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Balkan 
Meclisinin 
içtimaı 

Balkan konferansı konıeyi
nin ikinci devre içtimalanna 
Yıldız sarayında batlandı. Kon 
feransın baılıca, iki aenelik içti 
ınaı vardır: Heyeti umumiye 
İçtimaı ki, münavebe ile her se 
ne bir Balkan memleketinin pi 
yitahtında toplanıyor. Ve tetki 
lata göre, toplanan memleke
tin milli grup reisi konferansın 
heyeti umumiyesine riyaset edi j 
Yor. lkinciıi de konıey yani 
nıeclis içtimaı dır. Heyeti umu
miye içinden ayrılan bir encü
ınen mahiyetinde olan bu he
Yet te daima konferans heyeti u 
ınumiyesinin içtima ettiği mem 
lekette toplanır. Geçen sene he 
Yeti umumiye Atinada toplan.. 
dığına göre, konsey de Seli.nik
te içtima etmişti. Bu aene de 
konsey lstanbulda toplanıyor. 

Heyet· mi dün nev e'ye ak et 

Meclisin başlıca vazifesi, ge
çen heyeti umumiye içtimaınm 
kararlannı tatbik, umumi içti
ınaın ve komisyonların dahili 
nizamına ve takip edecekleri 
ınesai usullerine ait nizamna
ıneyi tesbit ve gelecek konferan 
aın İçtima mahallini ve ruzna
IDesini tayinden ibarettir. Yani 
geçen heyeti umumiye içtimaı
nın itlerini tasfiye ve gelecek 
heyeti umumiye içtimaı için ha 
Zırlık ruahiyetindedir. 

Balkan konferansı içtimalan, 
henüz ikinci senesini idrak et
llıit olmıakla beraber, Balkan 
IDemleketlerinin siyasi, iktısa
di ve fikri hayatlannda hususi 
hir yer işgal etmeğe başlamış
tır. Türk milletinin, Balkan bir 
liği fikrini ne kadar benimsedi· 
ği, geçen lstanbul konferansın 
da milli tezahür şeklini alan sa
ınimiyetten de anla§ılmıştı. 
Konferans gerçi gayri resmi he 
Yellerin murahhaslan arasında 
içtimadan ibarettir. Fakat res
ini mahiyeti olmamaaı, konfe
rans İçin bir zaaf değil, belki 
lıir kuvvet te§kil eder. Mümes
ıilJer, resmi memurların tabi 
oldukları kuyut ile mukayyet 
olsalardı, içtimalar daha az aa
ınimi hava içinde cereyan ede
lıi!irdi, esasen, Hasan Beyin ev 
'9eJki gün nutkunda söylediği 
lfibi, "Tekzibe maruz kalmaya
cağımı hemen hemen iddia ede 
rek diyebilirim ki, hülrumetleri
llliz de aynı fikirlerle, aynı ide
alle mücehhez olmasalardı, bu 
lllülakat ve içtimalanmızı ken
diliğimizden bu derecede kolay 
laştırmazlardı." Hasan Beyin 
hU sözleri, konferansın hükii
llıetlerle olan münasebetinin 
?1ahiyetini en veciz bir tekilde 
ifade etmektedir. 

Dünya, harbi umumiden beri 
ieçirdiği en müşkül seneleri 
Yatayor. Aksayı Şarkta isim
den başka harbin bütün hususi 
Yellerini cami olan bir mücade 
le batladı. Amerika ile Japonya 
llın münasebatı gerginletti. Gar 
lıi Avrupa devletleri, beynelmi 
le) borçlar ve tamirat meselele 
l'İni halledemiyorlar. Vaıati Av 
kupada da vaziyet gergindir. Bu 
armakarıtrk dünya içinde Bal 

kanlar iftihara şayan bir İıltiı
na letkil ediyor. 

Beynelmilel münasebetlerin 
tanzimi yolunda aarfedilen me
~llinin en müımiri, coğrafya iti 
,..rile biribirine yakın olan 
~Jeketler arasında anlatma
,ardır. Bugünkü aııartiden do
lf,acak yeni nizam içinde hu 
lıunrevt itiliiflann rolü çok mü 
lı1 İın olacaktır. Son zamanlarda 
•ka.ndinavya memleketlerinde 
~e bu cereyan almıt yiiriimüt
liJr. Balkan birliği de bu yeni ni 
:tamın bir rüknü olacaktır. 
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Changhai'da ecnebilere mahsus imtiyazlı mmtakadan bir kısım 

Changhai' da yarım milyon Çinli 
kan, ölüm ve ateş çemberi içinde! 
Japonlar evvela tayyare bombaları ile ortalığı 
cehenneme çevirdiler ve sonra şehre girdiler .• 

Vaziyet son derece vahamet peyda etmiŞtir. Çinliler 
de Changhai'a doğru kuvvetler sevkediyorlar 

[Aksayı Şarktan gelen ha- CHANGHAY, 29 (A.A.) - Ja-
berler Çin - Japon münaseba- pon kuvvetleri başkumandanı saat 
tının had bir safhaya girdiğini 4,25 te Changhai'in Çin ınıntakası-
bildirmektedir. Şimdiye kadar olan Chapei'in tayyarderle bombar-

dıman edilmesine emir vermittir. 
ihtilal Mançurya'ya ait idi. 

Dehıet gecesi devam etmekte-
Bu ihtilafın Çinliler arasında dir. Chapci'in yarım milyon Çinli 
doğurduğu hisler nihayet halkı, Japon ı:ıitr;U.vö ıerinin ateş-
Şanghay'da bazı Japon tebea- !eri sokakları yakarken tahkim ettik 
sına karşı tecavüzlere müncer leri evlerine çekilmif bulunuyorlar-
o/muştu. Japonya bunun üze- dı • 
rine tebaasına karşı yapılan te Bombardıman başlıgor 
cavüzlerin tamirini talep eder ŞANGHA Y, 29 (A.A.) _ Ja-
bir ultimatom tevdi etti. Ulti- pon tayyareleri, geceden beri çıkan 
matomda mütecavizlerin tev- Changhaide ecnebilerin imtiyazll bir yanııının devamile yanmakta o-
kiii, tecavüze ug"rayan teba- lan Şanghay'in Çin mmtakaaı Cha-

J 
mıntakaları ile Çinlilerin bulunduk pe,i'in bombardıman etmektedirler 

aya tazminat itası ve aponya Jarı yerler [Ok İ§areıi Japonların Her iki muha11m kuvvet kendi vazi. 
aleyhine propaganda yapan ce . b .1 , ..... ld. •. yellerini tahkim ile uiFra•bklann-

d girdikleTI ve ıı.ı enın vu ...... ge ıgı ---. 
miyetlerin dağılması var ı. d~ .timdi müsademe biraa hafifi.,. 

Ultimatomu alan Şanghay Cba,,-i mıntakasmı gösteriyor] rntftir. 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün gün

düz ve gece geç vakte kadar 
Dolmabahçe sarayında daire 
/erinde meşgul olmuşlardır. 

Gece saat 23 buçuğa doğru, 
saraydan çıkarak Beyoğluna 
gelmişler ve bir cevelandan 
sonra Türkuvazı teşrii buyur 
mu§lardır. Gazr Hz. burada 
bir müddet istirahat etmişler 
ve varyete seyretmişlerdir. 

* *. 
Dün Ankaradan gelen 

Meclis reisi Kazım Paşa 
Hazretleri, sarayda Gazi 
Hazretlerine mülaki olmuş
lardır. 

ıı..--------------------~-
Meclis reisimiz 
Dün geldi 
Avrupada tedavide 

bu!unan refi
kalarını bekliyecekler 

Çin hükumeti, Japonya'nın -~aponl.ar, on ilci mu.hribin getire- Meclis Reisimiz Kfizım P~. Hz. 
bütün metalibatım kabul edece cegı takvıye.Jnıvvetlerıne İntizar edi B. M. M. reisi Kazım Pata yorlar. 
ğini, fakat Japon aleyhtarı Hz. çocuklarile birlikte, dünkü 
cemiyetleri dağıtmak mümkün Ölenlerin mikdarı müthişi trenle Ankaradan şehrimize gel 
olmadığını bildirdi. Ultima- ŞANGHAY, 29 (A.A.) _Yapı miş, Haydarpa§a istasyonunda 
tomun müddeti geçen perşen- lan bombardımanı görenler, müda- riyaseticümhur ki.tibiumumisi 
be günü akşamı hitam buldu- faaaız bulunan ve kapılarının kapalı Tevfik, Seryaver Rüsuhi, Re-
ğundan Japon askerleri hare- olma1ı haıebile beynelmilel imli §İt Galip Beylerle diğer bi.r çok 

· ı d · yazlı mıntakıuına girenıiyen Ch~- zevat tarafından istikbal edil-kete geçmış er ır. pei'in 200 bin balkının bombardı-
Aksayı Şark vaziyeti Ame- ınan dolayısile verdiği telefatın çok miştir. Paşa Hz. Haydarpata-

rika ile Japonya münasebatını yüksek olduğu kanaatini izhar edi- dan Ankara motörile Dolmabah 
gerginleştirmişti~. Her h~ld~ yorlar. çe sarayındaki dairelerine git-
ba hadise tevessu etmek ıstı- Yangın imtiyaz mmtaka11nı teh- mişlerdir. Meclis reisimiz, ken-
dadmı göstermektedir. Aksayı dit ebnektedir. Binlerce Cin askeri dilerile görüşen gazetecilere 
Şark hakkında gelen son ha- o;n ordusundan bir kol Nankin'den Şangbay'a gefmektedir. şunlan söylemiştir: 
betler ıınlardır:] (Devamı 2 inci sahifede) ' "- Avrupada tedavide bulu 

ş •• •••• •••' '' "'' ''' '''"' ••• ....... ••••••••' '' '"''' '' ''''''''''' ''' •••~ nan ailemin 1stanbula avdetini ... k .......... ~ ........ ~ ... f~rans murahhas-J . :~::::s~ea!:ı~:::ı~e;~sd~:;; 
de en mühim müzakere mevzuu 

larına zıyaf et verildi nu yeni bütçe tetkil edecektir." 

Tahrandaki 
Heyetimiz Kosey'in dünkü içtimaında akalli

yetler işi münakaşa1arı mucip ol& ----
Dün Moskova yolu 

ile haraket etti 

Dün Sultanahmet'te 
on bin kişi 

kuran dinledi .. 
Sekiz güzel sesli hafız biribirini 

takiben muhtelif sureler okudular 

Surf.!leri dercediyoruz 
Sultanahmet camii dün mahteri ll'!R'Jt.e'"~ır.';:"15l::;;::~~-~'1 

bir kalabalığa oahne oldu. 
Mübalağazıs on bini geçen kesif 

bir halk kütlesi camiyi doldurdu. 
Ve yavaş yavaş büyüyen bu kütle 
Sultanahmet meydanına taşb. 
Şehrin en gü~eı aeali, en şöhreüı, 8 

hafızı dün bu camide en ııüzel usuller 
le Türklere kendi dillerile kendi ki
taplarını okudular. Dinliyenleri ağ
lattılar ve caminin kubbeıinde akiı· 
ler bıraktılar. 

Daha saat 11 e gelmemişti. Sul
tanahmet meydanına çıkan aralık 
sokaklardan küme küme insanlar 
caminin büyük kapdanna doğru i. 
lerliyorlar ve kapı önünde kaybolu
yorlardı. ' 

- Ne iyi intihap ettiler? Rahat 
rahat kur'an dinleriz, bu koca cami 
imkinı yok dolmaz, diyorlardı. Fa
kat yandıyorlardı. Aradan daha ya
rım saat geçmemit, koca cami dol
muı ve içeride adım atacak yer kal
ınamııb •. 

Türkçe kur'an dinlemek için Bo 
ğazın en uzak yerlerinden, Adalar
dan, Anadolu sahilinden, civar köy
lerden ııelenler vardı. Koca Sultan
ahmet camisi bile hunlara dar gelmif 
ti. Ezandan çok evvel gelen hafız. 

Hahzlar kuran okudukları yerde 
lar bile içeri ııiremiyorlar, dıtancha 
beldiyen halkı teaelli ediyorlar: 

- Ben yarın Fatihte okuyaca.. 
ğım, 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Veremle mücadele cemiyetinin dünkü içtimaı 

Murahhaslarımız trenin 
den evvd 

haraketin 

TAHRAN, 29 (Milliyet) -
T e"..fik Rüştü Be~ ve maiyeti 1 
erkanın tayyare ıle Bağdada 1 
hareketleri mukarrerken, b:rkaç 

1 fa~~!ü~o!"~:r::~:~i:ı:::::ui: Verem mücadelecileri 
gitmesi üzerine, bu seyahatten d• 
sarfrnazer etmeğe mecburiyet b J d • k A t • 
~:·;~1~7ı:~:~:i~tB·~~'!ha~:~: e e ıye en şı aye çı 
kıy o ruz 

Cenevre 
Heyeti gitti 

OSMAN Hasan Beyin evvelki günkü 
rutkunu dinleyenler, ilk Balkan 
11lın sesini de ititmitlerdir. Ha- Askeri müşavir Cevat 

Sokakları güya temizletirken vere
min tevessüüne sebep oluyormuş •aıı B., "Dünya bilsin ki harp kı Paşa bugün Zeyfindag" l 

"ılcımı Balkanlardan ~-1.-aya-
~ Ankaradan gelecek Verem mücadele cemiyeti aene-

Ctıktır" dediği zaman, bir milli Murahhaslar Galatasarayda verilcıı miisaınerede Falih Rıfkı lik kongreıi dün ıabah aaat onda 
trup reisinin ag' zile deg" il, Bal- ı ı ) · t 13 k d " 2 •ubatta Ccnevrede ı"çtı"rr :ı I Ş b Halkevinde yapdmııtır. 
lı: Balkan konseyi dün saat top anmış, saa e ~ ~r mu- ~ U att b ı K 
•nlı aıfatile söz söy:üyordu. d H J t d tm t Ev edecek olan tahdidi teslihat kon 8 :lŞal Or 1 ongreyi açan Ali Pata kongre-de Yıldız sarayın a asan >.a cera .na evam e lf ır. - 1 ye muvaffakıyet temenni ettikten 

d (D 5 ' · IJ 'f d ) (Devamı 2 inci sahifede) Ahmet ŞÜKRÜ (Tı·abzon) Beyin riya1etin e cvamı ıncı sa 1 e e ıonra, kiotibi umumi Tevfik Bey ,.,. 
.................... ııııim ......................................................................... __________ ~~~ 

nelik merkezi umumi l'aporunu oku 
mağa başladı 
. Rapora nazaran cemiyet orta sa. 
nıf halka mahsus bir sanatoryom 
açmak icin l"febbüıe ~,.; • ..,...:~ .. 

(D,,varr.ı Z lnci sahifede) 



Sadrazam Sait Paşa ve 118 
kuruş 30 para 

Sait Paşa - Mahmut Nedim Paşa- ~ecmettin 
Efendi- Hakkı Bey- Rumelihisan hamamı
Büyükdere hamamı - Yarım milyon frankhk 

Emlak - 118 kuruş 30 para 
1317 senesinde sadrazam ma 

zulü bulunan Şehbender zade 
Sait Pqa yarım milyon altm 
frank kıymetinde emlak ve akar 
aldı. Bu alım, ıatım meselesini 
Avrupa matbuatı mevzuu bah
setti ve alelhuıuı T empı gaze
tesi tafıili.t verdi. 

Bu alım, ıatımdan Sait Pa9a, 
a9inalanna bahsetmek mec
buriyetini hiıaedince: 

"- Ne yapayım? On çocu
ğum var. Bunların iıtikballerini 
dütüomek. bırakacağon serveti 
emniyetli bir telde koymak la
zım. Anm içindir ki paramı em 
lake yatmhm,, derdi. 

Gene bu münuebetledir ki 
Sait Pqa her sadarete geldik
çe Abdülhamidin sadaret maa
tınılan hariç olarak haziaei hu 
sadan maaı tahsisine tetebbüı 
ettiğini ve hazinei haHa muha
sebecisi Hüıeyin Fikri Efendi
ye tevdian para gönderdiğini 
ve fakat kendisi "sayei ıahi.ne
de dört yüz lira sadaret maa
şım var; dört yüz lira da hazi
nei hassadan tahsis buyrulması, 
teıekküründen aciz olduğum 
bir nimet ve iltifat ise de padi!a 
hımız efendimizin hakkı bende 
ganemde rayiğan buyurdukları 
bunca envaı mekarim ve ina
yat var iken bir de hazİnei has
salarma m~iye dört yüz liralık 
bir bar olmak bana giran gelür,, 
cevabını vererek ikinci ve üçün 
cü sadaretlerinde bu tahsisatı 
cedideyi kabul etmediğini söy
ler ve fakat diğer sadaretlerini 
mesk\ıtiinanh geçer idi. 

Sait Patanın hazinei hassa-
dan tahıisatı munzamma 
kabul etınediği halde 1317 
senesinde yarım milyon 
altın franklık emlak ve a
kar alacak kadar fazla para te-. 
..aküm ettirdiğine taaccüp etme 
melidir. Sait Paşa irtikap ve ir
tişa etmedi; belki de Abc:lülha
mitten ihsan aldı. Fakat b;.. ih
san almak hususiyetini dahi ıu
iistimal eylemedi. 

Sait Pqa son derece mukte
sit bir adam idi. Mahmut Ne
dim Pata ndaretinde mektup
çuluktan infiaalinden sonra 
-Ali Paıa hocası- Necmed
din Efendi ve anın evlatlığı 
Hakkı Bey ile yaptıkları bir 
yaz teneuühünde birinci gün 
Vefadaki hanesinden yaya ola
rak Rumeli Hisarına gitmi.f, 
geceyi Rumeli Hisarı hama
mında geçinnit idi. ikinci gün 
de gene Rumeli Hisarın
dan yaya olarak Büyükdereye 
gelmiş ve geceyi Büyükdere ha 
mammda yıkanma ile imrar ey 
lemit, yani bir otele nazil olma 
mrş idi. 

Neaneddin Efendinin verdi
ği malUınata göre ev masrafı i
çin büyük büyük defterler tu
tar, bakkaldan alınan kıyyesi 
otuz paralık tuza kadar o def
terlere kaydeder, evinde ha
mam yaktım::ayıp çoluğunu ço 
cuğunu çarır hamamına gı;;,.de 
rir, tarafı tabaneden konak ve 
at ve araba ihsan olununcaya 
kadar arabacı ve sais dahi bes
lemez idi. Hülasa mahiye mas
rafının 1300 kurutu geçmeme
sine itina eyler idi. Necmeddin 
Efendi Sait Patanın pek mabre 
miyetine dahil olduğundan ve 
yalan söylemek için dahi hiç 
bir mecburiyeti bulunm!ldığm
dan verdiği malumatın sahih o
larak kabul olunması zaruridir. 
Mühürdar Rlfat Bey gibi, Hüs 
nü Bey g'bi zevattan ba9ka evin 
de yemek yemit kimseye müaa 
dif olmadım. Sadrazam mazul 
lüğü zamanında yedi sekiz ıaat 
meclisinde - her pazar ve l:ier 
cuma günü - bulunup ta hususi 
işl~rini müzakere eden veyahut 
malümatı taribiyesinden iıtifa
de eyleyen bir zairin gördüğü 
ikı·;ım -karşılıklı içilmek ıartile. 
yaz, masası üzerine bir billur ta 
bak içinde bol bol do!durulmut 
üçür..cü nevi zıvanalı sigaradan 
ve u,.ak Horen Ağaya her iki 
saatte bir ısmarlanan §ekerli 

kahveden batka bir şey değildi. 
Bu derece idareli ve mümsik o
lan bir zabn irtişa ve irtikap et
meyerek ve hatta ihsan buıuıu 
nu dahi ıuiiıtimal eylemeye
rek para arttırmasına ve büyük 
büyük emlak ve akar almasına 
hiç te taaccüp olunmaz. 

Sait Pata, davalan oldukça, 
anların ciheti maliyesini bizzat 
kendisi idare eder ve Ufağı Ho
ren Ağayı takibata ıevkeylerdi. 
Horen Ağaya vereceği harç ve 
masrafı harç tarifesini tetebbü 
ederek vermeğe çalı§ır ve aciz 
kalıp meseleyi halledemez ise 
avukatına danııır idi. Hatta a
vukatile araıında garip bir ha
dile oldu. 

