abda- NACI BEY !arı ırördünüz mü? Ufak, ufak delik .rm i.ztirıı.pları araaında başlıca bir 

rahman Naci Bey, diye sordum. )eri var; bunlar lıöeeJderin hava al emniyet ve tıe&e.Lli amili olmaktadır. 
Meeli•i idare odasırıda buluıtuJ<ı maaı içindir. Binaenaleyh hal.lnmızırı bu güzel 

mii-se müdürü tarafmdan imalit- - Kutuculuk memlelıetimlııde hislerini takviye ve ümitlemi haki-
lı.anenin bir tarihçesi yapıldo: çok ilerlemittir. kl gösteren k:att neticelerin de pey-

- Müessesemiz ilk defa 1928 ..,. Müdür Abdunıhman Naci Bey de deııpey -üsUııe ftıtizarerı 9Ullıurı 
nesinde Münir P"fl' konağında faa- r.-.ıe 400 bin liralık kuta aarfedil sadık imillıeri ..., fa•aı. unaurları o
liyete rçmitfir. Sonra bu pdüiii- dilini IÖyledi. Ve.. relcabet metele- lan muhterem heyetinizin meui&ine 
nüz miikemmel bina iDfA ec!ihnqtir. sine temas etti: İstanbul ııehri namına tam bir mu-
lki seneden beri burada çalıııyoruz. - Biz Jlle!nl lıir ı ' W lım pam- vaffalriyet temenni eder ve eözilmü 

- Miieueseııiıı baıhca ıayeai? da defilis. muJıtıereın reiunir.e terkederim.M 
- Biznn pyemiz daha ziyade İf Neclftı? Anlataymı: Bir çok ima- Muhittin B. in alkışlanan bu mıt-

öğretnKlı ve itçi :reti§tinnektir. Ba- lathanelcr kutulannı, parçalan, lıa. kundan ~ Haoaıı B. alkı§lıınan 
nun için fabrikaya müncaat edenle :miadıktan aonra evlere Yeriyorlar. fU nutku irat etti : 
re daha illıten idibfaf eclilmiyacek Bu itleri de hep muM!.ı kaclmbın ıö Ha:ı n Begin 11utku 
bir yevmiye veririz. Sonra yapbkla rüyorlar. Tabii bu suretle kutular 
n ;. niabetiııde _._,_, arttın- " Elemliler. 

-. 1 ··-:r~• daha ucuza mal olmaktads. Bu ,.W.. Balbrı Konferansr m«lisinlıı be-
la. den reblıet nıa,kül oluyor •• _ Baruı daha ziyade lıir hayw şinci içtimaıaı aı;aran fl'Vellı:i top-
müesseseai old··""·-· ıöre aenna-.l • • • • • • • • • lantılar arasında elde edilea n.eti~ 

-- •- Bundan - falırilıanm lw cıa ı h-LL d · ·-L-t •· ne saretle temin edilınialir7~ r er mın a sne ı...,,,. vermegı 
' - ıöaterdiler. Nefu ha.talar, muh- b • 'f add d · F'· "·t b _ Müesseumiz için her - ;.ı... ır Va&ı e e enm. ..,... er 

rei buouaiye ft c:aniyeti belediye telif lıezler, taıteler, çarıaflar; top. şeydea evvel reisinizin $OD daveti-
büt··'eriııe tahsisat koyarlar. top... ne İcab.et ederek mesai senemizia 
~ Falwikanm. nümune cwrndr8ntmn J · • / bl ı·-·ı I k - fabrikada kaç i!Çi çalıpyor? iinüacle irü;Jdim. Mukanaclan ~~ semere erım e r ıgı e t<>p ama 

_ 80 ki•i. Bunlarm '--' bel.. •· ,-p· ve gelecek sene/ere uıabsus faali-
' ...,.... 1'ın zarif tabürder, kutulan insan h -• b J ak · · • dır. Yalnız iki uatabe,ı müstesna. yl!t to uuuarıDI aur am ıçın ..za 

_ Ne .nbj :.ı_. ~ıkan:ronunuz7 llftlde oeyrcdiyor. Müdür, hakika· mi/alarmda hemaa beman biç bir 
e• 'f' > ten ..... atkirane yapılnu, ımıkana- L-:L oJ L •-' J d - fabrika iki lıısımdır. Biri do- dan hir oaııdık ..:--..: ,,., hazin ha- e....,,,. mryara .. geuuış o manu; an 

kuma, diğeri mukaTYa kutuculuk. ""-·. •-~- dolayı siu te~üür ile söze başla-
Dokuma dairesincle tüylü havlu, ba- - mak isterim. 
nıam takımı yatak çarıaEı. pettema.I - BuBll ,...._ timdi h'İade 119- Hepimizin uhdesine dil§Ca vazife 
ince Ye imim amsilııım 1aez1«i, bü- tır, dedi. hv.l<all<k vahim ilctisadi buh~ 
rümcülr, pefkir, perdelik, ılöJ • •;ı. • • • • • • • • • /arla dolu bir d,..,reye tesadüf et-
peçete, sofra örtiileri " Mire. Çıbrken IÖ2Üm i-. m f..R o- meai itibarile bilhassa daha müp.ill 

Kutu dairesi.e ı·''-- 8-ıla ....._ ilifti. Ve .....dumı bir mahiyeti baiz bulunmakta idi. 
pasta, per, fanila,;::;: ı......ı..... - idare meclisiniz? Buhranın şiddetile müteaasip bir 
eczayı tıbbiye kutnJari1e ipelıb'öc•k- - Em, Hakin Şin&Ji p,._ rl- Yils'atte gayret sarfetmeğe, miNhe 
teri jç;rı zarif kutular imal ediyor-. yaııetmcle bir idare meclisimiz nr- mükellefiyet/erimi~ - birlikte mi
Kıotular ymıımiyetle .;_. üerioe dır. faka İdare reisi ayna :zamaııda dala ettiğimiz, müşterek ve miite-
yapJır. reiıri saniıriclir. Şehir ıııecliıinden 4, kabil menfutlerimiz için daba Jcuy 

