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Türkiye 
İran .. J T ik tü 
se~i:~~ii: ~~~~r!ı::!.ta~ Tevfı·k Rüştü Bey 
la gelecek ve birkaç gune r 
dar Tahrana bareket edecek.. • k • 
ran payitahtında da Türkiye ıle hare et ettı 

1 Kaçak kağıtlar 
Nasıl tutuldu? 

İran arasındaki buduclu kat'i 
surette t~bit eden mukavele 
imza edilecektir. Hudut muka-

veleainin imzaıile, yüz aaıey! ,,.alıran Ja görüşülecek başlıca 
mütecaviz bir zamandan ben .6 ~ Uı 
devam eden müzmin bir ihtilaf meseleler nelerdir? 
halledilmit olacaktır. Çünkü 

Iran 
1823 de akdedilen Erzurum mu 
ahedeainden beri henüz lranl.a k•ı• • h h 
aramızda kat'• bir hudut tesbıt Hariciye ve ı ının. seya a 
eclilmit değildir, Esasen bu mu 
abede ile neticelenen 18~1 ~u- hükumetinin 
harebeainin ıebep Ye imıllerı a· .. • k d 
ra11nda da hudut ihtilafı batta daveti uzerıne vaki olma ta ır. 
geliyordu. Erzunım mjah= 
ıine rağmen, 1840 s~ne efb 
ihtilaf o derece had bı~ ~a aya 

. . t' ki az kaldı ıki devlet 
gınnıt ı , . ki 
tekrar muharebeye gırece er-

di. 1 ·1· R • Jran, 1907 ngı ız • ua ı-

tilifile nüfuz mıntakaaına ayrı
lıp ta Şimali lran Ruayaya, C~
nubi lran da lngiltereye tahaıı 
edildikten aonra, bu iki devlet 
1913 aenesinde Osmanlı i~pera 
torluğÜnu tazyik ede~ b~r hu 
duf' kabul ettirmek ıatemıtler
di. Iranın menfaatinden ziyade 
kendi menfaatleri noktasından 
çizilmek istenen bu hududu o 
zaman bile Osmanlı hükumeti 
kabul etmemitti. 

lranlılarla Türkler arasında 
yalnız hudut meaeleainde değil, 
münasebetlerinin her safhaaın· 
de eaulı bir itilafa varabilmele 
rine en büyük engel, bir taraf
tan K&Ç!lr, diğer . t~raftan• ~~ 
Osmanh lıinedanı ıdı. Bu ıki 
hanedanın biribiri aleyhinde ta 
kip etmekte olduğa haaınene 
siyaeet, Türk ve lran milletleri 
arumda komtuluk ve dostluk 
hiılerinin inkitafrıı. mini tet· 
kil ediyordu. Vakti ki husu
met hialerini alevlendiren iki 
hanedan yıkıldı; Gazi Türkiye
ai ile Pehlevi lranı anlaşmakta 
mü9külit çekmediler. Ve Iran
la anlatmak meselesi mevzuu 
babsolunca; derhal aaırdide hu 
dut meseleaile karşılattık. 

Hudut, İ·lk defa olarak Anka 
rada Tevfik Rüttü Bey ile Fu
ruği Han arasında cereyan e
den müzakerelerde çizilmişti. 
Bu müzakerelerden sonra hu· 
dut e•a• itibarile çizilmekle be
raber harita üzerinde tesbiti 
bir k~miayona havale edilmitti. 
Komisyon, her iki devleti de a
lakadar eden aaayi9in muhafa
zası meselesini de nazarı itiba
ra alarak bududµ çizmek mese
lesile metııul iken ansızın Ağrı 
iayanı çıktı. Ve bu Ağn iıyanı 
nın o aralık çıkmasının tek bi'I" 
faideai §U olmu9tur ki, itin cid
diyetini ve yalnız bu gün için 
deAil, istikbal için de tedabir 
almmaıı li.zım ııeJdiğini hudu
du çizmek vazifesile mükellef 
olanlara aniatmıfb. 

Doıt Irana nolrtai nazarımız 
bah edildi. Ve bu aralık sefir 
olarak Hüarev Beyin T abra.na 
izamı da iyi oldu. Esaıen Hüı
rev Bey Tahrana hareket et
"llek üzere iken, Büyük Şefi-
11»İz, bu kıymetli sefirin tayi. 
nindeki ehemmiyeti iltifatkir 
ıözlerile tebarüz ettirmiıti. 
Hüsrev Bey Tahrana ııittikten 
aonra batlayan ve büyük bir sa
mimiyet içinde cereyan eden 
müzakerelerden sonra, aaırdide 
mesele nihayet halledi_lmiştir. 
itilafa göre, bir kıımı bı~de! ~e 
bir kısmı da lranda oldugu 1~1'! 
qkiya faaliyetine çok elveb-tlı 
olan Ağn mmtakuında . ıze 
bazı daglık arui terkedıyor. 
Biz de buna mukabil l~a ~ 
11Upta daha münbit arazı yen· 
)'o ruz. 

Bu aıübadeleaiD, her iki ta• 
raf İçia kazançlı olduğunu ıöy· 
lemeğe bile hacet yoktur. Ev
veli hudutta asayifin tenıin!o! 
kolaylaştıracağı cihetle ber ıki 
tarafın da vazifeaini teshil ede· 
cektir. Fakat en büyük kazanç, 
Türklere lranlılarm• lranlıla
ra da Türklerin kaİplerini ka· 
~andırnıaundadır. Bu mukabil 
~a~luğun minevt kıymeti çok 

yuktür. Carpte Türk - Yu· 
nan ınünaaebatından 

ANKARA, 4 (Telefonla) -
Hariciye Vekilimiz bu akşam
ki trenle refakatinde Vekalet 
katiplerinden ldris Çora Bey 
olduğu halde lstanbula ha~e
ket etmiştir. lstasyonda Reısi 
cümhur Hz. namına katibi u
mumlleri Tevfik, seryaver/eri 
Rüsuhi Beylerle Millet Mecli
si Reisi Kazım Paşa, Başvekil 
lsmet Paşa, lrak Başvekili Nu 
ri Paşa, vekiller, ordu erkanı, 
meb'uslar, Kor diplomatik ve 
Hariciye Vekaleti erkanı tara
fından teşyi edilen Tevfik Rüş 
til Bey bir polis bölüğü tarafın 
dan selamlanmıştır. Meclis Re 1 

isi Kazım Paşa Tevfik Rüştü 
Beyden lran Milli Meclis reis 
ve azalarına hararetli selam ve 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştll B. 
• 

muhabbetlerinin iblağını rica 
etmiş, muhterem vekilimize iyi 

Tevfik Rüştü Beyle birlikte 
Tahrana gı'decek olan Tahran 

büyük elçimiz Hüsrev B. 

bir yolculuk ve muvaffakıyet
ler temenni oluıımuştur. 

Vekil Bey ıstasyonda lsmet 
Paşa, Jrak Başvekili ve lran 
sefiri ile ayrı ayTI göril§mü,ş 
tür. lran ~eliti de aynı trenle 
1 stanbula hareket etmiştir. Sa 
dık Har. llz. birkaç gün lstan 
bulda kalacaktır. 

Tevfik Rüştü Bey Tahranda 
J veya 4 gün kalacak ve bir İh
timale göre tayyare ile Bağda
da geçecektir. Hariciye vekili
mizin ayın on sekiz veya 20 si 
ne doğru Bağdatta bulunması 
muhtemeldir. 

Tevfik Rüştü Beye refakat 
edecek askeri müşavir Mira
lay Şükrü Ali Bey ve Hariciye 
müdi.ri umumi/erinden Vasfi 
Bey Hariciye Vekilimize fstan 
bu/da iltihak edeceklerdir. 

* * .. 
Tahran'a gidecek olan Harf• 
(Devamı 6 rncı sahifede) 

Gandhi ve Kongre 
reisi tevkif edildiler 

Hindistan valisi çıkacak hadisele
rin neticesinden Gandhi'yi 

mes'ul tutacağını söylüyor .• 

Şarkta Türk • İran munase_!>a-
da Yeoi bir merhaleye vaaıl 

tı Bd bö' obnut bulunuyor. un an y-
le iki de9let ve kolllfu memle-

Kaçakçıhkla ambann 
alakadar olup ol

madı§ı tahkik ediliyor 
latanbul ticareti dahiliye 

gümrüğünde metdana çıkarı-
lan büyük ciğar ğıdı kaçak-
çılığına ait tabiri 'yet 
le yapılmaktadır mem· 
leketi dolatan b ç k kağıt- ] 
lann geçirdiği acera hayret 1 

edilecek kadar, ı yüktür. Tah· • 
kikat ilerledikçe bu kaçakçılı· 
ğm yeni yeni saRıalan meyda
na çıkmaktadır. 

Öğrendiğimize göre, bu ka
çak klğıtlar ıehrimizde maruf 
bir ticareti dahiliye ambarının 
adresine gelmiıtir. Maamafih 
bu ambarın kBÇl'kçdıkta med· 
haldar olup olmadığı anla9ıla
mamıtbr. Söyle,n:liğine göre, 
kaçak kiğıtları hiıı:ıil olan san· 1 

dıklar az daha, biç nazarı dik
kati celbetmeden gümrükten çı 
kacakb. Fakat hamalın aırtm· 1 
dan düşen bir sandığın ıüpheli 
görülmeai bu büyük kaçak va
kumı meydana çıkannııtır. 

Kaçak kağıtların tütün inhi / 
sar idaresine teslimi li.zım gel
diğinden, dün bu devir muame
leti yapılmıttır. -----.. --··----·-·~· 

, 

Mr. Miles ve gemi!Iİ 

Yatla dünyayı 
Dolaştı .. 

•taı .. ı mu 
--~ 

• <. ... ' • 

(/. 

Türkiye-Italya 
itilafı 

Adalar meselesi 
halledildi 

Mukavelename dün 
Ankara' da 

imza edildi .• 

ANKARA, 4. A. A. - H•rici
ye Vek.iU Dr Tevfik Rüştü Bey
.e ltalya Büyük Elçisi Baron 
Ponpeo A.loisi cenap1a11 son gür, 
/erde yapmış oldrıkl•rr mük.a/e. 
meler esnasmd• Anadolu sahih 
ile Kastel/orizo adası arasmda 
mevcut barı ad•lar ve adacıkla

rrn ciheti aidiyeti yüzünden 
Türkiye ile Jtalya arasmd• mev
cut ihtilfifr aihayetlendittcek bir 
itillilm esaslarım tesbit etmi~ 

olduklarından Türk.-ltalyan de
niıı hududu111l sureti katı'yede 

tesbit eden bir mukavelename bu
gün hariciye vek.§letinde tara
feyn arasrrıda tam bir itil§{ dai

resinde akt ve imza edilmiştir. 

; 

Bu suretle iki memleket ara
sında mrvcut v~ itimat üzerine 
aıüeSS4/s müaasebetle• bugünden 
itibaren her hangi mahiyette o
lursa olsun haizi ehemmiyet bir 
itilif sebebinden muarra bulun
maitadır iti, bu hal beyinlerin
deki metin dostluğa azami dere
cede faideli olacaktır. 

Selanikle 
Muhabere 

Sahill ve &•muharriri 
~l[ftlp ll'CI .UAf&UlloU&Ma a •a • 

~--

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıp"iyat 

ETEM 
•• Y uı Mldllrll 

İZZET 

a r 
• 
içki yasağı devrin 
iadesi mi isteniyor 

Yeşil hilalciler aleni içki yasa 
için müracaatlar yapıyorlar 

1 Şoförlerden son aylar içinde ·40 dan ft1z 
çıldırmış ve hastanede tedavi altına alının 

y eıiJhilal C:emİJetİ IOD İçtİmam- _ __,..,..,..,..-~,.,..-;;~ 

1 da İıpirtolu içki iıtihJB.kjnın luunm 
/ önünü al...ı. için bazı tedbirlere bat 

1 

vurmaia karar verdi Ye bu arada 
meyhanelerin çokluiuadan ıikiyet 
ederek hemen her aokak baı•ncla bir 
koltuk mcyhaneai açıldıtuu, köfteci 

1 
dükkinlarına varnıeaya ı.acı.r her ta 
rafta rakı aı.tıldıjıru, içki iptiliımm 
çoğalmaoı vesaiti naı.Iiye kazaleın Ü· 
ı<erinde müeeasir olcluiunu ileri ıür-

: müıtü. Y Cfİllıil8J c:aniyeti bnfm
clan ortaya atılaıt bu -.ele ile met 
ııul olduk. V alua son ailnlorde ... 
har eden müessif bıw oarhO§luk va
kaları, Yeıilhilalin idiclaaıaa hak yer 
direcek mahiyettedir. Mahalle arala
nncla, bakkal, lu'lucu, köfteci, piyaz 

ı çı diikkiıılarmda lıadelıle içki satııı 

\ 

soialmaktadır. MOfnılıat satmak mü 
aaadeıini alan bu lıabil cliiWnlann 

/ zabıtaca kontrolij her zaman için ko
l !aylıkla kabil değildir. Maamafih al 
clıiumz mahlnıata göre küçük dük-

1 

kiıılarcla içki sat•••nın çoğalmaaı, bü 
yük meyhaneleı-in zaranru mudp ol
muı, Ye malıalle aralarında içki sar• 
fiyab fulalaımasına mukabil, bira-
hane, bar ve emaali yerlerde Mrii
yet azalmaktadır. Son aylarda yeni-

Yeşilay cemiyeti umum! kltibi 
;Doktor Fahrettin Kerim B. 

den açılmıı büyük meyhaneler bir 
ve ıühayet ikiyi geçmediii halde, 
mahalle içlerinde her gÜn bir küçük 
koltuk meyhanesi açılmaktadır. 

Bu huauıta kat'i bir ra 
reclilemezae de bilhaısa meyh 
rin tahdit kanrından sonra ıe 
de kadehle içki aablan yerleri 
di ( 300) den fazladır. 1 çki 
yerleri ba9lıca yedi kııma ayı 
mümkündür: 

1 - Bar ve ~algılı biraha 
2 - Çalgısız binıhander .. 3 
kantalar 4 - Koltuk meyh 
S - Ahçı, köfteci ve piyazçı 
kinlan 6 - Büyük bakkaliye 
iazalan ve mezec ler. 7 -
aralarındaki bakkal ve lu1"1UCU 

Y eıilhilil cemiyetinin müt 
na gÖre vesaiti nakliye kaza! 
nünü almak için bilhusa toför 
rabacılar hiç iapirto kullan 
ıeler arasından İntihap edil 
alko1ik1ere veıika verilmeme 
Bundan maada bazı toförler 
da taammüm eden heroin, es 
kokain iptilaıile de mücadele 
melı lazımdır. 

Son aylar zarfında tehrimiz 
kadar toför, heroin iptila11 yü 
den çıldmırak emrazı akliye h 
nesinde tedavi altına alıDDUflar 
• Y eıilhilal cemiyeti, bugijn 
alakadar yüksek makama müra 
ederek hiç olmazsa ileni it 

(Deva= 6 rncı sahifede) 

Fabrikatörler bir koo 
peratif yapıyorlar 

Kendilerine lazım olan iptidai n.
deleri bu kooperatif temin edec 

lstanbul lebrikat6r1erinin sanayi birliğinde çekJMn resimlerinden 

latanbul fabrikatörleri yeni 
" mühim bir tetebbüıe ııirit· 
mitlerdir. Bu tqebbüs, beyne). 
milel iktısadiyatta mevki ve o
bemmiyeti &İttikçe büyüyen 
kooperatife doiru kuvvetli bir 
adımdır. 

T etviki sanayiden istifade 
eden ve ebniyen müeaaeaatı sı· 
naiyenin iptidai maddeler ihti
yacı muaf ve gayri muaf olarak 
iki kıama tefrik edilmektedir. 
Muaf olanlar kıamen temin edil 
mekte iae de muaf olmayan ak 
sanım kontenjana tabi tutulma 
aı, kontenjanda ise umumun 

hakkı ittiraki bulwmıuı dol 
aile, fabrikalar vakit ve zam 
nmda itlemelerine muktezi 
zaruri bulunan maddei iptid 
yelerini teminde müıkilit ç 
mektedirler. 

Bu mütkilit buebile fab 
katörler araunda yeni bir · 
doğmuftur. İstanbul Turkiy 
Din en büyük sanayi merkezi 
maaı itibarile, ti~iye k11;Jar 
bancı ellerin tav utlarıle 
yükaek komisyonlar tediyesi 
retile tedarik edilegelm~kte 
lan mcvaddr iptidayelerın 

(Del'amı 6 ıncı sahifede) 
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Birinci Millet Meclisi 
ARDCl HAIBERLIER ı • > :...l. " .. _: ;.: 

Y azam Edirne lleb'wıu 
Al. Şeref 

Gazi Hz., H. Avni Beye ge
rinde bir ders veriyorlar 

Gazi diyor ki: O zaman da bunu yapamadınız. 
Kulaklarınızdan tutup kapıdan dışan atmışlardı 

"Bu teklif denilen kanunun 
her maddesi yalnız tahrip edil 
meğe mahkiimdur. Bir hey'eti 
vekile ki, bu yapmak istedikleri 
kanuna göre iradei milliyenin 
mümessili olacaktır, onun eli
ne salahiyet verildiği zaman iı 
tedi&ini yapacaktır ve haberi
niz olmayacaktır. Soranın ıi· 

"H ' . k' 1 • • b ze: ey etı ve ı.e s;zm ura-
11.t..n ..l gıtılmanıza karar verdi
'!!' .taman ne yapacaksmız?., 

Hüseyin Avni Bey (Erzu
rum) - Güleriz!. 

Gazi Mustafa Kemay Pata 
(Ankara) -: Gülemezsİnİ&. 
lstanbul meclisi meb'uıanına 
giden zatı iliniz o zaman da 
"güleriz,, demediniz amma o 
zaman da bunu yapamadınız. 
Kulaklarıııızdan tutup kapıdan 
dı9arı atmışlardı. 

Hüseyin Avni Bey (Erzu
rum) - Yapanlar saray ku
mandanı idi. Halbuki bizi tutan 
laı- milli kuvvet, milli kuman
danlardır. Kimae atamaz. 

Gazi Mustafa Kemal Pata 
(Ankara) - İtte bunu o saray 
ihdııs etmiştir. Heyeti celileniz 
bu milli kumandanlık vazifesi
ni behemahal birine yaptırmak 
mecburiyetindedir. Kim olabi.. 
lir? Bu adam, itte makamı ri
yaaetiniz :çin intihap edeceği
niz zattır. Eğer bu maddeyi 
koymaktan maksat reise kartı 
bir vesvese be~lemekse bu kat' 
iyyen varit olamaz. Böyle bir 
vesvese hasıl olduğu gün imha 
edilmeğe mahkfım olmalıdır. 
Yoksa felakettir . 

Hüseyin Avni Bey (Erzu
rum) - imha etınere kudreti 
miz olmadığını beyan etmekle 
beraber itimadımız da vardır. 

Gazi Mustafa Kemal Pata 
(Ankara) - Hele yalnız senin 
yoktur. 

Binaenaleyh: Bu madde da
hi teşkilatı eaaaiyemizin tekli
ni, ruhunu, meclisi ilinizin hik 
met ve mevcudiyetini bozan bir 
maddedir. Ve hey'eti vekile 
vazifesile salahiyeti ile alikaıı 
yoktur. 

Türkün şerefli ve yülaek 
evladı mecliste bir gafil hizbin 
hazırladığı bu esaı yıkan 
meseleyi derleyip topladı ve 
hakikati bütün çıplaklığile anla 
tarak iti güzel neticeye bağla
dı . 

Büyük Millet Meclisinin e
lindeki vilayetler mahdut idi. 
lstanbul, İzmir, Adana gibi 
verimli vilayetler düşman kah
rı altında çiğnenmiı, haJkı da 
azap içinde idi. 

Her gün biraz daha geniJli 
yen ordunıın ihtiy.açluı artı
yordu. HükWnet masarifi ço· 
ğalmıttı. 

(Mustafa Kemal dava11) 
donmuştu. Mi1let, bu davaya 
sadakatle sanbnıt, herkes feda 
karlığa hazırdL Ukin varidat 
membaı mahdut idi. V erciler 
iae bu muarife kifayet edemec 
hale gelmitti. 

T ahaLat ve muariften bir 
· tenkiha ihtiyaç hasıl olmuıtu. 
Hükfımet meclisten tedbir al
masını istiyordu. Maatlardan 
bir miktar kesilmek lüzumun
dan bahsediyordu. 

Meclis tekrar gükredi .• Ha 

miyette, feragatte, fedakarlık
ta en önde yürüyen meclisin 
bu ruhi azmiııı.i Türk milletinin 
ıerefli ve eski tarihinin büyük 
lüğünü canlandırmıttL 

llk söz oluak yüksek ve 
büyük meclis, hamiyetli ve 
halaskir, kurtarıcı ve azimli 
meclis bir aylık tahaiaatmı ter 
ketti. 

Meclisteki arkadaılarm hep 
si biribirine aokulm11t ve son 
derece bir feragat ve kanaatle 
yaııyorlardı. 

Dedikodu yapan memur ta
bakası sindi. Kuyulu kahve 
diplomatları, Merkez laratane 
si siyasileri, sıra kahveleri Ö· 

nünde sedirlere serilen bot bo
ğazlar muttasd meclise hücum 
ediyorlardı. 

- Beyler yüzlerce lira alı
yorlar, ne it görüyorlar. 

Gelsin lif, gürültü! Otede 
zavallı memurlar göz nuru dö
küyor... itleri onlar görüyor. 
Şimdi onların lruru ekmekle ça 
lqtıklan yetmiyormuş gibi, bir 
de bunu kesecekler, günahttr, 
Allah razı değildir. 

Bu mel'un propaganda meş 
um ağızlardan yayılıyordu. Ya 
panlar ise, lıtanbulun moloz 
memurlan; kuvayı milliyeci ol 
mıyan, midesile Türkiye'ye 
bağlı olan, levanten ve serse
ri ruhlu... lstanbulun yum14ak 
ve zevk muhitinde çahtmadan 
millet hazinesinden bol bol pa 
ra çekerek, Yatamak istiyen 
kara yüzlü, kara vicdanlı ..• 
Her kirli eteği öpen memurlar 
idi!. 

Yüksek meclis, Büyük mec 
lis birden bu uluyan sesleri 
kahbe ve namertlerin boğazına 
tıktr. O yüzde yedi kestiği u
mum maaşata mukabil kendi 
sinden yüzde on kesmekle be 
raber yüzde yirmi tutan tubat 
tahsisatını tamamile hazineye 
terketmitti. 

Ali Sururi (Şibinkarahisar) 
Beyin dediği gibi bir hicap his
sine değil, bir hamiyet icabı
na uyan meclis nümune göster 
mişti. 

Muhalefet yine sırıtıyordu. 
Bir gün meclisin kapısından 

dört bet ucul acayip adam
lann girdiği görüldü. Bunlar 
tıpla, karnaval geceleri Bey. 
oğlu sokaklarında dolaşan pa· 
likaryalarm bin bir çeşit giy
dikleri maskara elbiselere ben
ziyen bir acip tekil ve kıyafe
te bürünmüt idiler. 

Arkaclaılar hep bunlara ba
kıyordu. Bunlar bizim tllecli
ıin kürt meb"uslan olduğunu 
anla'dık. 

Alacalı, yama yama birer 
talvar, sarı, kırmızı, beyaz 
mor, mavi, pembe parçalardan 
dikilmif entarimıi bir örtüye 
bürünmütler • bellerinde kama 
gibi bıçaklar, lüververlerle 
-=•ise gelmİf lerdi. Bu bıçak 
ve lüververleriıı yalnız kılif
lan vardı. 

Kendimizi bir sürü karna
val maskaraları kartısmda 
zannettik. 

. Halbuki meclis açılınca, 
itin safhası değitti •• Kürsü ve 
riyaset makamı bir hücuma uğ 
radı. Bu pek ansızın, pek ma-

Iktısadi Kronik 

[,..Dünya istihsalinde sukut nisbeti 
Dünya istihsalinde sukut, , Son iki yılda §U 

vıllardan beri devam ediyor. vam etti: 

Beynelmilel istihsal müş'ireleri 
(1928- 100) 

nisbette de. 

Romen-Rus 
Müzakereleri 
Ademi tecavüz misakı 

15 kanunusanide 
Rigada düşünülecek 
BOKREŞ, 4 A.A. - Riııa'da Ro

manya maalihaqiiaan ile Letuvan
ya' da Sovyet mümessili, 15 kiinunu 
sanide Riga'da bir Rus-Romen ade
mi tecavüz mi.akı aleti için yapılacak 
müzakerelerin icrasına memur edil
mitlerdir. 

Romanya'nıa mİ•alu ancak Ro
manya toprağının tamamiyeti bak
landa verilecek teminat mukabilinde 
imza edeceği zannolunmaktadır. 

Bu misakın iki memleket ara.om
daki diplomaıi münasehııtmm iade
aini intaç ebneıioe ihtimal verilme
mektedir. 

Bir şehre daha 
Girdiler! 
Japonlar bir Ameri

kan konsolosunu 
da yaralamışlardır. 
TOKIO, 4 A.A. - Rengo Ajan

sı, Japon krtaatınm, dün sabah saat 
10,40 da halkın heyecanlı tezalıüratı 
arasında resmen K.intcheou'ya gir .. 
ıniş olduklarını tebliğ ediyor. 

Çinlilerin bir muoaf fakıgeti 
LONDRA, 4 A.A. - Mukden· 

den Daily Expre11'e bildirildiğine 
göre Çin bvvetle.-i Koupantza kasa 
baoının istirdadma muvaffak olmut
IArdır. 

Malıasamat tekrar baıladı 
PEKiN. 4 A.A. - lndo Paci6-

que Ajammıa bildirdiiine .göre, Kin 

1 d k kl ki tcheou hükiımeti Loan - Tcbeou er
ıpan ya a arışı 1 ar kanı barbiyesile birlikte büyük diva-

devam ediyor rın dabiline çekilmiıtir. 
Tclıing . Ouan - Tao'daki Japon 

BADAJOZ, 4 (A.A.) - Ka bahriye topçulannın bomlıardunanı 
ntıklıkların çrkmıı olduğu köy Pekin demiryolu hattıru muhtdif 
leri tefti§ eden vali bu köylerde noktalardan keamittir. 
40 kitiyi tevkif ettirmit olduğu Times'in miitaleaları 
nu beyan etmittir. Mumaileyh, LONDRA, 4 A.A. - Japonlar 
Catil Blanco ve Amea kasaba- tarafından Kintcbcou'nun zaptı ari
ları belediye reiılerile muavin- fesinde Mançun.,cle tabaddüa eden 

vaziyet hakkında telıiratta bulunan 
lel'ini azletmiştir. Dahiliye nazı Timeı gazetesi, timdi Japonların ce 
n M. Quiroga sivil muhafızlar nubi Mançuri'ye hakim olduklarını 
ın ceı:ı~zelerinde bulunmak üze yazmaktadn-. 
re buraya gelmiştir. Şimaldeki vaziyette daha f~ ve 

MADRIT, 4 (A.A.) _Sara zuhıuzluk vardır. Fakat Sovyetlerin 
1 E 

Jıı.ponlarm faaliyetine açıktanaçığa 
goz va isi, zilb köyünde köy- muhalefet etmefe kiyam ebneleri 
lülerin nümayİfçilere ittirak e- ihtimali mevcut değildir. Cemiyeti 
derek sivil muhafızlara ateş et- Akvam itlınttı harelc.>ti, bittabi T o
m iş olduklarını ve muhafızla- kio bükümetinin ittihaz edeceği ted
rın mukabelesi Ü;ı:erine üçü mu birlere ba&'lıdır. 
h istikrara oahip bir paranın ve sü
afızlardan olarak 6 kitinin öl- klırı ve asayqin teois edilmesinin ca-

düğünü Dahiliye nazırı bildir- zibesi ne oluna olsun cenubi Man· 
mi~tir. Kaqılıklık mıntakasma çuri'de efkarı uml!!lliyeni:ı buranın 
polis kuı.·17etleri gönderilmiştir. Çin'in sair aksamı ile bilkuvve aynl
=============,I masmı kabul etmesine ihtimal veril· 

memektedir. 
halsiz ve icapsızdı. 