Sait Patanın avukatı günün 
birinde Ali Namık Beyden fran 
ıızc:a olarak fU tezkereyi aldı: 

"Papa vous dema.nde votre 
compte,, 

ki "Pederim ıizden hesabmı
zı istiyor,, demektir. 

Bir avukattan hesap iıtenilin 
ce o hesap ta devaire gidip gel
mek için sarf edilen paralar, ar
zuhallere, protestolara yapıftın 
lan pullar, mahkeme veznesine 
yatırılan harçlar , kalemiyeler 
ve alelhusus avukatın ücreti ve
kaleti dahil olmak lazım. gelir. 

Avukat tecahül gösterdi, Sa
it Patanın -malumu olan hisse 
tine nazaran. bu huıusta ne yol 
da hareket edeceğini anlamak 
istedi. Verdiği cevapta gene 
fransızca ve gel iti güzel: 

"118 kurut 30 para,, 
Yazdı. 

Ertesi günü Sait Patadan a
vukata bir mavi zarf geldi. Avu 
kat zarfı açıp baktı. içinde tek 
bir ıan altın, iki beyaz gümüş 
mecidiye çeyreği ve üç te bakır 
metelik, yani otuz para çıktı ki 
tam yüz on sekiz otuz para tu
tar. (O zamanın rayicinde bir 
altın yüz sekiz kurut sayılır i-
di) .•. 

Avukat bu zarfı ve bu para
ları kasasına koydu. Senelerce 
harcetmedi. Her gelen giden 
mahremine gösterir oldu. ,. ,. ,. 

Sadrazam Sait Patanın gara 
ibi ahvalinden -Abdülhamit li
ıanmdan olmak üzere- Tahsin 
Pata hayli bahsetti. Bu fıkra 
da ona zeyl olıun. 

Abdurrahman ADlL 

Cenevre 
Heyeti gitti 

(Ba~ı 1 ine/ sahifede) 
feranaına ittirak edecek heyeti 
murahhasamız dün akfamki e
kapre&le ,ehrimizden Cenevre
ye müteveccihen hareket etmit 
tir. Heyet,, konferansın içtima 
günü olan salıdan evvel Cenev
rede bulunacak ve bazı temas
lar yapacaktır. Heyeti murabba 
samız Sirkeci garında kalabalık 
bir kitle tarafından te§yi edil
mi,lerdir. B. M. Meclisi reisi 
Kazım Paşa, Sıhhiye vekili Re
fik, Vali Muhiddin, ıeryaver 
Rüsuhi Beyler ve daha bir çok 
zevat hazırdı. Riyaseticümhur 
bat katibi Tevfik Beyin riyase
tinde bulunan ve Bem sefirimiz 
Cemal Hüsnü, Hariciye vekile 
ti dördüncü şube müdürü Ab:lül 
abat, erkanıharp kaym•kamla
rından Fahri ve Nuri Beylerden 
mürekkep olan heyetimiz. 
den yalnız Ali Şurayı As-
keri azasından Cevat Pa 
fa eksiktir. Cevat P..a -
şa bugün tehrimize gelerk Ce
nevreye hareket edecektir. Ro
ma atatenavalimiz de heyete 
Cenevrede iltihak edecektir. Ha 
riciye vekili Tevfik Rüttü Bey 
şehrimize gelerek Cenevreye gi 
dinceye kadar, heyete Tevfik B. 
riyaset edecektir. 

-~·-·---------
Aero klüpte tedansan 

Dün aktam Türk Aero kulüp 
te bir tedansan verilmiştir. Çay 
da şehr:mizin birçok kibar ve 
tanınmış simalan b\llunmuttur. 

Drummond'un 
istifası 

Katibi umumi ısrara 
u ragmen 

istifayı geri almıyor 
CENEVRE, 29 (A.A.) -

Cemiyeti Akvam Meclisi, husu 
si bir celse esnasında mali ko
m;tenin asli ve muhabir azala
rının vekaletleri müddetlerini 
bir sene daha temdit ve 3 fazla 
muhabir aza tayin eylemiştir. 

Cemiyeti Akvam umumi ka 
tip Sir Eric Drummond'un iıti
fa mektubunu neşretmektedir. 

Mumaileyh, mektubunda is
tifasının 1933 senesi ilk 3 ayn~ 
dan itibaren muteber olll'.ULSı ar
zusunu izhar eylemiıtir. Mec
liı, 5ir Drummond'un istifuı
nı geri aldırmak teşebbüsünde 
bulunmuşsa da muvaffak olama 
mış, bunun üzerine bu baptalD 
her türlü karar ittihazını Sir 
Drummond'un katibi umumi 
kalması imkiıımu bulacağı ümi 
di ile gelecek içtimaına talik 
eylemiıti.r. 

Brüning - Litvinof 
mülakatı 

BERLlN, 29 (A.A.) - M. 
Brüning, Cenevreye gitmekte 
olan M. Litvinof ile görütmüş
tür. 

Fransız meb'usan 
meclisinde 

PARIS, 29 (A.A.) - Meb'u 
san meclisi, hava işleri ve F ran 
sız tayyareciliği bakkındr.ki mü 
zakereye bugün batlamıştır. 

Kaybolan 
T ah tel bahir 

Artık her türlü ümit 
zail olmuştur 

LONDRA, 29 (A.A.) 
Bahriye nezareti, M - 2 tahtel
bahri mürettebatının hayatları 
nı kurtarmak için hiç bir ümit 
kalmamış olduğunu beyan et
miıtir. 

LONDRA, 29 (A.A.) 
Resmen istihsal edilen maluma 
ta göre, ıimdiye kadar M - il 
ile muvasala temini mümkün 
bulunmaması hasebile mezkUr 
tahtelbahirde bulunanların kur
tarılmaaı için hemen hiç bir ü
mit muhafazasına imkan kalma 
mııtır. 

LONDRA, 29 (A.A.) -
M - il tabtelbahirinin ankazını 
bulmak için taharriyata faali
yetle devam olunmaktadır. An
cak, tahtelbahiriıı içinde bulu
nanları sağ olarak kurtarmak 
hususunda hiç bir ümit kalma
mıştır. Kral ile Kraliçe , bu ka
za neticesinde kaybolan gemici 
lerin ailelerine birer teesıür tel 
grafı göndermitlerdi.r. 

Fransız intihabatı 
PARlS, 29 (A.A.) - Le 

Matin gazetesinin yazdığına gö 
re teırii intihabat gelecek Ma· 
yıs ayının 22-29 uncu günleri 
arasmda yapılacaktır. 

Mareşal Fon Mankenzen 
PARlS, 29 (A.A.) - Ma

reşal Fon Mankepzen'in dün 
Tyrir'den gelerek Fyley'e vasıl 
olduğu haber veriliyor. 

Terki 
Teslihat --
62 kişilik Amerikan 

murahhas 
heyeti Avrupaya vardı 
ŞERBURG, 29 (A.A.) -

Terki teslihat konferanıımda 
Amerikayı temsil edecek olan 
heyeti murahhasa 62 ki9iden 
mürekep olarak dün aktam bu
raya vasıl olmuştur. 

M. Henderson Ceneflrege 
gitti 

PARlS, 29 (A.A.) - Bey
nelmilel tahdidi tealihat konfe
ran11 reisi M. Henderson Ce
nevreye gitmek üzere bu sabah 
saat 11 de Cenevre ıür' at katan 
ile Paristen hareket etınittir. 

M. Laval'i ziyaretler 
PARIS, 29 (A.A.) - Bey

nehnilel diplomasi akademisi 
heyeti murahhasası dün sabah 
M. Laval'i ziyaret etmiftir. Bat 
vekil bundan sonra, Cemiyeti 
Akvamın Mançuri komisyonu 
azasından olan ceneral Claudel' 
i ve öğleden sonra da M. Doga
lewıki'nin ziyaretini kabul eyle 
mittir. 

Bir tekzip 
LA HAYE, 29 (A.A.) 

Cava heyeti mürahhasası, Küba 
bükUmetinin teker zeriyat sa· 
hasının rakkamlarmm netrını 
talep ettiğine dair Glarak işaa 
edilen haberlerin doğru olmadı
ğını katiyetle tekzip etmekte
dir. 

Çin de vaziyet birdenbire vehamet kespetti 
(Ba§ı ı inci sahifede) 

J•ponfa, ıehre girdiler 
ŞANGHA Y, 29 (A.A.) - Zırh· 

lı otomobillere rakip olan Japon bah 
rİye lilab endazlan saat 23,15 te 
Cbapei cihetinden tebre ııirmeğe 
başlamıılardor. 

Hong Kow mmtakasında zırhlı 
otomobiller üzerinde bulunan Japon 
bahriye aıkerlerile fasılalı mitral
yöz atpŞi te:ıti edilmiıtir. 
ŞANGHA Y, 29 (A.A.) - Ja. 

pon kuvvetleri saat 1,30 da Chapci 
mmtaka11nın büyük bir kısmını ~ 
gal eylemiılerdir. Bu mıntakanın 
ıimale doğnı bir köıesini delen Ja
pon kunetleri, timdi tiddetle mu. 
kavemet eyliyen Çinlileri beynelmi
lel imtiyaz mıntaka11na doğnı ıürü
yorlar. 

fını yeniden tetkik etmit ve bugün 
menin muhteviyatında mutabık kaJ. 
mııtır. 

Mecliı reiıi, bu beyannamede Pi\ 
riı kararnamesinde münderiç taal•
büdab yeniden. teyid edecek ve ibti-
18fm Şangbay'a veyahut Çin'in ııııir 
kısımlarına sirayet.ine mani olmak i
çin mümkün oran her ıeyİn yapılma 
11 icap ettiğintfe 11rar ederi.k, son 
haİfüelerden mlitevcllit teessürlerini 
izhar eyliyecektir. 

Amerikanın flazigeti 
WASHiNGTON, 29 (A.A.) 

iyi malümat alan mabafile nazaran, 
Cemahiri Müttehide, Şanghay'da 
yalnız batma harekete ıeçmiyecek
tlr. 

Hariciye nezaretinin, Büyük Bri 
tanya'nın bu baptaki vaziyetini öi
renmek için bekliyeceği zanneclili-
yor. 13 Japon yaralısı gerideki ıey

yar hastanelere getirilmiştir. 
Çin kuvvetleri ağır zayiata uğ- Soflgetlerin flazigeti 

ramışlardJT. Çinlilerden 50 kadar TOKYO, 29 (A.A.) - Japon• 
zırhlı otomobili imtiyaz mıntaka11n- 1 yanın Harbin konsolosundan gelen 
dan ıeçerek şehrin Çin kıımma gir bir telgraf, Moıkova'dan aldıkları 
mek tqebbüsünde bulunmuı, fakat emre istinaden · Sovyet makamatuun 
Britanyalı gönüllülerin müsaade et- ıarki Çin yolu va11tasile Japon kı
memeai üzerine aeri dönmece mec- taabnın nakline müsaade etmedikle
bur olmuıtur. rini ve Çinlilere de bu müsaadeyi 

vermekten imtina eyliyeceklerinin 
Çin kuvoetleri yola çıktı zannedildiğini bildirmektedir. 
ŞANGHA Y, 29 (A.A.) - Nan- T k. d k. 1 ·ı · ,I 

kin mmtaka1ındaki 19 uncu ordu- o ıo a ı ngı ız •e1 irinin 
nun bir lasmile milli muhafız ı.rta11 ziyaretleri 
nın 3 fırka11 Şangbay'a mütevecci- TOKIO, 29 (A.A.) - lngili:z 
hen yola çıkanlm.ııbr. sefiri hariciye nazırını ziyaret etmit 

Japonların attıkları bir tayyare tir. Alınan haberlere göre ıefir Lon 
bombası beynelmilel imtiyaz mmta- dradan gönderilen talimat üzerine 
kası sokaklarından birine dütmüı Şangbaydaki vaziyet hakkında na
ve büyük hasarat ika etmiştir. in- zırdan malıimat iııttmittir. 
sanca za!f!at olmamışttr. Ş lı · J 

Cbapel'deki Çinli yaralılannın ang aya genı apon 
adedi 2000 kadar tahmin edilmekte- gemileri teldi 
dir. TOKIO, 29 (A.A.) - Şıuıabay-
Şanglıagda umumi gnıfl dan yeniden daha 9 harp gemisi gön 

derilmiştir. 
ilan edildi MANILA, 29 (A.A.) - Şanl'-

bay'e müteveccihen hareket etmek 
ŞANGHA Y, 29 (A.A.) - Çin emirlerinin verilmesi ihtimaline kar

ticaret odatr umumi grev ilan et- şı. dort mubı·ibin m~reUebatt,un 
miıtir. Bütün Çinli bankalar kapan hazır bulunmaları emrolunmuıtur. 
mıt ve itler tatil edilmiıtir. ŞAt~GHA Y, 29 (A.A.) - Ja-

Ya Cemiyeti akvam? pon aıkerleri Cbapei kasabasını iı
gal ve biraz sonra tahliye etmitler-

CENEVRE, 29 (A.A.) - Kuo- dir. imtiyazlı 11\Ifttakalann muhafa 
nintang'm Avrupadaki müme11ili M za ve müdafıuuı fçln lazım gelen 
Cbiu neırettiği bir l:ıeyıuınamede tedbiler alınmıttn". 
Çin - Japon ihtilafının vahim bir Olan olduktan sonra 
şekil aldığından, Cemiyeti Akvam 
Meclisinin göıterdiği atalet ve aciz- WASHiNGTON, 29 (A.A.) 
den ehemmiyetle bahıetmiıtir. M. Japonlarla Çinliler öğleden itibaren 
Chiu, Cemiyeti Akvam Meclisinin Şanghay'da mubasamab tatile ka
daba metin ve daha kat'i bir vazi- rar vennişlerdir . Bu haber, Londra 
yet almaamı temenni etmiıtir. da da resmen teyit edilmiıtir. 

CENEVRE, 29 (A.A.) - Cemi Nankin hükumet reisliji 
yeti Akvam Mecliıi, Şangbaydan 
alman haberler iiurine Çin.Jaon ib- ŞANGHAY, 29 (A.A.) - Nan. 
tilBfmnı tetkikine basrettiii celseyı· kin hükumeti reiıliğine, M. Ouang 

• bah Cbaing Ouei intihap edilmitti'r. 
cumarteaı ıa ına talik eylemiş-
tir. Harbinde de flaziget vahim 

M. Yen, dön ııece mecliıten şid- TOKIO, 29 (A.A.) - Harbinde 
detle hareket etmesini talep etmek- vaziyetin dalıa ziyade vabimleştiği 
ve misakın lt; Ye 16 mcı maddeleri. söylenmektedir. 
ni ileri sürmek buıuıunda evaınir 
telakki etmiştir. lngiliz - Bmerikan bahrf 

M. Boncour beyanatını nümayişleri 
okuyacak NEW • YORK, 29 (A.A.) -

Associated Prcss, gazetesinin Vas
CENE VRE, 29 (A.A.) - Dün- hin41ton muhabirinin verdiği bir ha 

onikiler komiteıi Çin • Japon ibtili- bere göre, Amerika hükumeti Şang 

hay ıularında lngiliz ve Amerikan 
donanmaları tarafından mütterek 
bir bahri nümayİf yap.lma11nr der
pİf etmektedir. 

Bir lngiliz gazetesi 
ne diyor? 

LONDRA, 29 (A.A.) - "Man
cbester Guardian,, gazetesi, Aluayı 
Şark vaziyeti hakkında yazdıiı bir 
makalede diyor ki: 

Japon qyasma kartı yapılan boy 
kot Şangbay'in itgali için kanuni 
bir mazeret vesilesi teşkil edebilmit 
tir. Fakat, Çinin büyük bir kıımı
mn istilaya uğramasrru haklı göste 
recek ortada b.içbir sebep yoktur. 

Avrupamn garbindeki devletleri 
Çin sahillerinde Mançuridekinden 
fazla menfaatlere sahip oldukların
dan Japonlann Şanghay mıntaka11n 
da yeniden ilerlemeleri İngiltere 
ile Amerikanın müşterek bir hareket 
te bulunmaımı tacil edebilir. 

Bugünkü vaziyet Çin - Japon 
ihtilafının daha baılangıcmda Ame
rika tarafından teklif edilmit olan 
mesai i,tirakini lngiltere kabul et
mit olsaydı bertaraf edilebilirdi. 

lu zayıt, ço ..,,,.._ u .. -

DAl(i 
Çinlilerin muhtırası 

Çin murahhasına göre C. Akva 
yapılacak şeyleri yapmamış .. 
CENEVRE, 29 (A.A.) - Çin murabaı heyeti Cemiyeti Akvam 

ıine kitibiumumi Sir Eric Drummond vaııtasile verdiği bir muhtı 
fU tebligatta bulunmaktadJT: 

1 - Cemiyeti Akvam azası olan Çin ve Japon hükiimetleri ara& 
bir ibtilif mevcut bulunmaktadır. Bu ihtilaf, Japonyanın Cemiyeti 
vam misakına riayet göaterilmiyerek ~" mülki, idari tamamiyeti 
l.İyasi iatildiline tecavüzde bulunm .. sından ileri ırelmittir. 

. ~ - Bu ihtilaf, Cemiyeti Akvam misakının her hangi bir mad 
mucıbmce ne hakeme ne de bir mahkemeye tndi edilmemiıtir. 

3 - Bu ihtilif Çin ile Japonya ara11ncla l.İyaıi münasebetlerin 
men inkitaa uğrama11 neticeıinl baııl edebilecek bir hadde varnuftJT. 

4 - Çin hükümeti meclise yaptığı bu tebliııatla "Cemiyeti 
mecliııinin misakın 11 inci maddeoi mucibince aldığı veya alacağı 
birlerin feshini değil, fakat munzam bir tedbir almak Ü%ere Cemi 
Akvam misakının ıo ve 15 İnci maddelerinin bu ihtilaf haldmıda tatbi 
iıtemektedir. Çin bükiimeti, meclisin bu iki maddede zikredilen mü 
l.İp ve zaruri her türlü tedbirleri alması için bu meseleyi mecliün t 
kine kat'i ıurette arzetmektedir. 

S - Bu maksatla Çin bökiimeti Cemiyeti Akvam meclw mı 
11 inci maddesi mucibince bu ihtilif hakkında 18 eyliil ı93ı tarihin 
beri mecliste cereyan eden müzakerelerde Çin munı.bbaa heyeti ta 
dan takdim ve tevdi edilen izahnamelerle evrakı müıbiteyi zikre lüz 
görür. Ve bu vesikaların Çinin güttüğü davanın İzahını ve esbabı 
cı"besini tqkil ettiğini bu tebliptla beyan eyler. 

ihtisas mahkemeleri teşkilatı 
ANKARA, 29 (Telefon) - Adliye intihap encümeni ihtisas 

kemelerinin hak.im, müddeiumumi ve müstantilderini intihap eımq • 
Encümen bu intihap için azami itinayi göatermiş ve mevcut iki bin 
fazla hakimlerimizin sicillerini tetkik ederek, bunlann içinden iki -
nü ıeçmiş ve bu iki yüz kişilik liste dahilinden on alb bakim, on altı m .. 
deiumumi ve on alb müstantiği tefrik etmittir. 

Tanzim edilen liste ali tasdike arzedilmiıtir. 

Bir evlat, babasını öldürdü 
ANKARA, 29 (Telefon) - Evvelki gÜn Hasan oğlu köyünde bir 

nayet olmuı ve bir evlit babasını odunla başına vurmak suretile öldürm 
tür. Satılmış iıminj taııyan katil, babası maktül Şükrü ile evinde kav 
etmiı. ve o sırada eve gelen Osman isminde diğer bir genç aralanna · 
rek, bunları ayırmağa çahşmııbr. Oıman Satdınqı kolundan tu 
odadan dışarıya çıkaracağı sırada, babası oğlunu itmiş ve bir de tokat 
muıtur. Satılmış bunun üzerine hiddetlenerek, kapının yanında dur 
kalınca bir odunu kaptığı gibi babasının kafasına indirmiı, ve ölümü 
ıebebiyet vermiştir. 