_ l!Çileriniz? ..thuattaa 2, tiaıret .....__, iki vetli bir teminat teşkil edec<!ği ümi-
- lıçilerinaizi tel.it aileei,,. ı.a ha ile iki ele .miitehauıa meclise ıla- diatle buluaduğıınrrız tesanüt pren

seıiz kadııı ve kızlar arumclaıı seçe lütdir. Mlidür, derhal ilbe etti ı si plerile telif edereJc - nazarı iti-
riz. Bu enafı heiıı olanlar clemaJ a- - Fakat ba meclisi idare, uaı hare almak mecburiyeti.Dik bu/ww-
telyelerimW!e ça'•l"'9i• ........ diğarieri ıil>i ücret almaz, fahriyyen yorduk. 

• • '" çalıf'l'lar. Hatta içtimalarda kah..., Bütan dtJnyada bQküm süren w 
Sıra imalatheneyi ıumej9 ıelıl. lıile İçmezler~ Tasarruf cıl..... diye.. memleketimiz gibi zirai teşkilat• 

Kalktık. Fa.Irat faı..;ı..,.. ıirer ,U-. sahip diyarlarda daha lrrrrvetli bir 
mez cluyduğ- kok.. bir tirli ~ "'"- NAFiZ ırurette biuedileıı iktisadi buhran, 
numdan çıkmıy<Wdoa. Atelyeye p..1--------------l hakibtı d~ba yakmdu takibe bizi 
ken aabr.,..ı.......ı;m, nihayet llOl'd-t adeta mecbur ttnıi;fir. /1fe bu kabil 

- Eauını tayin edemecliiim bir ;j iincü Kolordu düF'Jaceıerin .-nwu 1ri ihtiyaç-
koı... duyay°"""' ı.. ne, eledim. /arımıza çok yalundu tthbül eden 

Müdür Abcl....U.- Naci Bey llinl8fJ temennileri bir an nvel baki/ti ve 
güldü: müs~t l>ir hale gttirmeğe mahsıu 

- Hafı... dedi lizde illi _.., et- K. O. ve birinci frla kıtaa• ameli hey'et/er ıre ~lAt vücdda 
tiniz, lıutg claireainclen .-_.1 Tut getirilmesini tavsiye ettik. 
lıal.. decli. tı ihtiyacı için sovan aleni mü Meclisinizin gelecek sene topla-

Sanki !.ürik bir yik altmdom ııakasa ile &atın almacaktxr. nacak Balkan Konferansına Turizm 
kurtulmu, gibi idim. Daha fenlo her Federasyonu, posta muhvelesi,Bal 
fC:ri görehil~Jdim. İhalesi 6-2-932 tarih cumartesi ha/ar ticaret ve Sanayi odası teş-

Atelye dairesi aılıhl. ı:-it, ha- günü saat 15 te lrornisyonu- ki/ita ve mesaimizi milletler naı:a
dar. Genç, orta ,..,h hamınl. ~ime rında .l<aııaat babş bir mrette isbat 
sak i, ıöml!!kleri içinde. Knlalı:iarma muzda yapılacZktır. Taliplerin ve ttyit edecek daha bir tahm ic
motör, malıine -ıeri arada. Yalnız: şartnamesini ıı1anaık üzere her raat gibi heman heman el ile doku-

- ş:1ı, .U. tik tak-. mıJabiJıı.cel: kadar hakiki Ye milsbet 
Batb loir teY duyuJımıy.ır. Ne gün münakasaya iştirak ede- n.etice/er ar:mıa imkAn l>ıılm•l:la ii

buhar, - elrktrik lı:uYıreti... Sacleoe cdtlerin de vakti muayyCl'lde tı'bar edebilir. 
el ..., ayak ifli:ror. Kamsyonumu.za miiracaatla- Atiaa'da yaptıizaıu içtimada an 

Dcıl&w teqlhlarm.., .........ıa. j ınızda teessüs Hlea ve $On Konfe-
''' r+= miı ' midini iaıMt n. (30) (214) ,,.,,sta bir kat claN "'""'"" J>ıı/aa a 

rüst ve sadıkam. arkadatlık benim 
nazarımda müşterek teşebbüsümü
zün muvaffalriyetle neticelenmesi 
için bir UDUUI ve Türk murahhas 
hty"etinin vazifesini ifa hususunda 
hiç bir kayt ve şart gözetmeksizin 
gösterdiği sedakat ve fedakfirlığın 
en kıymetli bir mük§fatını teşkil et 
mektedir. 

Bizi tatbikat ve ameli neticeli!r 
sahasına götürecek yola girdiğimiz 
şu dakikJda sizin de ayni bay1thah
hğı göstereceğinize kani bulunu
yorum. Mensup bulunduğum milli 
gruba dahil azanın umumiyetle iş
rirak ettiklerini bildiğim bu kanaat 
bende hasıl ol1D1Jsaydı Avrupa mu
hitinin bu Jr:ararsızllğı içiade mesai
mizin muvailakivetle neticelenece
ğiııden şüpheye dÜf'! bilirdim. 

Fakat zamamn müşkülatı ve gai
leleri hepimizin inütehassis o/du
ğumuı: hü.•nüniyeti daha fazla teba
rüz ettirmek ve kurmağa çalıştığı-
mız sulh abidesinin güzelliğini h~ 
vakitten daha ziyade meydana çı
karmak neticesinden başka bir tesir 
husule getiremez. 