Yusuf Ziya (Bitlis) Bey 
yolsuz ve nifak ve fesat dolu 
bir takrir ile ortaya bir (Kür 
distan) eşkiyası çıkarmı,tı. Mü 
dafaai 'hukuk gurupu derhal 
vaziyet aldı. Sıralarda kürt 
elbisesile oturan gafillerin ara-. 
sından kalkan Yusuf Ziya 
(Bitlis) kürt firması ve taklit 
çi dilile hükiimetin Kürdistan 
hakkında bazı tedbirler ve 
teftişler icrası hakkıdna İsti
zaha başladı'. 

Riyaset makamı bu takriri 
okutmu,tu. 

Takrir berbat bir feydi. Der 
hal müdafaai hukuk gurupu 
takriri reddetti. Laki kürt ka
fası bunu anlamağa müaait de 
ğildi. Salahaddin Bey (Mer
sin) takririn sual şeklinde ya
pıl mas mı Yusuf Ziyanın ku
lağına frsıldamıtlı- Ayağa kal 
karak bu talebi dermeyan et
ti. Hafi celse talebi ile on beş 
meb'us Yusuf Ziya'yı destek
lemek istediler. Bu da müda
faai hukuk gurupu ekseriyeti 
tarafından reddedildi. 

Salahaddin Bey (Menin) 
ne olursa olaun bir çıban batı 
koparmak istiyordu. Meclisin 
hukukuna tecavüz edildiğinden 
bahsile karııdaki arkadaıla~a 
şiddetle taarruz etti. 

Reis - T amamile sadet 
haricine çıkılmıştır. Müsaade 
etmem demitken Salahaddin 
Bey aöz söylemek istiyordu. 
Ve bir tehdit savurdu: 

Sall'baddin Bey (Mersin) 
- Sadettir, sadet ..• Hepini

ze dikkat ediyorum. 
Salahaddin Beyin imdadına 

"Şeyh Sait isyanında asılan., 
Kürt Yusuf Ziya yetitti : 

- Mevzuu müzakere var
ken sadet yoktur ne demek
tir. 

(Devamı vat) 

betler doğı·udan doğruya bu a
zalış ve eriy~ niabetlerini gös
terir. Y'Ukanki vizıh müş'ir
lere göre bu nisbetler 1928 e 
göre : 

İngilterede yüzde 15, t 
Almanycda ., 31,8 
F ransada ,, 5,0 
Amerika da ,, 28,S 

tir. En fazla Almanya, sonra 
sırasile Amerika, İngiltere, F-

Japon siyasetinin Çin milleti gibi 
§ayanı dikkat bir menfi mukavemet 
ibrazına kabiliyetli bir millete kartı 
bllaıuıcaiı en iyi ve en emin sili
hın ordu olmadığı muhakkaktır. Kin 
tcbeou'nuıı itııali üzerine ihtilaf, ara 
zi üzerinde tasfiye edilmit gibi oldu
ğundan hqlanılmuı lizım gelen ci
hetten bu ihtilifa hitam verilmesi 
bütün meselelerin halli maksadile 
Nankin ile Tokio ..-uında doğrudan 
doğruya müzakerat İcruma tqeb
büı edilmesi siya.sete muvafık olur. 

Böyle bir siyaıet, tekrar Cenev
re'ye müracaat e~--k\en daha kiy
metli neticeler verebilir. Cenevre' de 
bu kabil meselelerin amelj surette 
hilli v .. ıtalannın mevcut olmadığı 
tecrübe ile sabit olmuttur. 

Bir şelıfrde haydutlar 
LONDRA, 4 A.A. - Mukden

den Time• gazetesine bildirildiğine 
göre, dün 500 haydut Mintcbouang 
ı işgal ve tebri bütün gece yağma 
etmitlerdir. 

3 bombardıman tayyareai baydut 
lara atet etmiıtir. Bunlardan 150 lca 
öarı öln1üştür. 

Amerikan konsolosunu · 
Mukdende yaralandı 

NEVYORK, 4 A.A. - Assciated 
Preıs'e gelen bir telgrafnameye na .. 
:laran Anıerikanın Harbin konsobıu 
M. Calveı·t Chamberlain devriye gP.z 
mekte olan bir Japon kıtaa11run 3 
neferinin taarruzuna uğramış ve yü~ 
zünden yaralanmı~tll'. 

Amerikan ceneral konsolosu, Ja
pon konsolosu nezdinde tiddetli bir 
protestoda bulunmuı, mumaileyh te 
hemen etraflı tahkikat İcraarııı em
retmiştir. 

M Chamberlain bcmen Harbine 
hareket elmittir. 
Çin, Cemiyeti akt1amın acilen 

içtimna daHtini istedi 
CHANGHAI, 4 (A.A.) -

Nankin'den lnde-Pacifique a· 
jansma bildirildiğine göre Çin 
hükUmeti, Cemiyeti Akvama 
bir telgraf çekerek Kintclıeou-. 
nun Japonlar tarafından itgali 
dolayısile Cemiyeti Akvam mec 
!isinin acilen içtimaa davet edil 
meaini talep etmiştir. 

Çin, aynı zamanda cihan ef. 
karı umumiyesine de hitap ve 

hasta hemşiresini görmek ba
haneaile Almanyaya girmek i
-çin Holanda hükumetiaden mü 
saade istemek fırsatım kaçır
mıyor ...•. 

2-Yunan iktısadı 
Yunan iktısadı iyi değildir. 

Amerika Fransa 
94.6 113.1 

Almanya 
93.7 
89.3 
79.5 
75.0 
70.2 
74.9 
68.2 

lngiltere Devre 
105.1 Birinci rubu _ 1930 ransa eriyoL. Politika karşılık-

!rl.7 ikinci " !arının en fazlası Almanyada i-

Yunan tediye müvazenesinde 
alacak verecek açığı geniş eb'. 
at almaktadn·. Sebebin biri, A
merikadaki Yunan muhacirle
rinden mutat olan para irsali.
tının durmuş olmasıdır. Ma
lumdur ki Yunanistan haricin. 
de, bilhassa Amerikada ve A
merikanın da en zengin şehir
lerinde, ehemmiyetli Yunan 
kolonileri var. Bunlar ticaret 
i.lemind'! çahşırlar. Bazrlan, bu 
lundukları yerleriıı Qıı fasl~· 

ıı:ı. 1 113.1 
94.3 Üçüncü ,, ıe, bu bir tesadüf değil, belki 
93.8 Dördüncü ., bir tabii neticedir. Alman istih 
90.0 Birinci rubu - 1931 sali müş'ireleri düştükçe Al-
87 1 ikinci 
84 .9 O .. .. " man komünist ve Alman milli 

83..2 109.4 
i6.0 106 :ı 
n.ı 104.4 
7&7 101.3 
71.S 95.0 

· çuncu " al' 1 · d k' sosy :st crı arasın a ı gece 
ht!h•al demek, zlraat mah- yeni kıymet yal'atmak. Mill~t- , kavgaları, silahlı hücumlar ço

-sulü çıkı:.rmal~ ve snrayi mamii ler, yeni kıymet yaratmıızlusa, ğalıyor. (Hitler) in sesi gittik
lü İmal etmek dem~kti.r. Yani, azalırlar, erirler. Yukarıki nİs·, çe gür çıkıyor. Kaızer bile 

Alman 
Fırkaları 
Noel mütarekesi bit

tiği için 
faaliyet tekrar başladı 

BERLIN, 4 A.A. - "Noel ıi
yaıi mütarekesi", dün gece yans 
bitame ermiıtir. Fırkalar, bugünkü 
pazartesi sabahından itibaren faali. 
yete geçecektir. Bilhaaaa rıaıyonaliı , 
- Soıyal.istlerle komünistler önil ~ 
müzdcki günler için bir takım ima
lar ve nümayiıler hazırlamaktadn-
lar. Soıyalistlerle undikalar ve cum
huriyetçiler mabafilinin pek fazla 
faaliyet sarfetmek istemekte oldukta 
rı görülüyor. Bunlar, müfrit milli
yetperverlerin tabrikitına kaı·şı ıid
detle mukabele etmek tasavvurunda 
bulunmaktadırlar. 
Hükiım~tin tatilleri de hitama er

miştir. Bütün tatil müddetini Tre
ves'de geçinniı olan batvekil M. 
Brüning bu sabah Berlin'e avdet et
miıtir. Hükümet ve nazırlar, timdi 
tamirat ve tahdidi teslihat konferans 
larıruo ait istihzarat ile iıtigal edecek 
lerdir. 

Cene•Te'relri Alman heyeti, henüz 
resmen tayin edilmemiştir. Montag 
Poıt, batvekilin M. Brüning'in he
yet riyasetini bizzat deruhte eclece
ğini ve bu heyete Maliye nazırı M. 
Dietrich ile iktnat nazın M. War
nbolci'un ittirak edeceğini yazmakta
dır. 

M. Laval'in 
Yeni seyahati __ .. __ _ 
Henüz ortada mukar

rer bir şey yok 
PARIS, 4 A.A. - B;rçok gazete

ler, M. LaVlll'io M. Mac Donald'a 
mülaki olacağına dair bir haber neı 
retmckte ve bunu İırar ile teyit ey
lemektedir. 

N. Laval'in yakinleri, henüz mu· 
karrer hiçbir ıey olmadığını beyan 
etmektedir. Şayet bu mülakat vuku 
bular.aksa herhalde lneiliz ve Fran
sız hazine mümessilleri arasmc!a ka
riben yapılacak miiiikattan sonra 
Vllku bulması muhakkaktır. 

Her iki memleket reioinin, Lau
sanne'a eitme.zden evvel yckdiğerine 
mülii.ki olmalarının İcap eylediğine 
hükmetmit oldukları zannolunuyor. 

M. Mac Donald, bundan birkaç 
gün eVYel bu huıuı hakkında M. La. 
val'a yazıruf, mumaileyh te son gün
lerde cevap venniştir. 

Almanyada fena 
havalar 

BERLİN, 4 (A.A.) - Al-

. 
Ali iktısat meclisinde 

neler görüşüldü? 
Tanzim edilen buhran raporunda 

mühim meselelere temas edilmiştir 
ANKARA, 4 (A.A.) - Ali iktısat meclisi katibi umumisi Nu 

rullah Esat Bey Meclisin son içtima devresindeki meııııisi etra. 
fında Anadolu Ajansına ~u beyanatta bulunmuttur: 

"Meclis bu sene ayın 17 sinden 29 una kadar müatemiren İçi!
ma etmittir_ Meclisin bu sene tetkikine havale edilen mev-ular 
şunlardır: 

1 -Tediye müvazenesi ve bunlarla birlikte iktısadi buhran et· 
rafında tetkikat. 

2 - İstanbul ihracat ofisi tarafından tanzim edilmit olan fın
dık, afyon ve peynir nizamnamelerinin tetkiki. 

3 - Türkiye limanlarının inkitafmı temin edecek tedbir ve 
bunlara dair teklifler. · 

Meclis bu mevzuan tetkik etmek İçin muhtelif encümenler te1· 
kil tmiş ve bunlar tarafından tanzim edilen raporlar peyderpe l 
heyeti wnumiyeye arzedilerek orada da tetkik ve intaç c:lilmi~
tir. 1929 tediye müvazenesi evvelki senelere nazaran maliip esbap 
tahtında daha büyük bir zimmet bakiyesi arzetmektedir. 

Buna lahika olarak tanzim edilen buhran raporu mühim mese 
lelere temas etmiştir. Nizamnamelere gelince beunlar İstanbul 
ihracat ofisi tarafından tanzim edilmit ve ili iktısat mediıinin 
tetlkikHıe havae olunmuştu. Meclia bu nizamnameleri tetkik ve 
bunlardan lüzumlu gördüğü bazı tadilatı irae etmiştir. Bunlar ya 
kında lktıaat Vekaletine takdim edilecektir. 

Limanların inkişafına dair Meclisin görütlerini ve tekliflerini 
ihtiva eden rapor sureti umu:miyede Türkiye limanlarını tetkik 
etmekte, fakat bu meyanda da bilhassa İstanbul limanı üzerUıcle 
esaılı surette tevekkuf etmektedir. Raporlar yakmda Batvekilet 
makamına arzolunacak ve bermutat netredilecektir. 

Meclis müzakerah 
Evkaf müdüriyeti umumiyesinde 

ilga edilen memuriyetler 
ANKARA, 4 (A.A.) - B. M. Meclisi bugün reiı vekili Refet 

Beyin riyasetinde toplanmıştır. Evkaf müdürlüğü 1931 seneli 
bütçesinde 19.265 lira münakale yapılması hakkında kanun layi
hası müzakere ve kabul edilmiştir. Aynı kanun ile 927-30 sene!e 
rinde tahakkuk eden ve ait olduğu tertiplerde bakiyeleri bulun. 
mayan 3.455 küaur liranın münakalesi yapılan tahsisattan aarfı. 
na mezuniyet verilmektedir. Evkaf müdiriyeti umumiyesinin 
1931 senesi bütçeıine merbut kadro cetvelinde tadilat icrası hak
kındaki kanun müzakre ve kabul edilmiıtir. Buna nazaran müdi 
riyeti umumiyenin kadro cetvelinde bazı memuriyetler ilga edil
mekte ve yeniden bazı memuriyetler ihdas edftmektedir. Bu me
yanda İstanbul müdürlüğü, zeytinlikler müdür ve kitabeti kaldı
rılmakta ve buna mukabil evkaf JD'Üdür muavinliği, varidat ve 
mahsulat müdürleri katiplikleri ihdas olunmaktadır. Bundan son 
ra Gazi Hazreterinin İzmire gelen heykellerinin gümrük resmin
den muafiyeti ve ihtikara mücadele hakkmda 1873 numaralı ka
nuna müzeyyel kanunun ikinci müzakereleri yapılarak kabul edil 
miştir. Meclis pertembe günü toplanacaktır. 

Kaçakçılık layıhası kabul edildi manyanın hemen, hemen her ta 
rafında fena havalar hüküm sür 
mekte ve bilhassa Saksonya'da ANKARA, 4 (Telefonla) - Bütçe encümeni kaçakçdık layi· 
feyezanlara bais olmaktadır. 

1 
hası üzerinde tetkikatını bu akfam ikma.l etmi~tir. Encümen maz 

Drescl yakininde birçok y:!rler- batası hazırlanarak yann matbaaya venlecetkır. 
de demiı·yolu münakalatı kesil
miştir. 25 derece hararet fark
ları kaydedilmittir. Bir çok ır· 
İnaklar taşınıştır. 

Afganistana dört doktor gidiyor 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Afganistanda çalıımak üzere is

tenen dört mütehassıs hekim için Sıhhiye vekaleti tetkikatmı ik. 
mal etmiş, bazı doktorlarımıza teklifte bulunmağa karar ve-r-

müra;::t::::ard:~:~:i;. 1 mişir. Kütahya • Balıkesir hattı· 
LONDRA, 4 A.A. - Moukden'· 

den Reuter ajanıma bildiriliyor: Si
yasi mabafilde ııöylenildiğine göre 
JaP,,nlar, Çin lutaattnın çekilmif ol
dukları Jehol ~hrine kadar ilerle. 
mek tasavvurunda bulanmamakta
dırlar. Çünkü bu mıntakada demir
yolu yoktur. 

Diğer taraftan, Johol'da yakında 
bir müıtakil bükıimet ilimna intizar 
olurunaktad ... ? Cban - Hai . Kouan'. 
daki Japon kuvvetlerinin tak •İyesi 
muhtemeldir. 

Tahkikat /comişgona 
lıfill gidecek 

CENEVRE, 4 A.A. - Maııçari' 
y., gidecek tahkik•t komiaronunun 
kimlet'den terekküp edeceği hakkın
da henüz bir karar ittihaz edilmemiş 
olduğu Cemiyeti Akvama resmen 
bildirilrniıtir. Komisyonun reiıi ele 
henür tayin edilmif değildir. 

da gelen tüccarlardandır. Ame 
rikada ve diğer yerlerde çalıt
ma imkanlarr azalınca ve ti
ret durunca bunlar kazanama
mağa başladılar. Ana vatanları 
na para gönderemez oldular. 
Yunan tediye müvazeneamm 
bat kalemlerinden birini teıkil 
eden para irsalitı durunca, te
diye müvazeneai ehemmiyetli 
surette sarsıldı • 

Müvazene açığının genit 
eb'at almasının bir diğer sebe
bi de Yunan gemiciliğinin g&
çirdiği itaizliktir. Atlas denizle 
rine kadar ağını genitleten 
Yunan gemiciliğine İ! kalma· 
mıttır. Dünya ticareti daraldık 
ça, gemicilik yavat yavat sön
meğe batladı. lngiliz gemi tir

tleri bile faaliv,.tl-n.o t • .:.ı 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Kütahya - Balıkesir hattı bu ay 
nihayetinde işletmeğe açılacaktır. 

Sabık Hidiv Istanbula avdet ediyor 
ADANA, 3 (A.A.) - Sabık Hidiv Abbas Hilmi Pata Amman 

da büyük bir tezahüratla kartılannııt, Kral Abdullah'ta iki gün 
misafir kaldıktan sonra Kudüae hareket etmittir,. Ayın dördün. 
de Kudüae gelecek, Şam, Halep tarikiyle lstanbula gidecektir. 

Son mücadelede Halepte ölenler 
ADANA, 4 (A.A.) - Halepte aon mücadele esnumda ölen.

lerin adedi 21 ve mecruhlarnı da 200 ü mütecaviz olduğu teshit 
edilmittir. Halep ve Şam dükkinlan el'an kapalı bulunmaktadır. 
Ali komiser Tomaonun değiıtiı'ileceği rivayet olunuyor. 

Rpsya ile Romanya arasında müzakerat başladı 
ANKARA, 4 (A.A.) - Ajansnmzm mevsukaıı öğrendiğine 

göre Sovyet Roaya ile Romanya arasmda siyasi 111üzakerat Riga 
da baılamıtbr. 

ediyor, onlar bile gemi inşaatı
nı durduruyor. Genç Yıunan ge 
miciliğinin daralan dünya ti
caretinden en fazla müteessir 
olması tabiidir. 

Yunan tediye müvazeneaini 
kapamak için teklif edilen ted
birlerden en ehemmiyetlisi 
(Milli Yunan bankası) nm sa. 
bık müdürü Maximos tarafın
dan yapılllllftı. Bu tedbirlere 
göre, harici borçlan, borç meoı 
leketin parasile değil, drahmi 
ile ödemelidir. Aynı zamanda 
banknot çıkaran (Yunan ban. 
kası) ile memleketin en büyük 
bıınkası olan (Milli Yunan ban
kası) nı bir direktörler heyeti. 
le idare etmelidit'. 

Her ikisi ele buı t 

eden bu tedbirlerin tatbik guç
lüğü, onları ortaya koyan ve 
Yunan milletince salahiyet sa
yılan tahsm Verdiği itimatla 
karşdaşnıaktadırlar. Maamafı 
tedbirlerin t.tbiki halinde d • 
hi Yunan tediye müvazen ·si 
meselesm·n bitmiş olmayacağı 
qikir telikld olunmak ıktiza 
eder. 

3- Son, para faizi 
mikdarları 

Yüzde Yü2de 
Arnavutluk 8 Neyyork 
Aınsterdatt> 3 Madrit 
Atlna 1 1 Paris 
Belgrat 7,5 Prağ 
Berlim 7 Roma 
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Roma bey e milel ziraat enstıtusu-
rakam ara müstenit hesapları •• nu 

· yapı 
B "d f' ti • d k" tenez- akı ve yumurta sarısı ıçı.n . • 

11" y ıa eTın e ı . ·ı · etmı§tı 
.· · ı ;.. d'" ada ehemmiyet· lan konte .. Janı ı an •·f 
~u ,u .un uny 32 esi ilk üç ay zar ın-
le tak"p edilm tedir. Fa~~t 19 s n 'th 1 edilecek ka-
bu%day fiatlerinin yakında yuk tal ~ransaya ~a kontenjanı 12 
selmesini ümit eden ve bu ka

1
na bil< ku yut mi uyumurta akı 2000 

ti • d . eeenl d bu un 1 ın en a 1 
a enn e ısrar be er le ·ı 1 zi kental ve yumurta sarısı da 
maktadrr Roma yne mı e ld' 

: - - 1931 buğday va· 2000 kenta ır. raat enstıtusu 
ziytti hakkında son bir istatis- Fransa balık ve kon
tik neşretmiştir. 

Bu istatistiğe ne~a~an, ~u 
seneki dünya buğday ~.atıhsala
tı Rusya hariç olmak uzere ge
çen seneye ni~betle !Zdır. ihra
cata tahsis edılen mıktar mev
sim bidayetinde mevcut stoklar 
nazarı dikkate alınmakla bera· 
her 930 a nisbetle 110 milyon 
buıel azalmı~tır. 

Diğer taraftan başlıca bu~
day ithal eden memleketlenn 
istihlikitmın 930 senesi istih
likini geçeceği tahmin edilmek 
tedir. Avrupa devletlerinin hu 
sene çavdar mahsulünüıı iyi ol
maması hasebile buğday talep
lerinin de artacağı ümit edil
mektedir. Dünya buğday iatih
salatı 880 milyon buıel tahmin 
edildiğine göre bu ihtiyacı te
min için baılıca müatahail mem 
leketlerde mevcut atoklardan 
sarfiyat yapmak vaziyeti hasıl 
olmuıtur. Mevsim bidayetinde 
S46 milyon buıel tahmin edilen 
stokların 1 Ağustos 932 de 360 
milyon buıeli geçmiyeceği tah-
min edilmektedir. · 

servelerini istemeyor 
Fransa hükilmeti neşrettiği 

bir tebliğde 932 senesi üç ayı 
zarfında Fransaya ithal edile
cek balık ve balık konaerve kon 
tenjanmın tükendiğini ili.r. et
miştir. Binaenaleyh 1 Mart 932 
e kadar balık konservesi giremi 
yecektir. 

Paris borsası 
PARlS, 4 (A.A.) - Tamps 

gazetesinin mali sütununda ma 
li vaziyet tU suretle tetkik olun 
maktadır: 

Senenin son haftası, bona 
için tahmin edildiğinden çok 
daha iyi bir hafta olmuttur. 24 
kanunuevvel celsesiııin nihaye
tinde kendisini göatermiş olan 
kalkınma hareketi, bu hafta 
bidayetinde kuvvetlenmiş ve sa 
lı ve çarıamba günleri de de
vam etmiştir. Ay nihayeti tas
fiye hareketlerine tahsis edil
miş olan son celse esnasında te 
mayül biraz zayıflaınsş ve haf
tanın bilançosunda müteaddit 
ve mühim kıymet fazlalıkları 
görülmüştür. 

.~lLLlYET SALI 5 KANUNUSANi 1932 

alanlara da ceza 
Vilayette 

Defterdar 
Teftişte! 

Dün Kartal nahiyesini 
tetkik etti 

Mahkemelerde 

Oktruva suiistimali 
av sında yeni karar 

•••••••• 
Pefterdarlık mülhakat Ma- ' K,., t• 1 2 d 5 

tiye işlerini tetkil etmektedir. a ıp sene ay, vezne ar sene 
Bu münasebetle dün Defter- 11 5 .. 

dıır Şefik Bey Kartala giderek ay gune Ve parayl 
tetkikatta bulunmu•tur. cezasile ödemeğe mahkum oldular 

Metruk emlak 
Milli ve metruk emlak doa

yalarınm tasnifi bitmek 'Üzere.. 

dir. 
Bundan sonra satış muame

latı daha esaslı yapılabilecek
tir. 

Muhtar mazbataları 
intihabı biten muhtar inti

hap mazbataları vilayete gel
meğe başlamıştır. 

40 kuruşların 
10 senelikleri 
Eminönü malmüdürlü

ğünde tevziat 
bugün başlıyor 

Eytam, Eramil ve mütekai· 
dinin 40 kurut ve daha aşağı 
maaşlarının on senelikleri mal. 
müdürlerinin riyaseti altında 
bir heyet huzurunda tediye edi. 
lecektir. Maaş sahipleri bizzat 
veyahut noterlikten musaddak 
bir vekaletname ile bu da olma 
dığı takdirde maaş sahibinin 
aağ bulunduğuna dair mahalle
den musaddak bir ilmühaberle 
müracaat etmeleri lazımdır_ 

Belediye oktruva müdürlüğünde 
zi~--ncte para geçirmek ve ihtilis et· 
mek:en mııznunen muhakeme edil
mekte olan katip Nurettin Şefkati 
ve veznedar Sadık Beylerin muha
kemeleri dün ikınal edilmiştir. 

Nurettin Şefkati Bey bir sene 2 
ay hapse mahkum edilmit ve müd
deti mahk,imiyetini bitirdiğinden 
tahliyesirae karar verilmiıtir. 

Veznedar Sadık Bey 5 aene 11 
ay 5 gün hapıe, 3 sene memuriyet
ten mahrumiyete 'l'e ihtilfts ettiği pa
rayı cezasiyle ödemek suretiyle 
16,181 lira 78 kuruş ödemeğe mah
kum eclilmittir. 

Ceraim kumkuması 
bir maznun 

Esrar içirmekten, polisi tahkir et
mekten, sirkati cebriyeden ve sair 
ciirümlerden maznun Al&ettiııle 
Raufun muhakemeleri dün ağır -
za mahkemesinde icra edilmiıtir. 
Müddei umumi maznunlann ciirmii 
sapi~ <>lduğundan tecziyelerini iıl&
mııtır. Makanın, riyaset maznunla
ra en son ne diy~erini _..tuğu 
zanuın Alaettin: 

- Efendim, zaten 15 seneye mah 
kiimum, vicdanmıza kalmıt bir l"J'• 
Polislerin bana düşmanlıklan ur, 
onun için bu cüriimleri uyduruyor
lar, demittir. Muhakeme kımır 'l'erİI· 
mek üzere batka süne kalmııtır. 