Dün vak'a mahıtlline Ankara müddeiumumi muavinlerinden Ferh 
Beyle Sulh hakimi gelerek, tahkikata başlamışlardır. 

Ayni köyde dün sabah iki kardeşin kavgatr neticesinde bunlardaı 
birinin yaralanma11 ile neticelenen bir vak'a olmuttur. 

Küçük kardeı ağabeyini bıçakla muhtelif . erlerinden yaralamıt v 
yaralann ehemmiyetine binaen, köyde tahkikatla metgul bulunan adli 
heyeti maznunu tevkif, yar.alıyı da aralannda topladıkları para ile trent 
bindirerek, Ankaraya hastaneye sevketmitlerdir. 

Recep B. Afyonda C. H.fırkas 
binasının resmi küşadını yaptı 

AFYON, 29 (A.A.) - C. H. Fırkası katibi umumisi Recep Bey 
tebrimize gelmit ve iıtaıyonda meb'uılarımızdan Haydar ve Cemal Bey 
lerle Vali, Kolordu Kumandanı ve ıebir mümeuilleri tarafından istikbal 
olunmuştur. 

Oğleden sonra havanın soğuk olmasına rağmen binlerce balkın iştira 
kile C. H. F1Tka11 binasının reımi küşadını yapmışbr. Bilabara binanın 
büyük ıalonunu hıncahınç dolduran halk ile muhtelif mevzular üzerinde 
müsahabede bulunmuştur. Recep Bey bundan sonra yeni yapılan Cüm
buriyet Mektebinin de resmi kü§Bdmı yapmıfhr. Aktam, fırka heyetinin 
terefine tertip ettiği ziyafette bulunmuttur. 

lzmir mektepleri de tatil edildi 
IZMIR, 29 (A.A.) - Grip salgın surette devam etmekte olduğundan 

evvelce bir hafta müddetle tatil edilen mekteplerin tatil müddeti ıuh.bn 
on üçüne kadar temdit eclilmiıtir. 

Bir doktorun hayırlı teberruu 
MANiSA, 29 (A.A.) - Şelırimizde •efat eden doktor Senet Bey, 

ölmeden evvel kliniğindeki bütün alit ve malzemei ıdıbiyesinil , memle
ket hastahanesine terketmiftir. llu malzemenin on bin lira kıymetinde 
olduğu tahmin edilmektedir. 

ViYANA, 29 (A.A.) - M. Bureacb yeni kabineyi t"flôl etmiştir. 

Amerika da bir tarife ~ir arkadaşımızı 
projesi Daha kaybettik 

VAŞiNGTON, 29 (A.A.) - Dün ·matbuat alemi kıymetli 
Ayan meclisinin maliye encü- emektarlarından birisini daha 
meni, demokratlar tarafından kaybetti. Uzun seneler lstanbu. 
teklif ve meb'usan meclisince lun muhtelif gazetelerinde çalış 
9 kanunusani.de kabul edilen ta mıt arkadaılanmızdan muallim 
rifelere ait bir kanun projesini Mübahat Bey irtihal etti. Mü
taıvip etmemiıtir. bahat Bey ıon senelerde yalnD 

varidat bulunursa bir dispaıuer ya- gazete karilerinin değil, Türki
pılma11 için heyete salibiyet veril- ye ilim aleminin de tanıdığı biı· 
eli. sinia olmut, Alman mütefekkir 

Milli merkezi veremle mücadele !erinden Gasaon'u tercu··meye 
cemiyeti tqeldriil ettiği takdirde, 
ona iltihak edebilmek için merkezi batlamıftı. Mübahatın ölümü 
umumiye ..ıa!ıiyet verilmesi kabul pek ani olmuttur: Bir hafta ev
edilcli. vel diti ağnmıya baılamıt, dit 

Azadan Ki.zım Nami Bey sokak- apıe yaparak, boğaza inmiı, ne 
lamı temizliğine Belediyenin dik- • ced ka 
kat etmediğinden ıikiyet etti ve so tı e n tesemmümü yüzün
kaklarm fena ıekilde temizlendiğini den vefat etmittir. Cenazesi bu 
söyledi. Azadan bir çokları da Be- gün öğle vakti Kadıköyünde Al 
tediyeden mütteki idiler. Belediye- hyolağzındaki evinden kaldın
nin sokakları ıulatmadan süpürtmek 
le vazifeıini ıuiistinıal ettiği kanaa lacak ve aile kabristanına def e 
tinde olanlan vardı. dilecektir. Mübahat Beyin ölü-

Orhan Tabıin Bey radyo ile pro mü yalıuz matbuat arkadatlan
~agan~adan iıtifade edilmea.in.i tek- nı değil, Almanca muallimliği 
lif eVtti,ldkbaa~I olundu. t ııttiği Çengelköy lisesi talebeıi-

a e gı preven eryomunuıı , I b"" _ . d ki .. . 
tevıii için tqebbüsat yapılması ı.a., e ';'t~ ta~ı r. arım mutees.sır 
rarlaştmldrktan sonra içtim:ıa niba- etmıştır. Aıleaıne ve talebcsıne 
yet verildi. ' beyanı taziyet ederiz. 
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Müze idaresi .. 
Ekonomi 

Kömür ihracatımızı 
nasıl tezvit edebiliriz? 

Belediyede 

Beyoğlu 
Hastanesi 

Yeni bina yapılarak 
tevsi edilecek • •••••••• 

Zonguldağın acilen alınması la .. 
zım gelen tedbirlere ihtiya~ı var 

Şehir meclisi şubat içtimaı 
devresinde Beyoğlu hastahane
sinin tevsiine ve yatak mikdarı 
nın çoğalmasına karar vermiş· 
ti. Fakat belediye şimdiye ka

Kömürlerimizin hariç piyaııalar
da revacını temin için ciddi mesai 
sarf edilmektedir. 

Ereğli ve Zonguldak havzasının 
bu ıiyah ce•herinden hakkile istifa
desi için birçok tedbirler ileri sürülk 
ınektedir. Alınması lazım gelen 
tedbirleri şu suretle hülasa etmek 
ınümkündür: 

Zonguldak limanında tabmilatı 
tevıi, tanzim ve tahtı emniyete ~· 
ınak lizımdır. Zonguldak en çok ıh 
racat yapan bir iıkele olduğu hal
de, bütün vesaiti iki sabit ve hur
da vinçten ibarettir. Bu limana biç 
değilse dört beş tane daha seyyar 
vinç iliveıi lizımdır. 

Kömür varonJarı iıe ihtiyacı 
kat'iyen karşdayamıyacak bir radde· 
dedir. Vagonların bir hayli arttırıl
nıaıı lizım değil, elzemdir. 

Zonguldak limanı dalga kıranı
nın hiç değilse, bir miıli daha tem
didi tahmilatın selameti için lazım· 
dır. Bu tedbirlerin hem ihracabn 
tezyidi, hem de vapurları her za. 
ınan tehdit eden fırtına tehlikesinin 
i:ıaleıi için müsbet bir tesiri olacak 
tır. 

Zengin ocaklara malik bulunan 
l<azburun umumi harp esnasında 
hattı havai ile Zonguldağa raptına 
teşebbüs edilmitti. Bu hattın yapıl 

· ınaaı çok faydalı olacaktır. Gene 
bu havzanın en iyi ocaklarına malik 
bulunan Çamlı ve Kandilli ocakları· 
nın da Ereğli limanına birer hattı 
havai ile raptı zaruri görülmekte
dir. 

Bütün bunlara Ereğli limanı da
hilindeki enkazın çıkanlmaaı da Ui
"e olunmaktadır. 

Pamuk cinsi ıılah 
edilecek 

Ziraat Vekaleti memleketimizin 
büyük servet membalarmdan biri o 
lan pamuk ziraatine büyük bir ehem 
ıniyet vermektedir. 

V eki.let, pamuk cinsinin ı~lahı 
İçin bir usul tertip etmiştir: 

Doktorların 
Dünkü içtimaı 

----
Sıhhiye vekili 
şerefine bir 

uyafet verilecek 
Etıbba muhadenet ve teavün ce· 

nıiyeti aylık heyeti uMumiyesi dün 
Yapıldı. 

Cemiyete yeniden ıirmek istiyen 
birçok azanın teldifle.-i kabul edil
dikten sonra, Ankara Sıhhiye müdü 
rü Şuayıp Nuri Beyden gelen bir 
mektup okundu. Bu mektupta ce
miyetin sigorta sandığile Ankarada-
1.i bütün doktorların alilıadar oldu
ğu ve girmek iıtedikleri yazılıyor· 
du. 

Bu teklif memnuniyetle karşılan
dı ve derhal teklif varakaları gönde 
ı-ilmeaine karar verildi. 

Adananıa yetittirdiği pamuk pi- dar buna teşebbüs etmemişti. 
yasada fazla rağbet görmemekte- Hastahanenin alacağı yeni şe
dir. Elyafının kısa olması,. mod':"' 

"hl dak ekik- kiJ için ~imdi bir ke•if planı ya-fabrikalarm tezga arın ı m , • 
lere uymaması, buna ıebep olmakta- pılmağa başlanmıştır. Bu pili.
dır. . . . d na göre binanın idare kısmı ile 

Ayni zamanda alestıkıyetı e hastahaneye ait paviyonların 
ki.fi deiildir. Mısır ve Amerika.da arasında yeni bir bina yapılacak 
dönüm batına alınan bet yüz kilo-

d d ·· kil da faz tır. Bu suretle hem yatakların ya mukabil A ana a yuz o n • 
la hasılat pek nadir görülmektedır. mikdarı çoğalacak, hem de ye
Bu itibarla çifçinin sarfettiği emek ni bina daha sıhhi olacaktır. 
ve parayı karşılamamaktadır. Beyoğlu hastahanesinde şimdi-

Gerci Ziraat Yeki.Jetinin Adana· 
daki pamuk istasiyonu yerli envam ye kadar daha ziyade kaza, ci-
ıslahına çalıııyorsa da bu defa da· nayet ve saire hadiselerle yara· 
ha esaslı ve daha cezri bir tedbir laınanlar tedavi altına alınıyor
dütünülmektediı· . Bu tedbir. de A· du. Hastahane tevsi edildikten 
merikalıların uzun seneler ugraıtdıl ıonra yalnız yaralılar değil, di
tan sonra tertip edip Upland iomin h 1 d k b 1 d'I k 

k h A g" er asta aı· a a u e 1 ece verdiklen ideal pamu to umunu 
dana icin kabul etmektir. tir. 
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sene Adana ovaıırun bir nıs
fı kordon altına alınıp Upland to~u 
muna tahsis edilecektir. Bu tedbır 
ikinci ıene ovanın diğer nısfında ~ 
tatbik edilince iki sene zarfında bü· 
tün dünyaca tarunmıf, elyafı uzun 
ve bütün evsafı matlU.ba ve mak
buleyi haiz çok iyratlı, mütteriıi ha 
zır Teksa;.n bu pamuğunu yerlileş 
tirmelc kabil olacaktır. 

Peynir ihracatımız 
İhracat ofisi peynir ihracatı· 

nm hükUmet tarafından kon
trol edilmeıi için bir niızamna
me tertip etmittir. Nizamname 
Şurayı devlette tetkik edilmek 
tedir. Nizamname yakında lktı 
sat vekaletine iade edilecektir. 
Peynir nizamnamesi mucibince 
hariç memleketlere gönderilen 
peynirler muayene edilecek, 
yağlı ve yarım yağlı ve yağsız 
olduğuna dair tenekelerin üzeri 
ne etiket konacaktrr. Y apdan 
muayene neticesinde yağsız 
peyniri yaıflı diye ihraç edenler 
den ceza alınacaktır. 

Yer altındaki 
Eserler 

Müzeler idaresi hafri· 
yat için 

tetkikat yapıyor 

Darülaceze balosunda 
milli danslar 

Darülaceze menfaatine ola
rak ıubatın dördüncü perıembe 
günü aktanıı verilecek baloda 
milli danslar raksedilecektir, ve 
bu danaları aile kız ve gençleri 
oynayacaktır. Fikir vali ve be
Jediye reisi Muhiddin Beyindir. 
Dün Nitantaşında HarMye cad 
desinde vali konağında bazı da 
ve.tlilerin ve ezcümle gazeteci
lerin huzurile bu hazırlıkların 
provası yapılmıttır. 

Hariciye müıteşarı 
Ankaraya gitti 

Hariciye müsteşarı Numan 
Rifat Bey dün akşamki trenle 
Ankaraya hareket etmiş ve pek 
çok zevat tarafından t"!yi olun 
muttur. 

Atlar ürkünce .. 
Arabacı Sakip arabaaile Sa

matyaduı geçerken beygir bir
den bire ürkerek arabayı alabil 
diğine ıürüklemeğe batlamıttır 
Hayvan durdurulamamıt ve sür 
atle araba Mahmutpaıa camii
nin önüne kadar gitmittir. O· 
lanca hızile koıan hayvan cami 
in önünden geçmekte oluı kun
duracı Y akup Efendiyi araba
nın altında bir müddet sürükle 
mit omuz kemikleri kırılmıt 

' -ve batından da agır surette ya-
ralanmıştır, Hayvan mütkülıi.t
la durdurulmuıtur. Y akup E. 
fendi hastahaneye götürülmüş
tür. Vak'a tahkik edilmektedir. 

Halkevinde lzmi r gecesi 
Halk birliği derneği Halkevin

de lzmir geceıi tertip edilecektir. iz 
mir gecesinde 1 zmirin halk şarlala
rı ça1ınacaktır. 

hafriyat yaptıracak 
Poliste 

Karagöz 
Oynatırken. 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Naşit tiyatrosunda bir gece ... 
Lamba parladı, beı 

alh oda yandı 

Naşit Bey yokken, ortalık sütliman, san'atkar 
sahnede göründüğü gibi bir alkışhr başlıyor •.. 

Evelki gece saat 21,5 ta Üsküdar 
da Topta,mda imam Bahri Efendi
ye ait dükkanda karagöz oynatmak· 
la meşgul Reşat ve refiki Naci E
fendilerin tavana astıkları lamba 
parlamı§, dükkanın üstündeki iki 
oda kamllen ve Camcı hanının üç 
odası k&.mi•en, iki odaıı da kısmen 
yanmııtır. 

Oruçlular için ezan saati - Hanımelinin ramazaniyeliği nedir? -
Ramonanın türkçesi - Naşit Beyin sahnedeki ismi: Şampanya -
Naşide göre yankesici kimdir? - Şu nimetin hayrını görmeyim 

Gelin telile duvağile, güvey çepkeni poturile ..... 
Evvelki gece 3,[; ta Tavuk pazann Saat ezana yaklaşıyor. Teş• 

da medrese sokağında Baltayan ve bih belki yerinde düşmedi am
y orginin kere•te .iınal~thanes~de~ ma, akşamcılar için kerahat 
yangın çıkmı,, ve ıınali.thane kamı· vakti ne ise oruçlular için de 
len yandığı halde söndüriilmüıtür. kt" 'd O boz ezan va ı o ur. ruç ma 
100 lira bozdururken j saati yaklaştıkça sabırsızlık ar 

tar. Tıpkı hasretliye kavuşmak 
~nkapanında Turgut sokağında üzere bulunan bir sevğili gibi, el 

mukım Hasan ve izzet namlarında k · ·· 1 h 1 
şahıslar Omerabit hanında Ali Ra- aya tıtrer, goz er ~oa md u

1
r ~-

miz Beyin yazıhanesinde 100 lira · şır, yürekte çarpıntı zıya e eşır. 
lık bütün parayı bozdurmak sure- Eğer tütün tiryakisi oruçluların 
tile 30 lira çalınıılardır. akşam saatinde nasıl bir hal al 

Mazn~nl~r yakalanarak mahke· dıklarını yakından görmek is-
meye verılmttlet·dir • • · B · tersenız, tavsıye ederım eya· 

Dört piliçi çalıyordu zıt camii avlusunda inhisar ida
resinin açtığı tütün barakasının 
önünde yarım saat kadar bekle
mek zahmetine katlanın! 

Yersiz yurtsuzlardan LUtfi Gala 
tada Arşın sokağında tavukçu Todo 
rinin 4 adet kesilmiş pilicini s&lıP 
kaçarken yakalanmıştır. 

Hizmetçiye dayak 
Beyoğlunda Meşrutiyet cadde

sinde Esperans otelinde hizmetçi Ek 
telya otele gelen biri tarafnıdan 
bastonla döğülmüttür. 

Taşla baş yardı 
Üsküdarda Solak Sinan mahalle 

sinde oturan Neşet ile arkadatı Re, 
şat iskambil oynarken kavga çdıar
mıt~rdır. Netet Reşadı batından 
taş ıle yaralamı,tır. Carih Neoet 
yakalanmıştır. 

Hava gazından 
tesemmüm 

. Tabtakalede Simitçi ~anı ittisa
linde çamatırcı izzet ağanın dükki.
nındaki hava gazı boruıu delinmi§, 
ve mezkiir dükkanda b11ltinan çırak 
Hüseyin ile ldriste tesemmüm ali.
imi görüldüğünden her ilıiıi de be. 
rayi muayene zabıta tabal>atine l'Ön 
derilmiılerdir. 

Darülace.ze civarında 
ölü bir çocuk 

Darüliceze binaıınrn eczane,.. 
muttaııl bahçesinde ölü bir ~oeuk 
bulunmuıtur. Keyfiyet derhal Jan
darmalara haber verilmiı ve mehellj 

ne müddeiumumi muavini celerek 
tahkikat yapmıttır. 

Bu tahkikat neticesinde bir müd 
det evvel idareye hademe olarak alı 
nan Muhıin krzı Eminenirı hamile 
olarak bir çocuk doiurdufu anla
tılmqtır. 

Ceset morıa gönderilmit kadın 
da berayı muayene Tıbbı adliye sev 
kedilmittir. Keyfiyeti Darülaceze 
idaresi de aynca tahkik etm~kte
dir~ 

Feci kaza 

Satış barakasının camekanı 
da bir tiryaki için az imrend" i· 
ci değil ha •. Altın sarı11 rengin 
de saçak saçak Yıenice tütünle 
ri, kırmızı paketler içinde ucu 
yaldızlı a'bali sigaraları filan .... 
Barakanın yanına yaklaşanlar 
içinde sarsak, ihtiyar bir hannn 
da var. İçerideki satıcıya sor
du: 

- Hu, oğlum .. Sizde hanıme 
linin ramazaniyeliği bulunur 
mu? 

Kalabalık arasında, 
biri mırıldanıyor: 

muzibin 

- Hanımelinin ramazaniye
liği burada ne gezer .. Şehzade
batma çık! .. 

Yorgancı esnafından olduğu, 
ceketinin ıuruma, burasına ko 
nan pamuk tozlarından anlqı
lan bir adamcağız, sersem ser
sem barakaya yaklaı.tı: 

_Ver bir enıi.lıi. ordan •• 

Hani akıi bir cevap alsa mut 
laka ka~ga edecekti. Adamcağı 
zm oruç, belli ki batına vumıut 
tu. O sırada, bir batka müıteri 
de Yenice sigarası almı§tı. Hid 
detli tiryaki, Yeniceye yan yan 
bakarak içini çekti. Sonra bü· 
yük bir hovardalık yapar gibi 
cebinden bir be§ kuru,luk daha 
çıkararak fırlattı: 

- Oldu da oldu, enıi.li dur· 
sun .• Bir Yenice ver bana da ... 

Zavallının yirmi dört saat tü 
tünsüz kaldığı nasıl da belli ..• 
Bu dakikada, biriıi bir sigara 
yakıp dumanını burnuna tutsa 
mutlaka bu saygısızlığım pek 

Haydarpapda ı,;.. vagona mer- d 
mer taşı yüklemekte olan hamal pahalıya Ö er ... 
Halidin üzerine taşlar düfmÜf. A- · Camiden çıkanlar sergiyi, do 
damcağızın iki ayağı l<ırılmıştır.. !aştıktan sonra, mutlaka tütün 

Tabancasını çaldıran 
bekçi 

kanto ... Arkadan şarkılı bir o
yun, ondan sor.ra bir kanto da 
ha .. Şarkılı oyunlardan birisi de 
meşhur Ramona'nın türkçesi: 

Ramona, sensin hayatım canım1 
Ramona. gözler im yolda ... 