Muhterem meslektaszmız ve ar
kadll!iımız Af. Papanastassiou'un te
şebbüsü üzerine müşterek menfaat
lerimiz hakkında mü~akerede bulua 
mak için iki ~nedenberi toplanıy<>
ru11. Bazen karşılastığımız oldukça 
müteaddit müskü!Ara rağmen bu 
güçlüklerden biç birinin ilrtiham e
dilmiyecek bir halde olmadığma ve 
as1tlardanberi tılde edilea tecrilbe
lerden istifade .edebilecek kadar ol 
gun bir hale gelmiş milletlerin an
la'i"'• ve uzlaşma arzuswıa biç bir 
şeyin gerçekten muk.aV.met edemi
yeceğine kanaat h§sll edebildik tıp
kı vaktıla mektep s1ra1arında döğü
şen çocukların bilabere samimi dost 
haline geldikleri gibi. 

Miıze müdürü Aziz Beyin 
verdiği izahat tamamile neşriya 
tnnızı teyit etmektedir. Şu hal
de bu ötede beri.de perakende 
ve perişan bir halde olan ıerve 
ti millimizin bir an evvel bir 
galeri halinde toplanmaıma 
hiç bir mani yok demektir. A· 
lakadar makamatın bu huıusta 
faaliyete geçmesini temenni e
deriz. 

Her balde şayet günün birinde 
dıinyada maazallah bir harp yangı- ·----·----.. , _____ _ 
Dl çıltı ver•cek olursa bu yangım mahal ve tarihini tesbiti 
tutu~uracak kıvılcımın artık Bal- 4 - Oe1ecek konfenıwını rüzne.. 
kanlardan zuhur etrniyl.)ceğir.i he- mesinin tesbiti, 
piniz namına beyan etmeği ilstüme 
alıyorum. 

Efendiler, sizde tHJim edersiniz 
ki, iki senedenberi yaptığımız gibi 
:rer~st ve samimi bir surette top
lanıp görü~m~ği adet edinmemiş ol
madığrmız es]cj zamanlarda bu /ra
dar kat'I beyanatta bulunmak her 
halde kolay bir ~ey olamaz: Hatta 
tekzibe maruz k21mryacagımı he
men hemen ı'ddia ederek diyebilirim 
ki bükümetlerimiz ile ayni likir
le;le, ayni idealle ınüceh~ez olma
salardı bu ıvüllkaı ı-e lçtımalar11D1· 
rı kendiliklerinden bu derecede ko-
1ıy1aştırmazlardı. 

Her halde b~ fikirlerin ve bu i
deallerin Gazi Mustafa Kemal Haz
retleri tarafından tesis buyrulan 
Cümburiyet idar"si a:amanmda şah
siyetini idrak ettiği vakitten berı' 
daha fazla sulhperver olanTürk Mil 
Jetinin de düşüncelui ve mefk8resi 
olduğunu temia edebi!irim. 

Son Balkan Konferans:1mn .l<apa
nış celsesindi! Gazi Hazretlerinin i
rat buyurdukları parlak ııutkua 
memleketinizde uyandırdığı kuv
vetli ve devamlı eklslere ve husule 
getirdiği sulhpenerlik gıbta.sına 
nazaran hepinizla de bu kanaate ~ 
tirak ettiğim'zdeıı eminim. 

Akdettiğimiz Koaleranslara i;ti
rak edea mümessillerinin vatandaş
larının esasen :mlhperveram. olan 
fikir Ye duygularını ifade ettikle
rinden emia olduğum diğtır millet
Ju bakklnda evvelden hiç bir hü
küm vermeksizin ve geçen sene A
tinada ve Selanikte gilzlerimizle 
gördüğümüı: ve ku1ak!arımızla i~it
tiğimiz hakikatlara ıstinat ederek 
anladık ki Yunanistanda biri birine 
en çok muarız Ye muh~lif bulunan 
fırkalar Balkaa milletleri arasmda 
bir yaltınlapn• Jilzu~unu müttehi
den tasdik etme'rtedırler. 

Gelecek sene/erde Bükre§te, St>
lv-ada, Belgrad'da Ye Tlran~a ayni 
fikir birliği ile .l<arşılaşacagımızda 
§Üphem yoktur. 
Bu suretle ve yüreklerimi?de kuv 

vetle ytır tutan temennilerimizin 
tahakkuk aisbetinde tıpkı nur gibi 
sulbım da şarktan doğduğunu Hl
nat nazarmda isbst etmi~ olacağrz.N 

Hasan B. nutkunu bitirince dedi 
iri: 

- Dazi refikik:rimi.2 gelememit
lerdir. Havaların ferutlığı dolayisi
le Yunan murahhas heyeti reisi M. 
Papanastuyu bugünkü i~timaa ye
tİŞ<"memistir, yarın v:ı.srl ala<:aktrr. 
Dazı eYrik vaııdır, onlar <>k-• .,aaJt. 
tır. 

Btın\1'1 ilzcrine ldtibi umumi Ru
şen Eşref B. evrakı ok.umağa baş
ladı. Romanya murahhasları M. Çi
Ç<'"<>pof ve M. PeJla gönderdikleri 
bir mektupta m- bu!unduklann
darı kendi!crici M. C!a.met'in tem
sil edeceğini bi.ldiriyorlat>dı, M. 
Clarn<:t"te gönderdiği mektupta bas 
ta olduğunu bildiımekte idi. Bımwı 
üzerine Romanyayı yalnız M. Ma
nasku'nun temsil edeceği anlaşılı
yordu. 

Bundan 4IOll1ra Ru~en E~f B.kon 
aey rüıuames>ni okudu. RUrname 
ıuduT: 

l - Umumt içtimam .e komi
syonların dahili nizamına w takip 
edecekleri mesai uaullerine ait ni
zamnameyi müulr.ere. 

2 - İkinci Balkan Konferansı 
mükarttrattını tatbiki ..., tali komi., 
yc<>lar ..., komitellc:r tqlıı.ti. 

3 Ge1-lt ~ içtima 

S - 2 Şubttta Cenevre'de ı.ııı>
lanacak tahdidi tcelihat konferanaı
ııa karşı komseyin llll1vaffakiyet • 
mennisi. 