Hareket gazetesinden 
kalan dava 

Hareket gazetesinde talıkiramiz 
n"!riyat yaptığından dolayı aleyhle
rine Hennan Spirer 9irketi erkanı ta
rahndan dava ikanıe edilen Suat 
Tahsin, Fahri Kemal ve Sait Beyler 

aleyhine açılan davaya dün ikinci 
ceza mahkenıesinde devanı edilmiı· 
tir. 

Muhak~ıne de maznunlann vekil
leri bu davanın gaynvarit addedil
mesi icap ettiğini söylemiı, müddei 
vekili aksini idi.a ederek, neticede, 
müddei umumi tetkik etm<k üzere 
evrakı İ•tediği için muhakeme batka 
süne talik olunmuıtur. 

Güzelliği tahrip 
etmenin cezası 

Dün ikinci ceza mahkemesinde 
f&yanı dikkat bir muhakeme c:ereyan 
etmiı ve neticelenmiıtir. 

Cereyan eden muhakemeye ıuı:ıa
ran, Feyzi efendi isminde kahve İt· 
)etmekle meıgul bir genç, köprüdeki 
piyango sitelerinden birisinde çalıf· 
makta olan Matmazel Olıa isminde 
güzel bir kıza &,ık olmuı .,., atkım 
ilan etmiıtir. 

Matmazel Olıa Feyzi efendiye 
ni:rı iltifat ıöstermemiı, müteaddit 
israrlanna ret cevabı 'l'ennİf, F ey.zi 
efendi ele bundan muğber <>larak 
Olgarun yiiz\inün sai ve sol taraf
lanndan usturayla kesmiJtir. 

Mabnazel Olganın yaralan her 
ne kadar iyi olmuısa da yiiz\inde 
güzelliiine tesir yapacak izler kaJ. 
mıfbr. 

Müddei umumi Feyzi efendinin 
&ecziyeaini istemiı- Matmazel Olıa· 
nm vekili de yaranın yüzde bıraktı
ğı izlerden dolayı 3000 lira tazminat 
talep etmiıtir. 

Heyeti hakime müzakereyi mü
teakıp aelmi• ve karannı tefhim el· 
mittir: Maznun Feyzi efendi bir se
ne iki ay hapse ve Matmazel Olaa· 
ya 740 lira •ezminat vermeğe mah. 
kum olmuştur. 

Sahio ve 8a•muharriri 

Maarifte 

Müsteşar cuma 
Günü gidiyor --... ~ 

Teftişlerinden memnun 
olduğunu söylüyor 
Şehrimizde teftişatta bulun

makta olan Maarif müsteşarı 
Salih Zeki Bey lstanbul ve E
dimedeki teftiılerini ikmal et
miştir. Mumaileyh cuma günü 
Anl,araya avdet edecektir. Sa
lih Zeki Bey dün kendisile gö
rüşen bir muharririmize demiş 
tir ki: 

- Her sene mutat olan tef
tişle.-den birini yaptım. Teftişa 
tımda bir fevkaladelik yoktur. 
Buradaki ve Edirnedeki teftiı
lerimin neticesinden memnu
num. Maarif müesseselerini mü 
kemmelliği içinde çalııır bul
dum • ., 

Yeni ders planı 
ilk tedrisat müfettitleri dün 

sabah Maarif müdürü Haydar 
Beyin riyasetinde içtima etmit 
ler ve yeni ders planlarını tet
kik etmişlerdir. 

Yeni bütçe 
Maarif müdürlüğü yeni aene 

bütçesini tanzime başlamııtır. 
Bütçe birkaç güne kadar ikmal 
edilecek ve vilayete takdim edi 
lecektir. 

Sınıf kütüphanelerine 
kitaplar gönderiliyor 
tık mekteplerde tesia edilen 

sınıf kütüphaneleri için Maarif 
müdürlüğü 360 çocuk kitabı 
tavsiye ebniftir. Taniye edilen 
kitaplardan batka kütüph.
lerde kitap bulundurulmayacak 
tır. 

Maarifin lstanbul 
mnhasibi mes'ullüğü 
Maarif Vekaleti latanbul mu 

Mübadelede 

lzmirdeki 
S tışlar 

Şikayet ere karşı 
vekalet 

bir cevap gönderdi 
Ziraat Bankası tarafında 

satılığa çıkanlan emlak h 
kmda bazı tikayetler oluyord 
Bu emlakin kıymetinden birka 
misli arttırıldığı da şikayeti 
meyanında idi. 

Son gelen İzmir gazeteleri 
de bu huausta İzmir Emvali 
metruke müdürü Niyazi Beyin 
şu İzahatını gördük: 

"Müzayedelerde malların ço 
yükseltilmesinden bana gelen 
ve tikayette bulunan gayri mü 
badillerin müracaatlarını naza• 
rı dikkate alarak Maliye V t:ka 
Jeti nezdinde buı temennivatt.ı 
bulundu.m Aldığım cevapta e
aas itibarile hazinenin de gay
ri mübadillerin haklarını temin 
de göaterdiği huaasiyete rağ
men vaziyetten mütecasir bu
lunulduğu, bonoların hamille
rine ait olmasından müdahale 
edilemiyeceği ancak müzayede 
ye fazla mıktarda mal çıkar
mak suretile teli.tın önüne geçil 
mesi, itimat telkini lüzumu bil
diriliyor. Ben de tahaen hak 
aahiplerine temin eyliyebilirim 
ki gösterilen istical lüzumsUJ! 
ve yersizdir. Çünkü bonoların 
yüzde yüz karııhğı mevcuttur. 

Bu vaziyete nazaran buğday 
iiatlerinde tereffü beklenmekte 
!lir. Harici nüfuzlar, sene nihaye 

tinde piyasanın tayanı memnu
niyet bir suretteki tahavvülü ü
zerinde müessir olmamıştır. Ez 
cümle Nevyork borsasının zaa
fı, piyasanın kalkmmasma mi
ni olmamııtır. 

Eminönü malmüdürlüğü bu 
10 seneliklerin bugünden itiba
ren tevziine baflıyacaktır. 

l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!lm!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!I \ haaibi mes'ullüğü maarif idare 

Bizim Ziraat Bankasına dev 
rettiğimiz emval üç yüz parça 
kadardır. Halbuki elimizde iki 
bin parça daha Yunanlı malı 
vardır. Tapu kayıllaruıı bihak
kin tasnife muvaffak olduğu
muz gün bu yekfuıun üç bine 
çıkması ihtimali de mevcuttur. 
Bundan baıka elimizde Rum 
emvalinden de fazla miktarda 
vardır. Sattığımız ve teffiz edi 
len Y onan emvaline mukabil 
bunlardan da iki milyon liradan 
fazla gayri mübadillere ayıra· 
bileceğiz. Fransanın yeni 

kontenjanı 

Franıa hükfuneti neırettiği 
lir kararname ile mart bidaye
ine kadar F ranaaya ithal edile 

·;ek canlı hayvan, canlı kümes 
'1ayvanatı, taze ve konserve et
ler, kabuklu yumurta, yumurta 

Borsa fiatları 
Kambiyo j Kapanıt 

F ransıı frangı 12 06 00 
lngiliz lirası 7 ıs 50 
Dolar 47 Ol 76 
Liret 9 37 02 
Belga 3 40 63 
Drahmi 37 16 50 
lniçre frangı 2 42 37 
Leva 61 04 50 
Florin 1 17 35 
Kuron Ç. 15 84 00 
~iling A. 4 18 25 

eza ta 5 58 50 
Mark 1 99 58 
Zloti 4 25 23 
Pengo ~ 76 46 
Ley 19 47 00 
Dinar 26 49 00 
ÇervonPts 10 79 25 

Tahvilat IK.apamş 
1. Dahili 00 00 
O. Muvııhhade 37 00 
A. Demir·n)u 24 00 

Borsa liarici 

Albn . 9 53j 
Mecidiye 49100 
Pqnk ot ? ~ı; 

Avrupanın harp borçlannm 
ilgası veya tenkisi aleyhinde 
Amerikan kongresi tarafından 
ittihaz edilmiş olan hattı hare
kete bir facia mahiyeti verilme 
sıssvqvınw !~t!IW>'I "1!8 's!w 
)arının raporu ve bilhassa lngil 
tere ile Fransa arasında önü
müzdeki müttehit bir cephe vü 
cude getirmek maksadile tam~ 
rat ve borçlar meselesinde bir 
itilif husulü mümkün olduğu
na dair olan haberler müsait 
bir surette karıılanmıştır. 

T emps gazetesi, Paris borsa11 
nın yakında yapılacak olan bey 
nelmilel mali müzakerelere fev 
kalade ehemmiyet atfetmekte 
olduğunu yazmaktadır. 

Cevdet Molla 
Beyin sıhhati 
Bir hafta evvel Nitantatında 

Hacı Emin Ef. sokağında ka
yin biraderi tarafından tabanca 
ile vurulan sabık meıihat müs
teşarı Cevdet Molla Beyin sıh· 
hi vaziyetindeki vehamet de
vam etmektedir. Vücudündeki 
kurşun, kalbinin üç santim üze 
rinde bulunmaktadır. Operatör 
M. Kemal B. ameliyatın ancak 
yarından sonra yapılabileceğini 
beyan etmektedir . 

Buna nazaran kurşun ancak 
per,eınbe günü çıkarılabilecek
tir. 

Hapisaneden kaçmış, 
kadın kıyafetine girmiş 

On bet seneye mahkilm iken 
İzmir umumi hapishanesinden 
firar ettikten sonra, yakalana
rak memleket hastahanesindcıt 
nezaret altından kaçan Kürt 
Yusufun geçenlerde İstanbul 
zabıtasmın elinden de kaçarak 
lzmirde B~tepelerde jandarma 
lar tarafından yakalandığı ya
zılmıştı. Tahkikat neticesinde 
Kürt Yıuıufun firarı hakkında 
ıu malumat alınmıttır: 

Kütr Yusuf Memleket hasta 
hanesinde nezaret altından fi
rar ederek doğruca Menemene 
gitmit ve bir hamama girerek 
hamamcıya bir tal<ım kadın ve 
bir takrm da erkek elbiseai al
dınnıştır. Kürt Yusuf hamam
dan çıkınca doğruca Emiralem 
istasyonuna gitmiş ve burada 
ayakyoluna girerek kadm elbi
seaini değiştirdikten •nnrıı, tren 
le Bandırmaya, oradan da ı .. 
tanbula gelmıştır. hürt Yusuf 
İstanbulda arkadaşı Mustafa is 
minde bir şahsm evine gitmit 
ve bir müddet saklandıktan 
sonra İstanbul polisi tarafın
dan yakalanmııtır. Kürt Yu
mf İetanbul polisinin nezareti 
altında merkeze götüriiilürken 
Balıkpazarındaki kalabalık ara· 
sında polisin elinden firar et
miı ve İzmire gitmiıtir. Kürt 
Yusuf son defa olarak Beştepe 
lerde yakalanmıı ve adliyeye 
teslim olunmuştur. Merkumu 
Istanbulda saklıyan Mustafa 
İzmire gönderilecektir. 

Yüzde Yıude ılı getirtebiliyor glim;ükten -g-~ yen seviyede tutulabildi. 
ı . 2 • eb"I" ' Budape te 8 svıçre 6 5 , çır ı ıyordu. Kambiyo mürn- Fakat, bu iki müessese ara-

Kalküta 8 Jaııo~ya 8• kııbe hey'eti, son •enelerde de- sında ahiren yapılan ayrılış, 
Kopenhak 6 V ıyana v. • • 

F 1 da 8 Vartova 7,5 gışen. sı~~kl'lf etme. .şartl.a~ı bir bakıt noktasına göre vah-
Portekiz 7 ve gumru ten geçırme ı§ının detle idaresi zaruri görünen pa 

4 K • sür'atle teminini nazarı dikkate ra istikrarı isin~ birden bire ha-
- onsorsıyom alarak •!al~adarl~~a sühuletler leldar edebilmek vaziyetini ih-

ı ? gösterınıttır. B suhuletler do- das edebilir . 
ayrı ma 1 mı• layısiledir ki, kambiyo müra- Buna, kambiyo komiserliği 

Yeni bir l arara g( re kon• 
?rsiyom, kambiyo mürakebe
ıınden ayrılmı~, merkez ban· 
"'asına verilmiıtir. Şimd· yo ka· 
.far bu iki h y' et beraber gidi
Y~rd.u. Ka biyo murakabe hey 
tı ıtb ı· . • ata munhasır olmak 
:ız:re kal:nıiyo ihracı müsaade

• 'VCl'iyo du. Bu mı.isaade u-
' . 

~ aııı riş cttiiı · 

kabesi hakkında şikayet ititil- vazifeşinin de ayrıldığını ilave 
ed. edersek meselenin bir kere daDI ı. 

Kambiyonun, bu ticari va- ha tetkiki lüzumu tebarüz e
"yellere intibak eden kolaylık der. Filhakika komiserlik, nif ile beraber, konsorsiyom hayet borsanın dahili muamele 
an kilitının da dikkatli ve ted- lesini idare eden bir mes'ul 
tb~)' ve basiretli ç lıımaaı saye merkezdir. Bugün cari ticari 
ır 1 • be ed'ld" t ··ı t• kt· • d paramızın nıs t ı ı- eamu e ve ıcaret ıe ıne gö-

'8_'; ı:giliz lirası fveya ds~~ za. re, maim kambiyosu göıııderil-
d Fransız rangı, gıfm m d n ınalın ecnebi memleketi 

;"lan a ı. "'=""'· .• ıu:1.. 

Belediye 

Kaçak 
Etler 
Satanlar için de, alan
·lar için de ceza var! 
Şehre ıriren kaçalı: etler için bele

diye yeni baz. tertibat almııtır. Bu 
husus için belediye baytar müdürlü
iü faaliyete aeçmİf ve tehir hudut
larına miktan kifi memur .,.. baytar 
aönderilmittir. Bilhassa Uzunçayır 
taraflanndan 9elıre ıriren koyunlar
da f'll'bon hastalıiı mevcut olduğu 

anlaııhmıtır. Tren, otobüs ıibi ve
saiti nalıliyede bilhassa taharriyat 
yapılarak kaçalr etler müsadere edil
melrtedir. Kaçak et salanlar hakkın
da olduğu gibi alanlar İçin de ceza 
kesilecektir. 

Kaçak etleri ihbar edenlere bele
diye münasip miktarda İlcnuniye •&
recektir. 

itfaiyeye yeni levazım 
l tfaiye için alınacak yeni vesait 

ve livaznn için alınacak yeni vesait 
ve levazım için ilin edilen f'll'lna
mede bazı tadilat yapılmııtır. Mü
bayaa edilecek mühim miktarda le
vazun için 150 bin lira aarfedilecek 
tir. Ancak bu para aynen verilmiye
cek bankaca muteber bir senetle 
kar~ılanaca.ktır. Yahut alınacak leva 
z.ıma mukabil memleketimizden me
voddı iptidaiye iıtenmeoi teklif edile 
çektir. 

Cemiyetlere ait işler 

1 

Akıl 
Hıfzıssıhhası 

Merkez heyeti dün 
Halkevinde toplandı 
Akıl hıfzıssıhhası merkez he 

yeti dün akşam Halkevinde içti 
ma etmittir. İçtimada bir sene 
Jik mesai tetkik edilmit ve oku 
nan idare heyeti raporu taavip 
edilmittir. Dr. Fahreddin Ke
rim ve muallim Ziya Beyler 
beyoelmilel akıl hıfzıasıhbuı 
hareketleri hakkında birer kon 
ferana vermi9lerdir. Beynehni
lel birlikten gelen mektuplara 
cevap verilmesi tekerrür etmit 
tir. 

de içtima etmiı ..e cemiyetlere ait ba 
zı itleri tetkik etmİftir. 

Ekmek fiatlan 
lstanbul Belediyesinden: Kin unu· 

aaninin altıncı çarııamlıa giinünden 
itibaren ekmeİı: alb kurut otvz para 
n franeala on iki kunıttur. 

Cerrahpaşa hastane 
parkı 

Cerrahpafll hastahaneai etrafında 
vücude ıetirilecek park İçin lizım 
ııelen istimlikibn yan11 yapılnuı· 
br. Diler kısmın istimlaki için yeni 
sene bütçesine tahsisat konacaktır. 
Park 1932 senesi nihayetinde vücut 
bulmut olacaktır 

Belediye esnaf cemiyetlerini tet- Fenni çamaşırt..d.De 'l'e sair tesisat 
kik komiıyonu dün fırka merkezin- ta aynı sene içinde yapılacaktır. 

----- --- ~.--·---- ----
ni terketmesi· kabil değildir. A
lakadar ilk önce kambiyo mü-

' rakabesine müracaat ediyor. 
Kambiyo müsaadesini alıyor. 
Bu müsaade ürerinedir ki bor
sa derunünde kambiyo talep 
edilmektedir. Ve nihayet, bor
sada arzedilen bütün kambiyo
larlıı, borsadan talep edilen bü
tün kambiyolar arasında fark 
oldukça, konsorsiyom müda
hale etmekte; arz çcksa alıcı, 
talep çoksa satıcı olarak Türk 
parasının beynelmilel krymeti
ni korumaktadır. 

Şu kısa izaha göre, (borsa
tım teknik iti), (kambiyo mü
rakabe hey' eti işi), (konsor
siyom iti), biribirinden ayrı it-

ler değil, tek bir itin üç muh
telif safhasıdır. 

Böyle olunca, dütünülebilir 
di ki, .bütün bu safhalar bir el
den idare edilsin. Bir siyasetle 
ıevkedilsin. Bir gayenin hakiı
miyeti altında yürüsün. 

Kambiyo mürakahe hey'eti 
teşkil edildiği ve konsoniyom 
kurulduğu zaman vaziyet he
men hemen böyle idi. Üç it 
santrali.ye edilmit gibi idi. Bu
nun faidesini, hadi.eler açıkça 
göstermiıştir. Açıkça görülmüt 
tür ki, Türk paruının harici İt· 
lira kabiliyeti yani kambiyo ay
nı seviyede tutulabilmit, it, bir 
takım çarpıtmalara, kuvvet 
zıyalarına, beyhude enerji, sar-

•• --

ıi binasına nakletıniı ve dün
den itibaren yeni binada çalış
mağa baılamıttır. 

Behçet Bey zamanın
daki muamelat 

Tütün inhisar idaresinde sa
bık müdür Behçet B. zamanına 
ait muamelatın tetkikine bat· 
lanm'ııtır. lnhiaar i<hıresinde 
müdürler araaında bazı tebeddii 
lit olacağı haber veril~ 
dir. 

Şimdiye kadar İstanbul bq
müdürlüğünde bulunmakta o
lan mübayaat komisyomm•m 
Galatadaki merkeze nakli takar 
rür etmittir. ------Behçet Beyin vedaı 

Tütün inhiaan umum mil· 
dürlüğünden istifa etmit olan 
Behçet Bey dün inhisar ida~i 
ne bir mektup göndererek me
aai arkadaşlarına veda ettiğini 
bildirmittir. ------
·ı cırife müdürlüğü An-

kara ya nakledildi 
Şimdiye kadar lıtanhulda bu 

luoan Gümrükler tarife müdür 
lüğünün Ankaraya nakli hitam 
bulmuıtur. Yalnız tekaütlüğü
nü iateyen tarife müdürü İsma
il Hakkı Bey girmiştir. 

Beşiktaş kaymakamlık 
binası 

Betiktat kaymakamlığı bina 
smm tamiri takarrür etmittir. 
İhalesi bir ay çinde yapılacak
tır. 

fına lüzum kalmadan adeta 
kendiliğinden akan au gibi git
miştir. 

Şimdi üç vazife radikal su
rette ayrılıyor. Ayn ayn çarh
lara veriliyor. Bu çarhlar biri. 
birine iyi surette geçmesi veya 
geçmemesi, nihai gayemiz olan 
(Türk parasını en az kuvvet zi
yaile istikrar ettirmek) oetic:e
aini kolaylık veya güçlükle te
min ettirecektir. Ve hatti, ba
zı tartlar ohnazaa, biç indirmi
ye de bilir • 

Yukarıki mülahazalar dola
yıailedir ki, iktıaadi ve mali 
tetkilitlarmıızın ıon derece tek 
nik olması lizııq olan bu ras
yonalizasyon zamanında bu 

Çıkarılan bonoları ki.milen 
itfa eyledikten sonra yeniden 
kalacak mallara kartılık tuta
rak daha yüzde yirmi bono gay 
ri mübadillere verilebilecektir. 
Ancak çıkarılan bonolar itfa e
dilmeden bu muameleye başlan 
maz kanaatindeyiz. Gödiyor
aunuz ki gayri mübadillerin "bo 
no muhteviyatını alamıyaca
ğım" di7e cöaterdikleri telit 
ve bonolan elden ~ak 
iatiyerek yok bahanesine sat
maları doğru değildir. Farzı 
muhal mevcut emval gayrimü
badillerin bonolarına tekabiil et 
memit olaa elimizde Yunan em 
vali buılabndan hayli mühim 
bir yektin tqkil edecek para 
vardır. 

Hazine bonoların mukabilini 
neticede yüzde yüz nakden öde 
yebilecektir. Bu hususta alaka
darlar kat'iyyen emin olmalı ve 
bonolannı elden çıkartmamağa 
çalıtmalıdrr. ihtiyaç içinde olan 
lanmn bile bonolarını terhin ey 
lemek suretile günlük ihtiyaç
larını aavmağa çalıımaları en i 
aabetli bir yoldur. İ§te resmi ve 
tahai kanaatimi aize aöyledilll. 
Hak sahiplerinin teenni göster 
meleri kendi menfaatleri iktiza. 
ııdır.,, 

Mübadele komiıyonu 
toplanamadı 

Dün Muhtelit mübadele ko
misyonunda umumi bir içtima 
akti mukarrerdi. Reia M. An
derson'un rahatııızlığı hasebile 
içtima bugüne tehir edilmiştir. 

meselelere temas etmit bulu
nuyoruz. 

Fikrimizce, borsanın idarl 
işi ile kambiyo mürakabe iti 
ve konsorsiyom işi, nevi itibari 
le ayrı ayrı ıeyler değillerdir. 
Bu üç it, biribirini ikmal eden 
aynı nevi i§lerdir. Aralarında, 
ke1Ayet itibarile fark yoktur. 
Bir fark görmek isteniyorsa, o 
fark yalnız zaman itibarile on• 
lann hiribirini takip etmelerin· 
den ibarettir. 

Acaba üç müesseseyi her 
hangi surette tekrar birleftir· 
mek kabil değil uıidir? 

Müderris 
Niı:amettin .ı\LI 
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ABONE ÜCRETLERi 

G Tiirki1e için Hariç için 
3 , qlıiı 400 kunat 800 kurut 
6 " 760 .. 1400 " 

12 .. 1400 " 1700 .. 
• 

Gelen evrak geri verilme• 
Müddeti ceçen nuıbalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiri1ete müracaat edilir. 

Gazet-U ilinlann meı'uliyetini 
kabul etmez. 

BUGONKO HAVA 
Yeşi!kö,; a~keri rasat merlce-

7-İnden verilen maJfJmata nazaran 

bugün hava bulutlu ve yağmur

lu olacak, rüzgir, cenup istika
-tinden esecektir. Dün tezyiki 
nesimi 761 milimetre, baraMt a
zami. 7 asgari 2 santigrat derece 
idi. 

lfm: E~ 
Atinadaki 
Mağlubiyetimiz 
Atinayı, Atinadakileri ve bu 

radaki sporcuları herkesten iyi 
tanır bir adam sıfatile bu satır
ları yazmaktan kendimi alama
dım. 

Telgraf haberlerinden öğren 
dik: Atinaya giden Galata&& 
ray • Fener muhteliti, oradaki 
Yunan muhtelitine 4 . 1 gibi 
ağır bir niabetle mağlup olmuş. 

Ben bazı karagün arayıcıları 
gibi mağlubiyetleri işleyerek 
hak kazanmağa çalışanlardan 
değilim. Fakat bugün herkesin 
arkasından en kuvvetli ümitleri 
ni gönderdiği ve hiç bir kusur 
bulamadığı takımımızın mağlu 
biyeli üzerine efkarı umumiye
yi daima tağlit eden bir kısım 
yazılara cevap vermek fırsatını 
kaçırmayacağım. Efendim, A
tinaya giden futbol takımı, iyi 
hazırlanmış idi. En iyi oyunc•ı· 
lanmızdan mürekkepti ve for
munda idi. Netekim Atinaya 
ıritmeden üç gün evvel Sli.vya 
ile berabere kaldı. Oyuncuların 
maneviyatı da yerinde idi ... Se
yahat ve ikamet teraiti de iyi 
idi .. O halde? Mağlubiyet ne
den? •• Bu mağlubiyetin kababa 
ti kimin!.. Kafileyi. idare eden
lerin mi? Bu müsabakayı hazır 
)ayanların mı? .. 

Bundan evvel bir de at
let kafilesi ııitti idi. Dört mil
letle çarpıımaaı gibi hususiyet. 
leri ve bir şampiyonluk, birkaç 
ikincilik almak gibi kazançlaıı 
da saymayarak diyelim ki, o da 
parlak neticeler almadı ... 

Matbuatta guya tenkit cere
yanlan idare edenler o zaman 
kafile başında gidenlere ve bu 
ite teşebbüs edenlere hücum et 
tiler: 

- Neden hazırlanmadan git 
tiniz?. 

- Neden müsabakalara ırir
diniz?. 

Bugün aynı münekkitlerde 

Parisli kadının kokusu 

çıkmasını bekliyordum. 
Genç adam kapıyı aralık e

derek içeriye seslendi: 
- Haydi Nanet çabuk ol! 
Ve kendiai yere indi, vago· 

nun önünde karısını beklemeğe 
başladı. Ara aıra sesleniyor: 

- Nanet beş dakika var. 
Geç- sene idi. 1 Yorgun sinirlerim dinlen- İçeriden narin bir kadın se-
Bir ay aüren bir sükUt ve mitti. si cevap veriyor : 

inzivadan sonra laviçreden la- Çalıımak kabiliyetim avdet - Bir dakika. Geliyorum. 
tanbula dönüyordum. Bu beş etmitti. Çapkın memu~ yavatça ku-
ayı (Jenev) in bahçeler arasın Memlekete dönüyordum. lağıma eğilerek fısıldadı: 
daki bir villi.ımda ve k-dile- Soiıık, sert, siali bir kış ge- - Tuvalet yapıyor! 
rini Allaha bağıılalDJ! Alman ceainin sabaha yaklatan saatle Trenin hareketine iki daki-
rahibeleri arasında geçirmit· ri ... (Lozan) İıatasyonunda Pa- ka kalmışb. Kampana çahyor-
tim • risten ırelecek semplon ekspre- du. 