Hıncahınç dolan koca tiyat
roda, çtt yok. Ne bir alkış, ne 
bir ufak heyecan ... Kantolar bi 
tip te, asıl oyunun ilk perdesi 
açılınca her taraftan el şakırtı
sı ile karışık bir ayak patırdtısı 
başladı: "Naşit" Bey sahnede 
gönrünmüştü! 

Dakikalarca süren alkıştan 
sonra bir aralık gene uzun bir 
sükut ... 

Bünkü Naşit 8., tekrar sah
neden çekildi. Tekrar rolüne 
başlayıncaya kadar bu sükut 
devam edecek. Besbelli ki bura 
ya gelenler hep ve yalnız onu 
seyretmeğe geliyorlar. Bizde 
hiç bir san'atkar bu kadar popu 
laire olamamııtır. 

Bütün bu kantoların, bu dü
etlerin, bu çeşit çeşit numarala
rın hiç biri olmasa da, Naşit B. 
tek başına sahneye çıksa gene 
aynı kalabalığı bu kubbenin al
tında toplayabilir. 

Oyunda Naşit Beyin rolü, 
bel'n:.utat ıaka eden, güldüren 
adam rolü. ismi de h()!: 

- Şampanya!.. 

Kabına sığamayan "Naşit" 
gibi bir san'atkar için tam yerin 
de biı· iıim. Dünyanın en yaka 
sı açılmadık nüktelerini gidip 
bu ıampanyanın ağzından din· 
lemelisiniz ! 

Naşit aa~ede iken dikkat e
diyorum, suflör istirahate çeki
liyor. Onun suflörlük iti yok. 
Ben tuluat diye buna ~erim it
te ... Bulu,ları, hem ince, hem 
zarif, hem dokunaklı .. Ciddi bir 
şey söyleyecek olsa, gene ııülü 
yoraunuz. 

Meseli, Cani fabrikatörün la 
zı soruyor: 

- Yankesici ne demektİir? 
Alın Naşitten cevabı: 

- Efendim, zenginlerin cep 
leri fazla titkin olur. Ağırlıkla 
rı fazladır. Ba:ı:ı fedakar, yüre
ği merhametli kimseler kendile 
rini zahmete sokup bunların ya 
nsmı kendi ceplerine boşaltır
lar. Ya onlar da olmasa zenııin 
!erin hali neye varırdı? 

Hani bazı edipler için "mw'i 
şahsına münhasır,, derler. Beo 
de "Naşid"e "Tiyatrosu şahsı· 
na münhasır" diyeceğim. Adam 
bqlı batma bir varlık vesselam 1 
Son perde kapandıktan sonra 
yeni nesil Türk kadınları saz 
heyeti, sahneye çıktı. Ne yalan 
söyleyeynn: kendini yeni tanıt
mağa başlayan bu muganni kız 
lar arasında bu kadar güzel ses 
liler bulunacağını, tahmin ede
miyordum. Hele içlerinde bir 
zenci kır var ki sesi, adeta bir 
harika .. Gün görmemiş sea, di
ye buna derler. Tiz perdeden 
bior- başladı: 

Bigcine nigcihınla ben i öJdürüyorsun, 
Hicrin ile ben ağla r iken sen gülü

yorsun .. 

Sıra ile bütün kızlar birer 
şarkı söyledikten sonra hep bir 
arada bir Anadolu gelin havası 
tutturdular. Gelin , telile duvaği 
le, güvey, poturile çepkenile, 
yenge hanım elinde mumlarile 
görününce bir alkıştır koptu. 

Dikkat ediyorum: Bizde yer 
li olan her şeye karş1 derin bir 
alaka uyandı. Şarkının bile yer 
lisi kulağa daha hoş geliyor.Şaı 
kının yabancısı olur mu, deme
yin: Yarı alafranga, yarı alatur 
ka tango, Rapsodi, senfoni tar
zında bestelenmiş bazı parça
lara, da yerli diyemezsiniz .. 
Yerli diye, işte bu halis köy ha
valanna derim ben ... 

Bir saatten fazla devam eden 
bu enfes tarkılı ve oyunlu sah
ne, Naıit tiyatrosunulı en canh 
bir numaraaı •.. 

Saat bir buçukta tiyatrodlln 
çıkarken kulağımda hali uzun 
boylu, kıvırcık saçlı zenci hanı 
mm pürüzsüz sesi çınlıyor: 

Göklere çıksa figanım çok mudur? 

M. S. 

Mahkemelerde 

Belgrat ormanı 
Davası 

Prenses Nimet H.ın 
istihkak davası 

hazine lehine çıktı 

Geçen ay içinde vefat eden Gü
ınüşıuyu baıhckimi miralay Aziz, 
tontken mütehassısı Ziya ve bahri
Yeli Tahir !.mail Beylerin ruhunu 
tazizi için bir dakika sükiit edildi. 

Müzeler idaresinin Sultanah 
metteki lpoclromu meydana çı· 
kannak üzere yeniden hafriyat 
yaptıracağı yazıhnıştı. Şimdiye 
kadar asarı atikayı meydana 
çıkarmak üzere lstuıbulun pek 
az semtinde hafriyat yapılmış, 
buna rağmen pek çok es~rler. el 
de edilmiştir. Bilhassa bına. m
şaatı ve kanalizasyon amelıya
tı dolayısile eıki eserler meyda 
na çıkarılmıştır. lst~nb~lll;" 
muhtelif semtlerinde cıddı bır 
hafriyat yapıldığı takdirde yal· 
nız Bizans devrine ait değil, da 
ha eski zamanlara taalluk eden !•••••••••••••-.! Kalyoncukulluğu bekçisi lamail 
bir çok eserler elde edileceği. ve Vatandaş ağa o civarda Şevketin kahveıinde 

barakasının önünde bir kere du 
ruyor. Sigarasını, yahut tütünü 
nü alıyor, bir sevgiliyi oktar gi 
bi, elile ötesine berisine dokunu 
yor, itina ile cebine yerle,tiri
yor, ve bir az ıonra ağzından 
burnundan salıvereceği duman· 
rn mıüatakbel neJ'esile adım
larını açarak uzaklatıyor ... 

Rol icabı, Naşit, teminat ve
recek. Yanında gene rol icabı 
duran kıza yaklaııyor. Ve kadı 
iun tombul elini şapır şapır ö
püp ba§ına koyduktan sonra: 

Belgrat ormanının, kendi çiftliği 
nin hududu dahilinde olduğundan 
bahıile Mahmut Muhtar Paşanın Ze\· 
cesi Prenses Nimet Hanım bir is 
tihkak dava11 açm14tı. 

927 senesinden beri devam etmeL 
te olan bu dava neticelenmiş Tent 
yiz heyeti umumiyeıi Hazine lehi . 
ne karar vermittir. Onnan ldare:ji 
Nimet Hanımı bu davayı ikan1eyc 
ıevkeden tapu ıenedinin tashihi i 
çin mütekabil bir da,•a açrnıştt. 

'h d d le otururken yanına bir adam yana1 .. 
bu suretle tarı e yar ını M~. · Ze'-"t ve Fıtreyi mııtır. Hiristo ismindeki bu sabıka-

9 Mart 932 de Londra' da topla
nacak üçüncü beynelmilel ~ehir hıf 
:tııııhhaıı kongereıine İftİrak ede~ 
cek Türk tabiplerinin isimlerinin tes 
bitine karar verildikten sonra, Joeh
rimizde bulunan Sıhhiye Vekili Re
fik Bey terefine bir ça:r ziyafeti ve· 
rilmeai kararlattırddı. 

ceği muhakak görülüyor· uz~ ' Ka • lı bekçinin tabancHını çalarak kaç. 
ler idareıi lstanbulun hangı Tayyareye ver. mıftır. Bekçi ıüç hal ile tabancaımı 
Sem,tlerinde hafriyat yapıldığı H d k k kurtarabilmiıtir. 

avanı u~ma11ın or unç 
takdirde kıymetli ve tarihi eser kartalları tarafından sarı/-
ler elde edilebilece"ini tetkike . " mış görmek ıstemezsin de-
batlanıı9tır. Bu tetkikat müs- 1 ğil mi? O halde hiç tered-
bet netice verirse Sultanahmet 1 F k • · · anb ! düt etme, ıtre ve ze at ıçın 
ve Ayaaofyada değil, lat . U· ayırdığın parayı tayyare CeSon zamanlarda etıbba arasında 

bazı ihtilaflara sebep olan bir meıe 
le ruznameye dahil bulunuyordu. Ta 
INı.; miida•isinden her hanıi bir 
ıebeple memnun olmayan hasta, i
l.inci bir tabibe müracaat ederse bu 
tabip ne vaziyet almalıdır? 

lun muhtelif yerlerinde hafrıyat İ 

1 

miyetine ver! Bu hem bir 
yapılacaktır. vatan, hem bir iman borcu-

--- dur! · Dört mahkum serbest , .. ________ • 

bırakıldı Bu ıualin cevabını bulabilmek İ
çin saatlerce münakata yapıldı. U
mumi kanaat ikinci tabibin birinciye Son ay zarfında hapishane· 
halıer vermesi merkezinde idi. Maa den yirmiyi mütecaviz mahkum 
blafih böyle bir mecbunyet tahmil müracaat ederek hastalık iddia 
edileliıiyeceğini ileri sürenler de . d b 1 1 1 
vardı. sın a u unmu' ar ve ceza arı-

Neticede bu hususta bir karar · nın tecilini istemişlerdir. Bunla 
•erilemedi ve Etıbba Odasının ha· ı rm hepsi de sıkı bir muayeneye 
k!mliiine müracaata karar veril- tabi tutulmuştur. Yapılan mua 
eli. yene neticesinde bunlard~n an· 

cak dört mahkumun hakikaten 
Mahfil gençleri bir hasta oldukları, diğet"!erinin 

- d'J hastalık iddialarının dogru ol· 
musamere ver 1 er madığı anlatılmıttır. Hastalık
Cümhunyeı Gençler Mahfili te- ları sabit olan 4 mahkumun ce-

""'•a ve nıuıiki fubeleri tarafından 1 ·ı d"I k k dı"lerı" ' za arı tecı e ı ere en 
diin cemiyet merkezinde bir mÜ•me 

serbest bırakılmı•lardır. •e verilmistir. • 

1RT1HAL 
Esbak Mabeyn Başkatibi merhum 

Ali Cevat Beyin zevcesi ve Mos
kova Sefareti Müsteşarı Mehmet 
Cevat Beyle, Tıp Fakültesi Asis
tanlarından Dr. Hatçe Cevat Hanı- , 

mm valdeııi Mevhibe Hanım Efen
dinin kısa bir ha.talıktıan ,;onra ve
fat ettiti teessüfle haber alınmış
tı~ 1 

Cenazesi, ayın <>tuz birinci Pazar 
günü tam on ikide Bebek~ yalısın
dan kaldırılarak Bebek camisinde 
nemazı kılınıp Rumeli Hisarı me
zarlıaına de fo edilecektir. .. 

Üç buçuk okka esrar 
Yenicamide bir kahvede esrar 

içildiği haber alınarak araıtırma ya 
pılmıştır. Kahvede üç buçuk okka 
eararla kabak ve saire bulunmuttur. 
Kahveci Muıtafa yakalanmııtır. 

Unkapanını soyan 
hırsız yakalandı 

Son zamanlarda Unk.ap•nı civa
nnda müteaddit hırsızlıklar olmuı, 
ve failleri bulunamamııtı. 

Soyulan dükkan ve evlerin elı
sensi ıayanı dikkat bir tekilde açıl. 
mıt, ehemmiyetli hırsızlıklar yapıl. 
mıJbr. 

Uzun müddet devam eden tah
kikat neticesinde Unkapanı poliı 
merkezi bu hırıızlı.klan yapmakla 
maznun Kerim iıminde l>iriılni ya
kalamııtır. 

Kerim hakkında lizım gelen tah 
kikat yapılmıı ve kendiıi evrakile 
beraber adliyeye teslim edilmiı
tir. 

Poliı merkezi Kerimin daha bat 
ka arkadatları <ılup olmadıfını tah
kik etmektedir 

Nihayet top ta "Güm! .• " di
ye patladı. Müezzin, minarede 
acele· acele ak,am ezanını oku
yor. 

Kaç zamandan beri arkada,. 
lar tuttururlar: 

- Şu N •tide ııitmedik bir ke 
re ... 

- Yazılacak ne mevzular bu 
lacaksın ... 

- Biz geçen akıam orada 
idik.. Gülmekten kırılıyorduk.O 
ne buluılar, o ne taklitler ca· 
nım .. Türkiyede yetişmese, mut 
laka bir ( Koklen) de o olurdu. 

Geçen cuma alqamı, artık ne 
olurıa olsun, dedim, bir gece
lik uykusuzluğu göze aldırarak, 
Millet tiyatrosuna gittim. 

Natit Beyin biraderi Nail B., 
eksik olmasın, bize bir loca gös 
terdi. Hem de sahneye yakın 
bir loca... Pe .. de açılınca bir 

- Şu nimetin hayrını ııörme 
ytm diyor eğer yalanım varsa!. 

Bu kontlu, bar-onlu, cinai iç
timai üç perdelik piyesin mev
zuunu sorarsanız, biç bir fey 
söyleyemiyeceğim. Çünkü qha 

sı vak' adan bi.- tek kiti, beni o 
kadar itııal etti ki, menuunu 
bir türlü kavrayamadım. Bu 
bir tek kitinin kim olduğunu 
aöylemeğe lüzum yok: Varsa 
Natit, yoksa Naıit .. Ermeni ti· 
vesile : 

- Demek beni terkediyor
sun, öyle mi? 

- Ah, pederim .• Ben, F rede 
riki seviyorum! 

- Beni ona vermezseniz ken 
dimi helak edeceğim! 

Bu suretle Bclgrat Ol"manının 
hakiki sahibi an1afdmış ve Hazine
ye ait oldufu Temyiz Heyeti Umu. 
miyeıi kararına iktiran ctmi,t•---------·--
Ak denizde 
Fırtına dinde 

Akdeniz ve Karadenizdeki son 
fırtınalar niıpeten hafiflemiştir. 

Muhtelif limanlarda fırtınanın 
ıükUnet hulmaıını bekli.yen vapur- • 
lar limanımıza ıelmi,lerdir. 

Çarşamba günü Mersinden lima
ıwruza gelmesi lazım ıelen Seyri
sefainin Mahmut Şevket paşa vapu· 
nı dün gelebilmiştir. 

Mahmut Şevket Paşa yolda bü· 
yük bir fırtına ceçirmittir. - Ah, yarabbi .. Halimiı: ne

ye varacak? 

Kabilinden soğukluklar arasın Ameli hayat mezunları 
da Natit Beyin ölüyü dirilten 

1 toplanmadılar 
sözleri, cana can katıyor. Bir 
parça uykunuz gelir gibi olur
ken, N aşidin yerinde düten bir 
nüktesi imdada yetiıiyor. Der
hal gözlerinizi açıyorsunuz. 

Ameli Hayat mektepleri mezun
ları cemiyetinin senelik konga·esi 
dün Halkevinde yapılncaktı. Fakat 
ekseriyet olmadı~ından içtiın:l. yapt
lamaınrıtn·. 



31t1illiy~t 
Asrın umdc&i "MlLLlYET" tir. 

30 K. SANİ 1932 
İdarehane: Ankara caddCl!i, 

100 No. 

Telgraf adresi: İııt. Milliyet 
Teldon: 24310,9,8. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç için 

L. ıc L. K. 
3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 H-

l2 
" 14 - 27 -

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 im· 
rnştur. Gazete ve matbaaya ait 
_fer için müdiriyete müracaat 
!dili:. Gazetemi% ilanların mes'u· 
ıyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilköy askeri rasat merke

zinden verilen malum.ata nazaran 
ıugün hava kısmen bulutlu ola
:ak, rüzgıir şimali istikametlerin 
ten esecektir. Dün wyiki ~si
w 172 milimetre, sıcaklık aza-
71/ S, a.>garl - 1 derece idi. 

'ı lardan iki tanesi bir fukara me
zat malcı aceme musallat ol -
muşlar, i9portada bulduklannı 
ceplerine indiriyorlar .. Kimse 
de bir 9ey ıöylemiyor.. Acem 
rica ediyor, lakin berikilerin al 
dırdığı yolt. Ayna, tarak, tütün 
tabakuı, kozmatik ne varsa alı 
yorlar .. Acemin hali, berikilerin 
güpe gündüz bu çapulculuğu 
sinirime dokundu. Divanelik bu 

1 
ya! Sokuldum. Aceme sordum: 

- Ne bırakryorsun? Alsana 
i ellerinden .. 

1 
- Bırakmirler. dedi. 

1 işe karıttım. 
1 - Baksana hemıeri ! Bu fu-
karanın mallanru ne alıyorsun? 

1 Bu suale biraz şataladılar 
amma aldırma.dılar. Ben devam 

1 ettim: 
j - Madem alıyorsunuz .. Pa-
rasını veriniz!. Elilemin malını 
da beleşten al&mazsmız yal .. 

Birisi cevap verdi : 

- Biz tehriyar! .. (yani ma
iyeti şehriyari) 

- Şehriyar amma, sizi böy
le herkesin malını alırken gö

l rürlerse ceza verirler .. Sonra ka 
nunlar gelir .. 

Bir sarııın delikanlı olan iri
cesi şöyle bana sokuldu ve •-

Ramazan 22 
ğız dolu&u kanuna küfür ettik-

1 ten sonra beni y~'<amdan tut-
Vakitler. S D tu ve ıuratrma tiı .. ürdü .. Bazı-

Günef 
Öğ'le 
ikindi 
Akpm 
Yatsı 
İmsak 

7,13 lan böyle zamanlaı·da ke
1
ndini 

kaybeder ne yaptığını bi mez. 12•27 Pek iyi hatırlıyorum. Ben öyle 
15,06 olmadım. Yalnız bir an için ba-
17,22 9ım döndü. Kendimi tuttum ve 
18,56 arnavudun ellerini yakamdan 

5,30 1 kopardıktan ıonra: 

••••••••••sa- - Sil ulan şu tükrüğü, de-

Haftanın Yazı!lı dim. 
Beı;kilerin tosunluğu zaten 

Aman Allah! 
Bu hafta da ıize yine (şe

hir u9ağı) nın bir macerasını 
nakl~eceğim.. Onun ağzından 
dinleyiniz. 

Galiba Efgan kralı Emanullah 
Hanın Kabilden kaçması taht
tan inmesi filan g:bi hadiselerin 
olduğu günlerdi ki; ismi gaze
telerde çok geçiyordu. İşin tu
hafı adamın ismi (Emanullah) 
olduğu halde frenk gazeteleri 
(Ama.nallah) diye yazıyorlar, 

onlardan havadis kopya eden 
bizimkiler de bu ismi olduğu 

gibi udıkane kendi sütunlan
na nakledi.yorlardı. Bilmiyorum 
nasıl oldu da (tehir Uf8ğı) nm 
yanında bundan tikayet ettim. 
Bana dedi ki; 

"-Yahu, ben sana Avrupa 
ya neden firar ettiğimi anlat 
mış mıydım? 

- Hayır! 

oraya kadardı. Hemen belinde
ki kasaturaya yapıştı. Çekti. 
Ben buna sağdan bir tokat sol 
dan da bir tırpan attım yere in
di. Arkadaşı üstüme geleceğini 
bildiğim için onu sersemliğine 
terkederek doğruldum ve filhal 
aynı şekilde kasaturasını sı
yırmış gelirken, karnına bir tek 
me attım, kıvnldı. tik düşen 
kalkmıştı. İkinciain:n önüme fır 
layan kasaturasını aldım. tik 
düşürdüğümü yakaladım, kasa 
turanın sırtile verdim buna kö-
teği. Allahım ! Dünyada bun
dan büyük zevk olur mu? .. Nj... 
hayet herif, suratımdaki tükrü
ğü mendilile sildi. 

Üstü başı toz toprak 
içinde olarak Mahmu.tpaşa 
yokuşundan kaçmaya başladı. 
itin tuhafı arkadaıı ortadan sır 
rolmuştu. Ben kasaturayı fÖyle 
bir kenara fulattrm. Doğru eve 
gittim .. 

