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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

LE 

s re e Memlekette iş 
Hacmi ve işsizlik öylüyü 

, • • ;· • .. J( ' ""' 

Hükiimet, bütçede, tasarruf 
mevzuu üzerinde çalıtıyor. 
Resmi ve hususi müeaseseler 
ayni mülahaza ile umumi 
masraflarını azaltmak yo-
lundadır. Bu müessesele-
rin bütçeleri üzerinde a-
lınan her tasarruf karan; ça
lı!flHl sahalarının biraz daha 
daralmasını; yahut o müessese 
!erden bazısının büsbütün Of'la 
dan kaldınlmasını icap ettiri
yor. Mesela: timdiye kadar hü 
kiimet cephesinden olsun, hu
susi teşebbüsler cihetinden ol· 
ıun bir çok inşaat durduruldu, 
ba,lanmış bir çok teşebbüsler 
geri bırakıldı. Vakıa bu suretle 
bütçelerin masraf kı11mların
da mühim tasarruflar oluyor; 
fakat bu hareket ve kararlar; 
hayat sahasında türlü türlü te
sirler yapmaktan bili kalmı
yor: lısizlerin sayıaı her gün 
biraz daha artıyor. İt bulamı
Yan bir çok aileler maiıet dar
lığı İçiiıde kalıyor. Maattees· 
süf zaman ve 'hadiselerin bu
günkü 9erait ve mecburiyetleri 
altında bu netice mukadderdir. 
Tali tedbirlerle ve kolaylıkla 
önüne geçilemez. 

Avrupada, itsizlik öteden 
beri mevcut idi. Fakat normal 
zamanlarda bükümetler, bu 
Yüzden doian zorluklan kolay
lıkla yenebiliyorlardı. Son za· 
manlarda iıe bu mesele; Avru
panın her memleketinde en bil· 
Yiik bir ıztırap olmuı, hükll
llıetleri en çcıı: i9gal eden bir 
ınahiyet almıthr. 

Köylüye yapılacak yardım ancak zahire borsalarında 
olabilir. Ekmeğe zam beklenilen neticeyi vermez .. 

Yapılan teklifler nedir, 
,,~~.~~~~~~~~ 

mütehassıslar ne diyorlar? 
Dünya iktısadiyatının gittik· 

çe daralan çemberi Türk köylü 
sünü de sıkıyor, Türk iktısadi. 
yatmı da müteessir ediyor. 
Cümhuriyet hükumeti bu hu
susta tedbir almak, iktisadiya
lın düzelmesi için esas- teşkil 
eden köylüyü terfih etmek, onu 
sermayelendirmek çarelerini 
bir taraftan düıünüyor ve bir 
taraftan tetkik ediyor. Baımu
harririmiz Siirt meb'usu Mah
mut Bey bu vaziyeti müt~lea e: 
derek köylünün terfih edılmesı 
lizımgeldiğini ortaya koymuş 
ve Türk iktııadiyatımn hareke
te gelmesi için köylünün ~em
nun ve müreffeh olması la~ı~ 
geldiğini söyleyerek bunun ıçın 
müstahsilin istihsalatını kıy
metlendirmek ve emeğinin il>;~: 
kabilim aldırmak lbım geldıgı 
ni ileri sürmÜ§tÜ. Diğer tıı:raf
tan Cümhuriyet gazetesınde 
Yunus Nadi Bey de aynı esas 
prensibi müdafaa etmekte sade 

köylüyü koruyacak bu tedbi 
~ batında ekmek fiatına beş 
kurut zam yapılmasını ileriye 
sürmektedir. Biz, Türk buğda
yının devri.nde, alım ve satı
mında merkez vaziyetinde olan 
lstanbulda bu itle alakadar o
lan muhtelif zevatla temas et
tilc. Umumi fikri şu suretle hü. 
lisa etmek kabildir: 

1 Salahiyettar mahafi
lin fikir ve mütaleası 

hak-Maliye vekili; bu mesele 
kında bana atfedilen 

beyanat musannadır, diyor 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Buğday meSff/esi ve ahnması /azım 

~elen tedbirler Fırka maliye tetlrik komisyonunda müzakere edilmek· 
tedit. Salahiyettar mehalil bit sabah gazetesinin bu mt!Sffl hakkında . e 
ıleri sürdüğü mütalea vtf gösterdiği çarelerde kabiliyeti tatbikiytf gör-
memektedı'r. 