Meryem tablolarındaki o ba· sini bekliyordum. Kompartımanın birden bire 
kir ve maaum çehreyi hatırla· Paltoma sarılmama rağmen kapııı açıldı. Kuvvetli elektrik 
tan bu gül renkli ve eter koku- Mon Blan eteklerini yalayıp ziyaları içinde balayının ikinci 
lu rahibeler akşamları hazin gelen şiddetli rüzgar yüzümü kahramanını da gördüm. 
seslerle incilden parçalar te- hatlıyordu. Bu, hareketi, kıyafeti, ren
ganni ederlerdi. Bir saat sonra sabah olacak. gi, kokusu ve kıvraklığı ile tam 

Bu temiz mahlukların birer İstasyonda, erken erken dağa · bir Paris kadını idi. 
ırüvercin aokulıranlığile etra· çakmağa hazırlanan bir kaç Gecenin beşi olduğu halde 
fımda aeaaiz dolatmalanna çok (sikiyör) dolaııyor. genç Parisli kadın bir kaç daki 
alıımııtım. O kadar ki içlerinde Büfe salonu hep sporcularla ka içinde bir çiçek gibi tapta
pek genç ve güzelleri de olması dolu. Pantalonlu ırenç kızlar ze meydana çıkmıştı . 
na rağmen bu elleri eter kokulu omuzlarında (siki) takımları, Balayının ilk gecesini tren
ır~leri tefkat dolu insanlan bir ellerinde kaba yün eldivenler de geçiren Parisli genç kadın 
kadın ribi ırörmemete başla- biribirlerlle şakalaııyorlar. ı.. bir keklik gibi sıçrayarak yere 
mııtım.. viçrenin sporcu, çivili iakarpin· atlarken genç adam onu kucak 

Bir bemıire değil hatta bir li, yün .çoraplı ~okus~z kdlan ladı. Ve tren hareket etti. 
anne ihtimamile bana bakan da Flonsan rahıbelerınden pek Dıtarıda iltümüttüm. He-
Florisan rahibeleri arasında farklı değil. men sıcak, aydınlık kompartı-
tam bet ay kaldım. Bir erkek gibi sabahın aya- mana balayı seyahatinin ilk ge
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futbol mağlubiyeti hakkında 
ses sada yok!. Bu sükCit neye?. 
Yoksa futbol daha mı az ehem 
miyetli? .• 

Görüyoruz ki; biz tenkitleri
mizi vak' aya değif, adamlara 
tevcih ediyoruz .. 

Atinadaki mağlubiyet tatlı 
bir ıey değildir. Fakat bunu 
filan ve falana kabahat olarak 
yükletmeye mahal yoktur. At
letizme yenildik mi?.. Demek 
ötekiler bizden üstündür. Fut
bolda yenildik mi demek onlar 
bizden iyi oynamışlardır. Eğer 
sporu hali spor olarak telak
ki etmez, mağlubiyetleri bili 
bir kale teslim eden kumandan 
gözile görürsek pek memduh o 
lan bu hislerin kıymeti düşmese 
bile bizim spor müsabakalanna 
iştirak imkanımız kalmaz ... 

Ben şahsan böyle farfaralı 
tenkitlerin palavra ve şahsi hü
cuma olduğunu bildiğim için al 
dırmam. Fakat bu satırların ne 
olursa olsun halkın spor teli.k 
ki ve terbiyesi üzerinde menfi 
teıirler yapar, bilhassa buna 
dikkat etmek lazımdır. 

Ecnebilerin yapamı
yacakları ıeyler!. 

Gazetelerde ecnebilerin yapa 
mayacakları teyler hakkında 
bir liste vardı.. Dikkat ettim. 
Maatteessüf unutulmut §eyler 
ııördüm.. Meseli hırsızlık, yan 
kesicilik listeye dahil değil.. 
Demek bunları yapabilecekler 
öyle mi? •. 

Sünnet eder gibi .. 
Eh! Allah rahatlık versin! 

Japonlar Mançuriye yerleşti.ı
ler... Seddi Çinin dibine kadar 
ııeldiler. Oradan hudut kesecek 
)ermiş. Bütün bu badirede en 
tuhaf vaziyet Cemiyeti Aicva
mın vaziyetidir. Bir sürü gürül 
tü etti. Efkarı ve nazarlan üs
tüne celbetti. Japonlar da rahat 
rahat iıgal hareketini yaptılar. 
Tıpkı sünnet olan çocukların 
feryadını itittirmemek için pa
tırdı eden hokkabazlar gibi. 

FELEK 

zında, kaymak için karlı dat- cesine sahne olan hücreye gir
lara tırmanan bu ham yüzlü dim. Y anm dakika evvel Paris
biraz da hantal kızlar o sırada li kadının teneffüs ettiği bu 
gelen Bal trenine bir çekirge küçük kompartımana bir Parla 
sürüsü gibi hücum ettiler. li kadının o erkekleri çıldırtan 

istasyon bir müddet çivili kokusu sinmitti. 
kundura gürültüaile doldu. Pudra mı, ruj mu, esans mı, 
Sporcu laviçre kızları itten çık pomat mı belli değil. Fakat bü 
mış maden amelesi ııibi üçüncü tün bunlamı da içine karıştığı 
mevkiin tahta kompartımanla- 0 Paris kadınlarının kokusu. 
rına üst üste yığıldılar. Tam beş ay Floriaan rahibe 

T ıuı hareket etti • leri arasında hassasiyetini kay-
Bal treninin arka feneri henüz beden benliğim av kokusu al. 
kaybolmamıştı ki Sempilon eks mış bir arslan gibi silkindi, u
presinin çifte kırmızı lambası yandı. 
sisler arasında belirdi. Bu kokuyu iliklerime ka-

Elektrikle işliyen lokomotif dar teneffüs etmek için ciğer
taşıdığı dört lüks vagonu ses- !erim ki.fi gelmiyordu. Balayı 
siz sadasız çekiyordu. Elimde- seyahatinin ilk gecesini (Pa
ki (vagon-li) biletine bir daha ris) le (Lozan) arasında geçi
baktım. 2 numaralı vagonun 5 ren genç Fransız kadını bu aşk 
numaralı yatağı benim.. gecesinin bütün izlerini de kom 

Güzel tesadüf. 2 numaralı partımanda bırakmıştı. 
vaııon tam önümde durdu. Kapıdan başını u:ıatan geve 
Bütün pencereler kapalı. Yol ze memur: 
cular tatlı uykulannda... Yere - Kompartımanı havalandı 
atlayan memura yerimi göster rayım, dedi. Rab,.t&ı~ olacaksı· 
mesini söyledim . nız ! 

Genç, çapkın bir fransız. - Teşekkür ederim, dedim. 
Ben (5) numara derdemez Bu hava beni htanbula kadar 
güldü . yaşatır. 
- Bir dakika bekliyeceksiniz. 15 K. S. 931 

Dedi. (5) numara buraya ka- Burhan CAHIT 
dar tutulmuttur. Şimdi inerler. 

Tren burada on iki dakika 
duracaktı. Çantalanm önümde 
Paristen Jenev'e kadar gelen 
yolcuların kompartımanı tahli
ye etmelerini bekliyorum. 

Hafif bir ıslık çalarak vago-
nun önünde dolaşan çapkın 
Fransız gene sokuldu: 

- Paristen bindiler. Dedi. 
Balayına çıkan bir karı koca. 
Burada inecekler. Sonra gözü· 
nü kırparak ili.ve etti: 

- Haber verdim amma, ma 
liim ya, balayının ilk gecesi. 
Davranamadılar. 

O daha lakırdısını bitirme
den kompartımanın kapısı açıl 
dı. Sarıtın, ıröz kapaklan Jİ.f, 
yorgun yüzlü bir genç fırladı. 
Elindeki iki büyük çantayı ha
mala itaret etti. 

Kompartımanın bir gecelik 
misafirlerinden birini tanmııt· 
tım. Şimdi merakla kadının 

-······--·-···-·· .. -·-·-··-··-
1 Sıhhi bahi•ler 1 

Dr. İzzet Kamil 
lzzet Kamil ölmüt dedikleri za

man kalbimden vurulmut gibi idim. 
Bu yddırım vurutlıı ölüm \'e haberin 
verdiği elemli bey-n duyg•larıını 
ve düşüncelerimi U)'Ufturdu. Ancak 
bugün şu satırları yazabiliyorum
Şen ve fa'al izzet Kinıilin ani ufu
lünü biç beklemiyorduk. Bizi birden 
bire brrakıp ıidecetine ilazırlanma-
mııtık. · 

Büyüklerden biri, zannedersem 
Erneat Renan: ''Ölümün kanatları 
fazilete çarptıiı zaman çolı: çirkin 
bir ıey oluyor., demitti. Viktor Hü
go da: 
Mııslib bulunmasa bu efadıl meyane 

de 
Bilmez misin neler ölacaktı zamane~ 

de 
Feryadını yükseltmiıtir. Haki.kat. 

fazilet ve ehliyet erbabının ziyaı elim 
oluyor. izzet Kamilin ölümü ile 
Türk Dermatoloji ve Sifiliırrafi'si 

Milliyet'in Edebi Romanı : 3 genç anlatmış gibiydiler. Ve
dat Naci beyec~nını gizleye
miyordu. 

Hanım? .. Bana hayret veriyor
sunuz! •.. Yann hep bunlardan 
bahsedeceğim. . 

Güzellik Kraliçesi 
Ne:ı:ilıe Muhiddin 

Bahusus biraz evvel - Ne harikulade bir kızaı-
Belkiain etrafında dalgalanan nız !.. Refakatiniz insana ne de 
iltifat ve takdir henüz unutul- rin bir gurur veriyor 
mamıftı. Bütün çiftler onlara Vedat Naci bu itirafında sa 
bakıyor ve fısıldaııyorlardı. mimi idi. Belkiı mmenuniyetle 
Bunu farkeden Vedat Naci, aı ııülümıüyordu. Bir erkeğin U
cak bakışlı gözlerini Belkisin tifatları kartıaında ilk defa 
rözlerine daldırıyor ve manalı meahur gibiydi. Kendisini mü
m.ıı.nalı rülümaiyordu. Danı bit telezziz eden gence, o da daha 
tiği zaman ellerini çırpan çift derin bir gurur zevki tattırmak 
terin arasında genç adam, Bel- istedi : 
kisin hafif bir temasla tuttuğu - Hayatımda bu ilk balo .. ve 
elini timdi temellüke benzey~ - Ve? •. Rica ederim devam 
belirsiz bir tazyikle henüz eliıi ediniz .. Her halde ilk dansınız 
den bırakmamıttı. ikinci foka deiil? •• 
trot, daha alevli biı- vecdiçinde - Hemen hemen ... 
başladığı zaman Belkih arkada - Dansetmesini sevmez mi-
''"a daha alıtmıştı. Vedat Na siniz? •• Ne ile vakit reçirirsi
cinin cazip siyah gözleri garip niz.? 
bir alevle ışıldayordu: Bir ara- - Daha ziyade tenisle. Ata 
lık genç kızın kumral saçlan- binmesini, yüzmeği daha çok 
nın arasııulan sıcak bir nesef severim. 
fısıldadı: Artrk dans bitmişti. iki 

- Spor eğlencelerinizde de 
•İze refakat edebilecek miyim? 

- Tabii.. danstaki refakati
niz kadar menun olacağım. 

Genç adam: 
- Ne saadet - diye - tekrar 

ediyordu. Ne saadet! Bakınız 
bütün gençlerin gözleri üzeri
mizde.. Herkes bana gıpta edi 
yor .. Yarınki gazeteler kim bi
lir sizden ne kadar bahsedecek 
ler .. Bilhassa ben .. Bir mülakat 
neıretmeme müsaade eder mi
siniz? 

Vedat genç kızı büfeye doğ
ru götürdü ... 

- Serin bir şey almaz mısı 
nız Belkis Hanım? Lutfen red
detmeyiniz . 

Genç kız: t 

- Teşekkür ederim - dedi -
bir limonata içeyim. 

- Buzlu bir şampanya ter
cih etmez misiniz? 

- Hayır •.. Daha ömrümde 
biç alkol almadım .. 

- Ne söylüyorsunz Belkis 

Belkis gülümsedi: - Aari 
olmadığımı da yazacak mısı
nız? 

- Hayır. Buna nasıl cesa-
ret edebilirm? Fakat.. . 

Yan yana duruyorlardı. Ve
dat sordu : 

- Hangi günler kabul edi
yorsunuz ? 

- Salı günleri .. Fakat dost
lar için resmiyet yok. Kendi 
bahçemizde küçük bir tenis kor 
dumuz var. Komta gençler ge
lirler .. Aramızda teıkil ettiği
miz grup çok samimidir. Her 
halde sıkılmıyacakaınız .. 

Vedat Naci naıd mukabele 
edeceğini bilemiyordu.. Ne mu 
vaffakıyetti bu yarabbi?!. Genç 
kadınları teshir etmekteki me
lekeai, dilbazlığı garip bir ace
miliğe düşmüştü.. Korkuyor
du.. Elindekini kaybetmekten 
korkuyordu .. Belkis imdada ye 
tişti : 

- Şu yeşil tuvaletli genç kız 
ne kadar güzel! .. Tanıyor mu-

SiNEMALAR 

RICHARD -TAUBER-. 

BUyUk Varyete 
,.. (Die Grosse Attraktion) filminde"( 

Süleyman Nazife İhtifal 
Makamında, Filorina.lının bir beyti : 
Azametli bir (grup) vakarile göç

[müştün, 

Matemin bir (~is) gibi gönülleri 
[kapladı, 

Şöhretleri ebedi 2 mümtaz üstat: 

S. Nazif B. F. Nazım B. 
Nazif in Filorinalıya bir şi'rinden: 
Şi'ri ulvisile (Nazım Bey) bugün 

(dünyada tek)! 

mühim bir zıyaa uğramııtır. İzzet 1 

cüler yüzlü, tatlı sözlü bir vaz!!e a: 
damıydi. Şefkatkir balatlı gozlerı 

1 it cörmek ve yardım etmek mevzuu 
bahaolunca yüreklere girici bir tatlı· 
lılda parlardı. Nasihat ve yardım i
çin müracaat edenleri bütün f!'hıiye 
tinden ta~an "yaşamak zevkı" ne 
kandırırdı. 

Meslek ve vazife adamıydi. Sana'ti 
ni ve vazifesini severdi. "Hastahane 
hayatı., nın en parlak safhası (Bah- , 
riye merkez haılahaneıi,, inde geç· 
mittir. izzet Kamil hastahaneye cel 
dig"'i zaman cildiye ve zühreviye ser , • H vis\erinde merhum Or. Menahim o 
dara çalıııyordu. Girgin bakıılı bir ı' 
klinikçi ol"n Hodara ayni zamanda 
ilim bir nazariyatçı idi. Devri haıta ı 
lıklarınm o zamana kadar ihmal e
dilmit olan anatomipotoloji'ıi ile uğ 
raşıyordu. Profesör Unna'nın bu çok 
çalışkan İstanbullu talebesi bu ça· 
lıtmak sayesinde kıymetli semereler 
elde ediyordu. Öyle ki Halicin bir 
küçük tepesi üzerine kurulmuş olan 
bu muhteıem hastahane Unna mek
tebinin feyizli ve velüt kaynakların
dan biri olmuştu. Hodara dö Cons
tantinople damgalı travaylar garbin 
ehemmiyetli tıp edebiyati sahifelerin 
de parlak aki•ler bırakıyordu. 

izzet Kimi!, bu parlak irfan şem' 
inin ıeyda pervanesi idi. Hodaraya 
çok hürmet ederdi. Karşılıklı bir hür 
met onları sımsıkı bağlamıştı. Hasta 
hane o zamanlarda faliyetini asır ica ,. 
batına uydurmuştu. Profesör Be
reng'in çok kıymetli ve halük talebe 
si Dr. Omer Fuat bakteriyoloji li.bu· 
ratuvarmı açmıt. sari hastalıkların 
lethis ve tedavisinde aıri hekimli
ğin iıtifade ettiği elemanları istihsal 
ve tatbik ediyordu. izzet Kamil, bu 
laburatuvarda elinde boyanmış bir 
piyea, aradığını bulmuı bir çocuk 
sevincile dolatırdı. 

Menahim Hodara hastahaneden 
çekildikten sonra, İzzet Ki.mil onun 
yerini doldurmu,tu. 

izzet Kimilin meziyetlerini say
mak isterken (lbnisina) nm bir ta
zarruu ile bir Deontoloji umdesi ha
tırona geldi. (lbnisina) nın duası 
şöyle baılar: "Rabbim! ruhumu san 
atin atkile ve yaradılmııların sevgi· 
ıile doldur.,, izzetin rubu bu aık ve 
sevgi ile dolmuttu. Umde de ıudur: 
"Hekim umumi ve hususi hayatında 
ıerefli ve namuslu bir inaan olmalı
dır. Tavır ve hareket1eri ile, sözleri 
ile veya İf tarzı iJe kendi şeref 
ve haysiyetine ve bütün hekimlerin 
vekar ve haysiyetine herkesi hürmet 
ettirmelidir.,, Dr. İzzet Ki.milin ha
yatı bu umde ile hülasa olunabilir. 
Dilerim ki arkadaılarının ve hasta
larının kalplerinde btraktıiı teessür 
muhterem ailesinin elemini tadil et-
sin~ .. 

Dr. Ruıçuklu HAKKI 

Majik'te DİŞi KÖPEK v~ 
Fransızça filminin 2 ~on günü 

JANİE MARESE - MİCHEL SİMON tarafından temsil edilm 
•••••••bu filmi her halde görünüz. 

İstihbarat kaleminde X 27 numa· 
ra tahtında mukayyet olan casus 
bu teşkilatın en kıymteli bir uz
vu olabilirdi... Eğer X 27 bir 
kadın ... ve binaenaleyh aşkına 

mağlup olmasaydı ... 
Büyük yıldızların en güzeli 

MIRLENE 
DIETRl~H 

6 KANUNUSANİ ÇARŞAMBA 
akşamından itibaren 

Elhamra 
sinemasın.da 

27 No.lı 
CASUS 

fevkalade güzel filminde görüne· 
cektir. trnvetıen: Paramount Jur
nal halihazır dünya havadisleri. 

Pek yakında 

DON JOIE 
MOJi~l 

Muhrik ve tatlı sesile şarkı 

söyleyecektir. •••• 

ıaı .. 
Üsküdar Hale Sinemasında 

KOHEN KELLİ 
BANYOLARDA 

İlaveten: Hafiyeler Kralr ve 
Kaplan ve Arslanlardan mü

j ıekkep büyük hayvanatı vah-

sahnede gösterilecektir. l
ı şiye canbazhanesi canlı olarak 

._ _________ . _, 
Katibe aranıyor 

Fransızçadan Türkçeye ve 
Türkçeden Fransızçaya t-er
cümeye muktedir bir Tiir'k 
Hanımına ihtiyacımız var-

dır. Bir ticaır-etaneııin muha
bere servisinde bulunmUıŞ ol
ması şayanı tercihtir. Talip
lerin idare müdüriyetimize 
müracaatı. 

1 Yunan Milli Opera Heyeti 
Fransız Tiyatrosunda 

Bu akşam saat 21,30 te 

Lucia di Mammermoor 
Yarınki çarş.-nba günü matine 

saat 17 de 

Cavalleria ve Pagliacci 
Çarşamba ak<ıamı saat 21,30 te 

Le B.arbier de Seville 
Perşembe 

La Tosca 

1 
Muayenehane nakli 

ŞARK DEMİRYOLLARI D c l"' ı T fiL 
ı LAN ı r. e a ev M 

1932 senesi K sani ayının 6 eı 

çarşamba gününden hibaren 11, 13, 

15, 17, 19, 21, 25, 27; 26, 28, 30, 32 

ve 34 numaralı Banliyö trenleri, 
Banliyö hattının 12 foci kilometre· 
sinde (Yeni mahalle)tesmiye olıınan 
tevekkuf noktasında berayi tecrübe 
ve iŞ'arı ahire kadar bir dakika müıl 
detl<o tevekkuf edecekleroir. 

İstanbula müteveççihen hareket 
edecek trenler için bir bilet tevzi 
gi~esi faaliyette bulunacaktır. Ba

kırköy cihetine gidecek trenler İ· 
çin de "Balıklı" tevekkuf noktMın
da olduğu gibi biletler arabalarda 
verilecektir. _ _.. 

İstanbul, 4 Ksani 1932 

MÜDÜRİYET 

Frengi ve idrar yolu bas· 
talıklan mütehasıııaı:Sirkeci, 
Muradiye caddeli No. 35 

Sa. 14-18 

İstanbul bir.inci iflie memurlu
ğundan: Bir mllfilise ait trikotaj ve 
yazı ınakineılerile fe......ıe kanape ota 
kımlan şehrihalin 13 üru:ü çarşamba 
günü saat 14 te Sandal hedeaı.nm
da açık artırma ile sattlacağı ilan 
olunur . 

İstanbul ikinei ifla" memurlu
ğwıdan: Müfliı MahmutıpaııacJa h
faniye çarşısında 27-28 No da A
ram Muratyan efendinin iflasının 
kaldırılmuma mah~ece 15-12-
931 tarihinde karar verilmiş olduğu 
ilan olunur . 

sunuz? 1 - Hakikaten çok güzel.. Ya 
nındaki zevci mi? 

zevkle nefes aldı. H-er dönütte 
gözleri birletiyor ve hafif hafif 
gülüıüyorlardı. Dans biter bit
mez biribirini buldular. 

- Evet güzellik müsabaka
sında ikinciliği kazanmıştı. Ba
kınız ne kadar maharetle siga
ra içiyor .. Halbuki bir sene ev 
vel bahçesinde, kısa füıtanile 
lastik tupile beraber sıçrar ko
valamaca oyanrdı.. Henüz on 
altısında yoktur. 

- Adeta büyük bir hanım e
dası takınmıı .. Yeşil tuvaletli 
genç kız pembe tırnaklı ince 
parmaklarının arasındaki uzun 
sigarayı gözlerini süze süze, de 
rin derin çekerek örııünden ge
çen çifte bakıyordu. 

Bir palmiye nin önüne gel
dikleri zaman cazban\ tekrar 
batlamıttı. Palmiyenin loşlu
ğundan beyaz dekolteli çok gü 
zel bir hanımla iri boylu, tit· 
man bir adam sıyrılarak kalk
tılar. iri boylu adamın esmer 
ve iri eli, teklifsiz bir tavırla 
genç kadının yuvarlak omuzu
nu oktayarak yürüdüler. 

Bu sefer Vedat Naci Belki
se eğildi: 

- Bu ııüzel hanım 927 gü
zellik lcraliçesidir. 

- Ne münasebet?. 
- Cidden münasip değil 

ama, çok teklifsiz görünüyor
lar da .... 

- Bu zat çok zengin bir ce-
lep taciridir. Kendine koyun 
kralı derler .. 

- Güzelik kraliçesile.. Ko
yun kralı!.. Hiç uymamış .. 

Hikayelerini sonra size an
latırım .. 

Dansediyorlardı. 
Dans devam ediyordu. Bel

kisin etrafında fırsat kollayan 
gençlerden biri hemen yaklata 
rak dansa davet etti. Vedat Na 
ciı afallatmıftı. Genç kız bu tek 
lifi reddedemedi. Llmianm ev 
velee tanıtmıı olduğu ırençle 
beraber uzaklattılar .. 

Vedat Naci asabiyetini giz 
leyemiyordu. Tenha bir kanape 
ye oturdu ve mendilini diıf ledi. 
Fakat bu azabı uzun sürmedi. 
Kalabalrğın arasından Belkiain 
gözlerini seçti.. Genç kız ilk 
kavaliyesini bulmuıtu. Uzak
tan ırülüıtüler. Vedat derin bir 

Vedat Naci hem mes'ut 
hem hırçınca bir sesle: 

- Dans batlarken hemen 
kalkalım olmaz mı? • dedi -
anladınız ya? .. Bize rahat ver
miyecekler .. 

Genç adamın bu samimi tek 
lifinde tatlı bir hodbinlik var
dı. Hotuna giden bir ırencin te 
mellüküne benzeyen bu sözleri 
kalbinden dudaklarına yükseli
yor ve sevimli tebeHümler çizi 
yordu amma Belkis kendisile 
metııul olanlara da biç kızmı
yordu.. Hatta bütün balo bal
kının kendiaile ali.kadar olma
masına hayret ediyor, gizli giz 
li etrafını tecessüsten geçiriyor 
clu. 

Vedat Naci Belkisin biraz 
dalgın haline dikkat ediyordu. 
birden bire sordu: 

- Ne kadar daldınız?.. De
minki teklifi reddettiğinize na· 
dim misiniz? 

( ncvamr var) 

• 

• 1 



• 

• 

Scotland Y ard • 

Londranın meşhur polis teşkilatı 
ne haldedir ve nasıl işliyor? 

' •••••• 1 

Müfetti•lerin kısmı azam1

1 
.,.,ıd' İl 1 

:ı: • • r ar memurluğundan yetıtmıt e • 
Scotland y ard zimamdarları gentaç 

'I . 'f 1 . . dikkatle • 
Yenı erın vazı e ennı vdu 
kip ederler ve kendilerine m~ t 
vazifelerde huıuıi iıtidatla1r. hgobı .,.. 1 ••.• 1 Meae• er an ren erı terfı etürır er· ., k ka 
gi bir tahkikat eına1ında ~gu .. n 
.-Irk veya ıayanı dikka~ bır nufu'!" 
nazar gö&ternıit ~lan ~ır m~ur, sı
vil poliı mektebıne gondenhr. 

Scotland Yard'a merbut memur· 
ların,itlerin tenevvü .v~taa.ddüdü nok 
tai nazarından hakikı mıkdarlarını 
bilınek müşküldür. Maamafih apiı 
yukarı bir tahminle 22000 ·""'i'.:r 
vardır diyebiliriz. Bu rakam ıse. el n 
dra zabıtasına tevdi edilen ~ ": 
»e nazaran azdır. Seyrü sefer ıılerı 
cinai takibatta çalışan memurlaı;clan 
başka ıüvari polisler! k~dın polll:: 
ve lntelligence Servıce ıle sı"! • 
münaıebette bulunan bir de ıı~ası 
şube vardır. Süvari polisleri':' vazife
leri mahduttur. Ancak reımı kab;il·t 
lerde ve merasimde bulu~~~ar. 8

• 

ti ın . .. ayitlerin ooune ·~ 
uzır num li 1 tercih 

ınek için bile piyade po 1 ~ k" • 
edilir. Maamafih men;ılekl";t 1 dahaıto· 
den ibaret olan süvarı po '' ere • 
· d uh bbet izhar etmektedır • 

lıya em a d • 
Bilakis kadın polislere ka~şı erın 
bir huıumet vardır. Hatti kadın po 
!islerin ortadan kalda-ılması tiddetle 
talep edilmektedir. Kadın polia .. ır~: 
zetelerdeki karikatüristlerin -:n. ozlu 
mevzularmdan biridr. Onun ı~m ay 
geçmez ki, mecliste kad~n po.111 tet· 
kilabmn ilııuı talep edılmeıın • 

Kadın polis bilhana zabıtal ahla 
kiyede ve lnailterede lasme!' m~v
cut olan men'i müıkira~ itlerınde ı~: 
tihdam edilmektedir. Bılhaısa men ı 
müskirat iılerindeki acemilikleridir. 
ki, kadm polislere karşı hırıumeti 
celbetmektedir. Meıeli bir ıarhotır 
karakola götürmek için bile kadın po 
liı, ekseriya erkek meılekdatınm mu 
avenetine ihtiyaç hissetmektedir. 