Hadisenin bu kadarla kalını 
yacağı muhakkaktı. Nitekim 
ertesi gün o civarda bulunan bü 

- Tuhaf şey! Demek müna tün esnafın Beşiktaşta Hasan 
sebet düşmemi9. Efendim ben Paşa karakoluna götürüldüğü
Avrupaya 1907 de kaçtım. Bir nü işittim •. Sıra bana geleceğini 
sene sonra da meşrutiyet ilin de tahmin ediyordum. Nihayet 
edildi. Sebep te mana~ız bir pek geçikmedi .• Üç gün sonra. 
!ey.. eve geldiler ve beni tahtelbrfz 

Bir gün Mahmutp4adan ini götürdüler .. Bir polis ve iki zap 
yordum. Ramazandı. Oruçlu i- tiye refakatmda köprüden ge
dim .. Akşama yakın idi. Mah- çerken nhtımda yatan vapur
mutpaşa yoku9unda o zaman !ar mızarı dikkatimi celbetti. Ce 
Loylu boyuna seyyar sat•<:ılar zadan korkmuyordum amma, 
vardı .• Bunlardan birinin önün l hakaret ederler diye endite edi 
de b:r kalabalık gördüm. Bak: 1 Y_Ordum •. ~ıh~•ma geldik .. Ben 
tırn ıki tane arnavut asken. I şımşck gıbı bır karar verdım ve 
Malum ya Sultan Hamidin ma Mesajeri kumpanyasının bir 
İydir:de böyle amavut, arap es ı vapurunun rıhtıma b:ığlı oldu
kerleri vardı. Uzatmıl-alım bun ğu halata saldırdım ve arkamda 
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Güzellik Kraliçesi 
on satırı, geçen. ıePEIJİD uıağrur 
ve müıtağni güze:ine tahıiı et
mişti. Bir de küçük bir resmi
ni koymuşlardı. Belkis boğucu 
bir heyecanla bu ıatırlan, bu 
resmi gördüğü zaman manevi 
kuvveti yerine relir &İbt olmU§ 
tu. O gün çok ne,'eli, çok mut 
maindi, hatta rayri tabii bir 
•halde .. 

Vedat Naci de gazeteıinde 
bu kısmı görünce taşırdı. Aca 
ba bu, Belkis tarafından mı tah 
rik ed!lmişti? •• Artık dayanama 
dı. Vapura koştu .. 

Vedat Naci akşama doğru 
Kızıltoprağa gelır.işti. Belkisla 
ulonda karşılaşınca ikisi de 
heyecıınmı saklayamıyacak bir 
coşkunluk içinde idiler .• Bel· 
kis, muvaffakıyetinin şimdiden 
başl•dığın ktni olır.u,tu. 

Vedat Naci aylarıfa •bAri öz ... 

Nezilı.e Maltiitlitt 
ta kalm&nm mühlik neticesin
den korlmıağa başlanıııtı. T eh 
likeli bir oyuna atıldığmı his
sediyordu. Bütün cehtlerine 
rağmen metanetinin son nokta 
sında çırpınıyor, kalbi her şeyi 
itiraf edecek bir zaafın "çinde 
eziliyordu.. Günlerden beri çek 
tiği gizli ve ince ıztıraplar, 
genç adamın sahhar gözleri~ 
de beliğ bir mana ile derinleşi· 
yordu. 

Belkis bütün mevcudiyetini 
istila etmiş olan başka bir eme 
lin kuvvetli tahakkümüne rağ
men, Vedat Nacinin mağlup, 
meftun ve heyecanlı süki'ıtünü 
emsalsiz bir hazla kavrayordu. 
Muzafferiyetin verdiği bir kuv 
vetle genç adamı tam bir zaa
fa sürüklemek için büttin kadın 
!ık hilnerlerile hareket ediyor
du.. Ah bu muannit, müstağni 

• ·,.le 'rP.. ~ ; 
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kiler daha ne olduğunun farkı
na varmadan kendimi vapurda 
buldum. 

Tayfalar ne olduğunu bilmi 
yorlardı amma vapura girişim
deki tuhaflığı göret·ek beni hüs 
nü kabul ettiler .. Rıhtımdakile 
re baktım .. 

Polis: 

Haydarpaşa 
Feribotu 

- -·-
lngiliz grupu ile temas 

ve müzakerelere 
devam edilmekteair. 

Kari sütunu 
8öyle tasarruf hakkı 

olur mu? 
Asmaaltında Hacı Cemali 

zade Hasan Efer.diden aldığı
mız bir mektupta deniliyor ki: 

"Kar:diyada satılacak emli -
kimiz ve oradaki İyoniyan ban 

- Allah atkına in yahu! Be T"' k" d f" . l .. 
1 

kasında pederimiz tarafından 
· ekm "imden edeceksin' ne. ur ıye e na ıa ış erı 1 e rueş konulmu• paramız var. Pederi· 

nı eg ·· 1 1 k ·· İ "it d t • 
O lur gu 0 ma uzere ngı ere e e. mız vefat ettig"i için, irsen bize 

•· j şekkül eden sendikanın mümes geçen paramızla, satılacak em-
Bu ~erseme~ sözlere cevap silleri M. Bari ve mühendis M. lak mukabilinde alacağımız be

vermedım. Benı kaptanın ranı Köçel ile hüki'ımet arasmd- mü dellerin, Yunan hükumeti tara
?.~ çık;!~ılarf İdadi mı;~te;ın;e zakerata devam edilmektedir. fınaan ısdar olunan bir kanun 
0m~r~nanlıgıtm kra?stıedzc:' 1 e Me_r_ ı- Şirket Sirkeci - Haydarpaşa fe- mucibince, bankanın ruhsatı 

ızı a ma ı.s an. um- . • . . · 1 
kün olamadı. Bir maltız getir- rıbot~ndan maa~a_ Eregl~ hm&- resmıyeıi o madıkça lıarice ih-

Bu akşamdan itibaren 

A R T i S T i K' tf' 

Vl~T~Hlj ve 8~~181 
Sözlü ve şarkıh film. 

diler ateşçi im;ş .. Ona isi anlat nı, Fılyos - Eı·eglı demıryolu- racına müsaade etmiyorlar. Hal 
• G ı 1 · buki ortada bir Türk - Yunan f!l!ll ___ _. Gelecek Çarşamba akşamı 

tım. Vapur da o akşam kalkı- I nu ve . ö çük imanının ınşa- 1 
yornıuı bizi vapurda bıre.'._:ı!ar. sına talıp olmuıtur . itilafı var. Bu itilifuame muci- E L H A M R A SlNEMASINDA 

d d bince tasarruf hakkı verilen bir 
1 Senenin ikinci Türk filmi 

S~kiM:ü~de miçıktt'uz ~~n e Bu sendika büki'ımete tediye mülkün bedelinin ihracını me- I KAÇAKc.~:ILAR 
mı· rs yaya ·· pur hususunda kolaylıklar göstere> netmek, 0 tasarruf hakkını zrm 
kalkmadan evvel polisler filin b'I .. . h • T"' ki ed f · d ·ı "d" A ı 

1. b · k d · ed"l ı ecegını ve atta ur y en nen re etm · < eğı mı ır !-
ge ıp enı aptan an ıst ı er - . 'k dd · t"d · 

ed. O it vası mı vıısta meva ı ıp ı aı- ıı!lm- İ y i i R A T amma verrn ı. zaman sa a· ... ...-. 
nat polisi ecnebi vapurunda bu ye alm~k niye~de. bul~duğu- GETİREN BİR MÜLK 
lunan bir adamı alamazdı. nu da ızhar ctmıştır. Bır İsveç 

şirketine havale edilen feribo
tun krokisi yakında Nafia veka 
Jetinin eline geçeceğinden bu 
krokiye göre İng;liz send:ltaaı· 

Avrupada ne yaptım, nasıl 
yaşadım o ayrı bir bahistir. 
Vaktim olursa sana anlatırım. 
Asıl ıöyleyeceğim başka şey. 

1908 başlarmda idi. Pariste run İnşaatı deruhte etmesi çok 

5 daireli bir apartıman ve 2 dük
karu havidir. 

Beyoglunda Tepebaşında gayet 
mutena bir mevkidedir. 

1921 senesinde inşa edilmiştir. 
Yenidir. Senevi safi iradı: 3700 

muhtemeldir. Feribotun inşası idim parasızdım da. Zz.ten par& 1ira. Satış fbtı: 33000 lira. Mu· 
lı firari yoktu ya! Lakin ben üç milyonluk bir iş tahmin olun . avassıt kat'iyyen kabul olunmaz. 
l:ilhassa meteliksiz idim. Bir maktı.dır. Sendika feribotun in- Beyoğlunda İstiklfil ca.ddesind. 
gün Montmartrc den geçerken şas İçin hükfunetten para iste- 165 numaralı Hidivyal oteli ka· 
bir tiyatronun kapısında bir gü mew.ekte, feribotun kredi vari- m:ısına müracaat. 
rcş ilanı gördüm. Ben delikanlı dabnın inşa masrafını kapama-
lığımcla güreşe merak etmiş- sı üzerinde ır.üzakere cereyan BİR MACAR MADJ,.M 
tim. Elim aya~ım tutardı. Za etmektedir. Aı:cı:.k Nafia vekli tarafından büyük teshilatla mo 
t~~ ç .la~ 95 ~lo geldiğim için 1 Hilmi Beyin de ifade ettiği gi dem ve kliisik dıms dersleri ve
gostenşlı .de b._: ad.am~~· Ak- bi hükumet feribot i ,~n imtiyaz 1 riliyor. İkametgfilıda veya pa
l~a ~~1-~ı. DoP.ru ıçen gırdim. vermek niyetinde değ:ldir. Bıı zartesi, çar~a ve Cumarte-
dırektoru buldum· · b" · · l''-1 · .n;"ı · 2-4 d B • · ınş~at ır ımtıyaz mevzuu te aı<. sı 6~-en arasın a eyog-

- Müdür efendi! Ben Tür - ki edilmemektedirF eribot ile be · lunda Elhamra Pasajında 5 nu-
küm ve pehlivanım.. raber diğer bazı iş ler de deruhte 1 maralı apartnnanmda. 

- Nerelerde güreş yaptınız! olunduğu takc!irde böyle bir 
Şampiyonluk kazandınız mı?. maı:zumeye karş:hk yeni bazı 

- Hiç bir yerde güreş yap· forn:ül!er bulmak im!öm da va 
madım arnma iyi güreşirim.. rit görülmektedir. Gölcük !ima 

- Bu bir şeye yaramaz. Za- nınm inşası için de sendi~ta mü
ten güreş er pek iyi gitmiyor.. messili ile Milli Müdafaa veki 
Maam::.fih bir kere soyunun ba !eti arasında temaslar başlamış 
kayım.. tır. Ayni limanın inşasına talip 

Uzatmıyalrm. Soyundum, he 
rif vücudümü beğendi. Ve be
n.'m kimseye haber vermeden 
gelişimden b89ka tür'ii bir isti
fade teminini düıündü. Ben o 
akıa.mda.n itibaren Maskeli 
pehlivan) ismile halka takdim 

olanlar arasında Y a•uzu tamir 
eden St n~ire F rausız 9irketi 
de vardır. 

••••• 

edildim. Beni mevcut pehlivan M l M A R 
!ardan hiç birile tanııtırmadı. Bu meslek ve sanat mecmuasırun 
Hatta tiyatro müstahdemini bi 

1 

kanuınwıani sayısı inti:;ar ctmiştitr 
le hüviyetimi ve tahsımı bilmi M da k ·· ~ · k. 

d T • t k b" ecmuıa. gere munuencat gere yor u. ıya roya ya m ır pan . 
~iyonda otunıyordum. Orada nefa.t itibarı ile büyük bır teka

mül görülmek~dir. soyunuyor, maycmu giyiyor ve 
arabada maskemi takıyordum. 
İtin tuhafı dağ gibi pehlivanlar 
karşımda dayanamıyorlar, yeni 
liyorlardı a.nlıyordum. Direktör 
heriflere tenbih etmitti. Hir bi
ri mukavemet etmiyordu. Ben 
de böyle her önüme geleni yen 
dikçe halkın muhabbetini ka
zanıyordum. İtim yolunda idi. 
Tiyatro da artık her ak§am ağ
zına kadar doluyordu.Gazeteler 
benim nereli olduğumu keşfe 
çalı~ıyorlar gah Hintli, gih 
Cavalı ve gah Cezayirli olduğu 
mu tahmin ediyorlardı •. Benim 
de hüviyetimi söylemem, şahsı 
mr göstermem memnu idi. Ara 
dan on gün kadar geçti. Bir ak 
şam bir Fransızla güreş ediyor
dum. Herif altıma dü,tü. Tam 
çevireceğim. z&man nurl oldu 
bilmem. En can alacak yerimi 

...... ·-······--·-····-·--··--·--
sıktı. Canımın acısmdan ne cıı 
duğumu bilmiyordum. 

- Ama.nall&b! diye bağır· 
mııım ! Hakem ııeldi. Meseleyi 
söyledim. Fransızı lıemen dlska 
lifiye ettiler.. Lakin ertesi gü 
nden itibaren gazeteler ben. 
den bahsederlerken ismimi (A 
manallah) diye zikrettiler ve 
bf:nİm Efganlı olduğumu yazdı 
!ar.Tabii tekzip etmedim.Orada. 
l<i angajmanım bitti. Başka yer 
ler için teklifler oldu. Birkaç ay 
daha öylece çalı~tım. Likin 
temmuzda meşrut'yet ilin edi
lince her şeyi bıraktım memle 
kete döndüm •• Yoksa kim bilir 
belki ben de bir (Cim Londos) 
olurdum. 

FELEK 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal caddesi 

3~iyük Parmak kapu, Afrika 
ıanına bitişik Apartnnan 
'lo 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
<aat: 14-18. 

Sinema -T·yatro 

BUGÜN AKŞA ,. 
Saat 21.30 da h~bul Befıdi~ısi 

YALOVA s~hir1i"yatl'DSU 

TÜRKÜSÜ 111111\\\111111! İlk mm;ikili ko· 
mcdi. 

Be::~~~it.Ha ,\ il\ \\\ 1 
Halk, Talebe Hl 

::si~bitan ge- 111\11111 

Altı yaşından aşağı alan çocuklar 
tiyatroya kabul edilemezler. --

Raşit Riza Tiyatrosu 
Şehzadebaşi 

Bu ıkşam d.30 da Faruk Nafiz B.in 
CANAVAR 

Maxu.um eser 3 perde 
Yakında t<-mıı.ı.J ediU>cek olan 

Demirhane müdürü teınsH!eri için 
btlctkr "3tılmaga bab-lamıştır. 

Şehzadebaşi 
FERAH StNElviADA 
Bu gece s:ıat 9,30 da ramazanın 

&onu münasebetile 
3 üncü muazzam yaryete 

programı 

numerolar kfurıilen değişmiştir. 
Talebelere tenzilat 3 üncü kat aile 

locaları 175 kuruş 

Kısmen sesli, şarkılı 
929 güz.ellik kraliçesi FERİHA TEVFİK HANIM ve 

Dariilbedayi artistleri tarafından temsil edilmiştir. 

l<IV lERA sahilleı-inde alınmış hakiki bir vak' ayı 
MUAZZAM..... HEYECANLL. .... EGLENCELİ... 

ZENGlNLİGİLE gösterer 

MonteCarlo 
Bombalar Altında 

filmidir. 
(DAKTİLO) filmi kahramanı J E A N MURAT 
(PRENSES EMRİNİZ) filmi ,. KA THE V.NAGY 
Ufa 'irketinin Fransuça se&!i, §a.rkılı. süperfilminin mümt.mi~lmdir. 

3 Şubat Çarşamba akşamından itLbaren MELEK sinemasında 

UFA 

VITAL 
SUZY VERNON 

JEANNE HELBLlNG 
GASTON CLASS 

ROLLA NORMAN 
ANDRE {:HERON 

gibi yıldızlarla vücuda ,getirilen ilk büyük sergüzeşt filmi, 
Tamaınile Fransı:zça sözlü ve şaıkıh: 

1 

Ç E T E C I L O P E Z 
-- (~0.~SlKA ÇAKIRCALISI) 

Fılmmı pek yakında ........ göreceksiniz. • 

Grip salgını 
Grip size bulaşmaması için iietü· 

nüzde daima ufak bir çepte ta~mır 
tükenmez bir nefes çekme cihazı o
lan POHO'yu taşıyınız. Sizi mü
kemmelen muhafaza ve tedavi eden 
bir ilaçtır. Her tübü merhem ve ona 
~r her b::ngi bir ilaçtan daha i
dareli ve müeseirdir. Bütün büyük 

1 
eczanelerde tıatılır. 

..................... 
BILLIE DOVE -

EDMOND LOVE 
MAJlK Sinemasında 
BOY ALI MELEK ' te 
Vaki olan izdivaç meraııiminde 

·§tirak eden dcetlarma teşekkür-
1erini arzcdcrkr. İliiht Yıldız, 

Bu muhteşem operette konuşu
yor, da~ ve taganni ediyor. İla-
veten (DELİLER TABİBİ) 

Janie Mareıı tarafından Franııızça 
Sözlü Komedi 

~~ınmmıooıoomnııııımuııımm~~~ımııımm@rıımmııııır1mıııııııımmıırnı .. -

= Milliyet Matbaası ~-~-~ 
NEFlS VE SERİ SURETTE 

Her nevi evrakı matbua tab'ını denıhte eder. Notere -
ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, -· 
muhtıra, rec;ete ve faturalar renkli olarak el ve duvar _ -= 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. -o--~ 
Jl,nRES: Ankara caddesi dairci mahsusa 

Telefon: 24310 - 24318 - 24319 -· 

·ınmııııııııııııııııııııımıı11ın~~ıııııııımmımnıııııınıııı~mmıımnımmmııınııt~ı'.:ıııııeın· 
ği gibi görmeğe muvaffak olsa 
idi, büyük zaferin müjdesini al 
mıt olacaktı •. 

kesilmi,ti. - Düşmanlann mı?t --diye ken ayağa kalktı. Limianın koluna girmişti .• Fe
nerin donuk ziyasında onları b. 
rassut eden Belkis artık taham 
mülünün son haddini aştı. Çıl
dırmıştı!. Aldatıyorlarclı. Eğle 
niyorlarclı.. Artık nazarında ne 
ııüzellik, ne müı&baka. Hiç .• 
hiç bir emel kalmamıttı.. 'l . 
nız, yalnrz intikam! Bir şinışek 
gibi oduma koıtu. H r zaman 
maharetle niıan aldığı küçük 
lovelverini çe1'meceden çıkar
dı, sırtma kalın bir palto geçir 
di, ııene yıldırnn gibi merdift!ll 
lere saldırdı.. Kapıdan çıkar
ken iki kuvvetli el onu ıımsıkı 
yakalamıttı. Ş!ddetle ailkindi, 
kurtula.madı •• Döndü, babaa.le 
ıarşılaıtı ! Adnan Bey. timdiye 
kadar biç g&termediği dehşet
li bir huşunet içindeydi: 

Y edat Nacinin dumanlı ııöz 
!erine, karşıamdaki duvardan 
bakan Nedim Münirin hayali 
ne müthi~ti ! Ona sanki - Se
fili.. Namert!.. Yalancı!.. Diye 
haylanyordu •• 

Bir zaman geldi ki artık göz 
!eri büsbütün görmez, kulakla
rı o manevi itapları da işitmez 
bir bale geldi.. Söz de konuiu 
yorlardı. Güzellik müsabaka
sından bahsediyorlar, güzeller
den aöz açıyorlar, Belkisin ka
rannda.n neticeler çıkanyorlar
dı. Sesleri, bir rüyada konuşan 
seslere benziyor, hareketleri 
kibuau andırıyordu. 

Bir ses •• Oh cevval bir ses, 
onlan baygınlıktan ayılttı. La 
mianm temiz ve berrak sesi .• 
Vedat Naciyi tehlikeden, uçu
rumdan kurtar&n genç kadm 
içeri girince bir balaskara ko· 
şar gibi, ona, koştu ve mllınete 
benziyen bir hisle elini öptü. 