Diğfft tııraltan Habtfr gaztfttfsinin ayni meSffk bakkrnda Maliye 
Vt!kilintf atftfn MŞttfttiği btfyanata dair AbdülbaliJ, Bey b<ına dedi ki: 

"- Ben ne bir gattteciye, ne dt! biç bir kimııııye bu meselff hak
k~nda ne müta/tfamı söylt!dim, ne dt! btfyanatta bulundum. Bana atfe-
dılen bu btfyanat külliyen musanna'dır.,, -

Falih Rıfkı Beyin miltaleaaı 
.. F~!i~ Rıfkı Bey Hakimiyeti Mmiyede neşrffttiği "'Türk Köyü,, 
ı sımlı bır başmakaledtf ezcümle demektedir ki: 

'"Hemen, hemen nüfusunun üçte ikisi köylü ve geri kalanın da 
b .. "k b ' k k ye uyu çe ır ısnıı yarı öylü olan bir memleut.in •• · · t . . ->anayı, tıcare ve 
bütün ınkışalları ancak köy ve kasabaların satın alm k b ·ı · ı · a a ı ıyet erını 

arttırmak, köyü ihtiyaç/andırmak ve para/andırmakla - k.. ı b · mum un o a ı~ 

lir. lstihliik olunan herhangi bir eşya köye girdiği zaman ne kadar 
kabarık bir yekun yaptığını biliyoruz. 

Köyün alıştığı istediği ve alabildiği herhangi bı'r ffşyanm sanayii 
erhal Jıurrılur ve inkişaf bulur. Arıadolunun hemen butu;;. k>sahaları 

hayatlarını köye bağlamışlardır. Köy Anadolu iktisadiyatmm yanılt
maz nabzıdır. Kuraklık veya fukaralık, st!I, zelzele köyü murtarip e
den her aıet kasabaları kökünden sarsıyor. 

Avrupa ikti~~di ~uhranına çare arayanlar geri zirai nıemleketlerin 
satın alma kabılıyetı artarak pazar/aşmasını başlıca tedbir olarak öne 
sürmektedirler. 

Modern bir devlet olan ve yaşayabilmesi mmi ve müstakil ı'kt" ad · . . . ıs ı~ 
yatının ınkışalrna tilbı olan Türkiye Cümhuriyeti Türk köyünU _ 

•- f'k · · .. f al ak n pa zarl'dşması ı rını on sa a ar tetlrı"k. etmeğe mecburdur.,, 

lnhi,;... idarelerinin tevhidi hak
kında inhisarlar ve Gümrükler Ve
kileti tarafından verilen karar üze
rine tütün, barut, tuz, müskirat in
hisarları umum müdürlerinden mü
rekkep bir komisyon dört inhiıar i-

, claresi te~k~latında mevcut ıubeler
den tevhıdı kabul olanlarını teıbit 
etmiş ve hazırladığı raporu 1 nhiaar
lar ve Gümrükler vekaletine gönder 

\ mitti Komisyon ahiren inhiıarların 
tevhidi halinde alacağı ıekli tesbit 
ve Ankara'ya nakli kabul olmı· 
yan teıkilatın kadrolarını tanzim 
ebnekle meşgul olmaktadır. Verilen 
habere göre inhisar idarelerinin Is-

• Asım Bffy 

1 tanbul'da kalacak ıubeleri lnhisar-

1

1 )ar umum müdürlüğü unvaniJe yeni 

1 

y~pılaca.k bir .. tff~kila~ a~tında ceme
dılecektır. Muskirat ınhıı;arı müdü-

1 

rü Asım, tuz inhisarı müdürü Meh
met Beyler dün tütün inbisan 
müdürü Hüsnü Beyin nezdinde top-

1 
!anarak yeni kadroların tanzimi ile 
meşgul olmu~larch. 

1 I Esrar 
Kaçırırken 
Yakalandılar! 

Kaçakçılar nasıl 
yakalandılar? 

Polis mühim bir esrar kaçakc111 
ıebekesini meydana çıkarnııttır. 

n 

Sahip ve 8llfllluharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdüril 

ETEM iZZET 

• 
1 

• 1 a ? • 

Büyük Reisimiz Gazi Mustafa Kemal Hz. nin Ankara'da 
istikballeri intibaı . . 