Fen fJe teknik 
Avrupa memleketlerinin hiç bi

rinde zabıta teşkilab, lngilterede ol 
duğu gibi, fenden teknikten azami 
iıtifadeyi temin edememittir. Mese
la sivil polis mektebinde kimya ve 
nebat1t.t derılerinin proğramını göz
den geçirenler h ... ayret i.ç~nde ~lar: 
Biraz da mubalağa edılrrse, denilebı 
lir ki Londra poliı hafiyesi mükem
mel bir kimyagerdir ve biraz da bok
ıördür. 

Cinai taharriyat ,ubeıi müdürü 
Henry Battlay F ranıa ile lnııiltere 
arasında eıkiden beri mevcut bir me 
sele de iddiakirdır. Daktiloskopiyi 
Franaa değil lngiltere meydana ge
tirıniıtir. Londradaki daktiloskopi 
ıubesi Berlin, Pariı ve Romaye na
zaran, daha vaıidir. Scotland Yar
d'ın, bu fubeıinde bugün dört mil
yondan fazla parmak izi muhafaza a 
diliyor.Bu rakam bütün memleketler 
içinde bir rekor sayılabilir. 

Bu yazıvı beynelmilel edebi a• 
jansın matbuat servisi namına ya
zan binbaıı Oıwald T. Easley na
ıd tasnif edildiğini aormuş Battley 
demiş ki: 

- İsminizi ve muhliıinizi veriniz 
ve saatinize bakınız. 

Zili çaimıf, ııelen memura bu iı
ıni ve muhliıi bildirmit- Üç dakika 
ıeçrneden memur elinde koca bir 
dosya ile içeriye ırirmiı. Battley doı 
yayı tetkilı: ebııit• Aynı iıimdeki bir 
çok zevatın tarihçei hayabnı saydık 
tan ıonra, binbatının eliAİ sılımıt: 

- Sizi tebrik ederim, Londra 
zabıta11 bu iıimde bir katil bilmi
yor, demit. 

Aynı zat teferrüat kabilinden fU· 
nu da anlabyor: Daktiloskopi şube
sine cetirilen bir maznunun önüne 
parmak izi alınmak üzere siyah bir 
tampon konulur .. Eğer maznun bet 
parmağını birden koyaraa, ilk defa 
parmak izi alındığı çok muhtemel
dir~. Zira parmağının betini birden 
~eır~ ayrı ayn her birini tamponun 
uzcnne koymak lizıındır. 

Telsiz 
Sco~.?d Yard'ın muvaffakıyet 

sırrı, ~tun tubelerinin me&ailerinde 
göıterdık.leri. sür'atten ileri celiyor. 
Şu va~. kı,_ b~nanı? teknik teıisatı it 
!erin suratını temın etmektediı. Tel
siz telgraf sayeıinde Scotland y JU"d 
yalnız bütün poliı karakollan ile 
değil, toıelerle de ~erbut bir_ ı..tde
dir. Bu ıoselerde filin ".:eya filia fir 
manm mallarını da reklam eden bü
yük kamyonlara tesadüf edilir. 

Bu kamyonlar içinde Scotland 
Yani memurları hem alıcı, h- veri 
c.i telsizle daima muhabettY• ~
nziyettedirler. City dahilinde ";9 
bu kamyonlar yerine, muhtqenı Jı. 
mizin otomobiller kullanılmaktaıln-. 

Makyaj odası 
Scntland Y ard'ın en üıt katı tel

siz telırraf daireoidir Makinelerin fa 
aliyeti, buraya bir ıihuratuftt" man 
zaruı vermektedir. Alt kat ise bun 
bat~adır. Herhanai lıir tahkikat için 
~nı kıyafete sirmelı mecburiyetini 
• •&ed •İvil poliı bu dairede her 
ıst1ediğini bulabmr. 'En büyük tiyat 
ro llnn --•- • 
dıo """'Y•ı aalonları bura11 ka-
vil r ı:;;n~ deiildir. Eıkiden Iİ
kolleka~ bır ihlonda mevcut makyaj 
tebdili 'ı!',0~ndaki modellere ııöre, 
Londralı ~ere\ ~dermit. Bu yüzden 
ıelen ad lerı ~e aabıkalı, yanına 
ıezermi,'."Ş:, P_01ıs olduiunu derhal 
de iJ. fakat h dk t;ı modellere ıöre 

' hayatın icapları. 

cllr. Scotland y arcl' ela model uıul~ 
bir ka~ aenedir kaldınlm1' bir "11Zl

yettedır. 

Kar• mil#• 
Mahzenlere inelim. Zırhlı va pat

lı kapdan açıp içeriye girel_i.m. Bura 
sı "Kara müze, dir. Bu muzeye, U· 

' k elde zun uudıya ufratb tan aon~ ek 
eclilecek buıuıi vesikalarla gırm 
mümkündür. Birinci Mlon":-o bran 
lığın da yardımı ile, _in~ ~ ~\Yet 
ve esrar diyanna lı1rm'f rıbi 01?'"· 
Meıe atacından ııeni' raflar üzenn· 
deki eıyadan yıkılacak haldedirler. 
Bıçak va baltadan en modem ~ban 
calara kadar, her türlü cinal'.'et ile_t· 
leri buradadır. Kurfunla delık deıik 
olmuı poliı kaıketleri. d ........ l~a aıd 
mıtbr• idam edilenlerın ıplerı tavan 
!ardan sarkmaktadır. Bu salonda a· 
çık renkt!' hiç ~ir ~fyaya tuııdüf e
demezıinız. Bır kotede rulet maaa
ıı.. Hırıızların bur numaralarm aJ. 
bna mıknat11 koyarak, ortalığı naıd 
aoyduklarmı kolayca anlayabilfrai
niz. Hileli iskambil kağıtları, bileli 
zarlar bu maaanm yanındadır. Dıvar 
da oyun eanasmda katledilan bir ku 
marbazın kanı ile mül- serar· 
mıt bir takvim.. T esemınüm claireai 
sahte çek ve para daireainin yanmda 
dır. Muhtelif renkteki zehir titeleri 
nin yanında meıeli bir temıiye gÖ
rürıünüz. Bu ıemıiye tecennün e
dip te baıtalarmdan on betini zehir 
leyen ihtiyar bir doktonın temsiye
ıidir. Sapının içinde bir oyuk var
dır. Doktor zehirlerini bu oyukta 
saklarmıf. Sırf cinayetlerde kulland 
mak üzere, sureti mabıuaada imal 
edilınİf tabancalar kollekıiyonu ay
rı bir dairededir. Bunların içinde en 
111yanı dikkati Çinli bir sabıkalının 
icatkerdesidir: Çal<ı şeklinde bir ta
banca! 

C. R. A. 
Scotland Yard'ın en mühim daire 

terinden biri üç harf ile telhiı edi
len Criminal Recorder Affaira daire 
sidir. Genit etajelerde yığın yıiın 
tozlu doıyalar ııörüraünüz. Derler 
ki, Londralı hırsız, serseri ve katil 
bütün bir polis orduıundarı ziyade, 
bu doıyadan korkar. C. R A. daire
ıi ne parmak izi, ne de fotograf top 
lamaz. Ancak aftıilerin hususi itiyat 
larını dikkatle kaydeder. Bu daireyi 
vücude getirenlerin mükemmel pıi
kologlar olduklarını kabul etmek Ia
zımdır. Bır adamlar şu prensip üze
rinden yürümüşlerdir: insan cani ol 
ıun, olmasın, hayatının en kırıtik za 
manlarmda bile busuıi itiyatlarmdan 
vazgeçemezler. Mesela bu daire bilir 
ki, hırsız John Smith Brezilya tütü
nünden başkasını kullanmaz. Dolan 
dıncı Robert Brawn eımer ve kij .. 
çük kızlara bayılır. Katil Phil Black 
iıe Cowboy filmlerinden aon derece 
hotlanır. Bu teferrüat belki haizi e
hemmiyet değil gibidir. Faht elde 
edilen neticeler zevahirin aksine çık
maktadır. Polis İ!lerinde en küçük te 
ferrüabn ne kadar kıymetli olduğu
nu anlamak için, bu daireden bahse
dildiğine göre, fU miaali zikredebili 
riz: Bir kaç sene evvel, Gene Scot .. 
land Yard'a merbut olmak üzere, 
Tayms nehrinde kano otomobillerle 
vazife ııören polisler, sudan meçhul 
bir adamın naıını çıkarmıılardı. Tah 
"lcikat neticeıi bu adamın 48 saat ev 
vel öldürülerek nehre atıldığı anla
tılmıftı. Tahkikat bu noktaya kadar 
ııeldikten sonra, bir türlü ilerilami
yor ve poliı tahkikattan feraııate 
mecbur bir vaziyete gelmiş bulunu
yordu. O •ırada ihtiyar bir balıkçı 
Scotland Yard'a müracaat ederek, 
cinayet gecesi nehirde ıııkıız bir ka 
no gördüğünü ve içinde bulunan 
tek bir adamın ıslık çaldığını söylü
yor. Balıkçı bi: romorkörle müıade
me tehlikesi ııeçiren kanodaki ada
ma, lambalarını yalcmaaı için bağırı. 
yor. Fakat meçhul adam bu ihbıra 
ehemmiyet vennediii eibi, 11lıkları
na devam ediyor. O zaman tahkikat 
miifettitleri keyfiyeti C. R A. daire
sine bildirjyorlar ve bu dairede Re
ame isminde bir sabıkalının "çahtır
ken., 11lık c;almak itiyadında olduğu 
nu haber veriyor. Bir kaç saat sonra 
Remee tevkif ediliyor ve mahirane 
aualler sayesinde cinayetini itirafa 
mecbur kalıyor. 

Hususi laburatuoor 
C. R. A. daireıi Scotland Y ard'ın 

buıuai liburatuvarı ile sıkı bir mü
na~bettedir. Bu daire cinayet mahal 
lerınde bulunan 91yanın tahlili ile 
meıeuldür. Gene bu daire nümayiı· 
l~rin önün~ ceçmek için söz Y•t• se 
tir• ııaz unal eder. Bu ııaz sayeain 
de Lo.a:ıdra _zabıtası iıtenilmeyen bir 
~ nwnayıılerin önüne ıreçınİftir. 
La~~tuvarın faaliyet saı..11 pyet 
~tbr. Mesela lngilterenin mubte 
lif topraklanrun tahlili neticeainda 
bir tablo ~cude ıretirilmiıtir. Labu
ratuvar tefi hu tablo aayeıinde me
ıela herlıarııri ~İr kunıluraclaki çamu 
run, lnııilterenın hansi mmtalıaıına 
ait oldırğunu derhal ııöyleyebilir. 

Polislerin ıazetesi 
Scotland Yard'ın hakiki bir impe

ratorluğa benzecliiini söyleyenler, id 
ılialanııda haklı aayılabil!~ler. Bu 
müessesenin oldukça karu mevcut 
yevmi bir gaze~esi v~dır. F~at ~u 
eazete ıahiplerıne hır mete~ "ar: 
t · etmez. Sonra eazete sahıplerı 
emıık ndıklan •azetenin balkın elinde 

ç ar • 1 · d eld .. · dolaımamuı için, el erın en g ıııı 
kadar çalııırlar. Fakat muvaffak 

1 ---'·r 0 bqka.. Bu eazet:ı auf 
n't'~' .,. ,. • 

Mona 
Goyaya 
Dair 

Mona Goya 

Bazı ıinema artistleri var· 1 ortaya çıktı. Bu filmden ıon· 
dır ki, tesadüfün yardımı ile 1 ra büsbütün açılmak icap eder 
tohret ve ıervet kazanmışlardır ken, genç artiste it veren ol
F akat bazı ıinema artistleri de madı. 
vardır ki, daha pek küçükken Buhran bu intizarı uzatıyor 
ainema artiıti olmağa heves ve acılaştırıyordu. Mona ümi 
etmitler ve pek güçlükle bu di kesecek oldu, lakin lngilte 
mevkie gelebilmitlerdir. Mona reye yaptığı bir seyahat ümi 
Goya bunlardan biridir. dini kuvvetlendirdi. 

M Mek 'k d d ğ lngilterede Elıtree stüdyo-
ona . .11 a a 0 muş- larında üç ay geçirdi ve bura-

tur. Ve on ıki yaşına kadar d "D · k d f'I · · çe 
k 1 Ann . F a enız a ını ı mmı • 

orada a mııtır. esı ran- · d' B " ı· f'l 
ld - · . b"l"h F vır ı. undan -sonra ıeı ı ı m 

ıız 0 uelgu. ıçt!n• 1 a ara ran çıktı. Mona Gola derhal Hai 
aaya g mış ır. Tang filminin gilizce kopya. 

Leyli kız mekteplerinde tah sını çevirdi. Konturatı bitip 
sil etmittir. Birçok terzihane- Pariıe geldiği zaman, Para
lerde dikişçilikle aile ekmeği- munt kendisini angaje etti ve 
ni kazanmıtbr. Fakat Mona- "Cicim,. film.inde Saint Granier 
nın bütün aklı ve fikri tiyatro ile kendisine rol verdi. O sı
ve sinemadadır. Eş doat saye rada oyunlarile pek nazarı dik 
sinde bir gün sinemada ilk tec kati celbettiği için, Fransız 
rübe filmi çevrilmiı, fakat par artisti istiyen Hollyvood'a git 
lak netice vermemiştir. Hat- ti. Orada Lily Damita ve 
ta Mona'nın film çevirdiğini Adolphe Menjon ile beraber 
görenler kendiıile alay etmit- "Şen olalım., filmini çevirdi. 
!erdir. Fakat Mona Madam Bunları müteakiben "Rig 
Recamier filminde gayet zarif House, Boster evleniyor, ln
bir gazete müvezziliği rolü yap san güzel olursa,, fihnleri ta
tı. Ondan aonra "Unutulmut,, kip etti. Fransaya avdetinde 
u, ondan ıonra da "Prenses biribiri üıtüne üç film daha çe
Mıdan,, ı çevirdi. "Bir günet virdi. Şimdi Paramunt heaa
ııığı., ndan ıonra Mona Goya bına çalıımaktadır. • 

Mona Goya ve bir Amerikan yıldızı ayni filmin fran.~ızça ve ingı'lizçe 
versiyonlarında. 

polisle, bu ııazeteyi her sabah bütün ı· 
karakollara dağıtırlar. Gazete ııünü 
ııününe her lıanıri bir mesela haldan 
daki palis tahkikatının ıon aafha11. 
nı, adliyeden verilen tevkif müzekke • 
relerini, taharri edilen inaanlarm eı
lıal ve evaafını neşreder. Bütün ln
giliz ııazeteleri eibi, poliı gazeteai
nin de haftalık resimli bir ilavesi var 
dır. Bu ili.vede bir hafta içinde Lon 
dra sokaklarında calman otomobil 
ve motosikletlerin numaraları ve eı 
kali yazılıdır. Otomobil hırsızlığı 
aon zamanlarda Londrada o kadar 
almıı yürümüıtür ki, ııazete bu hır
sızları yevmi nüıha11na koyamadığı 
için, haftada bir ilave çıkarmağa 
mecbur kalmıtbr. 

BiJgük b•ıler 

7eçenlude Pariste sir kaç ressaı 

Lya de Putti'nin karışık ve mühey
yiç hayabndan bazı sahneler 

Lya, Macar aristokrasisine mensuptu ve küçük yaşta 
çok sıkı bir aile terbiyesi görmüştü 

Bir kaç ay evvel Nevyorkta bir 
klinikte, tavuk kılçığı yuttuktan 
sonra yapılan ameliyat neticeıinde 
ölen Lya de Putti'yi vefabnı müte
akip hatu·layanlar çok oldu. Çünkü 
Lya ııayet müheyyiç ve acaip bir ha 
yat ııeçirmiıti. Bu esmer artiıt ha· 
yatının sonuna kadar hakiki milliye
tini belli etmemiıti. 1 talyan mı, Ma
car mı, Alman mı kimıe bilmiyor. 
Lya derdi ki: 

- Deyiniz ki ben Macarım. Bu· 
nu heı· yerde yazınız ve söyleyiniz. 
Ben ıokakta bulunmuı çocuk deği
lim. 

Filhakika Lya geçen a11r sonla· 
rında Budap91tede zenııin ve ariı
tokratik bir aileden doğmuştu. Ba
haıı Baron Hoyos von Büxenstien 
kendiıini pek 11kr, adeta şedit bir 
terbiye altında büyüttü. Ailenin bir 
tek emeli vardı: Kızı ııenç yaıında 
evlendirmek onu anne gönnek. 

Onun için daha on alb yatında 
iken, bütün mukavemetine rağmen 
küçük Lya Macar orduıunda mira
lay Baron de Putti'ye tez,•iç edildi. 
Bittabi böyle bir izdivaçtan bekle
nen aaadet hasıl olmadı ve Lya ko
casından ayrılarak serbestisine ka· 
vu§tu. O yaıtaki ııenç kızların daha 
manaatırlarda terbiye gördükleri 11· 

ralarda, Lya da dansa ve tiyalroya 

nndan Joe May ııenç kadına takdim 
edilmitti. Lya bu adamı hiç ııörme
mitti. Fakat sahne vazıı sahne dan
ıı eden genç kadının car.ibeıini gör 
müı ve kendisine bir film çevirmek 
için teklifte bulunmuıtu. Genç dan
ıöz flltırdı. lıtikbal projeleri hilafı· 
na da olsa, daima kendisini cezbeden 
bir yenilik sahaıma yol açacağı için, 
teklifi kabul etmiıti. 

Stüdyo ve film makineleri ile ilk 

kartı bir temayül batlamıttı. Solda Lya de Putti ''Varyete• filminde, sağda Lya de Putti evinde 
On sekiz yaıında Berlinde iken, • 

temas Lya'-ın rok ho•una gı"ttı" ve vood'da film revirınek üzere kendi-Norv..,. sefarethanesinin, ateşesi ile "' • • ' 
..,. kad h sine derhal konturat teklif etti. tanıştı ve her iki genç biribirlerİn· genç ın o z.-unan ayat tarzını 

den hO§landılar. Aralarında bir mu- değiıtim ,ege ve bir sinema arti•ti 
aşaka başladı. Bir kaç ay sonra ev- olmağa karar verdi. Bir artistin der
lenmişlerdi. Bu defa Lya tam bir •a hal kıymetini göstermesi nadirat· 
adet dünyasına girmiş ııibiydi. Fakat tandır. L}-.. 'yı bütün dünyada lanı
izdivaç ealiba e•ıner Lya'a ızt:rap 

Lya'nın Amerikada ikameti, Av
rupadaki ııibi her hangi bir muvaf
fakıyetle tetevvüç edemedi. Ameri
kalılar bu acaip ve mütelevvin kızı 
takdir edemediler. 

'nki d b ka b" · · tan ilk filmi "Hint mezarı,, dır. Bu ve ı sar an aş ır \ey getırmı- Lya ilk filmini çevirdi: "Şeytanın 
yordu. Zira kocası hastaland; ve iz- film çok muvaffakıyet kazanmış ve kederleri .. ., Ondan sonra birden bire 
divaçtan daha iki sene geçr:ıeden öl· bir çok memleketlerde gösterilmişti. spora ehemmiyet ,·erdi. Tatta tayya 
dü. Lya tekrar Macaı·istana geldiği Bunun üzerine Lya uzaktan, yakın- recilik öğrenmek istedi ve günün bi 
zaman, ihtilal başlamı,tı. Bu karışık dan bir çok mektuplar almağa baş- rinde plot şehadetnamesi aldı. Sa. 
lığın ortasında büyük anncsile yap ladı. Bu mektupları okurken de ,öh- tın aldığı bir tayyare ile uzun müd 
yalnız kalan Lya bir kaç sadık dos- rcti hakkında bir fikir edindi. det havalarda dolaştı. Hatta bir de. 
tunun bulunduğu Berline iltica et. fasında on dört saat havada kaldı. 
ti. Yaşamak lazımdı. Dansı pek sev· Lya de Putti bundan sonra "Ya- Bir aralık Lya lngiltereye g<!terek 
diği için bir müzik hol emprezariyo. nan toprak, . filminde ba~ rolü ve orada bir film çevirdi. Avdetinde 
ıunun tetlifini kabul etti. Mıınon Lescout filminde de Manon zengin bir Kaliforniyalı izdivaç tek. 

Lya der ki: rolünü oynadı Fakat haHasiyetini ve lifinde bulundu. Fakat Lya kabul et 
- O zamanki hayatınmın en tatlı hakiki kabiliyetini göıteren filmi medi.. 

hatıralarını sonunA kadar muhafaza uvaryete,, dir. Bu filmi Lya, Emil - Bu memlekette evlenilmez, dj-
ettim. Müzik hol b;zim gibi artistle- yordu. Bir ak~m insanlar biribirle-
1 S k d ·ı · Yaninngı ile beraber çevirmişti. :r--.a 
erin içini açıyor. onra en J er1ni rine tesadüf ediyorlar, hoşlanddar 

sinemaya vakfetmek iıteyenler için, * * ıt mı, bir hafta sonra evleniyorlar. A-
müzik hol kac!ar iyi bir mektep ta- Lya'nın artık ,öhreti kökleımiş- radan bir kaç ay ııeçince, doıt kaJ. 
savvur etmiyorum. Müzik hol artisti ti. Fakat genç artistin içi rahat de- mak §&rtİle ayrılıyorlar. Böyle izdi· 
çevildqtiriyor ve onu anform biı- ğild.i. Bir sabah intihar etmek iıtedi- vaç olur mu? 
hale getiriyor. Ben bir çokları gibi ği fllYİ oldu. Lya bir delikanlıyı sev Lya bir müddetten sonra tekrar 
müzik holden tiyatroya geçmek İsle mi' ve •tkına mukabele görmemiş. nipnlandı, fakat nitııru yine kendi
yordum. Fakat gayı·imuntanz bir Bir akıam Lya'nın apartımanında si bozdu ve "Son merhale,, isminde 
hidise, iıtikametimi tiyatrodan revir .. ki k bi fil revırm· eg" ı....-lad ' genç aşı ar avga etmiıler ve deli- r m • e -. 1• 
di. ltim beni son derece mef1JUI et.. Son merhale.. Filmin isminde ne 
tiği için, ııidip te film aeryetmeğe kanlı aabahleyin çıkıp gitmiı. O za- acı bir iıtihza va; deiil mi? Hakika 
vakit bulamıyoı·dum. Sonra ben seı- man Lya pencereye koımuş, camı ten bu film Lya de Putti için ıtiid
siz Ran'atın kımetini inkar etmiyo- açmıt ve kendini sokağa atarak, deli yoda son merhale olmuıtu. Seali 
rum. Arkadaşlarla çok zamanlar, ıi- kanlıdan evvel aevgiliıinin yoluna film çıktıktan aonra, L\ya belki seai 
nema artistlerinin kazandıktan azim çıkmış. Genç kadını eayet ağır su- müsait olmadığından, belki iltemecli
yekunları konuıur ve cihantümul retle mecruh ve bir ayağı kırılmıt ğinden artık hiç bir 6lm çevirmemi, 
!Öhretlerine sıpta ederdik . ., bir halde haıtaneye kaldırdılar. Genç ti. Şimdi Nevyorktaki büyük mezar 

• • liği aayeıinde hayatını kurbırdı ve hkta yabyor ve ıöylendiğine göre, 
Bir akşam Alman •ahne vazıla- iyiletir iyileşmez Paramount Holly- cenazesini on dört kiti takip etmiı. 

.................................................................................. ···•·············· 
932 senesi bize 
Ne getiriyor? 

Lord Robert Cecil 
lngilterenin Cemiyeti akvam nez 

dindeki delegeıi Lord Robert Cecil 
bu suale ,u cevabı veriyor: 

-"Siyasi sahada kehanetlere gi
ritmel< aon derece tehlikelidir. Zira 
hadiseler devlet ricalinin nüfuz na. 
zar ve kiyaıetlerini dalına bota çıka 
rabilir. Fakat 1932 den bahseder· 
ken, bir iıtiına yapabiliriz Zira se~ 
nenin en mühim hi.diıesinin şubat 
ayında Cenevrede loplanacak olan 
terki teılihat konferansı olacağına 
ıüphe yoktur. Bilikayd iddia edebi
lirim ki, eğer konferanı teılihat me 1 
ıelelerini halletmeğe muvaffak olur- ! 
oa, sene meı'ut geçecektir. Olmazsa 
kehanetlerim daha az nikbinanedir." 

Geçen/erde Avusturalya filosu büyük manevralar yapmıştı. Yukarıdaki 
Edouard Herriot 

şayanı dikkat resim, bir torpilin ~ndahtı zamanında alınmıştır. 
Eıbak Fransız başvekili M. Edou- !!!!!!!7~!!!!~!!!11!!! ..... mll!!!!!!!lıımm•~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!! 

ard Herriot yeni sene hakkında 'un ıi ıelimin ııalebe edecei-ini ümit edi· profesör L Qidde diyor ki: 
ları söylüyor: yorum. Memleketi"mm,' Avrupanm "Sö" 1 k bir ek ·· ·· - Y eyece t sozum va.-. 