6 - Fikri birleşme komisyonunun 
ra,porundaki telııtif ve tanennileriıı 
tetkiki, 

7 - İkWıadi komisyonun, tatbik 
uhasma vazı koneeye havale edil
miş olan teklJ.if ve tanmin.leilitin 
mUzak.eruıi.. 

8 - Balkan demiryolıl.an ve yol. 
tar projesimn tetkiki, 

- Evli kadınJarm tabi olacaJ:ı 
kavanıin meseleei, 

10 - Bir çocuk "charteM inin b 
bulu hakkındaki teklif ile fuhuf me 
ael<:Sini milzaker~. 

Rüzname okoo.duktan ııonra ırıeia 
Haan B. tıcşkil edilecek iki komi
te azasının intihabı !Azım geldiğini 
?C komi teke in bu aa bahtan itibaren 
içtima edeceğini eöyledi. 

Ytıgoelavya murahhası M. Yu· 
vanoviç bu intihabm tehiri lıabil 
olup olmadığını ııoımı.ı§. Hasım B. 
de müatıa.ced olmııdıiı eevabmı ver
mittir. 

Bn:n-lan eoııra Yunan muırahJıaıo. 
ı.nndan M. Miıl.onos bazı ilrtiaadt 
mesai! mevcut oldu~ bir ik
tisadi komite teşkil edilebileceği 
muteılaaaında bulwuntlf Wede, rüz. 
nasııede esasen i kü6adi meseleler 
mevcut olduğuıı4an bun& liimm 
görülmemiştir. 

Başka söz ilitiyen yolı+u. Diğer 
murahhas heyetleri de beklencıı nu
tuklamıı irat etmemişlerdi. Bunua ii
zeriııe açılış celsesi tatil edildi. 

Bugünkü içtima 
Koıısey bugün saat 10,30 da ve 

öğleden sonra 14,30 da birer içtima 
aktedecelrtir. Komite içtimalarında 
Türk murahhası olarak Reşit Saffet 
B. dem maada Vasfı Ra§lt, Müderria 
Ahmet Retit. Tahir, MwJahittin A
dil, Mübadele komisyonu müpvirle
rinden M.itat Beyler hazır buluııacak 
tır. Teşkil edilecek iki komite, Bal
kan misakı ve Balkan devletleri te
b:ısmın tabi olacakları rejim loomite
sidir. Konsey Ye komite i~ 
badema hafi olacaktır. 

Buglbı öğlcdeıı soma Gelamaray 
lisesinde munbh111ıtr tcrefine bir 
möaamerc, •Jaıam saat 21 4e Hasarı 
B. tanfmdan Tobtlıyaıı oteliııde 
bir ziyafet verilecektir. 

Arnavut ve Alcalligsllu 
meselesi 

İkinci Dal.kan konftrıuwnda oldu 
ğu gibi konsey içtimaında ekalliyet
ler meselesinin hayli hararetli muna
ka~alan mucip olacağı anla;ılınakta 
dır. Bilhassa Arnavut ?C Yugoslav
ya murahhaslan arn•mda bu meselo
nin hararetli müzakere edileceği ha
ber verilmektedir. Dünkü konsey iç
timaındaıı soıını Arnavut başmnrah
hası Mehmet B. Koniçe ile Yugos
lavya baş murahhası M. Yuvaııoviç 
bu bur.usta müdavclei efkarda bu
lunmuşlardır. Mehmet B. Yugoslav
ya' daki Arnavut ekalliyetiııiıı f eııa 
bir halde bulunduğundarı bahisle fi· 
kayette bulunmuş, M. Yuvanoviç te, 
Yugoslnya'daki Arnnutlarm YUi
yeti iddia edildiği kadar fena olama
dığını ve iddiaların biraz mubaleğah 
olduğunu ııöylemiştir. Jllehmet B. de 
buna kartı ellde ~ --t oldn
ğu cevabını vermiştir. Arnavut mu-
rahhaslan buı!ünkü konsey içtimarn 
da bu meni 'i mevZUll bahılCdecek
lcrdir. 

Türkçe Kuran iki zorba yakalam 
(BB!jl 1 inci sahifede) Adliyeye verildi 

:ıe nida eden Muhammet aleybiueli- Dün adliyeye pJanı eli 
mı dinledik, bizi iyınana davet edi- b" 
yordu, rabbinize inanınız diyordu, ır müracaat vuku lıulmutt 
biz de inandık, yarabbi seyyiatımızı Müracaatı yapanlar yemiş iı 
affet, ırünahlarırmzı ıril n bize adiJ,. lesi, meyve hali ve civarı ah 
lerle bir yolda ölüm ouip et.,, "Bizi • ıidir. Burada ticarethanel 
kıyamet gününde mahzun etme, seıı 1 olan esnaf ve tüccar 150 İm2 
vadinde asla hulfetmezsin" denilen bi · tid il ·· dd • ·ı· 
ayetleri okuduğu zaman, kadınlar ai r ıs a e mu eıumumı ı 
hyorlıır, hatta hıçlonyorlıırdı. Hafız müracaat etmişler ve kendile 
Rıza Bey surenin en son ayeti olan ni her gün tehdit ederek Plll'1ıi 
"Ey müminleri Sabrediniz, biri biri- lan Haydo ve Yusuf isminde 
":'zle sabırda musabeka ediniz, - ki kitiden kurtanlmaJannı is 
tinolunuz ve Allahtaıı korkunuz, fo- • 1 d" B .• ili • 
lah bulursunuz'' ayetini okuyarak ~11. eı: '~· U yuz e ımza la 
mukabelesine hitam vermiıtir. Ka- bınm ı.atıdalannda anlattıkla 
dmlann' na nazaran, Haydo i 
~Aziz ol oğlum,~-!' daha ala Yuıuf her gün bunlardan bi 