Zavallı bir dimağ has
tasının hezeyanları! 

Celaleddin Arif Beyin notları!. 

Cinnetnöbetleri ara11nda merhum meğer Halife 
de, Reisicumhurda olmuş, kabineler teşkil etmit 

Osmanlı İmparatooluğunun son 
Meclisi Meb'usan Reisi 

Avukat Cefa/ettin Arif Bey 

Pariste bir dimağ haıtalığı~ 
tutularak ölen Celileddin Arif 
Beyin i.hiren lstanbula gönde
rilen metrukatı ve evrakı arasm 
~a bazı kayıtlara rastgelinmit
tır. Hastalığı cinnet derecesini 
alan merhum avukatın bıraktı. 
ğt vesikalara göre kendiıini Be 
şinci halife ve reisicümbur ad
detmekte, kabineler yapıp boz
makta, kendi kendiıiııe bir ta. 
lam hülyalara dalmaktadır. A
lakadar makamat bu evrakı tet 
kik e_tmit ve hastalık inmda ge 
len cınnet ve hezeyan nöbetleri 
eanaıında kaydedildiklerini teı 
bit etmittlr. Celileddin Arif Be 
yin bu notlan Paristeki Konti
nantal otelinin damgalı kiğıtla 

(Devamr 5 inci sahiftfdt1) 

İtaizlik bizde öteden beri 
Vardı. En mütevazı bir it için 
açılan müsabakalara yüzlerce 
vatandaşın iştiraki bunu göa
teriyordu. Ancak aile hayatı, 
nıüşterek bayat ve maitet sa
yesinde itsiz kalanlar da ge· 
çinmenin yolunu bulabiliyor. 
lardı. Şimdi herkesin kazancı 
ancak kendi 9ahaına ve iaıeai
ne mecbur olduğu ailesi efradı
na kafi geliyor. Biribirine yar
dım imkanı gittikçe azalıyor. 
Bu vaziyet, her vakit tekrar et
tiğimiz gibi, iktıaadi buhranın 
doğurduğu bir neticedir. Bun
dan hükiimeti mes'ul etmek ve 
"Bize it vermİyOi"lar !" diye şi· 
kiyette bulunmak haklı olmaz. 

Prensip: Kökülünün terfihi, 
müstahsilin sermayelendirilme 
si iıtihsalatın batlıcası olan 
b~ğdayın kıymetlendirilmaj· 
dir. Bugün durmuı olan, a
tıl bulunan iktısadi hayatın can 
!anması, büyük iktısat çarkının 
dönrınesi için onun esas kolu, a· 
nası olan köylünün emeğini ver 
mek sermayelendirmek, tek 
cümİe ile buğdaya buğday ka-

d 
kıymet vermek lazımdır. 

Falih Rıfkı Bt!y ht!rkesi meşgul ooen bu mt!seltfde JrarakterJ halk 
olan hükOmetin en doğru ve mffmlffkete en faydalı ttfdbirlerJ alacağ~: 
na şüphe yoktur, diyor. 

Hadise ıudur: J Beyoğlu Tiinel batı Karanfil •o- ===';',=============----==-------

Daimi yerli mallar Memleketin iktidar mevkim· 
de Cümhuriyet Halk Fırkası
nın hükiimeti vardır. Bu fırka
nın programında ıımflar, züm
reler ayrı ayn ahkam ve imti· 
Yazlara malik değildirler. Han· 
gi meslekten olursa olsun, her 
"•tandata ayni muameleyi yap 
nıak, fırkanın değişmeyen bir 
Prensipidir. Eğer bugün orta
da itaizler var ve bunlara it bu
lunamıyorsa, bilmeli ki bunun 
•ebebi imkansızlıktır. Yoksa 
mümkün olan şey vatandaşlar· 

ar •. . 1 Köylünün tam emegını a ma_sı 
na yarayacak paranın ne.bug- bir şekil bulunmamaktadır. Bu larmm tavaiti ve bu itin bo 
daydan ne de ekmekten bır an· parayı batka eller karşısından da olmaaı muvafık bulunmak;
da alın:Oası kolay fakat doğru köylüye isal için Ticaret boraa- (Devamı sinci sahif.,dt1) a 

,,,,,,,,,,,,,, .................................................... . 

·s~~i;ede h. V apurcular hükiim~t:· 
Vaziyet va ım ,ten teminat mı aldılar? 

dan esirgenmez. 