-"1932 senesi beıeriyet tarihinde ve bütün dünyanın menafii namına, Milletlerin terki teılihat bahsinde i-
kat'i bir rol oynayacaktır. Dünya mevcut vahim meseleleri adalet pren 

Scotland Yard'm doğru, yalan, fa 
kat halk arasındaki f&Yİaya ıöre, ı 
Bis Five denilen "Büyük Betler" i 
vardır. Bunlar her türlü tahkikatı 
u:ıııktan idare ederler. Ancak küçük
ler tahkikatı intaç edemezler ve mu 
vaffak olamazlarsa, o zaman bu Bü
yük Setlerden biri tahkikata giritir. 
Bu poliı krallarının bir çok hadise
ler hakkındaki büyük muvaffakıyel 
teri etrafında lneilterede tümen tü
men polis romanları yazılmıttır. Şu
nu da unutmamalı ki, lnııiJizler po
liı romanlarına bayılırlar. Denebilir 
ki en iyi poliı romanları hep 1 ngilte 
rede yazdmıttrr. Fakat Scotland 
Yard'ın bu "Büyük Betler., i kimae 
tanımaz. Yalnız her ıubenin malum 
bir müdürü vardır. Scotland Y ard 
bu miiesaeıe etrafında dönen rivayet 
lerin hiç birini ne tekzip, ne de te
yit etmeğe IÜzum görmüyor. Her 
halde esrar içinde kalmak, bir poliı 
~ücsseaeai İçin muvoffakıyet imille 

e heykeltraş eserJ,rini bir salonda 
teşhir etmişler, fakat bu san'at e
serlerini para ile satmamışlar, ay
nen mübadele etmişlerdir. Meseli 
bir tablo resiıııde görüldüğü gibi 
bir fıçı patatesle mübadele edilmiş· 
tir. Bazı rl!ssamlar lokantalara bir 
ay abone olmuşlar, bazılarr iskar
pin, elbise ve saire yaptırmışlardır. , 

----'el · •-- tilafa 'Yarmalarını temenni ederim. '"""" en o .. dar karıtık bir hale siplerine ııöre, halletmek için müıte 
ıirıliği bu sene içinde, bizzaıur bu rek mesailerle çareler aramalıyız. Bütün milletler tarafından hakem 
meseleleri kat'i ıurette tasfiye etmek Çok az zamanda bu hedefe varmak uıulü prenıipleri kabul edilerek, bu 
I~ ııelecektir. Ben bütün beteriye mecburiyetindeyiz. Onun içindir ki, meıele halledilirse, hiç ıüphe yok 
tın, vaziyetin vehaınetini idrak etti- ben 1932 senesini ve müteakip sene ki değil yalnız 1932 ıenes~ beteriye 
ği kanaatindeyim. Bilhassa Avrupa teri tarihimizin bir dönüm noktası 
milletleri iki mesele hakkında bir ka telakki ediyorum. tin bütün iıtikbali meı'ut olacaktır. 
r r vermek saatinin hulul ettiğini Sir Normann Angell 
ııörüyorlar: "Ya birleımek, ya mah Sir ]oıiolı Stamp 

1 ak Müellif Sir Norınann A;.•ell de 
vo m .,, lnııilıere Bankuı müdürü Sir diyor ki: ·-

Baron flon Rheinbaben 
Alınanyanın Cemiyeti akvam nez 

dinde deleııeıi Baron von Rheinba
ben diyor ki: 

Joıiah Stamp diyor ki: 
-"Ben mübalağalı bedbinliği hak - "Eğer her tarafta tahribat ya-·-······i~;;~y~d;···k;;·--······· 

MADRIT, 4 (A.A.) - Kar
dan dolayı Burgoo üzerinde ve 
Santande, mmtakasım muhte
lif noktalarmda nakliyat inkı-

tır ... "i''a ••lm 

-"Büyük Avrupa milletlerini ayı 
ran ihtilafların halline muvaffakıyet 
hi11l olursa, 1932 ıenesi mea'ut 
hir ıene olacaktır. lnkitaf ııayet ba-

1 muhtt"'rneıaı~dir. Fak~t..tl!..1!:.._:~t aldın ve hiı .. 

lı bulmuyorum. Her ıey iktiıadi buh pan iktısadi anartiye nihayet veril· 
ranm ıon haddine eelmiı olduğunu mezse, eğer devletlerin bu bu•u•l• 
gösteriyor. Onun için vehametten zi el birliği ile çalıımaıma iınkin ve-
yade, salahı beklemeliyiz •. , ren bir formül bulunmazsa, yalnız 

Profesör L. Kidde Avrupanm saraılacaitm delil, ?'n-u 
pa medeniyetinin inhitata ufrayarak 

Noloel mükafatı namzetlerinden mahvolacaimı ıöriiyorum.,, 
rnnntıur 



Tarihi Tefrika: 21 
• Birinci sahifeden geçen yazılar Poliste 

Hiç yüzünden 
Cinayet 

Sabatay Zevi ! . .- ~ ·.·-~:- j. . ı .l. ·ı 

Nakleden:R. N. 
Gandhi ve kongre reisi tevkif edildi 1 Selanikle 

Saba tayın Raf ail çelebiden gör
düğü hüsnü kabul yüksekti 

(Başr 1 inci sahifede) her halde vaziyeti pek fena gör- Muhabere 
memurları şaıırtnuştır. müş olmasr Iazrm geldiğini beyan 

Ganclhi, bu karru-mı trenin hare etmi§tir. Mümaileyh, hangi taraf 
ketınden ı saat evvel almıştır. Gand istimal ederse etsin~ kuvvetin hiç
hi, azimetine hazırlanırken Avrupa'- bir zaman bit ilaç olmadığinı ilave 
ya seyahatinde kendisinin muha!ızlı eylemi~tir. 

Sarraf başı yaşca kendinden küçük Saba

ğında bulmuş olan iki lngilix polis Bombay eyaleti sabık valisi, lord 
müfettişine 2 ıaat salın almıştır. Bu L/oyd, Hint hükumeti ceza kanu
..aatlerde şu ibare vardtt: "Gandbi nıınun ahkamına mu/ıalefet edi/me
tarafından muhabbetle". sine müsamahaya mütemayil o/ma-

tayın çok şeyler bildiğini göriıyordu Sükiıt günü başlamış olan Gand- drkca Gandhi'nin tevkifi keyfiyeti
hi, sulh lehinde her cihetçe •arfct- ni~- içtiuabr nakabil olduğunu söy
m•ş olduğu ıncsainin muvaffakiyete ]emiştir. Mümaileyh demiştir ki: 
ikl..iran edeceğinden iimitvar bulun- - Gandhi'nin aleni bir surette 
du ?funu tahriren bild!rrniş ve bu ü- ve mevcut normal usuller dair.esin
miİ ile Ahmetabad'a 2zimetini yarı- de muhakeme edileceği ümit olu

Sabatay 1660 ta Mısıra git
ti. Orada büyük bir şöhret sa
hibi olan Rafail Jozef çelebi de 
nllen bir yobudi ile tanıştı. Ra
fail Mısırda sarrafbaşı olmak 
hasebile büyük bir nüfuza sa
hipti. Debdebeli bir bayat sü
ren sarrafbaşı Rafail çelebi son 
de · ~ce zengindi. Bununla bera 
ber sarrafbaşının hususi hayatı 
r - " vakıf olan dostları onun bu 
za iri servet ve ihtişamı altın
da pek sade ve fakirane yaşa• 
dığını bilirlerdi. Rafail çelebi 
herkese kartı debdebeli bir ha 
yat sürüyor gibi görünmekle be 
raber kendi kendine kaldığı 
zaman pek pehriz ve riyazetle 
vakit geçiren bir adamdı. Oruç 
tutar, ibadetle çok meşgul olur 
dünyaya ait arzularını öldür
meğe çalışmakla vakit geçirir· 
di. Kendi dindqları hakmdaki 
cömertliğine hiç nihayet yok
tu. Konağı ise her taraftan ge
len yahudi ilimleri için bir mi
safirhane gibiydi • 

Sabatay Zevi Rafail çelebi 
tarafından o kadar büyük bir 
hüsnü kabul gördü ki bekledi • 
ğinden pek fazla idi. Sarraf 
başı, yaşça kendisinden pek 
genç olan Sabatay'm pek çok 
ıeyler bildiğini göriince ona 
bir kat daha itimat ve takdir 
gösterdi. Bunu gören Sabatay 
ise sarrafbaşıya kendisinin kim 
olduğunu anlatmakta hiç bir 
beis görmedi. Bilakis Refail çe 
lebiyi açılmak için en muvafık 
bir muhatep olarak tanıdı. Sar 
rafbaşı da artık kazanılmıştı. 

Sabatay Zevinin Mısırda 
Rafail Çelebinin konağındaki 
misafirliği iki sene sürdü. Bu 
müddet zarfında Sarraf batı· 
nın merbutiyet ve itimadı art
bkça arbnıştı. Rafail Çelebi· 
nin etrafındaki adamlar da 
Sabatay Zeviye tabi olmutlar
dı. Başka memleketlerdeki 
yahudilerin vaziy'etine dair ha 
herler alınıyor' yahudilik ale
mi ile daüni bir temas mevcut 
bulunuyordu. Bununla beraber 
Sarrafbaşmm adamlan Saba. 
tay Zevi'nin beklenen "Mesih., 
olduğuna dair kimseye bir şey 
söylememekle beraber bunun 
için zemini gitgide o kadar iyi 
hazırlıyorlardı ki Sabatay git
gide ıenişliyen bir muhitin mer 
kezi olmuş oluyordu . 

Fakat Sabatay için bu mu
hit ne kadar müsait olursa ol
sun onun pek mühim bir ek
sikliği vardı: Mesih rolünu ya 
pacak bir adam için Ye yahut 
her hanıi bir büyük hareke
tin baıma geçecekler içi.o la
zım olan fey halk kütlesinin 
müzaheretine dayanabilmek de 
ı.:ı 'd" ? 5 • mı ır •.. 

İtte Sabatay bundan mah
rumdu. Onu takdir edenler 
ve yahut kendisine kaı,ı mer

butiyet gösterenlerin çoğu ya· 
hudilik aleminin ıüzjde bir ta 
lıım adamlan idi. Halbuki en 
ziyade liizmı olan halk kütlele 
ri arasında büyük bir fÖ]ıret 
kazanmıı olmaktL 

Kudüs mühim bir yerdi. 
Orada zuhur edecek bir hare
ket karıumda dünya yahudi
liğ~ la.kayıt kalamazdı. Saba. 
tay bunu düşünerek yeniden 
bir maceraya girişmek kararı
nı verdi. 

hakikat hale getirecek olan bel 
ki yegane adam bu idi. Çün
kü Sabatay'ın ümit etmeğe ce
saret edemediği şeyi bu adam 
canlandıracak, ona kuvvet ve 
cesaret verecekti. Sabatay'm 
bu adamla tanışarak temas et
mesi onun hayatında bir dö
nüm noktası teşkil eder. Bu 
adam kimdi? .. 

Gazede Natan Benyamen 
Levi isminde biri vardı. Bu a
dam ayni zamanda Natan İski
nazi diye tanınmışb. Babası 
Almanyadan gelmiş bir yahu
di idi. Fakat Natan Benya· 
men Levi Gazede doğduğu ci
hetle buraya nispetle kendisi
ne Nalan Gazanni de derler
di. Daha ziyade bu namla ta
DlDDllJ bir adam. 

Babası Avrupa'nın birçok 
yerlerini dolqarak Kudüs'teki 
muhtaç yahudi cemaati için 
iane toplardı. Oğlu Natan Ben 
yamen Levi'yi Kudü•'e gön
dererek tahsil ettirmitti. Bu 
tahsil de yahudiliğin mukad
des kitaplarını okuyup öğren 
mek, biır de eararenıiz "Ka
ba!,, hakkında derin malumata 
sahip olmaktı. Natan Benya
men Levi de Kudüse gelince, 
oradaki yahudi cemaatinin ek
seriyeti gibi muhtaç bir halde 
idi. Verilen ianeleı·le yaşıyan
lar arasına o da karışmıştı. Fa 
kat Natan Gazani zeki, güzel 
söz söyler ve güzel yazar müs 
tait bir gençti. Bunu gören 
hocası kendisini zengin bir ya
budi olan Samoel Lizbona na 
ınındaki adamın himayesine 
tevdi etti. Bu öyle bir zaman
dı ki, himaye eden kuvvetli ve 
nüfuzlu adam, himaye ettiği 
fakir, fakat zeki, ve müstait 
biı· genci tam bir refah ve saa
dete ulaştırabilirdi. Böyle va. 
ziyetlerde en ziyade vuku bu
lan şey bu sefer de oldu: Sa
moel Lizbona fakir olmasına 
rağmen zeki ve okumut bir a
dam olan Natan Gazani'yi 
damatlığa kabul etti. Söylendi 
ğine göre, Natan Gazani pek 
zengin bir adam olan Samoel 
Lizbona'nın kızını alırken az 
çok mühim denecek bir feda
karlıkta bulunmaktan da geri 
kalmıyordu. Çünkü Samoel 
Lizbona'nın kızı son derecede 
güzelmit, fakat bu güzellikle 
beraber mühim bir noksanı var 
mış: Bir gözü körmüş!. 

İtte genç Natan Benyamen 
Levi bu tek gözlü kızı almak
la yine bir fedakarlık etmi! 
sayılabilir değil mi? 

Liikin unutmamalı ki, zen
gin kayınpederinin sayesinde 
Natan Ben.yamen Levi tahsil 
ve tetebbü için kendisine la
zım olan huzur ve sükünu el
de etmit, geçinmek derdinden 
kurtularak istediği gibi oku
yup yazmakla meşgul olabil
mi,tir. Bu sayede yahudilik 
dünyasında değerli bir alim 
olarak genç yaşta şöhret bu
lan Natan Zazan.i hayattan 
bıkmış , usanmıt bir adam de
ğil, belki yaıamak zevkini his 
seden, çalışmak İçin kendinde 
büyük bir kuvvet duyan bir •· 
dam olmu~tu. "Kabal,, deni-

na tehir eylemiş idi. 
Konı<renin ilk hecfofi, altın ihra

cına mi~i olmaktı~ Alt!nlarını satma 
malan için } alk kütJ, lcri arasmda 
•İstem dahilinde bit propağanda ya
pılacaktır. Taarruzun ikinci hedefi, 
lngiliz ticaretine, yeı·li ve ecnebi bir 
takım müesseseler ihdası ıuretile bü
kiımet tahsisatına boykotaj yapmak 
tan ibarettir. 

Gandbi, hareketinden evvel, bü
tün •mıflara hitaben heyecanlı bir 
beyanname neşrederek onlan, ülvi 

cidal için toplanmağa davet etmiı
tir. 

Nasıl tevkif edildi? 
BOMBA Y, 4 A. A. - Gandinin 

tevkif müzekkeresi. mumaileybin ki 
fi ve mutlak sebeplere miister.iden 
tevkif edilmit olduğunu bildirmekte 
dir. 

Başlarında bir komiser bulundu
ğu halde 6 poliııin Ganclhinin evine 
gelmesi büyük heyecanı mucip ol
muıtur. 

Sabahın saat üçünde uyandınlan 
Ganclhi, tevkif müzekkeresini oku
mu; ve miitelıe111im bir çehre ile ıii
kut ıilnii olmak clolayısile hiçbir 
töz aöylemekıizin müzekkereyi iade 
elmittir. 

Gandhinin muhitinde bulunanlar 
ve bilbaHa kadınlar acı acı ağlamıı
lardır. 

Mumaileyhin refika11 tevkife ge
len komisere kendisini de zevci ile 
birlikte hapse ı::ötiirmeıini yalvar
mııtır. Maamafih, çok kuvvetli bir 
maneviyete sahip görünen Ganclhi 
nasyonaliıtlerin bağırmalan ara11n
da otomobille hapse götürülmüştür. 
Mahatma, M. Patel ile birHkte Yer
vada hapishanesine götürülmÜflÜr. 

M. Patel, hapse gibneden evvel, 
millete bir beyanname netretmiıtir 
ve bu hareketin kıya11ya bir mücade 
le olacağı, milletin fiddet usuliine 
müracaat etmemek zibniyetıle müt
tasif olarak büyiik bir faragat ve fe
dalmrlık göstereceği ümidini izhar 
eylemistir. 

M. Patel, kendi yerine kongre ic
ra komite~i izabğrna kongre riyaıeti 
vazifesini ifa etmek üzere M. Babu 
Rajenclaranath Prosad'ı tayin etmiş
tir. 

Tevkifin sebebi 
BOMBA Y, 4 A.A. - M. Vallab

bai Petal, tevkif edilmiıtir. 
Gandhi, Bombay' daki ikaınetga• 

hında saat sabahın ücünde tevkif o
lumnuıtur. Tevkif müzekker-esinde
ki esbabı mucibe, "Maklıl ve kafi 
görülen sebepler" den ibaret idi. 

Gandhi, hapishaneye gitmeden 
evvel M. Patel'e bir mektup gönder
miştir. Mahatma, mumaileyhin de 
tevkif edilmiş olduğunu bilmiyor ve 
kendisinden millete hakikat yolun
dan ayrılmamak, her türlü şiddet 
hareketine müracaattan içtinap eyle 
mek ve istiklalini elde etmek için ha 
yatını fedadan çekinmemek tavsiye
sinde bulunmasım talep ediyordu. 

Saat 3,50 de Gandhi'nin azim.eti
ni müteakip polis, her türlü nüma
yişlere ve teessüfe taYan olacak ha
diselere mi.ni olmak için inzibat ted 
birleri almı!lır. 

M. Patel, kendisiae korıı;re riya
•etinde halef olmak üzere icra ko
mitesi azaıtından birini jntihap et
miştir. 

M. Patel, Y ervada hapishanesine 
gitmezden evvel millete hitaben şu 
bevannameyi neşretmİ§tİr: 
Şimdi, müthiş bir harp vukıra ge

lecektir. Fakat miiletin bu Wvi bir 
fedakarlığr şiddet usulüne miira
caat etmemek zihniyeti/e yapacağı-
nı ümit ediyorum. Gandhi ile Pata], 
Yervada hapishanesine fecir vakti 
vasrl olmrışlardrr. 

lngiliz matbuatE mrmnunl 
LONDRA, 4 A.A. - Bu ıababki 

matbuat, wnumiyet itibarile Hinclis 
tan hükumeti taı·afından ittihaz edi
len son tedbirlere karşı tam hir mem 
nuniyet göstermektedir, 

len esrarengiz ilim ile pek kü Daili Telegraph gazetesi, Hi11-
çükten beri meşgul olan Na- distan hükfimetlnin silahsız itaat
tan Gazani eskiden bu esrara j s!zlik mücadelesinin iptidasından j. 

k d d 1 .. .. .. tıb.ren harekete geçmek kararım 
o a ar a mış ?c~runuyo~- ı vermiş oldu,i?,unu yazıyor. 
du. Fakat Y~§! yırm! oldu_gu Daily Mail gazetesi de, Gandhi
zaman kendısınde bırden bıre nin son muhakkirane hareketleri 
büyük bir değişiklik görüldü. I karşrsında Hindistan hükumetinin 
Eskiden yaşamanın verdiği 1 g~yri faal bir ~aı~.e kalacağını d~-
ne • e ve şetarete malik olan şunmek çok muşkul olacaktr. Dı-

ş . . ! y<>r. 

nur. 

Borsalar kapalı 
BOMBAY, 4 A,A. - Şehrin 72 

iplik, dokuma müess~selerinden dör
dü ile kıymetli maailııu pamuk, hu
bubat ve esham borsaları, Gandhinin 
tevkifine karşr protesto etmek mak
ıadile kapanmıştır. 

Taggareler risaleler 11tıyor 
PIŞAVER, 4 A.A. - İstikşaf 

ıervisine mensup tayyareler, bu ha
vali kasabaları üzerinden uçarak bir 
çok risaleler atmışlardır. Bu risale
lerde elıaliye faidesiz tahrikattan 
vazgeçmeleri ve sükun iç.inde her 
zamanki işlerile m~gul olmalan ve 
mutasavver ıtllbatın muvaffakiyete 
mazhar olmaoı için yardnnda bulun
maları tuviye olunmaktadır. 

Hintliler diktatör arıyorlar 
K.ALKOTA, 4 A.A. - Bengale 

eyalet kongresi komitesi, dün aktam 
fevkalade bir celıe aktetmiı ve bir 
diktatörün riyaseti altında (Triyom
vira) teldinde bir harp meclisi VÜ· 
cucle ııetirmeğe kanır venniştir. Ko
mite reiu istifa etmiı ve bB§bca aza. 
dan hiçbiri diktatörlüğü kabule ya
nıışmamış olduğundan diktatör komi 
tenin tali azuı meyanından intihap 
olunmuıtur. 

Harp meclisi, mukavemet progra. 
mına tevfikan muhalefet edilmesi la 
zım gelen "Gayn ahlaki kanunlar'' 
ın hangi kanunlar olduğunu ve ne 
gibi lngiliz mallanna kartı boyko
taj yapılacağını tesbit İçin hemen 
içtima edecektir. 

Hlndistan'ın kar11rları 
YENi DELHI, 4 A.A. - Hüku 

met kongre ile mücadele kararım ver 
miş ve ayni zamanda Yuvarlak Ma
sa konferansı komitelerinin progra
mını da tatbik ettirmek hususunu 
kararlaıtırmııtır. 

/ngilizler asker seflkedigor 
BOMBAY, 4 •'ıA.A. - Bugün 

Madras'ın ıimalin,iı 500 asker gön
derilmiıtir. Orada 54 müfrit, kirala
rın tediye etilmemesi mücadelesini 
terke icbar edilmı)lerdir. 

Mütalea flff talıminler 

LONDRA, 4 A.A. - Bir müla
kat esnasında kendisine ıual tevcih 
edilen Yuvarlak Masa konfeTanam-
da Hint müıliinııınlan namına söz 
söylemeğe sal8hiyettar olan M. Jin. 
nahy, Hindistan hükiımetinin bir taz 
yik siyaıeti takip elmeğe karar ver
miş gibi göründüğünı beyan ederek 
bunun ayni ..........ıa sulbü getire
cek kararlar ittihaz etmeden evvel 
tatbikinin tehlikeli olduğunu söyle
miş ve yalnız tenkil sistemini azim. 
karane bir tar:zda tatbik ehnek fe
Iakat getirebilir. Demittir. 

Şidd•t başladı 

AHMET ABAD, 4 A.A. - Ş... 
bir baricin<! çıkına., baklandaki em
re riayet etmediğinden dolayı birkaç 
gün evvel tevkif edilen Jawaharlal 
iki sene hapse ve ~ yüz rupya para 

ceza.,na mRhkum olmuştur. 
DELHf, 4 A.A. - Hint Kongre

si icra heyetinin gayri kanuni oldu
ğu beyan ve ilin edilmiştir •. 

Gandhi hapishanede 
POONA, 4 A.A. - M. Gandhi 

ile M. Vallabbad'ı bamil olan otomo
biller saat 8,30 da Y ervada bapİsba
ne&ine visıl olmuıtur. 

Gandhi, hemen İiçüncü defa ola
rak işgal edeceği hu•usi mahalle git 
mİ!tir. Bugün öğleden aonra 
ilan edileceğine dafr şehirde bir 
şayia deveran etmiştir. iki aydan 
beri ilk defa olarak pollller bambo
dan sopalarla teslih edilmiıtir. 

Valii umuminin emirnamesi 
YEN1 DELHt, 4 A.A. - Valü 

umumi, memurlara fevkalade sala
hiyetler bahşeden bir emirname neş
retmİ§tir. 

Bu emirname, matbuat cürümle
rini, gayri kanuni cemiyetleri, boyko 
tajı, kargaşalığa teş,·iki tenkil ve 
gayrimeşru cemiyetleı-in faaliyetle
rini men'etmcği emreylemektc<lir. 

---- .... _ . ...,.,_.,_ ---
Mısır bütçesinde 

g~n~ Nnta~ Gazanı sonradan 1 Diğer taraftan Daily Herald ga. 
gıtgıde agırlaşmrş, tenha yer zetesi ise, Gandhi'nirı tevki/inin, 
)ere çekilerek yalnız düşünme · Hindistan hükumetinin kaqr koy-
ği tercih eden bir adam olmuş 1 mak mecburiyetinde bulunduğu me I" 
tu. Az lakırdı ediyor çok dü 1 sele/er hakl<ınd_aki zihniyetini gös-

.. .. rd ' termektedir. Hındist:ın umumi vali-

açık yok 

(Başr 1 inci sahifede) 

ni" rica ederek, derhal M. Yam 
vakas'ı telefonla aramıştır. Mu 
maileyh saat, sabahın birinde 
yedinci uyk ıya dalıw, bulunu
yordu. Belediye reısi gözierini 
açıp ahizeyi yakalamış. Telefon 
da M. Petycbakis'in sesi: 

- Reis efendi, derhal santra 
la koşunuz. Hem de nefes-aima 
dan ... Mustafa Kemal Hz. sizi 
telefoı;da bekliyorlar. 

M. Vamvakas alelacele gi
yinerek, santrale koşmuş ve An 
karayı arı.mıştır. Çok geç kaim 
mış olmalı ki, mükerreren ara
nıldığı halde Ankara cevap ver 
memiştir. Bir saat intizardan 
&onra, Ankaradan, fakat anla
şılmıyacak surette ses gelmiş
tir. O kadar ki belediye reisi 
Gazi Hz. ile mi, yoksa Ankara 
telefon müdürü ile mi konuştu 
ğunu anlıyamamıştır. 

M. Vamvakas daha bir haylı, 
fakat beyhude uğra,tıktan ıon. 
ra, tekrar evine dönmüş ve yat 
mıştır. Fakat saat 4 e doğru An 
kara tekrar Seliiniği aramıştır. 
Şimdi Türk payitahbııı vazıban 
dinlemek kabil oluyordu. Anka 
ra'daki müdür M. Petychakis'e 
Ankara merkezinde bozukluk 
biiaıl olduğunu ve tamir edildi
ğini söylemiıtir. O sırada Hari 
ciye vekili Tevfik Rüttü B. te
lefonda bulunuyor ve Selanik 
belediye reisi ile görütmek is
tiyordu. M. Petydıakis, beledi
ye reisinin o saatte uyumakta 
olduğu cevabını verdİI. O zaman 
Ankaradaki müdür, mükaleme
de hazır bulunan Tevfik Rüttü 
Beyin belediye reisine seliimla
nnı tebliğ etmittir. 

işte Seliinik ile Ankara ara
sındaki gece maceran böyle 
geçti. Fakat bu macera gene an 
laşılniamı§ bir halde kalıyorc!u. 
Pazar sabahı Ankara telefon 
müdürü M. Petychakis'i telefo
na çağırarak şu izahatı verdi: 

Cumartesi gecesi Reisicum
hur Hz. bir resn>i kabul tertip 
etmişlerdi. Danısedilirkeıı, Seli. 
nikle telefon irtıbatınm temin 
edildiği Gazi Hz. ne bildirilmi~ 
tir. Gazi Hz. de davetlilerine 
bir aürpri.z olmak üzere, telefon 
müdüründen Selaniği buldur
masmı rica etmittir. Bu suretle 
dir ki, M. Vamvakaa Türk dev
let reisi ile görüşmek üzere, ge
ce yatağmdan uyıındınlıwşbr. 

M. Petychakis bu eğlenceli 
hikayeyi münakalat nezaratı 
nezdindeki beynelmilel irtibat 
bürosuna da bildirmiıtir. 

r • •••• a 1 

içki yasağı devri
nin iadesi mi 
isteniyor? 

(Bap 1 inci sahifede) 

ı:nen'ini talep edecektir. 

Fahreddin Kerim Beg 
ne diyor? 

Y etilhilal böylelikle §Bl'ho§luğun 
azalacağına kanidir. Yeşilhilil cemi
yeti umumi katibi Fahreddin Kerim 
Bey, bu mesele hakkında bh- muhar
ririmize demittir ki: 
- içkinin büsbütün men'ini iıte-

mek,kabul olunmayacak duaya amin 
demek olur.Biz, şimdilik, sadece içki 
niıı zararlarının kısmen olgun tah
didini istiyoruz.. Bir kere, rasgeleııe 
dilediği yerde içki ıatmak müsaade
•i verilmemeli. mü•aadesiz içki •a
tanlar, ıiddetli takibata tabi tutulma 
lıdır. 

içkinin aleni surette istimali ya
sak edilirse, alkol müpte181arı, bunu 
evlerinde içmeğe mecbur olacak ve 
bu suretle meyhane rezaletleri, sar
hoş arbedeleri, sarhoşluk yüzünden 
çıkıuı cinayetler azalacaktır. 

l nsan evinde İçerse yıkılıncaya 
kııdar içmez. içse de sızıp yatar. 
Vak'a çıkaramaz. Meyhane alemle
ri, gençler, yeni yetişen çoculdar 
için çok fena bir imtisal ve teşvik 
oalınesidir. içkiyi aleni içmek yasak 
edilirse yeni ne•il bu sahnelerin fa
hidi olmayacaktır.'' 