Belkisin batından aşağı kay
na•· sular dökülüyordu. Baş-

• 1 .. -~ · • 

Lami& her e~yden bihaber, sordu- Hangi muhayyel tip- - Hepsini, ıöylediklerinizin 
sordu: ler, bunlar?. hepaini yapmağ& çalıpcağım 

- Belkia müsabakaya giri- - Muhayyel değil .. Maıke- Belki. Hanrm •• Bana miilaade 
yor musun?_ Bugün İstanbula li tipler!. ederseniz.. Sekiz trenine yeti!
geçmittim.. Gazeteyi geç vakit Lamia bu ıefer büsbütün ta mek iatiyorum.. Pek çok i•im 
okudum.. Sana ait tarafı göriin şalaını9tı. var .• 
ce ne kadar acele ettiğimi tuav - Belkis! - diye ciddileş- Limia da kalktı: 
vur edemezsin. ti- Sana her zaman rica ediyo - Ben de gidiyorum -dedi 

Belkis bu tabii sözlerin ~in- rum •• Ne olur .• Eski ark&daşı- - lstuyona kadar benheı- si· 
de birer gizli mana seziyordu. nın sözlerine bir az kulak ver.. deriz. 
Rakibesini ta can evinden vur- heyecana kapılma!.. Kendine - Ben sizi! evinize kadar gö-
mağa azmetmitti. Kuvvetlen- hakim ol... türeyim •• Kadıköyünden lstan-
dirın.eğe çalı9tığı titrek ve hır- Of rica ederim 1.. Ben de sa- bula dönerim. 
çın sesile: na son defa ıöylüyorum .• Uka- - Hayır buna biç lüzum 

- Evet - dedi - müsaba lihğı bırak artık.. Hiç taham· yok. Ben araba ile ııideceğim. 
kaya gireceğim.. Kazanacağı- mülüm yok. . - O halde sizi arabaya bin-
ma eminim.. Sonra arkasını dönerek Ve- dirir, trene yetişebilirim.. 

Lamia Belkisin sesinden ür dal Naci ile konuımağa batla- Vedat N&ci Belkise döne-
ker gibi oldu. Omuzlarmı ıilke dı: rek: 
rek cevap verdi: -Vedat Bey bu iti t&mamen - Siz de ııelmez misiniz?-

- Olabilir ... İnıallah.. Çok size tevdi ediyonım •. Yarın mü diye sordu- Biraz hava almıt 
temenni ederim.. sabaka hey'etini kararımdan ha olursunuz. 

Belkis artık kendini zaptede berdar ediniz .• Fakat meseleyi Lamia Vedat Naciye bakı:ror 
miyordu: gizli tutmalannı İstiyorum.. du. Belkis, bu nazarların kallı-

- Ne ? - dedi - Ne ?.... Müsabaka gecai birden bire smda Vedat Nacinin sesi sönü 
Sen pek inanmıyorsun galiba!.. duyulsun .• Zten iki ııün kaldı.. yor, teklifini yanın ağızla yapı 
Kazanacağıma itimat etmiyor- Lamia, Belkisin sesindeki yor zannetti: 
sun .. Fakat göreceksin.. Düş-ı hzıkaretten çok muğberdi. Ve- - Hayır! .. -dedi- Ben gel 
manlarım nasıl çıldıracaklar!. . dat Naci donmuş kalmıştı. Ke- miyeceğim .. 

'I ... • ••• 1 ·· "OH. .,.~ ...... __ ... ... - • b&D • c1 ~· · -

- Nereye Belkis? ~ye 
gürledi- Bu ne telaı ! •• 

- Bırak baba .• Beni bırak!.. 
Adnan Bey daha sıkı kana 

yarak : 
- Hayır! -diye haykırdı

hayır !. H ic bir yere gidemiye
ceksin !. S na emrediyor m.! 
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-Dün Sulltanahmet'te on bin kişi kuran dinledi .. Murahhaslara ziyafet verildi Spor 
(Ba.şı ı inci sahifede) 

- Ben yann Cihanpde okuya
cağun. 

- Ben yarm Y eoicamideyim .. 
diye ertesi ~n Türkçe kur'an oku
mayı vadediyorlarclı. Hafızlar bin 
mü1külitla içeri girebilmiılerdi. Na
maz vakti de gelmiıti. Hafız Bur
han Bey camiye aığmayan, taıan se 
sile bir iç ezanı okudu ve bu ezanı 
hatip hoca Tevfik Efendinin çok be 
liğ hutbeıi takip etti. 

Hoca Tevfik Efendi, Ramazan
dan ve oruçtan bahsediyordu. 

- Ey cemaati müslimin! diye 
haykırdı: Allahonız oruç tutanlara 
mah1er ııünü buyuracak ki: "Benim 
için yapbğınız ibadete mükifaten 
bugün yiyip içiniz,, Cennette Rey
yan İsminde bir kapı vard1r, bu kapı 
dan yalnız oruç tutanlar girer, gay 
rısı giremez, oruç tutanlar girince, 
kapı kapanır. 

Allah bu mübarek ayda cennet 
kapılanaı açar, fukaraya sadaka ver 
mek, günah aletini söndürür. Bu 
mübarek ayda sadaka verin, fitir sa 
daka11 10 kurut, 12 kurut, 20 kuruı 
tur. Fitre ve zekabnızı düşıran
dan lwrunmaklığınız için bava kuv
vetleri tedarik eden Tayyare Cemi
yetine weriniz. 

Bu mübarek ayın kadrini bile
lim. Haram olan Jeylerden sakına
lım. Allah israf haramdır diyor. 
İsraftan kaçalım, iktıtada alıtalnn . • 

Tevfik Efendi hutbeıinde daha 
birçok naıihatler etti, hutbe bitti. 
1 O Bin Jdıi Sultanahmet camisinde 
AUabtarmm huzurunda tekbir aldı
lar, imam Baha Beye iktida ettiler, 
ve Cuma namazını kıldılar. 

Tekbir aada11 camide çınlıyor, 
Amin oeoi yüreklerden kopup gelen 
tezarrüu bir gulgule halinde kubbe 
ye yük1eltiyordu .. 

Namaz bitmişti. Camiye dıf"ol"dan 
s>dde1ıli bir hücum oldu ve daha bir 
kaç yüz kişi camiye gimi. 

Türkçe Kuran okuyacak hafızlar 
s ırayla müezzin mahfiline otur
dular, EYvelii ilk defa Türkçe Ku
ra.-ı okuyan hafız Yaşar Bey oku •:
mı ya başladı. 

Mükabele 
Hafızılarm otiirüş ve okuyuş sıra

sı ses yüksekliğine göre yapılmış
tı . Sesi en gür olan hafız en sonra 
okuyaeaktı. Hafız Yaşar Bey se
gıih makamından okuyordu. Evveli 
Fatiha ve Bakara sürelerini ar.ı,p
ça.dan okudu. Sonra "Müşfik ve ra
him olan Allahrn iorniy.le" diye bes
mele çekerek ayni yeri Türkçe oku
du: 

Fatiha suresi 
HamdU şükür, m~ran ~ütün 

a' emin rabbı ve müşfık ve ırahim o
lan allaha mahsustur. Allah din gü
nünün malikidir. Sana ibadet ediyo 
ruz. eenden istimdat ediyoruz.Bizi 
doğru yolda irşat et! Bizi lütfu ni
metlerine garkettiğin iruıanwuı yo
luna 6C'Vket ! Senin gazabına uğra
yan ve doğr.u yoldan inhiraf ederı1e
rin yotuna gön<lenne, funin !' 1 

Bakara suresi 
u Elif, lam, mim. İıtt.e 111hhatında 

hiç şüphe o!mıyan kitap k.i Allah
tan korlı:anların mürşimdll". Alemi 
gayba inananların ibadet edenlerin 
ve k<ftdilcrine ihsan ettiğimiz ni
metlerden fıkaraya tevzi eyıliyenle
rin ve sana ve senden evvelki pey
gam~\ere inzal eylediğimiz vahi
ylere ve bayatı müstakbele iman e
tloolerin kitabıdır. Yalnız Anlara 
raplan rehber olacaktır, yalnız An
lar bahtiyar olacaklaııdır, kiifirlıere 
ihtarda bu~ı;nmak beyhu.dedir, çün
kü in.a.ıımıyacaklardır. Allah Anla
rın ka~11Lerini ve kulak.tarını ve göz
lerini bir perdeyle tahtim etmiştir. 
Azim bir azap Ani.ar içindir. İnsan
lar içinde bazıları Allah ve Ahiet 
giiııi.ine inandık, bizde müminiz 
derler, Allahı ve iman edenleri al
datmak isterler. lakin yalnız !rendi 
kendilerini aldatırlar ve bunu da 
anlama:ııla.r. Anların ka l,pJeri mariz
dir ve ALiah Anlıı.rm marazlarını 
teş.dit edecektir, Azabı elim çeke
<ıekleıdir. Kendilerine herkes gibi 
iman ediniz <ienilidiği zaman biz 
abdal.la.T gibi mi inanauğız derler, 
halbuki k.endileri abda.Jdrr ve lakin 
bilmezi«. Müı:ninkre r<ISt geldikle
ri vak.it biz <le inanıyoruz derler ve 
kendi !Cytanlarmın aralarına gir>dik 
!eri zamansa ·biz sizinle beraberiz, 
lıımtanla eğleniyoruz derler. Halbu
ki Allah onlarla eğlenir ve anları 
çok zaman tugyanlarında bırakacak 
tır. Dalfilct i haki katla iştira eden an 
L:ı rıdır. Fakat bu ticaretleri kendile
ri ne fai<le vermedi, doğru yoklan 
aynldrlar. Sagır ve dilsiz ve ami ol
duklarından artık fikirlerinden -rü
cu c·demezler. bunlar o' adamlara 
lıenzt-rkr ki senl\l vatta gök gürle 
diği _ irosc kler çaktığı zaman ö
lum korlrusundan ıpannaklarıy.la im 
!akların ı t ıkarlar, fa kat Allah ki.fir
lerı her tmaftan ihata eder •• 

Hafız l ürhan Beg 
H.ıfız Yaşar Bey&n sonra hafız 

Bürhan Bey ha~ladı, cami çmlıy<>r, 
halk işitmek. dinlemek, Allalıları
nm emrini onun kitabından vası
tasız duymak için mütemadiyen sı
kısıyor. müezzin mahfiline doğru 
akıyordu.. Hafız Bürhan Bey 'Prüz
sılz, herkesi ağ.latan "ilesiyle ve kür
dlilü hı<:az kiir nıakamiyle Amener
rasüli!oiln arapça5ını , sonra da 
T ilrkçesini okudu. Arapça Ame
ncrres üliiyil hiç bir şey ani.amadan 
dmliyen halk Türkç i okunurken 
veediçi d i.nliyor ve okunanları 
kendı li.sa-ıılyle tekr rlıyordu: 

Amenf!frrt>sulü 
" Arzda ,.e scmavatta ııe varsa Al· 

lahL....dır" c faliniz ister aleni olsun 
ister hafir olsun hesabını "lizden ao
racaktn·, k•""ll isterse a<feiecek. ki-

caklar: onlara deki, ganaim Allaha (Başı 1 inci sahifede) Balkanlıların da iştirakini temenni 
ediyorum. 

me isterse azap eclecektıir. Allah her 
şeye kadiııd.ir. _Rasul ~nden_ k~di
ne nazil olana 'lman etti, rnumı.."ller 
Allaha, meleklerine, kitaıp.la.rına ve 
rasullerine iman ettiler. Biz Allahın 
rasilllerini biri birinden tefrik et
meyiz, biz işittik ita.et ediyoru~, 
yarabbi günahla rımız~ aff~t, hepı
miz sana rücü edeceğız dediler. AJ.. 
lah hiç bir nefse vü~t ve iktida
~mdan başka yük tahmıl etmez. A
malinin müktesebatı ya lehin~. .ve 
yahut aleyhin.e olacaktır; Mumı~
ler : yarabbi nbıyan veya hata ne.tı
<ıesi olarak yaptıklarımızdan do-1~
yi bizi müahaze e tme ; yarabbı bız
den evvel gelenlere tahmil eyle?i
ğin yükü bize tahmil etme; Bız_e 
mağferet, bize mer~amet,, e_t, sen b~
zim mev.laınızsın , bıze kafır kavını
ne karsı nüsrat ihsan eyle, dediler." 

ve resülüne aittir. Allahtan korku- velki gün rakip oldukları vapur 
nuz, aranızda dO!ltlukla uyuşmaya fırtınadan geciken Yunan heye 
çalışınız eğer sadıksanız Allaha ve 

Bugün ve yarınki program 1 Stadyumda maç 
yapılmadı 

Beşikta"şlı J.ofız Riza Bey 
Hafız Bürhan Beyden 50llra Be

şiktaşlı Hafız Rıza Bey okumıya 
başladı. Şöhretinin M kadar. h_aklı 
ve yerinde olduğunu sanki ~yen 
binlerce kişiye ispat etmek ıstıyor
muş gibi, yürek titrete!! bir ~~i'~
le ve nihavent makamından ~ı
imran" süresinden bir kaç ayetıı a
rapça okudu ve sonra ay~ makam
la ayni ayetlerin Türkçesıne başla
dı· 

' Aliimran suresi 
.. Elif ıam. mim. Allah yeğane 

Allahtır Kendin.den Başka Ali.ah 
yoktur. 'daima zihayat ve la-yete
gayyeııdir. Ya Muhammet!~ 
gönodcrilenleri tastlkan ısana _hır hak 
kita.p gönderilmiştir. Ali.ah .insanla
., hidayet yoluna sev kiçin T.evral 

Dlln Sultanabıııette mubtelil sure-
ler okuyan hafızlarımız: 

ve İncili inzfil eylemiıtir; şimdi bu 
Kuranı inzfil etti. Allalun aye1ıleri
ne iman etmeyenler lf'C'dit azaba dü
çar olacaklardır. Allah aziz ve mün
tekimdir.Arzda ve eemalaı:ıda Allaha 
biç bir şey gizli değildir. Sizi iste
diği gibi vfilideleri.,izn karnında 
halk eden odur. Ali.ahtan Başka Al
lah yoktur. Allah Aziz ve Hakim
di,-." 

Hafız Nuri Bey 
Beşiktaşlı Rıza Beyi Galatasaray 

Jieesi muallimlerinden hafız Nurıi 
Bey takiıp etti. İsfahan makamından 
euretüzzürnrün arapça!rnı ı90llrada 
ayni makamdan Türkçesini okudu. 
O kadar güzel ve o derece tesfoli 
okuyordu ki cemaetten: - Arapça
&ını okwnıya ne lüzum var, he.p 
Türkçe okusalar ya! ... diyenler bile 
bulundu: 

Suretüzzümr 

rasülüne itaat ediniz.Hakiki mümin ti murahhasası reisi M. Papa
ler Allah adı zikredildiği vakit nastasyo ile M. Papadopulos 
kalpleri korku ile dolu olanlar ve ta, dün sabah saat 8 de eşhrimi 
ayetleri okunduğu vakit imanları zi ze gelmiş ve konseyin dünkü 
yadeleşenkr ve ancak allahlarına iy
tirnad edenler>d.ir namaz kılanlar ve mesaisine iştirak etmişlerdir. 
verdiğimi z rızıktan sadaka verenler Bu celseyi müteakıp murahhas 
dir, bunların Allah nezdinde <icrece- !ar Balkan Birliği ve mensup ol 
!erine göre m evkiyle ri varılır. Bun- ki 
lara raplarr mağfiret ve bol rizık du arı devlet bayrağını taşıyan 
ihsan eder". otomobillerle otellerine glde-

Hafız Zt>ki Bey rek öğle yemeğini yemişler ve 
Fahri Beyden sonra •ura hafız Ze- saat 15 le Y ılc:hz sarayına av

ki Beyindi. Musiki aleminin bu det etmişlerdir. Saat 15,10 da 
genç istidadi iç titreten bir sesle • 
"e'uzü besmele" çektikten sonra konsey, Hasan Beyin riyasetın-
"Araf" ,;üresini okumıya başladı. de ikinci bir içtima yapmış, mü 
Hi.i9eyni makamından okuyor, okıu- zakerat hafi olarak saat 17 ye 
dukça """i açılıyor ve herkes oku- S kala nihayet bulmuştur. 
nanı işi.debiliyordu. Zeki Bey sü-
renin Türkçesini de ezbere bildiği Galatasaray Lisesinde 
arapçası kadar kolay okuyuxdu. E- müsamere 
sasen bütün hafızJar böyl<:ydi ve san 
ki bu 9Ckiz hafız kendilerini dinli- Bundan sonra , murahhaslar, 
yen 10000 kişi huzurunda imtihana otomobillerle Galatasaray lisesi 
çıkıu:akmış gibi çalışmışlar ve hazır • • l fi · 
Jarunışlardr. 10000 kişiye işittirehile ne gıtmış er ve orada tere en· 
cek bir eesle Kuran okumak pek o- ne verilen müsamerede hazır 
kadar kolay bir şey <icğil.di. Fakat bulunarak talebenin gösterdiği 
kıymctıli hafızlar bu muazzam işte o ff kı bey 
kadar büyük muvaffakiyet kazandı- muva a yeti takdir ve anı 
ıar ki... memnuniyet eylemişlerdir. 

Bugün saat 10 buçu kta konsey 
içtima ederek müzakeratına devam 
edecektir. Bugün konsey, komite ha 
!inde de toplanacaktır. Oğleden ııon 
ra saat 14 te, şehir civarında bir g• 
zinti ya.pılacak ve Göksu kasrında 
murahhaslar şere fine çay ziyafeti 
keşide edilecektir. Bu gece de saat 
21 de Balkan Birli ğ i cemiyeti İstan 
bul şubesi rei~ i tarafından Perapa
las ote linde bir ziyafet ve rilecektir. 
Konsey yarın da toplanacak ve me
saisini bitirecektir. Murahaslar, ya 
rın gece Darülbedayi'de verilecek 
temsilde btıJWlacaklardır. 

Konsey, komite halinde de 
çalışacak 

Konseyin dünkü ilk ecl.sesinde 
{Balkan Misakı) ve (Balkan devlet 
lerl tebaasının tabi oldukları rejim) 
komitıeleri seç>J.ecektir. Aıwık kon
seyde her devletin üçer murahhası, 
Arnavutluğun bu eefcr iki ve Ro
manyanm bir <iclegesi bulunduğu 
cihetle bu kadar mahdut azada:n iki 
komite seçilmesi mümkün göriilme 
miştir. &ndan dolayı, konseyin, ay 
ni zamanda ayni mevcutla komite 
halinde de t~lanmasına karar veril 
miştir. Bu karan tevfikan koll9Cy, 
bugün k'Omite halinde <le toplanaeak 
tır. 