Beyrutta ~ ~anka,. 18 
tüccar ıflas ettı 

HALEP, 6 A.A. - Son günler~~ 
vukua gelen kargaıalıklarda 4 ~§• 
.. 1 .. ve 3 kiıi yaralanınıttır· Vazı· 
;;~!himleımit ıiddetli tedbirler a-

lınmııtır. 
J'.füslümarı ekseriyeti 

BERUT 6 A.A. - Son tahriri 
nüfusta Be;rutta müslümanların ek-

. t te•kil ettikleri anlaşılmıştır. 
serıye , h. . . 1 Birkaç ıeneden beri ırıstıyan arın 
uhdesinde bulunan Lubnan Cumhur 
reisliği ile baıvekaleti.n~ bu~~an son 
ra müılümanların getınlecegıne mu
hakkak nazariyle bakılmaktadır. • • 

Reisicumhurluğa meb'usan reaıı 
ıeYh Mehmet Eff!ndi namzetliğini 
koyacaktır. 

Beratta iflaslar 
B~RUT, 6 A.A. - lktısa~i buh

ran ııddetle devam etmektedır. Son 
günlerde ıs tüccar inas e~! 4;0 
tüccara da protestolar çekilmııtır. 
Benıtta hususi bir banka 70 bin lira 
açıkla iflas etmiş tir. 

Her memleket, istibsalitı
nın maliyet fiatını indirmek, 
nıasarifi umumiyeaini azalt
mak iı;;in azami gayreti sarfe
diyor. istihsal müesseselerini 
idame ettirmenin; batka yolu
Yoktur. Müesseseleri ve serma 
Yedarları kudretleri haricinde 
fedakarlık yapmağa icbar et. 
inek yalnız onların aleyhinde 
değildir. Bir fabrikanın veya 
11ıüeaseseni.n kapanmaımdan 
•ermayedar kadar amde de za· 
rar görür. Karıılaıtığrmız za
l"uretleri ıuur ile tetkik eder· 
lek hakikati daha kolay bulu
ruz. Son zamanlarda İsviçrede 
hazı mue11eaelerin ameleıi; 
nıtııkul vaziyette gördükleri 
lliucsseselerini ya9atmak için 
11ldıklar ı ucreti kendiliklerin-
d~n indirmeğe karar vermişler - ····-···· .. ·-······ ..... - ................ _ .. 
dır. l aviçre amelesinin bu hare tin menfaat ve ihtiyaçlarına uy 
keti, t abii kendi lehlerinedir. mayan menfi cereyanları uyan
~cak bir tuura delalet ettiği dıranlar daima suçlu muamele
ıçın zikre ,ayandır. •i görürlerdi. Bugünkü ha. 

İtin bir de politika cephesi yal ve şerait içinde bu zaruret 
"•r: Memleketteki her müıkül daha kat'idir. Tahrikatçılara 
va:ıiyetten, her fen• hava ye fe· karşı daha sert bulunmağa mec 
na. haleti rubiyeden istifade ile buruz. Çünkü, bugün ve yarın 
"•tanda§lar arasında tahrikat devlet ve millet cephelerinde 
Yapa.olar olabilir. Her maniaya maruz kalacağımız her nevi si. 
ragnıen memlekette içtimai ni- yasi ve iktısadi zorlukları; an· 
:ıaını , idari disiplini tutmak cak vatandaşların teşkil edece
~ecb_ur~yeıtinde olan hükumet; ğİ birlik kuvvetile yenebiliriz. 
hu turlu tahrikli!&. elbette la- Siirt Meb'usu .. ---------

Kendilerine: "Mademki zarar 
etmiyormuşsunuz, 

o halde işinize bakın .. ,, denmiş .. 
Şirket te,kili kaldı mı? 