Y eşilhilal cemiyeti içtimaında, 
sarhoşlar hakkındaki cezai hükümle
rin tatbik edilmediğinden de §İkayet 
edilmişti. Bize verilen malfunata gö
re sarhoıluk ceza kanunumuzun 
571, 672, 573, 574 ve 575 inci mad

1 T. Rüştü Bey 
Hareket etti Evvelki gece, Kum kapıda ge 

ağır bir cerh vak'ası olmu.j i.lit. 

(Başı 1 inci sahifede) vak a hakk•nda yapılan ta. k;ı. 
ciye Vekili Tevfik Rüştü B.in nazarcn laf 'l ' tı şudur: 
buradan hareketi bir iki gün ge' Kumkapıda Kazğanı Sadi mal 

· B b b" T f'k lesinde in.oh Ahmet isminde ort cikecetkır. unun se e t ev ~. yaşlı bir adamla Hayganuş n ;ı ı 
Rüştü Beyi Batuma kadar go- I da bir EY .. i kadını oturm .ı d 
türecek olan Loit Triyestıno, Evvelki g .. İ§'.nden eve gele 1r 
kumpanyasının Abazia vapuru- lı Ahmet, o smm iyi temizll'lm 

l. a vu''rudunu··0 miş olduğunu görerek madam H< nun' ımanımız · ,, __ L ı, ı .. · d Ak ganuşlan IS<Udllta u un ıu . 
teahhur etmış olması ır. . • H"yganuş, bu suale te s b"r "'° "" 
denizden gelecek olan Abazıa vermiş, Aboet te, bun· ln mı:;~· 
vapuru havanın muhalefetin- ?,lar~k taşrd,ğı bıçakla Hay , "i' 
den dolayı ancak cumartesi gü uzerıne atılmıştır. 

•· ı· ·ı J ı Hayganuş laıçıp kuı tı•1r-ak b i nu ımanımıza vası o acaı<tır. . , k t aff , 
1 

t . . .1. . mı' ıa a muv ai-' c n... ~m1: 
Harıcıye vekı mm Tahran seya Bir türlü hırsını yene.mey on Al.. ı 
hati Iran hükUmeti tarafından elindeki bıcağı bir kaç defa Hays 
vaki olan davet üzerine vuku nuşun vücudilnun m:iteaddit eri 
bulmaktadıı-. Tevfik Rüştü B. rine so~'!P· çıkarmış, kadınc· g-:z c 
Tahranda 3-4 gün kalacaktır. kan!Ba:t~_çınbde yc:_re_ 1Y1~~va:~d ~lır: . . B "d u un u guru u pam ıyı ı 
Avdet seyahatının ag at ve- den evdeki diğer kiraalar polisi h 
ya Batum tariki·le vaki olması berdar etmiş oldukları için. eve gı 
hakkında henüz kati bir karar len poliıler Abmet'i yakalamı•la 
verilmemiştir. Tahranda cere- Hayganuş'u da Haseki hast:?nesin 

ed ek .. k t r kaldırmıılardır. 
yan e~ ~uz.~ era a ge lll• Haygıınuş'un yaraları tehlikelı' 
ce: T evfık Ruştu B. Tahranda dir. Ahmet tevkifaneye ıevkedilmi 
bundan evvel sefirimiz Hüs- tir. 
rev Bey tarafından müzake- Tahkikat devam etmektedir. 

re ve intaç edilmiş olan hudut Bir hırsızlık iddiası 
meselesi haldanda hazırlanmış 

Beyazıtta ditçilik eden Mahını 
Naci B. Polise müracaatla bir iddiı 
da bulunmuıtur: 

Bu iddiaya nazaren, Naci B. yi 
evvelce yanında hizmetçilik edeı 
Ayşe H. ismindeki kadının bir güı 
muayenehaneaiııe gelerek bir takıı 
alhn diılerini çalıp lmçmqtır. 

Polis, bu iddia ilzerine, Ayte H. 
aramaktadır. 

Ölen meçhul kadın! 
EYYelki ırün Beyazrttao geçmekt. 

olan yaflıca bir kadıneaiız ansızın 
lıaydmıı ve muayene eden doktoı 
tarafından da hastaneye kaldırılır. 
ken yolda ölmüştii. 

Bu ölüm ıüpheli ııörüldüğii ci
hetle, ceset mnrıı'a kaldınlmı,tı. 
Ce•ede otopsi yapılacaktır. Bütün 
tahkikata rağmen cesedin büviyyetı 
tesbit olunamamııtır. Polis; araştır 
maya devam etmektedir. 

olan itiliifnameyi imza edecek 
ve iki devlet siyaseti hakkında 
teatii efkar edecetkir. Hudut 
meselesi hakkında lranm sa
bık Ankara sefiri ve hariciye 
nazırı bulunan Furuıi Han ile 
müzakere edilmit ve bu husus
ta bir de protokol imza edilmit 
ti. Fakat hudut meselesine taal 
luk eden üç noktada itilaf ha
sıl olamadığından bunların hal
li tehir edilmit ve aynı zaman• 
da bu meseleler hakkında ha
keme müracaat edilmesi de der 
piş edilmişti. Nihayet geçen se
ne Ağrıdağ harekabnı mütea• 
kip sefirimiz HU.rev B. in İran 
hariciye nazırı nezdinde vaki o
lan teşebbüsatı ve cereyan eden 
müzakerat üzerine ihtilaflı nok 
talar etrafında iki tarafın me- Boş evden çıkan yangın 
nafiini telif edecek bir anlaşma 
temin edrlmittir. 

Şark hudutlanIDizda şekave
tin kamilen imhası ve uayitin 
takriri için Ağndağ mıntıka
sında, bir tavize mukabil ta.bi
bi hudut yapılması tarafımız
dan teklif edilmit ve bu teklif
te İran tarafından kabul edil
miıti. Bu deia akit ve imza e
dilecek olan itiliifname bir ta•· 
hihi dudut esasına istinat et· 
mektedir. 

Bu itiliifnaıne sayesinde a
sırların mirası olan bu pürüz. 

Cumartesi ırünü ak!l"JDI Topane
de Akar ıu cadcleaindı: bot bulunan 
ve Arif B. isınindc bir zata ait olan 
büyük evden çıkan Yllll&'ID tahkika
tı, ehemmiyetle devam etmektedir. 

O civan büyük bir teblikeye m&· 

ruz bırakan bu yangmm naaıl olup 
ta bu bot evden çıkmıt olduğu şaya. 
nı nazar görülmektedir. 

Maamafilı, yanğmm, civar evler
den birinin bacasından sıçrayan lu
vılcımla çdamt olmauna da ihtimal 
verilmektedir. 

Spor 
Kros kontri 

lü ve dikenli mesele halledil- ı T 
S ANBUL, 4. A. A. - Atle

miş ve Türkiye-İran münase- tizm Heyetindaı. tebllt ..ıunmuş
batının dostluk sahasında in- tur: 
kişafı temin edilmiş olacaktır. 

Fabrikatörler 
Kooperatif 
Yapıyorlar 

(Başı 1 inci sahifede) 

mi bir teşekkül vasıta.sile celp 
ve ihzarı teemmül edilmekte
dir. Her kısım sanay1 şubesi a
ralarında tetkil edecekleri me
vaddı iptidaiye, kooperatif şir· 
ketlerinin iştirakile, doğacak 
bir kooperatif federasyonu va
sıtasile bütün mevaddı iptidai
ye ibtiyaçlannı kimsenin tavas
sutuna ihtiyaç kalmaksızın me
vaddı İptidaiye ihzar eden mü
essesattan doğrudan, dcğruya 
celbedilebilecektir. Bu federas
yonun Hükumetçe de tasdik e
dilerek, İstanbul fabrikalanna 
bu federasyon vaaıtasile mevad 
dı iptidaiye tevzii, gerek kon·• 
tenjan, gerek ucuza mal etme
nin temini mutesavverdir. 

Evvela; lstanbul erbabı sa
nayii arumda doğan bu fikrin 
faal bir harekete geçtil..-ten son· 
ra istihsal edilecek netayice gö 
re diğer sanayi merkezleYmde 
det tesisi dü~ünülecektir. Eğer 
çok kuvvetli bir hareketi iktısa· 
diye olan bu fikir ameli bir sa~ 
haya intikal ederse, muhtelif 
fabrikalano mevaddı iptidaiye 
tedarik edememek suretile uğ
radıkları müşkilat temameıı i
zale edilmiş olacaktır. 

l - 15-1-932 ama günü saat 10,S 
da Beşiktaşta yaıpılacak Kros Kon
tri miieabakaaıına iştirak edecek ku
lüpler adetlerin -msini 5-1-932 
akşamına kadar atle-tizm heyetine 
gön<lenne !eri 

2 - Atleti.erin saat 10,5 da Be· 
tiktaı Jimnastilı: kulübünde hazır 
buhınmalan altsi talııdirde müsaba
kaya iştirak edemezler. 

.. "'"' 
ittifaka mensup kulüplerin ehem

miyetle nazarı dikk:ıtine: 

İttifak nİ%amnameainin 190 ın.cı 
madde.sinin 7 inci fıkrası, ittifak 
haricindeki. kulüplerin ve eşhasın 
müttefik kulüplerle ıriirb=ka icra
lllll men eylemekte olduğundan 
keyfiyet evvelce tomimeıı tebliğ e
dilmipede ahiren futbol federasyo
numuzdan aldığuııız taıUmata naza
ran keyfiyetin bir lııere daha tavzi
hine lüzum görülmüştür şöyleki: 

Beyneılm.ilel nizamn.amenin 14 
lin.c:ü m...ı.ıe.i gayri müttefik kulüp 
!er.le müsaba.lııa krıısını men~ et
mekte olduğu gibi bu hususta mü
saade itasına yegjin.e aalahiyettar 
merci.BeyneJmileJ futbol federa
syonu buluoouğu mezkQr olmasına 
ve ruzaınnamemizin 143 üncü mad
~inde bu müsaade istihsa.I edil
meksizin gayri müttefik lruliıpler· 
le temasın mc:mnuiycti musarrah 
bulunmasına bi.naen lıeır veçhile ni
zamsız olan bu harekıetin şiddetle 
men ediJeceği ve aksi hal Fede.r,.. 
syonuınuzu Beynelmilel Futbol Fe 
derasyonuna ka.r~ı müşkil vaziyete 
düşür~ğinden bu tebliğa ra~ 
temas.da israr edenlerin niz mna
memizin 190 mcı maddesınin J ün
cü fıkrası delaletile 189 uncu mad
de miıcibin<:e şlddetl.e cer.alandırı
laı:ağı ehemmiyetle tebliğ olunur 
elendim. 

••• 

Sabatay Zevi Filistin topra 
ğını ziyaret zamanı geldiğin~ 
düşünmü~tü. Evvelce ziyareti 
tehire lüzum görmüştü. Fa
kat şimdi daha ziyade vakit 
geçirmeden Kudüse gitmeği 
muvafık buluyordu. Kudüse 
giderkeııı Gazeye uğradı. Bu 
seyahat Sabatay Zev~ için mü
him bir fırsat, belki de başka 
türlü hiç bir suretle ele geçi
remiyeceği bir fırsat teşkil edi 
yordu. 
· Sabatay Zevi Gazede bir 

adama tesadüf etti. Bu gaip
teıı haber veren, istikbali kq
feden bil" adamdı. Sabatay i
çin de bundan dolayı müstesna 

şunuyo u.. . j si, Hindistan,da yaprlnıasr lazım ge 
Sonra nyazet ve perhız YO· , Ien isliihatrn bitmi§ oMuğunu söy-

lunu tutarak etrafındakiler !emiştir. 

PARIS, 4 (A.A.) - Mısır 
sefareti, Kahire' den gelen ve 
seneki bütçenin 4 milyon İngi
liz lirası açık göstereceğine da
ir matbuatta intişar etmi§ olan 
haberlerin asıl ve esastan ari ol 
duğunu bildiren bir telgrafı ga-

delerine temas eden bir cürümdür. !!!!!!!1!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!11!•• 
Ve sarhoş olarak yakalananlar ilk 
defaımda 15 güne kadar hapis ve 
15 liraya kadar para ceımma ınah
l<ur.ı olur. T e"kerrürü halinde 90 gÜn 
den qağı olmamak üzere hapsedilir. 

htanbul Futbol Heyetinden: 
8-1-32 tarihinde Taksim Stadyo

munda icra edile<ıek tik maçları: 
Beşikta§-İstanbulsıpor lI ci &aat 

9,15; hakem Adnan Bey. 

1.• 1 • ...... • --

nazarında fevkalade bir kuv- 1 F2~at me'?ıleket bu leyte/aile ha
vet sahibi sayılan tazim ve r~katın pekala larkrr.dadrr. Demek-

ihtir~a layık mü~im. bir a- tırLONDRA, 4. A. A. Parlamen- . ~ .. .. . ~··· . . .. - . ,,. 

nede tevkif ve tedavi edilir. 
Müdileiumumilikten verilen ,,._ 

liimata göre sarhotlar eh-.miyetli 
surette takip edilmekte •e baki--

Beykoz-Anadolu il ci, saat 10,25, 
hakem, Emin Fuat Bey. 

Beylerbeyi gençler • Topkapr 
......... 11 'tlili ~ -• -.. • -



flAuhabir mektubu 

Kızılırmaktan ancak 
şimdi istifade ediliyor 
Çarşamba ve Bafra'da hayvan hır
sızlığı ve kaçakçılık çoğalmıştır. 

1 

Balrada Eskişehir Meb'usu Emin Beyin Kereste fabrikası .. 

BAFRA: Bafraıwa ıarp ve cmıup ı •m eplmevna balmuyarak. y~ur 
flar Dü·tmen ve Nebiyan dai lu ve cmk CJVJk çamurlu bir gunde tara mı . · 

ları urımtbr• Bu dağların han11 ve Ba&a'nm ... maruf falwikaıını "'Y• 
ıuyu çok ~bmmel ~du~ndan ~ ret eyledim. Fabrikanın gay~~ ~ 
zanın yaylası mesabeai.ndedır. Deni- muktedir müdürii Cemal Bey büyuk 
ze s"1ıil olan eraziye bıirada çorak bi ezaketle bizi karıılayarak her 
diyorhar ki ııtmahk ve bataklık yer- ıa::;. clinti. 
)erdir. gez . . . I E ,_, 

Bu fabrika iki sene evve ııuşe-

N•bigt1n dalı hir meb'uıu Emin Beyefendi tara· 
Bu dai Puntoscu Rumlar zama- fındaıı tesiı olunarak anonim tirket 

nmdft olduiu gibi timdide bir takım halinde iıledilmektedir. Fabrikanın 
uyırunıuz kimselere melce olmuı İşgal eylediği .aha 150 dönüm arazi 
tur. PuntuacularıA imha11ndan ıon- den ibarettir. ( 220 ) beygir kuvve 
ra hali kalmq olan bu dağ köylerine tindeki makinası fabrika talaşla• ile 
Karadeniz ahaliainden bir çok halk masrafsız olarak iılemekte ve istih
hicret ederek yerl"§mitlerdir. Bu sal eylediği elektirikle kendisini ve 

muhacirler buralarda maalesef pek civ11r araziyi tenvir eylemektedir. 
fena yuvalar kurarak çarıı ve pazar Emin Beyefendi Çorum' daki 
dalu namusla halkı tehdide baılamıt (Kös) ormanlarını itletmekte oldu
lardır. Danlardan Keleş namında ğundan burada kesilen cesim ve 
birisi Safranın iç.inde küpe gündüz (110) santim kutrunda tomruklar 
tüc<:ar Fehmi Efendiyi iki yerinden bazan .aı •e bazan da döküm balın
nıvelverle vunırak kaçmııtır! Bu de Kızılırmalda buraya kadar aevko 
adamla Fehmi Efendi arallnda hiç lunmakta ve ıene de 32,000 metru 
bir husumet olmadıiı ve batta ken 

mikap ket·esta imal edilmektedir. 
diıile tanıtmadığı balde bu aurtle 
ccrhedilmeai halk üzerinde pek fena 
tesirleı· yapmqtır. Fehmi Efendi 
Samıun'da Şifa yurdunda tedavi 
e ·lilmekte ise de haydut Keleş bala 
bulunamamıfbr. Gl!ÇA!ll sene de tir 
Ali Meb- Bey namında çok kıy
metli ve maruf bir zat ırece kap111-
nın önünde öldürmüılerdirl 

Asagiı 
Gerçi viliyetin her tarafında asa 

yıt vardır. Fakat Çartanba ve Baf
ra kazalarında hayvan hırsızlığı a1ıi 
bildiğine çoğalmııtır. Samanlıklar 

ve tütünlülder yakılmaktadır! Kız 

kaçırmak, karı oynatmak, ıilih at
mak gibi nahoı vukuat her gün itidi 

Fabriktı bir alenıdir 
F abrikamn marangoz hanesi, bıç 

kı dairesi desterelerin mleme mahal 
ti, tamarat atelyesi, kazan ve elekti
rik salonu, tomrukların cer tetrtiba 
tı, yumurta taliitına mahsus makine 
ler dairesi, cesim tomruk yığmları, 

mamill keraıta atoldarı, nehir dahi
linde Ye nehrin mansabındaki terli· 
bat, amelenin yatma11na mahsuı 

muntazam barakalar, müdiriyet da 
iresi, memurların ikametlerine mab 
suı haneler, her vatandaıın göğsünü 
iftiharla kabartacak birer mühim var 
lıktır .. 

Fabriktı bir nimfll olmuştur. 
len ~eylerdeadir! Zavalb zürra, za- Dünya yaradılalı beri Kızılırına
vallı halk bu yüzden bizar olmuşlar im ıeçtiği yerler hallwuı zarardan 
dır. Samsun valiıi htanbul'dadır, bqka bir faidesi olınamı§lır. Binaen 

aleyh bu ırmağın mevcudiye~i saye 
mektupcu hastadır. Jandannalar sindedir ki bugün Bafra'da muaz
noksandır. Bafra'da kaymakam, ceza zam mr fabrika kurulmaı ve bn fab 
h'.'.kimi, muddeiumumi, tapu Vt> nü- rika balk için bir nimeti uzama ol
fus memurlukları münhaldir. Havza mutbır. Bu fabrika da her gün sekiz 
da kayııuıkam yoktur. V elbanl koca yüz kadar vatandaş ıreçinmekte ve 
vil.iyet melı•matı Yekillerle idare o- Bafnı fuk.araaı buradan meccanen 
lunmakta n bu sebepten mulahat-ı atdlklan keruta kınldarile ihtiyaçla 
ta çek müteeuir olmaktadır. Bu hal rmı temin eylemekte bulunmutlar 
lore hir nihayet verilmesi ancıılı: vali clır • 
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1 Dost memleketlerde l • 1 

j PİYANGO MODORLÜ-
1 CONDEN: 

Yılbaşı Piyangosunun ikra
miye ve amortilerinden başka 
400 ta.ne de mukafatı vardır. 

Bu mükafat iyi anlaşılması i
çin keyfiyet tekrar tavzih olu-

Af ganistanın kurtuluşu .. 

Kabilde muazzam tezahürat yapıldı 
ve Şah Hz. bir nutuk söyled\ 

nur: 
1.- 1.000.000 Hra 40086 nu-

maraya düstüğü için, bu numa
ranın 50 aşağısı olan 40036 nu 
maradan 50 yukarısı olan 
40136 numaraya kadar lan 
100 nwnaradan her biri, Onda 

' 

Kabilde Beççei Saki ve ka- bi el ele verip çalışmakla müm 
fadarlarının imhası ve Efgania kündür. Daima size ittihat ile 
tanı ir.kıra2a sürükle<len anar-. hareket etmeği, vatanın selame 
şiden kurtulduğu günün yıl dö I ti için sıhhatin, tahsilin ve ah· 
nümü gayet mutantan askeri lakı hasenenin takviyesine e· 
merasimle tes'it edilmiştir. Bu h•mmiyet vermenizi tavsiye e-

bir o!duğuna göre 100 lira,yirmeraıimde bütün elçiler hazır derim. Millet benimle beraber 
bulunmuşlardır. terakki hamleleri atmaktan bir mide bir hesabiyle 50 lira mü-

Bu meyanda Şah Nadir ban an fariğ o~mayacak ve inıaal- kafat alacaklardır. 
Hz., Sovyet ittihadı elçisi, Ef. lah. ~ede~ıyet sahasında arzu 2.- Kezalik 400.000 liralık 
gan milli tura reisi nutuklar ettıgı _yen alacaktır.. Yatasın ikinci büyük ilm-amiye 17010 
söylemişler ve Efganın kurlu· Efganıstan.,, numaraya isabet ettiği için, bu 

lutunu tes'it etmitlerdir • Bu sıralarda halk ta nutku- nwnaranm 50 aşağısı olan 
d ~a~ H~. nutkunda bilhassa nu tamamlayan şahı tiddetle al 16960 numaradan 50 yukarısı 
emııtu : kıtlamışlardır. Sefirlerin en kı olan 17060 numaraya kadar o-
"- Bu mes'ut kurtulu§ gü· demlisi olan Rus elçisi, Efgan lan 100 numaradan her biri on , 

nünü hep beraber idrak ettiği- millet:ni inkırazdan kurtardığı da bir olduğuna göre 100 lira, 
mizden dolayı Efganistanın ha için şah hazretlerine hitaben yimıide ıbir hesabiyle 50 lira 
iz olduğu şeref tarihin en İyi nutuk söylemiş ve sah Hz. ta- mükafat alacaklardrr. 
ve kıymetli hatırasıdır. Efganis rafından tesekkürle. kartılan- 3.- 3 üncü büyük ikramiye 
tanın geçirmit olduğu safahat 1 mıştır . - olan 200.000 lira 45749 numa-

malumdur ve yurt karanlık 8 1 d . t "k edil raya duş·· ..::gun· •· den bu numara-. d" • u sıra ar a yenı ensı ou 
günler geçır ı, sız Yatanın se- . f k hı h mn 50 as.ag-ısı olan 45699 nu--
1• . . . l k" tf.. t rak mış e gan ıtaatı şa n uzu· 
ametı ıçm a ıp e ıgım e d tır maradan 50 yukarnıı olan 

ki h 1 1 . d bi f . _ run a resmi gecit yapını§ • 
am e enn en r an ang b . . - . d~ l 45799 numaraya kadar olan 100 

olmayacaksınız, aksi takdirde u re3mı geçıde pıya ~k, opç_u 
· 1 k il l ve tank bölükleri iştira etmı~ numaradan her <biri, onda bir 

mem e et meze e derkesine ı· 
1
. · · 

d
.. k . lerdi. Efgan matbuatı hararet ı olduğuna göre 100 ıra, yırmı-
Ufece tır . B"lb . . 1 50 l" .. k. makaleler yazmışlardır. ı as de hır hesabıy e >ra mu. a-

Bugün vatanın sel&ır.ette ol 
duğunu görmekle bahtiyarım. 
lntaallab, memleketin mütefer 
rik dahili vaziyetleri ıslah, yol
ların temdit ve yeniden inşası, 
nakliyat hususunun temini, ti

caret, 2ir11at ve san'atin terak

kisi, mektep ve matbuatın inki 
ıafı, milli şura, ayan, edebi en
cümenler, fabrikaların tekem
mülü, yeni madenlerin meyda
na çıkarılması için ecnebi mü. 
tehauısların istihdamı hakkın· 

sa, Kabilde intiıar eden Ceşni fat alacaklardır. 

Necatı Vatan muharriri, ~u 4.- 150.000 liralık 4 üncü' 
kurtulu~ bayramı n:üı:nsebetıle 

1 
büyük ikramiye 31461 numara 1 

gazetesınde münte~ır makale- ya düştüğü için bu numaranın ı 
sinde Türkiyede Gazi Mustafa ~O asa1iısı olan 31411 numara-' 

• " -· o 
Kemal Hazretlerinin azız yur- <lan 50 yukarısı olan 31511 nu-
dunu medeniyet ve terakki sa- maraya kadar olan 100 numa
hasına nasıl çıkardığını yaz- ra4an her biri, onda bir o0ldu
ı:ııakta ve ezcümle makalesinde ğuna göre 100 lira, yirmide bir 

şunları kaydetmektedir: "Uza- hesabiyle 50 lira mükafat ala
ğa gitmeyelim, bu yakın tarih- caklardır. 
le gayyur Türk millet ve dev-

d Binaenaleyh mükafat ala-leti umumi harp yüzün en mev 
da li.zım gelen mesaiyi sarfet- cudiyetini kaybclmişti. Tüı·k cak numaraların ilk ve son nu-

mek şarttır • askerlık ufkundan vatanperver maralarınr yukarda tf'Spit et-
Memmeletin temeddün ve ve gayyur Mustafa Kemal Hz. miş bulunuyoruz. Bu iki numa

terakkisi ancak millet ile hüku doğdu, Türk milletini esaret ra arasında bulunan biletler

metin teşriki meaaisile kabil- boyunduruğundan ve mahvol- den ık.imin elinde varsa onda 

dir. maktan kurtardı ve vatanına bir hesııbiyle 100 lira, yirmide 
Efganistanda mülki ve aske 

ri tekamüli.ta, ticaretin ilerle. 
mesi, fen ve sıhhi işlerin dü
zelmesi bayat noktai nazarın

dan inkitaflanna çok ihtiyacı 
vardır. Bunlar hep dediğim gi 

bayat bahşetti.,, bir hesabiyle 50 lira mükifat 
Bizim de §ahımız Gazi Na- alacaklarını tavzihen bildiri

dir han Hz. Efgan milletinin yoruz. 
refahı ve selameti is:in çalıııyor -------------
lar ve biz de onun yolundan git • ı 1 
meği azmetmitizdir.... Askeri fabrika-

lar ilanları 

Sahio ve lla•muharriri 
.., 

Beş Hasta var! 
• 

izzet 8eyin yeni ve son 
romanı kitap halinde çıktı. 

Bütün kitapçllarda vardır.Ciltli 200, 
ciltsiz 175 kuruş. Tevzi merkezi 

Suhulet kitaphanesi •• 

1 t:t:ilıa.c:lı l\tl.llii 
TÜRK S1GORT A ŞlRKETl 

Hacik ve hayat üzerine sigorta muamelesı 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi: Ga/atarh Ünyon Hanmda 

Aeentası bulunmayan şehirler _ acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

Fai~eli Bir ilan 
Son defa 
olarak ve 

on bet gilne 
mahsus , 

ticaretba
nemiıı; 

8 taksitte 
Kürk 

Mantolar 
satmaktadır. 

Mahmut Paşa, Kürkçii Han 

..i ilncü Kolordu 
Hanları 

K. O. nakliye ve İstihkam 
taburlarile beşinci alay için ot 
ihtiyacı ~pah zarfla münaka
saya konmuştur. İhalesi 13-1-

932 tarih 'ljarşamba günü saat 
15,5 da Komisyonumuzda ya
pılacaktır. Taliplerin -şartna'!Tle 
!erini almak üzere her gün ve 
mi:inakaşaya iştirak edecekle
i!'İn de vaktı muayyeninde te

KARADENİZ 
POSTASI 

VATAN 
vapuru 6 K. sani 

Çarşamba 
;-ünü akşamı Sirkeciden lıa
-eketle (Zonguldak, İnebo
lu, Samsun, Ordu, K.reson. 
Trabzon, Sürmene ve Rize. 
ve gidecektir. 