A'raf suresi Dün geceki ziyafet ve Yugosfo.vyadaki •kalliyetlt1r 
Elif. !anı, mim. silt. bu kiıtap sana Hasan Beqin nutku Konseyin dün öğloden sonraki iç 

gönderildi bunu .neşir ve tebliğden timaı Yugoslavyadaki Bulgar ve Ar 
kalbin .sıkıl:maısın, onwtla sen, mü- Murahhaslar şerefine, dün navu.t akalliyetleri meselesinin mü 
minlere ikazat ve tenbihlerde bulun, gece aaat 21 de konsey reisi Ha zakeresi münasebetile hayli hararet 
~abbauzdan nazil olan kanuna it.ti- san Bey tarafından Tokatlıyan ·li olmu~; Arnavut • Bulgar ve Snıp 
ha ediniz; ondan başka veli"ye .itti- otelinde bir ziyafet verilmiş, murahha,.ları arasında oltlukça şid-
ba etmeyiniz. CUz'i olsun mülahaza . f f d detli münaka=lar vuku bulmuştur. 

d. · N k dar h.i •- h · t zıya ette Hasan Bey tara ın an .-e ı.nız. e a şe r...-r ta rıp e - Müzakereye Yuaıan heyeti ..:isi M. 
tik bazıları gündüz, bazıları gece bir nutuk söylenmittir. papanastasiyu da karışmış. neti<ıe-
gazıılımııza oi'Jradı, bizim gazabımı- H 1 .de vakit "'eciktig"i irin meııelenin - d ki k b" , amnı ar, Beyler: ,,, , za ogra ı arı va ıt (evet, ız za- münakaşa.sına devam edilmCdli bugü 
1. "dik" di ba - d-'-- K dile Vazifemin bu ak=m din/emeğe ım ı ye gır """". en - .,.. ne buakrlmıştır. 
rinc ıııeyğamber gönderıdiğimiz mil- sizi mecbur bırakacağı bu hitabenin 
!etlerden hesap soracağız. Peyğanı-, kaçıncı nutuk olduğunu tayin ede- A, naı-ut ve Hu/gar b:ışmu· 
bedere'de soracağız ve ili ... " miyeceğim. rahhadarının sözleri 

Hafız Kemal Bey Yakında toplanacak konferansla İçtimaı müteakıp kendisile görü 
Zeki Beyden sonra en gür sesli rınızdan birinin resmi içtimalardan şen muharirimize Amavu.tluk başmu 

olan hafız Kemal Bey okuyordu. En başka yerlerde ve zamanlarda murab rahhası Mehmet Bey Koniçe demiş 
büyük camil.erimizden biri olan Sü- basların nutuk söylemelerini men tir ki: 
leymaniyenin kapılara kadar dolan hakkında bir karar vereceğiğ güne "- Yug<>11lavyada Amavut ekalli 
cemaati.ne sesini işitti ren başmüez- kadar sofra başlarında yapılan ve en yetinin fena vaziyette bulundüğunu 

r · h f .,. ___ , Be S ı~--'---t iyi sulh vasıtaları oldug"u iddia edile k "k M"" ka••'•· 1 ~ .. F zın a ız ,..,,....., y u ...,.....,..... - te rar ettı . una ,...-.. o ....._ a-
teki kalabalık .eemaate zaten aJış- bilecek olan müsababeleri böyle va- kat mesele bi~ neticeye iktiran ede 
kmdı. Zaıten onuın mev!Ut okuyaca- kitsiz olarak sekteye uğratacak bu me<li. Münakaşaya yarmki içtimada 
• •.. halk L-- • • '··- kabilden birçok hitabeler ihtimaline ~- -~- ğ" gmı uı.ıyan .....,,gı camı o.....,ısa ...,vam """ce un . ., 
olaı.ın kapılarına kadar dolıdururou intizar edebiJirsiniz. B<ılgar başmurahhaaı M. Sakazof 
ve o cemaate l9Cdlini itittirmekle mü Gerçi ifadelerimde biraz yeknesak ta demiştir ki: 
lce.1.1.cf olduğıunu bilirdi. Burada da /ık görü fi ;or, fakat bu kabahat muh "- Yugoslavyadalrl Bulgar ekalli 
ayni w.ziyet vaıdı, on bin ki9iye ee- telif şekillerde tezahür eden yalana yetinin vaziyeti öteden beri şikiy<9i 
eini duyuracak, hem <le okuduğunu mukabil tek yüzlü olan hakikatin mucip olmaktadır. Bu vaziyeti bu-
lr.elime keılime anlatmıya çalışacak- bu mümeyyiz vasfına racidir. günkü c.elscde izah ettik. Arnavut 
tı. Beıımel.e çelı::meden evvel iki <ta- murahhasları da şikayoetlerinin teyit 
rafma bakındı ve: işte bundan dolayıdır ki seviş- ettiler. Meee.lenin bir neticeye bağ-

ı ~-•· , ü ._ ___ ,_ mek için bir sebebe ihtiyaç varmış l kald » - şidiııler ... """'• e uz .,,,.,.,,....,.. anması yanna ı . 
kt knı H f gibi biribiriau'zi tanıınağa v~ sevme · 

yi çe I, kimse de çıt yo · a ız • k d Uh ld · Balktı n konfıer• nsı kon-Kemalin eesi per>de perde yükıseli- ge ne a ar m taç o ugumuzu ve ~ 
yor, kubbeye kadar çıkıyor, c:amiye bunda' ne büyük bir zevk duyduğu seginin tebliii 

ka muzu her vesile ile size tekrar et-
.sığmıyor, ~ekrar aşağı iniyor ve - tSTANBUL, 29 (A.A.) - Bal-mekten Mndimi alamıyorum. Ancak 
labahktan dolayi açı.Imış pençere- haki"k . kan konferansı konscyi Yıldız eara -•-- ............ B bü ·· ~u cihet te bir attır lci dostluk ]e,...,., taşır~·~~· u ııes, tun<>e- d·ı·-· d ymdasabahsaatonbuçukta.reisHa · · • · H f Kemal hususunda ken ı ıgın en doğan ihti 
rnaatı tatmın etmi§tir. a ız be I Q~ Beyfendi ri=setinde içtiına. et 
H nt dan ku -~·- •~fitar yaca harici se P er de karısacak o -·· ,-!Lsey nC'Va o yoıuu.. .ın - tı" . Rıu-·-ı· muz·· ak.erata geçilme-. • ti /ursa bu dostluk zamana ve onun ··-~ süttalni intihap etmış . - b den ~eı "•-•ft gru,,pu reisi ııı:. Pa-

her türlii " tecrU e ve mihnetlerine ~· • •--
/nfitar sureai goğlis gerecek duecede kuvvet bu- paııastasiu İstanbula evvelki sabah 

" Sema yarıldığı, yıldızlar dağıl- Jar. gelecek ol.an vapurun fırtf"' ı!:'bi 
dıg· ı, denizlerin suları birihirwe k.a- le ancak dün sabah vaııığ <> m-

Geçen lronferans ile meclisimizin d dol evvelki gu""nkü "''••t cel 
rı.+ıgt" , mezarların altı üstüne gel- an ayı ·~ .- • bu içtima devresi arasında ge~en za · ·şura· k -•ememiş olmaktaki 
diği zaman hcc nefis eski ve yeni •- • sesıne ı ...., 

Seni man zarfında Bulgar Başvekili M. mazeretlerini anlattı. Bulgar grupu 
malini görecektir. Ey insan 1 Muşanof Cenaplarının nazikane zi- rdsi M. Sakazof kendi grup.lacı aza 
yaratan, sana istediği .gibi mü~- yaretlerini bUkflmet merkezimizde sından M. Micheff"in vefatını bildir 
mel ve güzel şekli veren ~~1 ~rı- kabul etmekle bahtiyar olduk. di. Reie müteveffanın hatırasına hür 
mi görmiyecck kadar scnı kım ıztal · b" dak"ka ti"l eu· 

" !Gtip aziz ve hakiuı olan Allah etti? M. Venizelosun ziyaretinden son meten celseyı ır ı ta 1 ve 
tarafından niizil olmuştur. Sana ki- Llkin siz, anın dinini tckzip edi- ra vuku bulan bu ziyaret büyük Bal ailesine taziyet telgrafı ~k~~ 
tabı hak ol.arak gönderoik. Allaha · · kan ailesi azasını birle<+irmesi ı•- karar verildi. Reis, geçe ve a 

Ycm;unuz. Sizin üzıerınıze nezarete- •· • . la t t b ldaki Yuuosl.av 
ibadet et; vıe -dininde ha.Iis ol I ... Al- den melekler, anı.alinizi yazan mu.it- zım gelen dostluk rabrtalarına yeni etmış o n 6 an u· " -
!ah için din pak ve halis olandır. bir bağ daha ilave etti. ya e~isi M. Nitclıiteh'in ailesine 

terem kiitiplerdir. konferans namına taziyet telgrafı 
Allahtan Başka mabu1ılar İittiba% e- Ya,ptıkLarmızm heysini bilir~r. Bu bliyllk devlet adamlarının çekmiş ol<iuğunu bil.dimi Ve .,eı.,. 
düp'tc: " Biz bunlara bizi Allaha Adil ve aalih olanlar ceruıette nıy- Türk ruhunun mü~ahhas timsali o- onun da hiltrrası için bir dakika ta· 
yalıılafdrtı8ıınlar diye tapıyoruz <ii- metlere nail olacaklardır. Fakat fa- lan Gazi Haıuetlerinden gördükleri ti! olundu. Bilahara erıa ile Ama.
yenlerin ihtilaflarını kiyamet'te Al- srklann mahal:li ikameti cehennem- hararetli kabul tarzı hUkCımetleri- vut ~•.nu reisi Mehmet Bey Koniçe 
Jah faslcdecektir. Allah yalancıları dir. Anlar din gününde ateşe yana- miz arasındaki tesanüt hakkında me """"' ı.az f 
••e k'fı""l·"' hidayete sevk etmez. E- k h "Jk - Bulgar grupu reisi M. Sa o ' Yu 
• . a •. ~ k . caklar ve oradan kurtulamıyaca - saimizin da • ı gunlerde, besledi nan grupu reisi M. Papan.astaaiu, 
ğer Allah evlit ittihaz :,:;;,.,ft, ~- ıaı.ı..-. ğimiz itimat ve emniyeti bir kat da Yugoslav grupu reisi M. Youvano-
teseydi mahlukatından i ı;u- uı Din gününün ne olduğunu sana ba kuvvetlendirmiştir. vitch ve Türk grupu .-cisi Hasan B. 
tihap ederdi, fakat onun. §3nı bun- k:im anle.tacak? Din günü idrak olu- - k•d c h ko-·""' g-·p'--ınrn '---f·--tan 

O "b kah Birkaç gune • ar enevrede ta ·-,. · ·~ ,... ....ıı ~~-
dan münezzehtir. ' va ıt "° - nur ""Y deg"iı.dir. O .,.;;.,, hi..._ir nef- k nf bcrı· vakı" olan faalı"yet "e ı·c~tı hak .,.. .. -·· ,,... didi teslihat o eransı açılacalttır. • ·-
har'dır." sin diğedn~ yııııdım edemiyeeeği b • • kında mu'----• izahatta bulunc!ULar. 

B Avrupamn ~e~ ~ şa~,;:ısiııde yaşa- ....,.,.... 
Sultan Selimli Rız11 ey gündür. yan 6 mil/etın fıkirlerı arasında bir- ve bu müzakerata grupların diğer ba 

Nuri Beyden sonra Sultanselimli O gün hüküm ve irade, yalnız !iği ve onları.'! sulhoerverarıe tema- zı azası da i'tirak ettiler. Bundan 
hafız Rıza Bey başladı. S~tin _ea- Allahındrr." yüllerini bütu~ _dun!!' halkı o _kon- ,;onra reis bey konsey<ien maada Bal 
ımiler-.ıin Büyük kuboolerıne sıgını Hafız Kemal soıı ayeti bitirir bi- feransta da gorup ogrenecektır. kan misakı ve Balkan &vletl.eri te-
yan sesi "ultanalunedin . içini _dol_- tirmez bütün hafızlar hep birden ha.asının rejimi hakkındaki iki ko-

" ,...., 1 dı1a ,... __ L Biz sulbü elde etmek için, eski . . ~---kle · · duTan binlerce ki•inin ,i•iunek ıu..- tekbir almıya baş a r. ı..oçucvilir- mitenin de ıçtıma e"""" rını ve 
• ' B · · · - · bir mesel hilafına olarak, harbe de- · hi b ld ,;.., tak yacını ancak tatmin ediyordu. u ki Sultanahmet camısı ınşa edildigı konsey içtımaı tam u u,.- · 

kıymetli hafız ·, Mümin süresini inti gun·· dc.n beri bu kadar kalabalık lıir ğil, fakat sulha .hazırlanmak düst_u- dirde bile lüzumu olursa bunların 
la imam runu hsreket/erın."f! gaye edınen ılk .1 . ~ edebil ...... 1~1-· · 

hap c>trnişti. Segii!ı vakamı:.ndan ev- ocmaati duvar rı arasına a ış- mesaı erıne .. evam e~..,..•ını 
d cihan te~ckkülünü, ilk şark müesse bl" - · R · Be k f vela araprasını okudu, sonra a tı. • - te ıg ettı . eıs y, g<:çen on e-

~ sesini teşkil ~diyoruz. rans müzakeratı esnasında verilen Türkçesini : H.erloe5 huzu ve huşu içinde rap 
Mü'min suresi !arının emirlerini dinliyorlardı. Ti- Bu esere iman eden, onun için bir kararı hatırlatarak 2 şuhatta Ce 

1, t b"tı"nce Hafız Yaşar Bey tara ralı•anların. yüksek vazifemizin mu nevrede içtima ~cek olan terki tes 
" Kı""P günah" lan af • eden, tev- ave 1 

- • ' J "ha k f ff k · ""' b f d bel·g- bı"r dua yapıldı Saat vaffakıyetine yorulmadan hizmet e ı t on eransının muva a ıyetı 
bey'. kabul ey'-yen va asi'Jere_ aza - l ın an 1 . b h kk da t . . "" _ ,_ · ti Hail · d duru den/erin, bu teşebbüs yolunda ü- a ın emennıyı mutazammm 

1 
aynı. -----~a ""'"dolan, azız ve a- üçe geuuış . ' yerın e - . 1 B l'·- k b" •·l f çek"'--' . •-'-"f . ""'°"'"' ~ ··'--'--le ı. 1·~ı·g· 1• haJ•- camı· yu-k mu-rşidimız o an ve a ..,,n on ır ~ gra ı .... """nı '"""" etti. 
lim Allah tarafından -•zil olmuş- yor, mu"'""' " "' "" • B kab J edil k "" lanak · t · La d N bek feransının her zaman ilk reisi olarak u u ere tan.z.im ve irsali 
tur. tn•am ve ihsanı vasidir. Onda•.ı. den ~ı ıs emıyor r ı. c - . . ha 1 l d . ıa-•-? kalacak bulunan M.P;;panastasıunun nyaııete va e o un u. Hasan Bey, 
ba•.ka al\ah yoktur, her ""Yin rlıcuu. liyor "" b 1 · · · 1>->n t · k r 

Ona
" ·~ır. K•firlcr ALI.ah;;. lil ...... ı~n Bu sUali hafızlar birbirlerine so- diğer murahhas eyet erının reıs ve • .,...anas asıu ve on.e11U111 umumi 

" d Y~- •-- f k t kal -•- azalarının sıhhat ve afiyetine kade- katibi Ruşen Eşref Bey, gelecek 
hakkında mu .. --~ele ederler. Onlarm nıyor .... , a a cevapsız ıyoı"""r-

""" · Ç"-kü bekl" •- de · · bek bı"mı· kaldırryor. bu dakikada duydu konferansın Bükreşte inikadı tekar ı 
beldelerde k•- ve kisbi &eflİ aldat- dı. "" ıyen..,r nıçw. - . • .... 

. ~. Jediklerini lıilmiyorla•dı. ğunı sevince ve bahtıyarlıga butun rür etitğini izah ettiler. R.uznamei 1 

rnaeın ve ıl4 . .. • Türkc;-e Kı1 rın ti15.veti bütün ee- _ ................................................ - •• müzakerata öğleden.sonra devam edil 
Hafız Fahrı s~!' . maati te•hir e tm" t i. Aradan yarım k . fri oldum: mele üzere celse tatil edildi. Öğle-

Müddeiumilik muamelat .. şcfı saat ı;<çt i cami y:ıvaş yavaş boşalı- kuGJa mısa ~yorıdu. den 90nra<ıaat üçte koneey içtimama 1 

Ka.dıköyünde çok heyecanlı maç 
lar oldu. Galatasaray lokalında 

üç Voleybol maçı yapıldı 
Dün Kadıköy sahasında günü en 1 hakemlığı ile oynandı. 

heyecanlı maçları yapıldı. Yalnız burada ~unu da söylem 
Memleketimizde yeğiine klüp sa- den geçemiyeceğlz Latif Bey h 

hasına malik olan Fenerbahçe kiı- kemlikten ziyade opeca söylemek 
Jübü dün aahasııı.da küçüklerin ve meşguldu. Oyun başlar başlami 
büyüklerin tam olmak üzett tam İ&tanbulspor nisbetcn eyi oynama 
beş maç yaptırdı ve Oll takrını kar- başladı ve 15 inci dakikada bir < 
şıLaştırdı. Günün ilk maçı Fener- gol attı. Sonra Fenerliler soldıı 
bahçe - Galatasaray küçükleri ara- hücüm etmeğe başladılar ve bir gı 
smda idi. f,.tikbalin en eyi takımı o attılar. Bir müddet eonra gene "° 
la.cak olan bu iki takun revkallide dan iki gol attılar ve haftayın 
oynadılar. bitti. İkinci devre başladığı 

Maç başladığı zaman küçükler Fenerlilec ve İstanbulspor birec 
bütün kabiliyıetlerile oynaroağa baş attılar ve maç 4-3 Fenerin gale 
ladrlar. sil<: l.itti. İyi oynıyanlar şunlıırd 

Oyun son derece zevkli oluyordu Fenerden: Zeki, Fikret, Ref" 
Neticede Galatasarayın iki gölüne Muzaffer. Niyazi. 
karşı Fencrbahçelil<:r üç tane et.arak İstanbulapordan: Aziz, Selah 
maçı galibiyetle bitirmi~erdir. tin, Hikmet. 

Günün ikinci maçı Galata.saray Günü en son maçı Istanbulsp 
birinci takımı il<: Fenerbahçe (B) kUçüklerile Fenerbahçe küçükl 
takımı arasında idi. araoımda oldu ve 3-0. Fenerin 

Bu maç 8 Şubatta olacak olan besile bitti. 
Galatasaray - Fenerbahçe maçı i- Dün Galatasaray lokalinde 
çin.di. Galatasaray takımı şöyle çık- heyecanlı maç oldu: Beşiktaş· Ve 
tı: Kumkapı takımı ile oynadı ve 

Leblebi, Rebii, Necdet, Lltif, şiktaş galip ge ldi. 
Kemal, Şefik, CeJaı Şefik, Nihat, ikinci maç Istanbulsporla Kası 
Süphi Bürhan, Mithat. Kalecileride · paşa arasında oldu ve lstanbulsp 
üçüncü takımdan bir oyuncu idi. galip geldi. 

Oyun başladığı zaman Fccıerbah- Sım maç Fenerbahçe il.e Gala 
çe forvet batı islemeğe bağladı. saray takımları arasında oldu v 
Galaıtasaray oyuncularına nazaran Galatasaray galip geldi. 
genç olan Fenerliler Galatasaray ka Stadyomda 
lecisinin eumiliği yüzünden sira 
il<: 4 gol attı. Birinci haftayrmda aıı 
cak bu neticeye karşı Galatasaray 
bir gol attı. 

İkinci devre başladığı zaman Fe· 
nerlilerde bir az eoufle eksikliği 
baş gösterdi ve bunil11 ı:ıeücesi ol.a
rak Galatasaray 5 gol attı ve maçı 
6-4 galip bitirdi. 

Bu maçın <ıeticcsi ikinci dereoee
de kalır.Asıl olan her iki takımın ha 
zmlanmış olmasıdır. 

Günün üçüncü maçı Pera ile Mo
da arasında oldu. KMşı Yakanın en 
kuvvetli takımlarından olan Pera 
maa.ıe.ef forvet hattnun fazla gol 
çıkarmak kabiliyeti o!madığmdan 
Moda ile berabuc kaldı. 

Maç başladığı zaman Peralılar o· 
fW\3 hakim idiler. 

Netekim bu hakimiyetlerini birin 
ci devrede iki gol atmak 11üretile 
gösterdiler. Mamafi yukarda da 11öy 
ı...diğimlz gibi eğer Pera forlarının 
gol çıkarmak kabiliyeti olsaydi bu 
gol adedi kolaylıkla faz.lalasabilird.i. 
Oyun sert ollıyordu . İkinci devre
de Modal.ı'lar canJ.an.dıLar ve Perıı
nm iki golüne karşılık onlarda iki 
gol attrlar. 

Mamafi eon dakikalarda PeralıLa
n çok sık1ftırıyoclaııdı ve eğer hir 
az dah• vakit olsaydı Peralıl~ mağ 
lup olacaklardı. 

Bundaıı eonra Fenerbahçe bir.inci 
takımı ile İstanbul.spor biriru:i tıı
kuru arasında idi. 

Taknnlar şöyle çıktılu: 
Fenerbahçe : 
Natik, Cavat, Ziya, Hadi, Rulm, 

Refik, Yusuf, Fikret. Zeki, Muzaf
fer, Niyazi. 