Mi!li yap~rcular Birliği heyeti ı culuk ıirketine hususi vapurcuların 
umumı~eı~, du~ ı~t ıs. te Yelkenci lüzum görmediklerini; seyrüseferde. 
zade Lutfı. B. ın rıyasetınde toplan- ki intizam11zlığın ve rekabet zararla
mııtır. içtimada, cuma günü Anka- nnın izalesi tarifelerin kimsenin za
r~~"!' dönen V~pur~lar heyetinin ranna olmı;acak §<!~de tan~im ve 
hükumet merkezındeki temaslan ve tatbikabnm kontroliı, yolcuların iı
tqebbüıleri birliğin ikinci reisi tirahatleri için vapurlardaki nevakı
Hakkı B. tarafından izah edilmittir. sm ikmal ettirilmesi ıuretile deniz 

Hakkı B. bu izahabnda, heyetin ticaretinin serbest bırakılmaoını iste 
lkbsat Vekili B. ve müteakiben la- diklerini izah ettiklerini aöylemiıtir. 
met Pt. Hz. tarafından kabul edile- Hakkı B. müteakıben, filhakika 
rek teıkili mevzuu bahsolan vapur- (Devamı 5 inci sahifffdt!) 

Vapurcu/arın düıı sabahki içtimalarında .. 

Kaçakçılar Polis Müdiriyetinde . 

kak 10 numaralı apartımarundaki 5 
nuınanılı dairede lstefan ile Pana
yot otunnaktadır. 

Bunlar esrar kaçakçılığı yapmak
tadır. P~nayot ve lstefan 25 okka 
eıırarı dun akşam saat ıekiz ıula.rın
da 2ı23 numaralı otomobile bı"r 
dk 

.. d g~ 
ı ıçın e koymuılardır. 

Otomobil bu suretle Galata nh
tımına gelmiştir. lstefan ve Pana
yot e~rarı harice kaçıracakları bir 
sırada polis tarafından yakalanmış
lardır. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Dün gece 
Bir ev yandd 

Şişlide Bomontide Süreyya 
Paşa sokağında lbrı:him zade 
Lütfi Beyin evi c'.ün akşam 
gece yarısı ateş almıştır. İtfa
iye derhal yetişmiş, södürül
mesi için ça!ışmakta idi. 

sergisi tesis ediliyor 
Bu serginin vücude getirilmesi hem 

sınai teşebbüslerimizi meydana 
koyacak, hem de ucuzluğa yo\ açacaktır! 

. Bir kaç se~edcn beri erbabı sana- ı Dört, beı seneden beri gittik e 
yı tarafından ızha< ve yapılması ta- mevcudiyetini filen izhar eden v~ 
sav;ır ~l~nupt\ ı:n8!';.'ı buldu~- kuvveti gittikçe yabancı mallara re-

ls.ın alnl o ayı. t~bır .. ılend aımı yer- kabet edebilecek kadar gğlam mev· 
ı ma ar serguı ugun er e kuveden ki temin etm kt 1 r ali 

file çı ~"lcaktır. . ~ e o an yer ı m arın 
.. . . toplu bır camıa11 olacak olan bu ser-

Dun ha husust:ı Sanayı Bırli"i gi halken d "htı" t ı.;. 'b" · · N · N . " a ucuzca ı yaç arını 
thı ı ~r'!u':""'d ~m~ k~rı Bey bir kartılayacak faideli bir eser olacak. 

mu arnrım!.Ze cm.ışbr t: tır. 

- lstanhul Sanayi Birliğinin yap 
mak ta, avvurunda bulunduğu bu 
muazzam teşebbüse küayet edebile
cek bir bina bulunamamasından do
!ay~ tahakkuk edem mekte idi. Bu 
ıhtıyaç her sene açılan yerli mallar 
s..-giıile kumen telafi edilebilmekte 
idi. Bilhaaaa kontenjan dolayı&ile 
bazı mamulat üzerinde husule gelen 
tereffüe milni olmak kaygusu da bu 
teşebbüsün serian tahakkukuna bir
liği alakadar etmektedir. 

Bugünkli ihtiyacatnnızın kı•mı 
azamını temin eden fabrikalanmızn 
bütün mamulatı bir araya gelirse bil 
hasa& Beyoğlunun en büyük mağaza 
lannın kifayet etmiyeceği §Üpheaiz. 
dir. Buna binaendir ki Sanayi Birli
ği evvel emirde bina meseleaini ha] .. 
!etmedikçe bu büyük teıebbüıe bat
lamamak niyetinde idi. Beyoğlu cad 
desinde iyi bir bina bulduğumuzdan 
bu iş yakında tahakkuk edecektir. 

Dün Ticareti Jlariciye Ofisliğincfe Bari ~rgi..ine işti1·3k edenler içln 

diploma tevzii merasiıni yapıldı. -Yazısı Ekoııonıi sütununıuzdadır-
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lran mektupları : 11 

Eski doktor, 
doktor ve 

hüdayınabit hekim! 