Fazla tafsilat ic;in Sirkeci 
V elkenci hanındaki acente
liğine müracaat. Tel. 21515. 

Norjske Orient 
Linie 

Yakında muva elet edecek vapur
lar: 

R l O vapuru limanımızda olup Is 
tanbul ve Marmara limanlarından 
Anvers, Roteroam. Hamburg ve İs 
kaodinavy;a limanları için emtiai 
ticariye tahmil edecektir. 

Tafsilat için Galata Frenkyan 
hanında Theo. Reppen vapur A
centalığına müracaat olunması. Tel 
B. O. 2274. 

Bakrnköy Barut Fb. la:ı mu ıminat ve teklifnamelerile Ko
hafız bölügü ihtiyacı için 579 misy.onumuza müracaatlan. 

Stilo temiz gaz al~ mW:~kasa ı (658) (4516) 

SEYRlSEF A1N 
Merkez acenta: Galata Köprü 

b3Jı B. 2362. Şube A. Sirkecı 

Mllhüroarzade han 2. 3740. ile mubayaa edıleoegınden * *·* 
şartnameyi görmek için her K. O. ve 1 inci Fırkanın bul . 
gün ve münakasaya i tirat<: et- gar ihtiyacı üçe ayrılmak ve ı 
mek için de 18 Kanun~s~ni ayrı ayrı şartnamelerde olmak 
1932 pazartesi günü saat ıkide üzere aleni münakasa ile satın 
Tophanede Askeri San'atlar alınacaktır. İhalesi 6- II. Ka
met!kclıin.de müteşekkil Sa.Al. nun 932 tarih <:arsamba günü 
Ko. nuna müracaat eylemeleri saat 15 te dtomisyonumuı!da 1 
ilan olunur. (4626) yapıla<:a-ktır. Taliplerin .şartna-

TRABZON POSTASI 
(KARADENiZ) 7 Kanun 

sani perşembe 17 de. 

MERSİN POSTASI 
(JNEBOLU) 8 Kanun

sani Cuma 10 da Galata Rıl' 
tımından kalkarlar. 

Beyefendinin avdetlerile kabil olaca • r:t• kah t 
iını zannedi:rorum. r ıat f1d re • 

Kaçakçılık Ormanda dikili bir ağacın metro 
-------------ı melerini almak üzeı:ıe her gün 

İstoınbul birinci iflas memurlu-
1 tanbul 4 ü.nciı icra memurlu

ğundan: Filiposun Bodosakiden ıs
tikraz eylediği bC1yiız liraya ınuka Cen0p J...dutlanmızdan buralara 

kadar ....... kaiıılı, teker. ipekli 
menoucat .ve saire gibi pek çolrkııçek 
eşya "etirilmektcdirl Bunlar tütünle 
mül:adele edil"Ykte Ye bu yüzden 
iııhia.>r iduwlain aalıflan mü-air 
olmaktadır. Bafra tütünleri pek 
makb~I oldaiundan kaçekçdar bu 
bavalı~en. ~iik olmaınaktacLrlar. 
Bafra inhisar ıclareai buıdarın tkibile 
çok ~guldur ve ıeçenlerde alt
mış bı~ Yarak aiiara kaitdı Yakalan 
m11tır. 

Emin Beyin maranıoz ve 
kere~te fabrikası 

B ıfra'ya yağmurla girdim luırla 
cıktunl Tanıam on iki gün gece aün 

b"la fasıla yağmıtlır! Ben hava 

ııl ikinci ticaret mahkcme-
1 i t.mbu Esnaf Bankasının 

1 Bağçc l:apu~unda dör· 

d ·r Vakıf Hanmda Şark teşeb-
b tı Nafıa c•rketi Mömessili Şe· 
f k Vehbi Bey aleyhine (43500) Ji
r ın tahsili Jıakmda ikame olunan 

vanın olbaptaki istid:ısı u~ 
°""-- olan -4 ... ı et' ği ha!ıd muayyen 
ıs..12 ~ Qrİhine miısadif Sah gır 
n mudd ıale h gelmcdigindcn hak 
kında gıyaben tah.!ı:ikat icrasına ve 

· datı okundugc.:. dan v müd-
d • vek · 1ı rı tatbık evrakı a-

tı 

P ·ı.raz ha~ind tJthikat 
da J&hisle uddeiakylı 
ıamel ı 

~bı 500 kurufAdır. Fabrika da 
kenıtanm fiatı 28-30 liradır. Fabri 
kanın mmnulab kirııilen çamdan iba 
rettir. Fabrikanın Romanya keraita 
lenna rekabet edememesinin oebebi 
orada onnanlarm pek ucuz Yerilme 
sidir. ıt-ya kerastaları ıöknar 
üzerine olıhığundan lzmir anın in 
cir kvtalanada kullaııılınılrtadır. 
Ayancılı:talı:i Ziogal firlıet~ fürİl<a· 
11 da ııöknar itlemelı:te olduiundaa 
yakın zaman da Romanya kerutala 
rma rekabet eyllyeceği kaviyen me
muldur. Ormandan Bafraya kadar 
tomruklar dölane balinde 65 ııünde 
Ye sallar ile 12 günde gelniektedir
ler. Tomruk nakliyatı mayısta baılar 
kiuıunuaaniye kadar devam eylemek 
tedir. 

Ragıp KEMAL 

nunsaınl 932 tarihine mi.isadif salı 

günü &aat 13.30 <le gelmediği ve i
tiraz eyl<a>ediğı tak<iirde müddei
nin davasını kabul ve ikrar etmi, 

adolunacağınm giyap kararına der
cine ve ifbu kararın yirmi gün müd 
<M:tle ilanına karar w.rümiş olmak
ta keyfiyet il.in olunur. 

ZAYİ - ta gilndenberi mlihürü
mü zayettim. Yenisini çıkaracağım 
da<ı eski~inin hükmü yoktur. Ayte 

Salih. 

Yulrudaki resim Kudüs mült~an ttJfbN.ril i1e or.da tof'lman Wlaı 
kongresini gösteriyor. Resimde solda ye ön sırada otuı:aa :wmlrh ICudls 

mültüsildür. 

-------------1 Var.ura ısminde bir romen biobaşr ve askerlerden dört kijiain g<!fenlerde 
casusluk yaptıkları anlaplınrş ve binbasrnrn rütbesi kaldırrldrğr gıbı, 

lr:endisi de hidemattr ş•kkaya mahkum edilmişti. Re>imde bir ~abit bıa 
ZA yt _ Tatbık mlihürtim kaybol

muştur. Kıın'ıca imamı sağır Ab-

B ve münakasasma iştirak ede-ğvndan: Müflis Mustafa Faik e-
yin if.J.$s masa•mca tahkiki duyun c~lerin de vaıkti muayyenin<k 
.,ıı.ameJeej hitam b1>lmuı ve sıra komisyonumuza müracaatları. bil miimaileyhe vefaen fcrag eyledi-
defteri tanzim ve dairede. alacaklı- ii İııtanbulda Yenicami mevkii:ı.de 
mm en.zari tetkikine vazolunınu (M5) ( 4437) çelebi oğlıu Alacttin malıallecinin 

YcııM:.amiiferif havlisindc kiin a
tik 77 cedit 70 numaralı dükünın 

dörtyüz seQen hi3S<:de sek!ICll dört 
hissesi otuz gün. mliddetle ihalci 
eveliye ilanına konmı:•tur. Dükkan 
tonoz kivgir <>l.up zemini tahta dO
~emeli ve istor kepcnklidir. Mesa 
hası tahminen 19 metro murxabaıı· 
dadır. Hudutu bir tarafı Osman 'e 

o1duğundMı aloa<:althların muamcJatt 
cariyenin tıotlciki için 2S. 1 • 932 ta
rihine müsadüf pazarttti günü saat 
14 te daituniz toplanma ealonunda 
ha:ı:ır buhınmalan ilin olunur. 

Fındıklıda Moll.a Bayırı .okağm
da tramvay istasyonuna bir dakika 
mesafede, 1200 artın murabbaı me
ııııhai ııatbiyesinde, 10 meuo irti
faı nda, üzeri saçla kaplı, dqpo, ga
raj, fabrika alarak lrullanılabilir mıa 
hal kiralıktır. Görmek ;çin Fındık· 
Jı camii avlu111U1da bekçi Mustafa 
ağaya, ıpam.rlık için Mahmut paşa
da Havuzlu ban odabatısı Süley
man Efendiye mllra<:aat olumnaııı. 

İstanbul Uçilncü icra mooııırlu. 
fundan: Bir deyindea dolayi ıııa

raye çevrilmesi. mükarrer yüzük, 
kolye, bilezik, .....air mlloevlıcrat 

12-1-932 t&rihiOO.. at 13 den itl.lıa
Teıı. andaJ. bedestellinde bJrJocl a• 
çık arttırma ile usulen ııatılacak

tır. Ta· 

* * • 
III K. O, kıtaat haywnatı

om ihtiyacı için ot lkaıpalı zarfla 
müılakasaya 'kowtıUftur. İha

le5i 13-1-932 tarihinde çarşam

ba günü saat 15 te Komisyonu 

muzda yapılacaktır. Taliple-

rin şartnanıelerini almaık ÜU- Melmıet ef~ ve ııairenin dükUnlaı ı 
re her gün ve münakasaya iş- bir tarafı Belkis hanım ve arlusı 
tiriık edcoeklerin de vakti M .. ır çarşıaı ara.lığı Emin önu Ca

muayyeninde teminat ve tek
lifnamelerile K<lOlisy011umuza 
müracaatları. (659) (4517) 

• * • 
K. O, Topçu taburunun o

tu kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 6-1-932 ta
rih çarşamba günü ~t 14,30 
da komiayıcm.uınWJda yapıla
caktır. Taliplerin şartnamesini 

almak fuıere her gün ve mü
nakas.ısıına iştirak etmek isti
yenlcrin de teminat ve teklif
naınel.erile vaiktinıuayyende 

mi havlisile mahdut olup icinde 
diğer hissedar Ahmet d mahiye 
otuz lira kira iLe kiracıdır. Kıymet• 
muhamminesi tamamı üç b;n lira
dır. Talip olanların kıymeti ınu

hanmıinesicıin hiweye mıı ip yüzde 
omı nis,petit>C!e pey akçesini müs
tashiben 4-2-932 tarihinde ihalei ev 
veliye müuyedesi yapılacağından 

saat ondörtten onaltıya kadar biz
zat veya bilvekfile müracaat edilme 
si ve fazla ma!Uına.t dosyasından 

ita edileceği ilin olunur. 

ZA Y1 - 990 sicil numerolu ara-
. Yeni 

bacı ehllyetnamemi zayettım. . 
. . la • _ _.__ --'"isinin hükmü 

sını a. cagıuıucu ~ 



NAN1:::r?: Soğuk algınlığının, grip, nezle, baş ve diş ağrılarının en biri 
ilicırl 

---
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"' Hazır ve Ismarlama 

K. S. MİHAILiDIS 
' 1 Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 

Yeni sene münasebetı.e 

KUNDURA Mağazası 
Beyoğlunda Sovyet konsoloshanesi lı:aqısmda No 351 

~·----• TELEFON: Beyoğlu 2611. 

1 Emlik ve Eytam Bankası ilinlan 1 
Kiralık Voli 

Esas Mevki ve Nevi Teminat 
143 Büyükadada M-eyandros voUıd 125 L. 

Balada yazılı voli kapalı zaııf usulile ıbir s~ müddetle ıki
raya verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 14-1-1932 tarihi
ne k3dar Teklif zarflarmı Şubemize tevdi eylemelıeri E ...• 

Nafıa vekaletinden 
300 adet meşe köprü traversi pazarlık suretile mubayaa 

edilecektir. Pazaclrk 16-1-932 tarihine müsadif cıumartesi günü 
saat 15 te An.karada Nafia Ve<lı:!leti Müsteşarlık makammda 
yapılacaktır. Pazw-lığa iştiraık edeceklerin yüz liralık teminatı 

muvakkate ve Ticaret Odası veırikasile biı:likte aıyni gün ve 
ve saatte Komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler şartna- ı 

meyi görmelk üzere Ankaırada Nafia Vekaleti malume daire.
sine, IstanıbuMa Haydarpaşada İnşaat tesellüm ve muayene 
memurluğuna müracaat edebilirler. (4661) 

lzmir Belediyesinden: 
Karşıyakaya isale edilecek sulann şartna

mei fenniyesine tevfikan plan, proje ve keşif
namelerinin tanzimi müsabakaya vaz edilmiş
tir. Proje ücreti olarak birinciye 4000 ve ikin
ciye 1000 lira verilecektir. Müsabakaya iştirak 
edeceklerin yüksek mühendis mektebi diplo
masını haiz bulunmalan ıarttır. Müsabaka 
1-1-932 tarihinden baılamak üzere müddeti 
beş aydır. Şartnamei fennilerin musaddak ıu· 
retleri on lira mukabilinde verilir. (13) 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilümum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 

Siz de Bir Kumbara Alınız! .. 

tSTA;İİ.~~o~iASISI ·I 
Stafilolroklardan mütevelliıt (er- , 

lstanbul Belediyesi ilanları 1 
genlıik, kan çrbaınr, koltuk altı 1 Belediye Kimyahanesi için lüzumu olan 41 kalleıın alat ve 
;ıbam, arpacık) ve bütün cilt has edevatı kimyeviye pazarlı:kla ahnacalktır. Paz·arlılk 7-i'-932 per-

Columbia 
Müessesesinin çıkardığı 

Yeni pliklann listesi: 

Darülelhan heyeti tarafından 

No. ' Sıvas Tamzarası 
l Sıyas Alaylar Türküsü 

Halk bilgisi derneği tarafında 
No 18671 Sıva• Bambini Bombom türk 

• Müstantik türkü•il 

Seyyan Hanımın 
Gönül No.18677 Fantezi Sevip Sevip 

BOYüK TAYYARE PİY ANGOS 
11. ci tertip 6. cı kafide 

11 Kanunusani 1932 dedir. 
Büyük ikramiye 

200.000 Lira~ır. 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 

15.000, 10.000 liralık ikramiyeler ve 
100,000 Lirahk bir mükafat vardır. 

' :alrklanna kazır pek teeirli bir şcm.be günüdüır: Teminat aıkçesi 50 liradır. 
a§ııdır. Divanyolıu No. 189 * Keşif bedeli 662 lira 40 kuruş olan Fatih İtfaiye binasr, PİYANGO MODORLOCONDEN: 
DEVREDİLECEK 1HTlRA heWanmn tamiri pazarlıkla yaptırXlacaktır. Pazarlrk 7-1-932 1932 Y ılbqı Piyangosunda büyük ikramiye 

BERATI 
" Hamız KiyOll(HI mainin t;ıJık:im 

U91llil" hakkındaki icat için Sinai 
Müdiriyeti Umumiyesinden .isti~ 

sal edilmi§ olan ı9 Kanunsarti 1925 
tarih ve 310-316 numaralı ilıti.ra 

beratı bu kere fuağ veyahut kara 
verileceğin.den mezldlr ihtirayi i&
tıicar etmek veyahut satın almak ar 

Kazanan talililer: per§eınbe günüdüır. Teminat akçesi 50 liıradır 
· * .Keşif bedeli 6201 lira olan Nişancıda Baytar A.hmet E- 1.000.000 Lira ( 40086) 

1.- Ortaköy Abdi Fuat fabrikasın.da usta başı Mes.rup Ef ve adradaş 
fendi sokağında Parice kaldırım ve karoçini tıretuvar inşası 2,_ YIHlllll konsol~e tercüman Vapsi efendi. 

25-1-932 pazartesi günü ihale edi.lınek üzere kaıpalı zarfla müna- 3.- KiJiste hammal tsmaiJ zade Abdıuıllah, ha.cı Şerif zade Zeki Beb 
kasaya konmuştur. Teminat aıkçe&i 465 liradır. Tabakısulu zade Hüeeyin Rasim Beyler. 

* Keşıif bedeli 393 lira 33 kuruş olan Keçesuyu menbamdaki 400.000 Li.Ha ( 1701 O) 
su llrulüıbesmin inşası 25-1-932 pazartesi günü ihale edilmek ı.- Babıliılt hükOmet konağı .:addesi güınüşhaneli sokak No. 11 Nadi 

---------------------- zusurıda budunan zıevatrn İstanbul 
üzere açrk mürtaıkasaya kıOnmuştur. Tenıinat aıkçesi 29 liradır. Münevver Hanımlar ve İbrahim, Bülent Beyler. 

2.- İstanbulda Bahriye Yüzbaşısı 111. Budıanodclin Bey. 
Teminat akçeleri nakden kabul edilmez. Ya Belediyedı:n ir- l.- Adana Lükıı bakkaMyesi sahibi voe başka bir bakkaJ, 

Büyükdere~~ 

Kibrit Fabrikasından: 
Kadın ve erkek amele kayıt mu
amelesi bitmiştir. Beyhude yere 
müracaat olunmaması ilan olunur. 

Devlet Demiryolları idaresi ilinlan ._ ____________________________________ ._... 

Baıkır lokomotif ocaıklan ve tefe:rııuatınıın kapalı zarfla mü
na!kasaııı 6 Şubat 932 cumartesi günü saat 15 te Anıkarada İda
re merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde yirmi beşer 
Jira mukabilinde satııan şartnamelerde ya,zılıdır, ( 42) 

1 Defterdarhk ilanları 1 
Kartalda Samandıra kö}'Üll.(k Bağdat caddesi ile Sarıgazi 

yolu arasında 975 umımı No. lı ve 12 raık1ı:amı ebvaplı mütevıel
li baş müddei umumi Cemal B. veresesinin uhtei asarrufunıda 
bulun.an 250 dönüm eraziden 110 dönüm miktarının ihaıritası mu 
cibince ve istimlak kararnamesi aiııkamma tevfikan hazine na
mına dönümü 15 liradan Mıtimla:Jm 3-1-932 T. ve 295 No. lı Kar
tal Meclisi idare kararile takarrür etmiş bulunduğundıın key
fiyetin mezki'.lr kararnamenin 8 inci madde6i ehkamma tevfi
kan ilan olıuıur. (46) 

Tür~ye Hilalia~ıner ~emiyeün~eu; 
Cemiyetıimizm İstanıbulda Yeni Postahane civarında Aksa

raylılar hanının 3 No. lı Satış Bürosunıda mevcut nümune ve 
şartnamesine tevfikan (300) adet "Emayye Ördıek " 6 Ka. sani 
1932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te pazarlık sure
tile mübayaa edileceğinden talip olanların nümuru: ve şartna
meyi görmek üzere Büro Müdiriyetine müracaatları. (4547) 

Bahçekapr Taş Han No 43-48 de 
mukim vekili H. W. STOK efen
diye müracaatlarr. 

saliye alınaralk !bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hü- 4 __ Samsun Navman dikiş makineai şulıe6iode nakış sr-ıa.ı.ıımı Aılye 
kfunetçe muteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat 200.000 Lira ( 4 5 7 4 g) 

----------- mektubu ile o ur. Pazarlık ve açık münakasalarda yalnız temi- 1.- Gedik;paşa caddesinde No. 18 de Meliha Hanını. 

rMAMA 
1 Dr. Hakkı Şinasi ' 

Yavrunuzun en eıhbi gıdaımlır. I 

nat rnaıkıbuz veya mektu'bu getirmek kafidir, Kapalı zarfta ise 2.- İzmir htiklii.I un fabrikasında Şükrü Niyazi "" Mustafa Ef. ıez. 

bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile şaırtınamesinin 3.- Ad.anada 100 kişilik bir guruıp. 

pullu 'bir nüshasını v·e i§İne göre fen v:e ticaret odası vesikasını 150.000 Lira ( 31461) 
tıe!kliıf mektubu içerisine koyaıraok ihale günü saat on beşe kadar ı .- İstanbulda Maryam Yabam Hanım. 
D . 2.- İzmir Karşıyaka Hacer Hanını. 
aımi Encümene ve yukarda yazılı iş1er thak'kınıda şartname ve 

3.- Ankara Y eın.ihal Nu. 44 kasap Hıtlit Efenıdi, 
Dr. HORHORUNI izaıhat almak için her gün Levazım müdürlüğüne müracaat 4 __ Sarıkamış ıpazarr Rag>p B. refikaer Ülfet Hanım ve oğlu Erdoğan 

Zöhreviye ve bevliye tedaviha- edilmelidir. (47) 100.000 Lira (38899) 

neai: Sabahdan akşama kadar. Bey- , -----------------------! ı.- Çorluda bakkal t. Hakkı ve yoğurt911 M. Faik Ef. ler, 
oğlu Tarlaba§ı, Taksim Zambak Sok. • -

\ 2.- Fatih Yeniy&l No. 2 Saadet Hanım. 
No. 41· Eminönü Belediye Dairesinden: Bedeli keşfi (806) liradan 3.- Ankara Kayııeri hattı Balışeyh iatasyonu pompaçı Neclp B • 

Ademi iktidar ve bel 
gevıekliğine 

karşı en aıiiessiır deva SERVOlN 
~rdır. Deposu, lstanbulda Sir• 
k<::cide Ali RUl Merkez eczanesi
dir. Taşraya 150 louruş ıposta iıle 
gönderilir. İzmi.rde İrgat pazarın
daki, 'l'ralnonda Ye<ıi Ferah ecza-

ibaret ,bulunan Unkapanı çöp iskelesinin terfian tamiri kapalı 4.- Sandıkılıdadır.(Kime çıktığına dair benilz mali\mat al.rnamaml§tır. 

zarf U1flllile münakasaya vazedilmiş olup 28-1-932 tarihine mü- ----------------------t 
sadif per.ışembe günü saat on ,beşte Daiı-e encümeoinoe ihalesi .... 25 Liraya Radyo Makinesi 4111• 
icra krlınacağmdan bu husustaki şartnameyi gönnek istiyenle-

Baltık markalı ve dört limba lruvvetinıdedir. Mlkeddeıttir. Biltiln Av· 
rin Daire heyeti fenniyesine mili"acaatları ve talip olantaırı:ıı nopa tıoılııiz JDeT.lııezlerini bopil'llSrle dinletir. Alrilmü.titör ile itler. Akü· 
teklif zarflarını ihale tarihinden mukaddem Dairıe Enciimerune miHAtör, l.6rnba vesair teferruatını •tm alan zat tedarik edecekt>r. 
tevdi eylemeler.i ilan olunur.(49) tstanbu.lda Yeni Postahane<ıin üst katmda Telaiz Telefoo. Şirketine 

nelerinde buJ.ımu~ ı-----------------_;,---~ 
müracaat. 

Doktor 
Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstik1al caddesi 

Büyük Parmak kapu, Afrika 
!ıanına bitişik Apartmıan 
No 21.-Tel: Beyoğlu 2797. 
<;aat: 14-18. 

da:::: :ı:ı:~: ~!d~~~ği~:!:: ~~;; b:;ı;: sa~:~~ ~ımııııııııııııııooıımııımmmııııııııııııı~ııınııwwıııım••mıı 
hafta zarfında müracaat eylemediği takdirde satılacağı i:Iin w-.. 

1 

"'-· <"> ~ Milliyet Matbaası 
1 

- Kadııköy tamiratı mutemadiyesine ait bir adet müstamel NEFiS VE SERi SURETTE 
Fort marka ikarnyıo~t pazarlrkla satılaca!ktır. Pazarlrlı: 5-1-932 • ~er.~evi evrakı matbua tab'mı d~te eder. N~ere 

_________ .. salı günüdür. Pazarlığa girmek için (22) lira 50 kuruş teminat 1 aıt bılcümle evt"ak, mektupluk ka_ğrt, zari, kartvızlt, 
Doktor _,__ · l'zmıd Tar 1 kam . .. ek . . Kad .. B - muhtıra, reçete ve faturalar renklı olarak el ve duvar 

"""'çsı a ır ıp er yonetı ,gomı ıçın ılkoy ele- = "!"-'- lır F' tl ed"ld' 

H fı C ı d
. . F 1 - .. . . ==:= ı .., ..... n yapı . ıa ar mut ı ır. a z ema ıyesı en memur uguna muracaat etmelıdır. = ADRES: Ankara caddesi dafrei mahsusa 
* Keşif bedeli 253 lira olan Çar.şt mezat idare5i perooerelle- ~ Telefon: 24310 - 24318 _ 24319 

:::1:::.=;:-öğ- =5:~2..E=::::.·:::::: :: ·~ııııımıııııaımııııımmmmııımuııııııııı•mıı111111m 
leden sonra saat (2,30 dan 5e) saliye alınarak bankaya yatınlııp alınacak maıkbuz ve yahut Ulı IU!Hl~lllll!l
kadar İstanbulda Divanyolun- hükilmetçe müteıbeır tanınmış 'bankıalardan getirilecıek teminat 
da ~ 18 numaralı hususi daire- mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz 'llleya mektubu ile 
sinde dahili hastahkları mua- pazarlıık için yevmi me.zkfirda saat on beşe ikadaı' Levazım Mü

ıı"ı '.ffi!!~'ji'' f 1• ' ., 1 ' ~ ~ ~ 

yene ve tedavi eder. Telefon: düdüğüne müracaat edilmelidir, (18). 
İstanbul 22398. Sıra nımıara-

Muallim Mubabat Bey tarafından -
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

.(HERBERT N. GASSON) 'un 

---------------------~ sını beklememek isteyenler, 1------------------------
Jandarma Salın alma kabineye müracaatla veya te

lefonla randevu almalıdırlar. 

İDEAL BO'RO ve YENİ MOSTERİ 

Komisyonundan: 
Jandarma için 10,000 metre hoz renlkte kaputlulk kumaş ka

palı zarfla mubayaa olunacaktır. Taliplerin şartname ve evsafı 
gömıek içıin her gün ve münakasaya iştirak için de teklif ve te
minatlaırile 25-1-932 pazartesi günü saat on altıya kadar Gedik.
paşadaki komisyonumuza müracaatları. (14) 

OKS'i'MANTOL 
·, -· '~ .. ····.·•. -.'· ,,· .. · .-_.... .. b 

ÖKSÜRÜK· ve İt.OGA·Z · ·' 
·• # • . • • ·-(,.. -- ~ ..... 

, HISTILIKLAlllHA KlRSI 
. •. 'ı. - '·: .• 

· - .. _ ..... ·-·. ' . .. .,_ • .iu 

1. 1. İ. 1. Umum Müdürlüğünden: 

K22~:?.~!~ ~~-f!sL~, 
cumartesi günü saat 11 dedir. Taliplerin şartname ve nıümu
neyi almak üzere Mübayaat Komis}'orııu kitabeime müracaat
ları. (52) 

· BULMAK SAN' ATİ 

Eeederi gayet güRl bir fekilde intişa '·!eyetirul•n: 
Bütün lı adamlarına tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

MiLLiYET MATBAASI 