~~ yatavnım, 1tementırnilerı ıırumda nin ticarethanesine giderek 
JWDr<OP n ayn mrt · ı·hı bd" kt · ed"kl Hafız Rıza bey )arın Sultanahmet a a te ıt etme e, ıst ı 
camiinde "fahr" suresini okuyacak- ri kadar para almakta, haber 
tır. renleri de öldüreceklerini söy 

Fatır auresi mekteymitler. Bu tehdit esna 
korkutmakta ve her biriıi deP 

"Semavat ve arzın 1ıaliki olan Ye bel• k bil d 
b. iki" - dö' d ı.. a a · in en İltenileni ver 

em ıyaya ıer, uçer ve r er ,... rek k" • -
natlı meleklerle haberler ıöndercn lllll~e bırfey ıoylem 
Allah hamdolsun, hilkati istediği ka , mekteymıtler. Fakat ıon gü 
dar tezyit ediyor, her ıeye kadirdir. lerde bıçak kemiğe dayanın 
Allabm insanlara mebzulen wan ey- esnaf ve tüccarda verecek h 
!ediği rahmeti kimse deriğ edemez, t k t kal f k h" 
Allah imsak ettiği vakit de kimse ilı· ~ .a .. m~ş, a .. at gene ı 
san eyliyemez, Allah Aziz -..e hakim bın münfenden muracaata c 
dir. Ey insanlar: Allahın size -verdi- aaret edemiyerek yüzelliıi biri 
ği nimetleri yodediniz, aemaırat .... tip bir İltida ile müddeiumu 
arzda ıize rızk ita eden Allabtan liğe müracaat etmitlerdir Mü 
batka halik var. ~ıcbr. Anda~ bafka deiumumilik istidayı EU:inön • 
Allah yoktur, nıçırı Andan yuz çe- ı· k • 
viriyonunuz?. Eğer M!tlİ tekzip edi- J>? ıs mer ezme havale ve bu i 
yorJara 1e11den enel ·gelen Rasülle- ki adamın derdestini emreyle 
re dahi ayni muameleyi yaptılar, la- mittir. Esasen uzun zamanda 
kin herıeY Allaha rücu edecektir. beri bu vukuata müttali ola 
Ey inunlar: Allahm vaitleri haktır, H d il y fu ·· · 
bu dünyanın hayab gözlerinizi lıaY- ve ay 0 e usu cunn 
ra§clmnuın, gurur; Allah hakkında meı~ut halin.de yakalamak içi 
basiretinizi lıağlamasm. Şeytan ai- beklıyen Emıönü merkezi b 
zin dÜ§manmızclır. Ana düıman na- emri teli.kki eder etmez derb 
zariyle ~o kendine •y~nlan Haydo ile Yuıufu tevkif etmi 
cehennem ate§ıııe ..,vkeder. Küfre- ·· dd · ·r ~ ·· d 
denler azabı ıedide düçar olacak!.... ve_ mu eıamonu ıge gon er 
dır. lyman edenler ıre amali salilıa- ~ıttir. Müddei.umumilik her ik 
da bulunanlar maifirete n büyük •ıni de mahfuzen müıtantiklii 
mükafata nail olacalı:lardır. _!iulu~ tevdi etmiştir. 
M!vkeclen rüzgarlan Allah ıoncJeri. --------
yor, biz bulutu lnırumut bir beldeye 
sevk ve ölmÜJ beldeyi ihya ederiz, 
oizi de badelmevt ihya edeceğiz. Kim 
izzet isterse Allaha itaet etsin, çünkü 
izzet lıiınilen Allahtadır. E,,,.eJi Al
lah sizi topraktan, oonra meniden 
yarattı, aizi iki cinse ayırdı, kadınlar 
Allalıın ilini olmadıkça himile oJa.. 
mazlar, kitapta yazılı olmak llZlll 

ömre biç bir ,..,. iliv' Yeya ömürden 
hiç bi~ey tcnki• ........,_,.. Bu Allah 
için ' olaydır. llri11eaılıf lıiribirine hen 
zemez, biriniıı ..,.a ~-Ye tatb Ye 

,ürl>e talihtir, diferininld - ... tuz 
ludur, her ikisinde taze ı.tılı: yeni
nb' Ye taşıdıjunz mü:&enenab iatilı
sal edeniniz. Ey insanlar: oiz AlJa. 
ha muhtaç fu!Uıneına, Allah ise p-
ni ... bamittir." 1 

Firu.zafa -l•iıul• 
Sultanahmette F°ınız ap camiaüı 

de de Hafız fahri Bey Türkçe Ku
ran okumnıtur. 1stanbul müddei 
umumiliii muameJit Şefi olan Hafız 
Fahri Bey de segah -ı..mmılaıı 
~ ve "Ankebut., •uresini inti
bap etmiıtir. Hafız Fahri Bey de 
T ürlıçe Ku.._ .. Arapçası lıaclar ırü· 
:ııel okumunıyacatım" iddia edenle
ri mahçup edec:clr ı,;r Jm1Yoıffa!uyet. 
le okumuıtur. fahri Bey "Elif, lam, 
mim, insanlar zanrıediyorlıır mı ki 
iman ettilı demekle rahat lı:alacaldar 
ve tecrübeye çekilmlyettkler" aye
tinden baılamış n "Allah iman eden 
leri de, münafiklıırı da bilir". ayetiy
le aşnna nihayet vennittir. Hafız 
fahri Bey de bugün Sultaubmette 
okuyecalm.r 

Hafız Yaıar Beg 

Gençler mahfili 
Cümhuriyet ıençler malıfil.i tara· 

fından buııüıı cemiyetin Beyoğlund 
ki merkeı:inde bir miUamere verile
cclrtir. 

Miisaınencle Selimi izzet Beyin 
"üçüzler~ i ,,. Müçtelıa Salahaddin 
Beyin cAlı:tör Kin gibi• ııwnımdaki 
eserleri temail edilecektir. 