• 
yenı 

Ki>mşu memlekette umumi sıhfıat 
ve doktorların vaziyeti nasıl? 

Tahranda yeai açrlan 1'ir cadde . • 

TAHRAN, (Milliyet) -ı hanei Ahmediye" ile "Mariz. 
Iranın cenup kıamında kıt, ol- hanei devleti" dir. Bilhassa 
dukça mutedil geçtiği için bu "Mariz-banei Ahmediye" muat. 
mmtakada nezle ve diğer bün- tar bir çiçek bahçesinin orta
ye hastalıklarına nadir teaa- smda rözalıcı, ko~u,ları te
düf edilir. Bu sıcak ve kuru ik- miz ve muntazam bır sıhhat e. 
limde verem yok denecek ka. vidir. 
dar a~dır. Her hastanenin ihtiyacına 

göre muvazzaf doktorları var
dır. 

MIL!..IYET t'A.LARTESI / MAkf 1932 

'HARDCt HABERLIER 
Ne yol takip 
Edecekler? 

Cemiyeti akvam mec
liıi bir türiü 

karar veremiyor 
CENEVRE, 6 A.A. - Cemiyeti 

Akvam heyeti umumiye içtimamın 
önümüzdeki hafta ortasından claba 
uzun bir zamana kadar temadi etmi 
yeceği ve tahdidi teılibat konferan
sınıo mesaisini biraz teahhure uğra
tacaiı söylenebilir. 

HeT iki içtimada bulunan baflıca 
murahhasların mütaleuı Çin.Japon 
ibtilifı ile tahdidi teslibat meselele
rinin bir arada müzakere olunamıya
cağı merkezindedir. 

Cemiyeti Akvaın heyeti umumi)'"" 
ıi, bali ha:r:ırda tam bir faaliyet için
dedir. Müzakerat ruznamesinde bir
çok hatiplerin isimleri vardır, bunlar 
pazartesi ııünü öğleden sonra dinle
necektir. 

Bundan sonra heyeti umumiye, 
§Üpbeıiz bir komite ihdas edecek
tir; bu komite, müzakerat neticesin
de elde edilecek malılmat ve izahat
tan istifade edettk nihai bir karar 
sureti tanzim edecektir. Bu mesai, ol 
dukça mütkül ııörünmektedir; bil
hassa murahhas heyetler Mançuri 
ve Cbanııbai itlerini beraberce müza 
kere etmek buıuıunda itilaf eyledik
leri takdirde mesele büsbütün mÜf· 
külleıecektir. 

Bu müıkül iktibam edildikten 
sonra elif• bir mütkül claba zuhur 
etmesi ibtimalı Yardır, bu da dün öi
leden sonra M. Politiı tarafından i
leri sürülen ve heyeti umumiyeain 
icraatının eylôl devrei içtimaiyesine 
kadar temdit edilmesine karar •ere
cek bir komisyon !efkiline müteal
lik bulunan teklif yüzünden zuhur 
edecektir. 

Japon taarruzu 
devam ediyor 

Son muharebelerde Çinlilerin za
viah 7000 telef, 3000 yaralıdır 

Yeni kaavvetler getiriyorlar 

CHANGHAI, 6 A.A. - Çin me- müdafaaıınm temini için bu me..ı.ün 
nabiinden tereuüb eden haberler kendi ellerinde bulunması liznn ol
Nanzianıı - Kiatinıı • Taitzanc battı duğunu lleyan etınit buhandııldarmı 
boyunca Japon taarruzlarının de-.am yazmaktadD'. 
etmekte Kianwhan ile Sou-Tcbeou Me$e[enin m•higeti 
üzerinde de Japon tayyarelerinin fa-
aliyette bulunmakta olduğunu bil- LONDRA, 6 A.A. - Çin - Ja-
dirmektedir. pon ihtilafını Sunday Times'de mev 

Japon tebliğleri, alelade müsaıle . zau bahseden Wiclıam Steed "lıti9-
me tela.kki ettikleri bu mubarebel6- kif ve itleri oluruna bırakmak" dan 
rin meıuliyetlerini Çinlilere atfet- imet olan Ye birçok lngiliz gazel.,.. 
mektedirler. Bu tebliğlere nazaran leri tarafından iltizam L·lunan ıiyue 
son Chapei, Kianknn ve V ooıunıı tin leh ve aleyhindeki mutaleaları 
muharebelerinde Çinlilerin düçar ol- tetkik etmektedir. 
dukları zayi;at, 7000 telef ve 3000 Mumaile,.b eliyor ki: Mnele ta
yaralıclan ibarettir. Bu zayiatm Ja- mamen ticari nabiyette olduiwıdıuı 
pon zayİabnın 10 miıli olduğu söy- iıleri oluruna bırakmak siyaseti teh-
i · likelidir. Zira Çin'in Japonya tarafın 
enıyor. . bü ç· . 