İıstanlııuJspor : 
Hikmet, Sa.mi, Hasan, İsmail, A

ziz, Murat, Reşat Se.Wıattin, Sabih, 
Tevfik, Baki. Oyun Lit.if Beyin 

...... --.. ·-----·--·---
!anmasına karar verildi. Reisliğine 
Hasan Bey intihap ediJ.dl. Muhtıelif 
murahhas heyetleri Yunan heyeti ta 
rafından teklif edilen "Balk.an mi
sakı" projeaiınin umumi mevaddı 
hakkında fikirlerini teati ettil<:r. Mü 
zakerata ertesi eabah saat dokuz bu 
çukta başlanmak üzere saat beşe çcy 
.rek kala hitam verildi. 

Stadyümdaki dün yapılacak 
!ar, oyuncuların bir kısmının gr 
hastalığma tutulmuş olmaları 
Jayisile yapılamamıştır 

Adatepe 
Muhribimiz 
Fırtınalı deniza• de tecrü 

besi yapıldı 
Birkaç gün evvel Haliçten 

karak Karadenize gitmit ol 
yeni Adatepe muhribimiz d" 
sabah limanımıza gelerek t 
rar Halice ırirmittir. Bir mü 
det evvel İtalyadan gelen Ko 
tepe ve Adatepe muhriplerim 
tesellüm muamelesinin ikmal 
çin Haliçte bulunmakta idi. S 
günlerde Karadenizdeki şidde 
li fırtınalar esnaımda manev 
ve tecrübeleri yapılmak üze 
Adatepe muhribimiz Haliçt 
çıkarak Karadenize gitmişt 
Adatepe Karadenizde iki g· 
kalmıt ve muhtelif ıür'at ve 
biliyet tecrübeleri yapıtını, 
Adatepe dün avdet etmiştir. 

Güzel sanatlar 
Mimari şubesi 

Güzel San'atler birliği Mim 
şubesi seneli!' kongresini d · 
saat 15 te Güzel San'atler b;rl 
ğinde akdetti. İçtimada bir s 
nelik rapor okundu ve mernl 
ketteki hareketler tetkik edil 
Mimari ve mühendis odaları 
nununun bu •ene meclisten ç 
maaı etrafında da görütülm" 
ve Mimari mecmuasının da. 
mükemmel tekilde neşri çare 
ri arandı. Neticede yeni heye 
idareye fU zeva< intihap edild 
Mimar Sım, Bürbaneddin, F 
nık Galip, Arif Hikmet Sed 
Alitan, Erip Beyler. ' 

CibaJi tütün fabrikası işçiler 
Cemiyeti menfaatine 

Şebzadebatı Millet tiyatrosunda 3İ kıinunuaani 
pazar günü akşamı 

Boks Maçları 
Boksör Selimi Bey ve italyan 

Mosyö Jozef tarafından 
Mühim maç iki dakika on ravunt, ayr ca hafif ıiklet 

ve orta siklet iki maç daha yapılacaktır. 
Programa iliveten Napt B. heyeti tems'.liyesi tarafından 

lttiham eden mektup 
piyes ayrıca 25 kişiden mürekkep Yeni Nesil Türk 

Hanımlan tarafından konser ve varyete 
ııu,,,ara1arı, milli rakıslar V.S. 

Fahri Bey başladığı zaman 'l'.urkçe uor iu. Fakat caminin rahatça çıkı- enAç sorıBey ca.:.,,i de o··nwn·· - d Hasan Beyin riyasetinde başlandı j 
L-'k ü---'-..L.kı' tesirı d•'- 1 1 J k kada bo 1 . ki - mca uz e ve Balkan misakı ko'Tliteslnin top· 

Kuranın..... >:>e<w""".: ti labi~ r şa nıaıımı oe e- bir ka hocafendi vardı, mukabele- 1 !l.;.;~1!!1!!1111!!111!!!"!•1!111•••ıİıl•ıilliııııl.ılilllllllllııiiiiiiiiıiiiuiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiia;;;;;;;:=:::=====· ziyade artmıştı. Çargah_ makamı - mck akşam ezanlarına kadar orada . ç . da rıktı!ar Aceba T"' k- il ANKARA 
• daha tesir c.did hır ahenk ver 1 · tti kti nın yarı~ın ' · ur 

!avcte . . •·1tser d ka mayı ıcap <: rece · . çe Kuran dinlemq·e tea'5uplarımı T 
mişti, aes gıttı.kçe yu ıyor "· Dışarı çıktıgım zaman hala Sul- "di, Hacı Bayram Cad. 
Fahri Beyiaı sesı Rıza l_le.y~en daha tanahmet camisinin kapılarından ar 1 manı · .. . . 
yüksekti . Artık .herkes ı i.diyor, her dı , arkası kesilmez bir insan aclinin İhtiyar mu~lıessım ceva:p verdi: 
ağızdan ' . . . aktığını gördüm ve •,:, müddet - Hayır oglum ~ç';'~ olın.lk Müptedi ve müte-

- Nur ol ha~!' 1 s~Jer_ı ı ş~d ~yor- trmnvay durağında durarak bu eelin i~temedi!er. c.ııla~Carı . '~ı.sı akşam rakki talebe için İİİİİİİiıll•.iiliiıim•iıiiİ•••Iİİİmiiiiiiİ•ııılıı•••••••• nen izde veya m 
du. Jlahri Bey Enf~~ sur7sının a- akışını yrettim. Bu esnada şık bızde Kura.:ıın Turkçesının :"'a,p~a- tepte. Tecrübe 
rapçasından ·onra Turkç sını oku- giyinmiş bir gençle ak sakallı eli .. kadar guzei ok.:aamıya<:~ı~ı ıd - Yeni Kurslar HER Lf SANI o·· GRETJ"R dersi 
du: tesbihli - .revşi ha linden ağniya- 1 dia ediyorlar ı. şı ı yanı ı :ır ı- Açılıyor. Meccanendir • 

En'dl suresi "ganaim., da."1 biri olduğu anla~ılan - bir za. J nı anladılar lla!ll"Zllİİİİİıiiiiiiııiiıiiıiı•••••••••- • /' h 1 . . t . k m. SAJT IO "Sana ga.naim hakkında süal sora tın şu mu avcre -er1 ne ıs emıv.t-re . 
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VE A. A K E R Beyoğlu, istiklal 
caddesi 

No. 306 - 308 HAYDEN Beyoğlu, f stiklal 
caddesi 
No. 479 

1850 senesinde müesses Türkiyenin en eski ve en asri mağazalarıdır. 

Mevsim sonu e -ü y Ü K s AT 1 1 Devam ediyor 

Şimdiden yeni fiatlarla mübayaa etmeL EN DUN FİA TLARLA tedarik ve temin etmek demeK.tır .. 

En iyi ve birinci nevi mallar - Cins itibarile geçen seneler m'allarının aynı - Müstesna fiatlar 
Maöazalarımızın Pre.-.sipi: En mükemmel ve iyi malları, her yerden ucuz satmakt1r. 

' ' • l . . ~ ~ . . ... ~ 1 

Havaların gayrımuntazam G R İ P 
devamından dolayı DEMALGO 

Komprıme.eri kullanarak 

N 
kendinizi vikaye eder ve 
Gripten kurtulursunuz.Hiç 
bir mahzuru olmadan uzun 
müddet İstimal edilebilir. 
Her eczanede bulunur. Çogaldı 

HASAN ZEYTİNY AGI: 
Türkiyenin ve bütün dünyanın en leziz 

yağıdır 
Hastalıklarda içilir. Yemeklerde ve salatab:rda 

lezzetine payan yoktur. 

Uq ve oış agrı.arma, alamı asabiyeye, roma
tizma kırıklıklara ve GRIPE karşı 

NEOKALMI NA 
nafi bir devadır. 

Hanımefendilere müjdel 
Kadınların husus1 tedavilerini son derecede alakaıdar edecek 
ve her kutu içerisindeki matbu ilana müracaatları ehemmi

yetle tavsiye olunur. Her eczaıhanede satılır. 

Çanakkale Vilayetinden: 

1 

Faideli Bir ilan 
Son defa 

1 olarak ve 
on beş güne 

mahsus 
ticaretha

nem iz 

8 taksitte 
Kürk 

Mantolar 
satmaktadır. 

Mahmuı: .r'aşa, Kürkçü Han 

BEY K O 2T6~s 

Keşif bedeli (564072) lira olan Çanaikıkale Vilayeti dahiline 

müısaıdif 79+450 kilometre tulündeki Ba?ya - Çanakkale yolu

nun maıkadam şöse inşaatı kapalı zarf usulile münakasaya ıkoın
muştur. Münakasa 14 Şubat 932 pazar günü saat 15 tıe Çaruıik;ka

le Valiliğinde yapılacaktır. Münakasaya iştirfilc edecekler tek

lif mektuplarını ve muvaıkkat teminatlarını ayni günde saat 15e 

kadar Çanakkale Valiliğine venneleri lazımdr. Talipler mü-
nakasa şartnamelerini Balikıesir, Çanaklkale, İstanibul, İzmir Devredilecek ihtira 

beratı Baş Mühendisliklerinde ve Annı:arada Yollar Umum Müdürlü- Emniyet usturaları (Tıraş maki-

ğünde mütalea edetbilirler. Ve (10) lira mıılkabilinıde istihsal neleri) bıçaklarımı ait ialfilıat" hak

edebilirler. Mahalli tetkikat icrası için Çanakkale Baş Mühen- kında sinai Miiıdiriyetl umumiye
disliğine müracaat edilmesi Iazmıdır. ( 171) sinden U;tilıml ediJıniş o.lan 26 Şu-

ve en nefis 

CiCı t•aruki 
LOSYON Kolonya 

ESANS Levan ta 

PUDRA Briyantin 

KREM SÜRME 

Dudaklık Sabit Allik 
FARUKi ıtriyatı Avrupanın en meşhur ıtriyab 
ayarındadır. Her kibar Hanım F ARUKl ıtriyatını 

diğerlerine tercih eder. 

Istanbul Deniz Levazımı 
,~ K ,, Satınalma omisyonundan: 

Toın 

2000 Rekompoze Maden kömürü kaıpah zarf usulile münakasa
sı: 31-2. Kanını 932 pazar günü saat 10,5 ta 

YUıkarrda cins ve miktarr yazılı ıkömüriin hizasındaki gün 
ve saatinde lı:apalı .zarf usulile mi.inakasası icra olunacağından 
şartruımesini gömıek üzere her gün ve talip olanlann münaka

sa gün ve saatinde muv~kat teminatlarile birHkte Kasmıpaşa
da Deniz Levazımı Satmalma Komisyonuna müracaıatları. (75) 

f. 
ikinci çocuğunuza da 

Bu Bayram 

--------------------- bat 1930 tarih ve 1055 numaralı be- ---------------------

Bir kunıbara alınız! 
1 Türkive iş Bankas~ 1 Kapalı zari usuıo ile ınünatasa ilanı 

Akşehir Belediye Riyasetinden: 
Kasaıbarun halen faal elektrik tenviııat tesisatı, Nafia Ve

kaleti Celilesince musad<lak evrakı lreşfiye, projesi mudbiru:e 

rat bu keTe ferağ veyahut icara ve 
rile<:eğinden mezkur ihtirayı isticar 
etmek veyalııut satın almak arzueun 
da bulunan :oevatm İstanbul Bah
~~ı Taş Han No 43-48 de mü
k!m vekili H. W. İst.ok Efoo.diye 
müracaatları. 

Su-türbinine tahvile:n mütenavip ceryan suretile vikude geti- 1----------

riLecektir. --•Doktor...--... 
1- İşbu münakıasa kapalı zarf uısulil ile 1 Kanunusani 932 1 Ahmet Rasim 

tarihind~ itibaren 10 Şubat 932 taırihlne müsadif çarşamba gü
nü saat 14 te kadar 41 gün müddetledir. 

2 - Tahvil suretile vikude getirileoek tesisat ve inşaat mü 
teahhit olan talıibine 30 sene müddetle imtiyaz suretinde veri
lecektir. 

3 - Bu hususta tafsilat almak, evrakı keşfiyeyi gömıek,te-

Etial bastaMsı· dabi11 

ba:ıtaliklar mütehassısı 

Şi§li, Yeıni istasyon, Sebuhyan a
partmıam ikinci kat 4 numara. 
Hergün 3 den 8 e kadar hasta 

kabul eder. 
srsatm vüoude getirilee,eği yerleri tetkik etmeık arzu eden taılip .. ________ _ 

lerin Belediye Riyaf!etine müracaat etmeleri, 
4 - Talipler tekliflerini 10 Şubat 932 tarihinde saat 12 ye 

kaıdar Be1ediye Riyasetine maild>ın mukabilinde teslim ede
ceklerdir. ( 4683) 

Jandarma satın alma 
Komisyonundan: 

TERM~JEN 
THERMOGENE 

Lapa, yaıkı, merhem ve 
sair ilaçlar yerine faideli bir 
surette kaim ve mehazırdan 

aıridir. 
Jandarma için 12000 takım kısa ,!rol ve ıbacıak çamaşır lkapa1ı 

zarfla alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmeik içain her gün 
Bütün eczanelerde satılır ve münkasaya iştirik içi nde 4/2/932 Perşembe günü saat o.ıı 

beşe kadar &omisyon:a müracaatları. (192) 

PARA SeneUk 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 Ytzd: ı2 
• • Emlak teminine muıkahil 

Kırahk Gazino, Yola, ı-arla ve Arsa PARA VERtLtR. saat 9.12 
Esas: MEVKll VE NEVi • TEMlNAT arasında İstanbul, Bahçclaııpı 
14 Beyoğlu Aynalı Çeşme Aşıklar meydanı 70.- 4 Uncii Vakıf.;han Amı~ ~at 29 

2 N 
. nı.unaraya muracaat edınız. 

87/6 
218 

o. gazıno. 
,Çırpıçııda 2 Dönüm tatla, 5.-
Beşiktaş Sinanpaşa: malhallesi taş isıkele 10.

sdkağx, 23 N o. arsa. 
295 BüyUkada Sadd: adası mevıkii, 75.-

Balada yazılı -Uak birer sene müddetle bilmiizayede kira 

Zühreviye. bevliye tedavihanesi 

Dr. HORHORUNl 
Beyoğlu, Tarlabaşı, Taksim Zam-
bak sokak No. 41 - Tel.3152. 

ya verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 4-2-1932 perşe:ın- Dr. TAŞ Ç l YAN 
be günü saat on altıda şubemize müracaatları E. (271) Zührevi hastalıklar tedavihaneııi 

BUYOKADADA KİRALIK OTEL 
Esas Mevkii ve Nevi Teminat 
168 Bilyükada Altınordu caddesi Otel Dö La Plaj 150.-

Balada yazılı Otıel bir sene müddetle bilm~yede kiıraya 
wrilecektir. Mezkur Otel 32 odayı ve motör daireWıi, sinema-
11 miifternildir. Taliplmn İhaleye müsaıdif 4-2-1932 ıperşembe 
ıtiall 11aat: on.altıda Şubemize müıracaatlan E. (246) 

Eminönii Minasyan e<:zahanesi kar
şısındaki sokak No. 4. 

OKSİMANTOL 
'., .ÖlCSÜRÜK\ıi BOCAZ 
. . . . " --~-

. ltASTALllLARIHA KAllŞI 

Sofya Elçiliğinden: 
Teşkili kararlaştırılan muhtelit komisyon 1925 An

kara muahedesine merbut emlak protokolu ile alakadar 
olan mesailden maida tarafeyn vatandaşlarının mutale
batını 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. 

! Jandarma satınalma komisyonundan: 
J Jaııdanna için 12000 çift yerli yün çorap kapalı zarfla ıalı
nacalktır. Taliıplerin şartnameyi gönndk için ılı.er gün ve miina

kasaya iştiraık için de 4-2-932 perşembe günü saat on lbire ıkaıdar 
Komisyona müracaatları. (193) 

TütOn in~isarı umumi mO~ürlOğOn~en: 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Başlamıştır. 

Alb keşidelik olan işbu tertipte 50.000 
aumara kamilen ikramiye veyahut 

amorti kazanacakbr. 

1. Cİ ıe,i~e: li ' ~ B ' T 19J2 
Büyük ikramiye 30.000 liradır. 

Biletler Satılmaktadır. 

(27-12-931) tarihinde pazarlıkla mubayaa olımacağı evvelce -------!im-.... ---------
ilan -ohm.an (B X28X 400) eb'admda ve seçme ekistra nevinden SEYR1SEF AİN SA D 1 K Z A DE 
(40) adet Gürgen ile (60) adet rııralı ıkara :bodos i,..;n verilen l'krku aoenta: Galata Köprü Biraderler vapurları 

" ,.-- Karadeniz Postası 
fiat haddi layi'k görülmediğinden tekraır pazarlıkla muıbayaası baıı B. 2362. Şube A. Sirkeci o u M ı o p 1 N l 8 
(8-2-932) pazartesi güniine talİ'k olunmuştur. MühUrıdarzade han 2. 3740. 

Talip'lerin yevmi mezkurda saat 10,30 ta % 7,5 terninatlan- TRABZON POST ASI 
nı hamilen Galataıda Mubayaat Komi:syonuna müraoaatları. (KARADENlZ) vapuru 

(333) , , 3 ç amba 
ŞUBAT arş 

TUMn in~isarı umumi ınO~ürlüğün~en: 
2 2 2 

1.- (1000) ıkilo (K S, K S) teııkiıbinde (Granüle) Süliür (lö 
Potosyom (Foie de Soufııe): 

2.- (500) ıkilo Eter SülfiriO.ı:, (50) kilo hamızı kibrit (66 B.), 
(30) kilo •hamızı tartar, (5) kilo (Pedıiıdı!ol): YUkanda miıktar 
ve isimleri yazılı ecza pamrlıık!la mübayaa edHeceğinden tali~ 
lerin % 7,5 niısbetinde temiınatlarile beraber (11-2-932) perşem
be günü saat (10,30) ta Galataıda Mübayaa Kanis}'_l()Iluna mti
racaatlan. (334) .. 

1 Defterdarhk ilanları 1 
SATILIK OTOMOBİL 

Defterdadık dawesi saa'kfı altmdadıır. Dik X markalı. Dif
ransiyel ile arka teıkedekleri noksan, bedeli peşinen verilmek 
şartile takdir edilen •kıymeti 300 lira, satış pazarlıkıla, 14-2-932 
pazar saat 15 te Defterdarlıkta (M.) (260) 

saat is de Galata Rıhtmnm
dan hareıketle İnebolu, Si
nop, Samsun, Unye, Fatsa, 
Oıdu, Gireııoın, Trabzon, Ri
ze, Hopa'ya ·gidcoek döniiş-
11! mez1dJr islkelelerle birlik
te Pazaı-, Of, Sünnenc, Po
la;dııme'ye de ıuğnyaıcaktır. 

İZ.MİR - PİRE - tSKEN
DERİYE POSTASI 

(lZMlR) 2 Şublt 11 de 
Galata Rlhtımmdan kalıkar. 

Az mllltameıl biır adet 

Okland Markalı 

Otomobil 
1 ŞOOat Pazartesi güııU - bu 

buçultta Sandal B~ biJ
mümvedo 110tıı-aktu:.. 

vapuru 
31 Kanunusani Pazar 

akşam saat 17 de Sir
keci · Rmtıımı:ndan hare· 
ketle, (Zonıguldak, İnelıc 
Lu, Ayancıık, Samswı, Ordu 
Giresoıı, Trabzon Rize ve 

(Hope) ye ~z~etve 
aynı ıskele-

lerle Göı:ıele, ve Ünyeye 
uğrayaralk a~ edecek
tir. Fazla tafsilat için 
Sirkeci Meymenet hanı al
tında acenteliğine müracaat. 
Tel. 22134. 

KARLI B1R 1Ş ' 
için 2000-5000 lira sermayelil 
ortak aranıyor. Galata, Ada 
Han Fehm~. B. Saat 12 - 1,30 

muracaat. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve ziih~vi hastalıklar mu

tehasaıt11. Karaköy, büyük mahalle· 
bici yanmda 34. ______ , _____ _ 

MlLLlYET .ATB.A.ASI 