9 Şubat 
Matbuat balosu 
lstanbulda en ,wıide amı

fa mem\lp clavetliler.oo topla
nacaiı matbuat balo.hının 

iike ıııeliyetjııi temin husu 
unda her ıey bazırlanmııtır. 

ietanbul Matbuat Cemiyeti
nin bu 8eJle 9 tubat alqamı 
ereceii balo her ff'M vermiş 
lduğu balolardan hiç llfağı 

mayacak, belki daha par
lak olacaktır. Balo Maluim 
salonlarında verilecektir. Yer 
li mah .. tan tacirlerimiz çok 
güzel bediyder vermek sure· 
ile balonun mükemmeliyeti-

ni temin busuaunda kıymetli 
müzaheretlerini vadetinişler
dir. Bu hediyeler davetlilere 
'ıiç bir bedel mukabili olmak 
ızın tevzi edilecektir. Kot
·.,nlar mükemmeldir. 

ilk defa Tiirlıçe Kuran akuyaa latıaoıbul icra riyaset.inden: Is-
Hafız Y&f'lr Bey Türkçe Kurandan 
hatim indirmektedir. Mumaileyh cu- tanbulda Büyük Ça.rşıda Köeecilcr-
martea günü Cihıuııir camiaiııcle 24 de 125 No da Dikran Kqi§Oğ.Ju e
iiacü, pazar günü de Köpriilü ....,;. fendiye R. Şl>okd ve Şerikıi'ınilı zim 
ünde 25 inci cüzden Türkçe Knru metinlııde Uıcağı olan 2079 İngiliz 
tilint edecektir. lirMı ..., 9 ,.;,linin maa ~f tah-

D'"'- bir ....ı. hahzlar da T.:u.- "" 
Kura:'~ ehemmiyet ....;;,:; elli zımnında Uçüııcü kra memur-
teclirior. Bunlanlan lıir çoldmrı ılia ıluğuııa vuku bulan mürecaatı ii&eri 
Ankara caddesinde Canil Sait ~ ne teblii ecliJecı. ödeme eımıiac kar
Tiirlıçe Kmwwww • ıh da. B. 1ı tcaf .. ızdan Yeki itiıuın refi ta 

:"Q. ~:::: .,.™ t;! lebik mumaileyh tirlret vekili CeW 
Hacı.eofu bey otarafmdall mea:iye larlrça K- w ıtw. 
meab.ık mW- binaen )'CWllİ mu 

a.p. ~ . inılı rafaada •tı VQCtıt eda li. hak- 1 

Hafa Ya,.-, Saltws Selimli Raa, kında -ır olunan dnoetlye nra
K-1, Bürhaıı, Bet~ Rıa, F.ıa lamı nhmıa mübatiri tarafından 
ri, Nuri, Zeki Beyler öğleden - yazıları ıerhtc ibme~.ıııw.n meç 
Türkçe Kuran olıuyacaklıırdar. bul boıh-"'P ımahcxllt" o!mw"'a 

Fatih, Beyazıt, Yenicami, Ayas« ' m- ~murafaa alarak tayin 
ya, Aksaray camilerinde de muht• ,_ 24-2-932 wihinıe mÜ9ııdif 
~ızlar Tirkçe Knraa olm:r-lı ~rpmba günü Aal 14 de İstanbul 

1cra Riyaseti itıinz mcrciindc h.azu 
lzmirde de Türkçe bulımmanız lizım gcleceei ""' baza 

kuran başladı buNıımadıixıız taktirde adoni 1n1o 
.zıınıııuzlıı murafaa kra ft -.etlıikat 

lZMIR, 28 - latanbaJ hafalan
nan Knram Kaimi türlıçe olaralı: ti
Javet etmeleri iizcrine fd>rimizde do 
ban tqebbüalcr loaılamıfbr. Burada 
ilk tür1ıçe Knnm Kerim yarın Hi._ 
camiinde Hafa Omer Bey tarafa
claa tiliftt .W-caktır. 

Elezher ıeyhleri de 
kuranı üç lisana 

terceme ettiriyorlar 
Kabirecle intİfar edea "llulaad.. 

ifa olunacatı malumunuz olmak ü
ııere lıeyflloet iUıı oluııur. 

her teYlıi Kuranın tercumcsi için bir 
komisyon tetlıiliııe lııırar vermİftİr· 

Tercüme arapça h.1miyenlerin Ku• 
ram anlıyabilmeai için pyet açık su• 
rette yapdac:alıbr. 

Hanai li•••ftara ter .. i mı.. 
ziyade miinaaip olacağı müzalıere e• 
dilmit ve .... dı laiiJDoe, r ........ 
p n AWııca ............. - ıd 
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OROZDi-BAK 
1855 senesinde müesses 

Ancak senede iki defa eıyai mütebakiye ve reklam satışını yapan 
ve bütün Türkiyede en ucuz satan en büyük ticarethanedir. 

7 Şubat Tarihine Kadar Halihazırda Bütün 
Dairelerde Eşyayi Mütebakiye Satış1 

Mantoluk safi yUn enver• damier 
kumaşları son moda renklerde 

Kuruı 

340-400 

Krep d6pn, blrman jorjet emprime 250 • 285 • 335 
Tamamen ipekli kadm çorapları, 55. (51 fin) -195 
•on moda renklerde 

Yerli ve Avrupa mamulab ipekli ve 
fildeko• erkek çoraplan 

Nim yün fanilalar 
Safi lngiliz yününden fanilalar 

Pamuklu fanilalar 

Erkek mupmbalan 

Erkek paltolan 

Çocuk ko•tilmlerl 
Erkek ko•tilmleri 
Hanımlara safi yün mantolar aon 
moda renklerde ve kürkle müzeyyen 
Safi yGn •on moda kuma9lardan 
roplar 
Kilçük kızlar için roplar 
Yerli mamulab safi yün battani· 
yeler 165X22S boyunda 

30-35-50 

165 
395 

65-75-80 
1300 
1400 
500 
800 

2500 

1500 

500 
600 

Muhtelif kumaşlar -
kalar • 

Sahtiyan mamulat 
İç çamaşırlar 

ltrıyat • Mefrufat • Saatçilik • Züccaciye • Mut
bah Levazımatı V. S ... V. s ... 