Bundan bqka Japon tebliğleri, elan imtisaıı, "tün . ın ,P!Y~
Woosung istihkamlarının Çinliler mn uzak tarkta lnıııltere nın büyük 
tarahndan tabliye edilmeden evvel rakibi olan J~n?'~ tarahndan ~-
1ıer1ıa ... edilmit olduiwıu ilave e,.le tılmuı tehlikesını ınteç edecektir. 
mektedir. Daha ıimcliden Amerika, Japon-

Japon kunetleri boııkunwıclaıu 1 Y~ barekib?cla dev~m eylediği .tak
jeneral Sbirakawa, vaziyetin saJih dırdı;,~'nm filoı~nu tezyıt ~ 
bulacağı kanaatinde sabit olduğunu decegını ıırap etmektedir. Bu da cli
beyıuı etınittir. Mumaileyh Japonya fer denizci cıe..ıe~~n ayni sııret_te 
nm devletlerle teıriki mesai edeceii- hareket eylemelerıru ıntaç edecektir, 
ni Tlldetmİ§ fakat Taziyette salih bu LONDRA, 6 A.A. - Japon ma
ıuliine iatizaren Japon ..-duıunun kamah tarafından muhase .... tm ta
müıtacel meselelerin halline ibti- tili hakkında verilen emir, mü.ut 
mamla nezaret edeceğini söylemİftir bir teıir bani etmiıtü;. Bu tesir, b!-1 

Japon bahriye nazırının öbür ııün bassa oldukça yakın bir zamanda bir 
Cbanııbai'ya muvualit etmesi bek- mütareke aktolunacağı Ye bunu Çin 
lenilmektedir. - Japon meselelerini kat'i bir tarzi 

halle raptedileceii ümidinin buıulün 
Çinlilerin geni lcaflr1etleri den dolayı çolı: kuvvetlidir. 

Harekib ukeriyenin kat'i ıuret
CHANGHAl, 6 A.A. - Çin te tatili ve bu ıuretJe Japon bükô

menabiinden alınan ve henüz teey

D.Al(i 
Tali ziraat mektepleri için yen: 

bir program hazırlanacak 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Ziraat Vekileti tili zirııa' 

IMkteplerile bugünlerde çok meırul olmaktadır. Bu mektepler• 
:ziraatimizin İcap ettirdiği uyaun bir tekil verilmesi mukarrerdir 
Mekteplerde bu maksadın ı;ubuna tevafuk edecek bir dera vt 
tatbikat prorramı hazırlanacaktır. Teabit edilmit olan eaaslaı 
fU suretle hiiliıa edilebilir: Tilt ziraat mekteplerine almaca! . 
talebenin bizzat çiftçilik yapanların evlitanndan olmasına V< 

m*tepteo çıktıktan sonra da kendi ziraat itlerin.de çalı,acaklar· 
dan bulunmaama bilhassa itina edilecektir. Tili ziraat mektep. 
lerinde tedrisat ameli ve tatbiki olacaktır. Her mektep bulundu. 
ğu mmtakamn zirai ve iktısadi ihtiyacatma muvafık ders ve tat· 
bikat prorramlan takip edecektir. Tedrisat tatbik ve ameli ma· 
hiyette olacağına nazaran bu kabil Ziraat mekteplerinden çıka. 
cak Efendilerin memur olmayarak bilııilerini filen istihsal saha· 
smda tatbik edebilecek kabiliyette yeti,tirilmi! olmaları esastır. 