Yalnız 7 Şubat Tarihine Kadar 
o o . . . .· . " ·: , , 

DİKKAT 
Her iliç müessir değildir. 
Her il.ina lnanmayını•. 

GLANDOKRATIN 
Meıhur Prof. Browın Sequart ve 
Stıe.imahm lr.etfidir ve 1ıer kibi 

HORMON ve .bitin<lir, 
uzviyetten alınmıştır. 

Ademi iktidara bel 
gevşekliğine ve 

zafiyeti umumiyeye 
karşı ka t'i yeğane devadc, erkek 
kadın farkı yoktur. Her eczanede 
bulunur. JW.tusu 200 kuruştua:. 

Umumi deıposu, İ1rtanbulda ZA
MAN ecza deı>O"udur. Dr. BEY
LERE tesirini te<:riibe içinl kıutu 
makbuz mukıabilinde m«canen 

.. _ , _ gönderilir. 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~a toınıner~iJalr 
1TALYANA 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyahin çek

leri) satar 
Liret, frank, İngiliz lirası 

ıeya doları frank olarak sa
'.ılan bu çekler sayesinde ne
·eye gitseniz paranızı kema
li emniyetle taşır ve her za
nan isterseniz dünyanın her 
tarafında, şehirde, otellerde, 
vapurlarda trenlerde obu çc!k
lcri en küçük tcdiyat için 
ı.akit makamında !kolaylıkla 
istimal edebilirsiniz. Travel
lenı çekleri hakiki sıahibiın
:leın başka kimsenin kulla
namayacağı bir şekilde ter
tip ve ihtas edilmiştir. 

Dr. İHSAN SAMİ -

jKSOROK SOROBU 
Öksürük ve nefes darhğı i~n 

oek te11irli i1$.çtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbe .i No. 189. 

Her ec zanede bulunur. 

SON GUNLER 
~~yoğlunda KARLMAN 
kaın meşhur Mağazası 

Şubesi bulunan kartısındaki mağazayı kapatmasına birkaç gÜn kalmıştır 
M-e2ilrlir kapanacaık mağ~ada gayet zarif ve fiatleri her ·keseye uygun 20,000 lira
lrk kadar eşya kaılmıştır. 10,000 çeşitten fazla bulwı:an eşya meyamru:la bilhassa 
erikelı:, kadın iç çama şırlarile kadın~ çocuk elbiı;elcri ve birçok !hediyelik eşya ~ayanı 
tavsiyediT. Bayram münasebetile mUbayaatta bulunacakların bu fırsatı kaçnmamaları 
kendi moofaatleıri iktizasındandır. 

Sablığa Çıkardığımız Ucuz E§yadan Bir Kaç Nümune: 

Kuruş Kuruş 

Eııkekleı:ıc çoırap 28 - 40 
Erikeıklere kaşkolleır 60 - 125 

ipekle ıkanşık ipekli ve fantazi 

Erkelklerıc çoraıp 
Hanımlara rop döşambr 550 

50 ipekli 
yünlü Hanımlara muşambalar 810 

Erıkelı:lere ·gömlelk 200- 250 
iki yüzlü 

poıplinden Hanımlara son moda yün-
lü ·kazaıklar 250 

Eı:ıkeklere ıpijamalar 290- 375 300 Ku.ruştaı .fantazi faniladan Çocuklara muşambalar itibarer 

Erkeklere yelelelkleır 390 Eı:ıkeklere r op döşambr 9-12-15 191 
İngiliz mamulatı 

Erıkeklere muşambalar 
Erkeklere şapka 375 İngiliz mamulatı yünlü 

12 Lira 

Merkez mağazamızda Hanımlara mahsus son moda elbiseler, 
mantolar, ipekli çoraplar, şemsiyeler, çantalar ve çıoouk 

elbiselerinin envaı <bulunur. 

Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM 
Doktor ı 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütebaııısı 

Cumadan maada hergün öğ
leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanbulda Divanyolun· 
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 22398. Sıra munara
sıru beklememek isteyenler, 
kabineye müracaatla veya te
lefonla randevu almalıdırlar. 

31185 numerolu biletle 

200,000 lirayı kazandıran 
Karak6y' de eski Borsa Hanı albndaki M. Gazi gİ4ıesini 

> taliaiJlikten pkiyet edenlere tavsiye ederim. Turhan <ıı( 

Sof ya Elçiliğinden: 
Teşkili kararlaştırılan muhtelit komisyon 1925 An 

kara muahedesine merbut emlak protokolu ile alakada 
olan mcsailden maida tarafeyn vatanda§larmm mutale
bahm da mütekabilen tetkik edeceğinden emlak proto
kolu ile alakadar olmayan mesaile ait Bulgar hükume 
tinden mutalebatı olan Türk vatandaşlarının tahriren 
ve acilen Sofya Elçiliğine müracaat etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

Balıkyağı içemeyenlere: HAS N KUVVET SU RUBU .. 

GRiP.TEN Kurtulmak 
• • 
ıçın DEMALGON 

Komprimeleri en emin bir 
silahtır. Ufak bir nezle, kı
rıklık, başağrııı hisseder 

etmez derhal 

Balıkyağından 

daha iyi ve alınma
sı daha kolaydır 
Doktıorlar ; F.muJai yon Skot 

lı:uvvet fUl'Ubuıııwı baJıkyağından 

liç defa daha Jwvveııli ve daha 
sıhh! olduğunu bilfil ispat et
mitlerdir. Tttlııibm.de aıide.ri 

besleyaı vıe lranikleri uğJamlaş
tıran (Hypopboaphit) in mev
cudiyeti. Emülsiyon Slr.ot'ti :&ık

rüddem, lııuvvetaizilik zafı umu.
mi gibi ahvakle pc k miH•enxnd 
bir ıurubu tefk.il eder. Noıveçya 
Morina balıkyağınm en zengin 

vitaminleri Skot tertibinde mündemiçtir. Bu vitaminler otuz ile beraber 
sağlam kemikler, beyaz dişler "Ve wııın bir hayat tanin eder. Çocuklar 
köpüklü Emıilsiyon Skot'u aevıe seve içerler w biiyük.ler k.olay hauni

ni takdir ederi.er. Sıhhat ve kuvvet için halııi.ld -- Emulsiyon Skot 
Üzerinde ısrar ettiğiniz takdirde verdiğiniz paranın 

mukabili kıymetini elde etmiş olursunuz. 

Istanbul Deniz Levazımı 
Satınalma komisyonundan: 

5000 kilo yerli piriru:in açık rnünakasas1 6 Şubat 932. cumar
tesi günü saat 14 te. 

Yukarıda miktarı yazılı yedi pirincin hizasındaki gün ve 
;aattc açılı: münakasası icra edileceğinden şartnamesini gör
melk istiycnlerin her gün ve vermeğe talip olanların aıünakasa 
~ün ve saatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kasımpaşada 
Oeniz levazımı Satmalma komi:syuıuna müracaatları. (200) 

Jandarma Satın alma komisyonu 
Riyasetinden: 

Kazık ve teferruatile berabeır bin adet portatif çadır kapalı 
zarfla alınacaktır. Taliplerin nümurıe ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya iştirak için de teminatlarile be
raber 13 Şı_>bat 932 cumartesi günü saat on altıya kadar Gcdik
paşadaki komisyonumuza müraA:aatlaırı. (4424) 

• 
ikinci çocuğunuza da 

Bu Bavram 

Bir kun1bara alınız! 
1 Türkiye iş Bankası 1 

Jandarma Salın Alma 
Komisyonundan: 

J an.darına için 36000 metre kışlrk e1biseli.k ıkumaş !kapalı zarf 
la alınaca'ktır. Taliplerin şartnameyi gönnelk için her gün ve 
münakasaya iştirik için de 3-2-932 çarşamba günü saat on be
şe kadac Komisyonumuza müracaatları. (190) 

Galatasaray lisesi müdürlüğünden 
29 Kanunusani cuma günü Galatasaray Lisesi merasim sa

lonunda saat 3 te verilecek olan müsamere saat 4 te tciıir edil
miştir. (355) 

,MAMA) 
Dr. Hakkı Şina•i lvavrunuırun cn sıhhi gıdasıdır. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklfil caddesi 

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

Dr. Celal T evfil< 
Züılırcvt 'Y'C idrar ydlu lhasta
lııldan mütehassısı: Sizıkeci, 
Muradiye caddesi No. 35. 

Her gün saat 14-18. 

ZAYİ - T.-tıbik müh!lrilmU zayet· 

DEMALGON alınız. 

s~P O R 
Hayatta• HYblaak •• daı.a -
,.u •• 11aı..t1ı •• ı..ı balomü "8bı 
bn"cttca dtlıflrmemekle mf&mkta"' • 
dilr . Sllılaatlald muıı.ıa .. , .u.ır
f«rlıal&I lahlyc fuUycU. -... 
lılal ltııylt lçla keçtldcr 
•• blytklrr larafuıdaıt 
.u ...... bir ....... 
-Glıcı olera~ ı .. ıı.. ·' 

rraros 
kWlaafaıı. 

Her reıancd• Tralu•ur. 

! tim. HUlımU yoktur. Y.uda Bchar. -----------------------

ZAYİ - İstanbul İthaW:t Gllmrtl
ğünd.en almış ol.cluğum 29-3-931 G.

rihli ve (200779} numerolu 43 ln.rk 
üç lira yetmig kur.utLuk vezne mak 
puzunu zayi ettim. Yeıı.isin·i çıkara 

cağundan e.klsinin hükmü olmaıdı
ğı ilin olunur. Selahaddln Rifat ve 
Mehmet Hayn Kardef]er, 1atanbu.ı 
Anany;ı.di Han 6-8. 

------------1 
ZAYİ - Sultanahmet Askerlik tu 
besinden al<lıj!nn terhis tezk.ereml 
zayettim. Yenisin çıkma.cağımdan 

eskisinin hükmii olmadıfı i.ISn <ıotu,. 
nur. Sultanehmet Gün Görmes ma· 
hailesi arasta sokak No 47 de 314 
tevcllUtlü lemail oğlu Ha~n.. 

ZAYİ - 346 akil numaralr arııbacı 
ehliyet.imi ıayettim. Yenisini a.hı· 

cağımdan zuhurunda hükfnü oolma
yacağı ilan olunur. Kan.gümrük J 

73 No lıanede Huan oğlu Reeep. 

Diyarbekir vilayeti daimi 
Encümeninden: 

Diyarbcidrde NUmune hastanesi civarında yaptınlacak olan 
tdııhirhane binası 16497 lira 38 ıkunış keşiıfle 6 Şubat 932 tarihi
ne müııadif cumartesi günü saat 15 1ıe kapalı zarfla ihale edil 
meık üzere bir ay müddetle münaıkasaya vazeıdilmiştir. Keşifna· 
me hususi ve fCll4li şartname vıe krokisini göırmdı: istiycnlerin 
her gün villyet daimi encümenine miiıracaat eylemeleri ilan olu 
nur. (257) 

Jandarma Satın Alma 
Komisyonu Riyasetinden 

Jandanna için (12000) çift kundura kapalı zarila almaca!ı"
tır. Taliplerin şartnameyi gönnek için her gün. münakasaya iş
tirak için de teklif ve teminatl:ırile 3-2-932 çar amba günü saat 
onbire kadar komisyonumuza müracaatları. (191) 

MİLLiYET MATBAASI 