Şanghayda 60 binden fazla 
Japon askeri varmış 

MOSKOVA, 6 (A.A.) - Tası Ajansı bildiriyor: Şang
haydan bildirildiğine göre evvelki sün ıekiz bin Japon piyadesi 
Liuhe civannda karaya çıkarılmııtır. Japon kuVYetleri Şanghay. 
Nankin demiryolu hattı üzerinde kain Tıiıındinı istasyonum 
doğru yürümektedirler. Çin müdafaa hattı Wadikatzden Sakani 
zenge kadar uzanıyor. Bu hattın c:saubunda Waogtin mmtaka
amda mühim Çin kuvvetleri mütehaıtit bulunmaktadır. Japoa· 
lar Çinlileri Sucowun Otesie püskürtmek iıtedikleri için 20 kilo.. 
metrelik mmtakanın hududunu atDllflardır. Çin razetelerinir. 
istihbaratına göre Ş.nghay havaliaiode timdi 60 bincleı fula 
Japon askeri buhınmaktadır. Oç Japon t.ayya.reııi Wucow üzeriıı 
de uçarak tdırin merkezine mitraly~ler ile •lef etmiılerdir. Soo 
milıademelerden birinde Çinliler bir Japon tayyareeiui indirmit
lerdir. Tayyarenin iki rikibi almü9tür. 

Uc::akta bir kuduz köpe/;. 
11 kişiyi yaraladı 

UŞAK, 6 (A.A.) - Kuduz bir köpek 11 kitiyt yahlaaq.. 
trr. Yaralılar dün latanbula hareket etmiflenlir. Batka yaralılu 
olup ollll1ldığı aranılmaktadır. Şehirde köpeklerin itlifma bq

Arasıra, münferit dizanteri, 
paratifo, aıtma gibi haıtalrk· 
lar görülür. Evlerin içinden ge
çen havuzların, sıtma hastalığı 
nı tevlit eden sivriaineklerin 
sür'atle ~oğalmasma hizmet et 
tiği muhakkaktır. 

Yakın zamanlara kadar çay 
kadehlerinden, tabaklardan tu
tunuz da apdeshane ibriklerine 
varır.caya kadar, her fey bu ha 
vuzlarda yıkanırdı. Sular, bu 
yüzden taaffün edip etrafa fe. 
na bir koku neşrederdi. 

lranda yeni tababette meş
gul olmayan bir sınıf hekimler 
daha vardır ki, bunlara "Mir
za" denir. Bunlarıııı da reçete
leri diğer doktorlar gibi eczane 
!erde muteber addedilir. Mirza. 
lar Iranda açılan İngiliz, ve A
merikan hastanelerinde veya 
maruf doktorlar hizmetinde bir 
kaç sene pratik görerek yetitir 
ler. 

Bu komisyonun faideli olup olmı 
yacağırun münakaıaya mahal verme 
si ve murabbaı heyetlerden ekserisi
nin mesele ile münhaıiren meclisin 
me§gul olmasını istemesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

metinin enzan dikkatini müstacel, 
yüt etmeyen haberlere ıröre Çinliler mali ve ikbsadi meseleler üzerine 
son 3 ııün zarfında 33,000 kitilik atfe meydan bulacağı kanaati Japon l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!-!!!!!!91!!1!!!!!!m•• 
takviye kıtaatı almıtlardır. tahvillerinin yeniden borsada bara-

lanını§br. 

Bütün bunlardan ıu anlll§ılıyor 
kj: Henüz müzakerat, matlup neti
celeri vennemittir, AğD' mes'uliyet
ler muvacehesinde murabbaı heyet
ler h!li takip edecekleri yollan ara
maktadırlar. 

Diğer taraftan, jeneral T eben -
Tcben tarafından kumanda edilmelr retli muamele ııörmesine sebep ol-
te olan bir fırkanın Cbanııbai • Haııg muştur. 
Tcbeou demiryolıı imticladınca iter- MOSKOVA, 6 A.A. - Kui -
!emekte olduğu beyan edilmektedir. Min - Tanıı. Ruıya ile Çin arasmcla 

siyasi münaıebetın tekrar tesisine 
Japon lcu11f1etleri karar vermiıtir. 

lranda mikdarı epeyce çok o M. Boncoar afldet etti LONDRA, 6 AA. T-1-'-u._ 

Milli abidelerimizi 
kimler yapacak? 

1 d. h ki l · ıl · - ....., ..., Ceneorede münırk•ıal•r Bu havuzların büabütün or- an '' e m en ve eczac ar Reuter a.ianıma bildiriliyor: Amano 
t .-dan kalkmasına çalı•ılmakta hep böyle ameli tekilde yetiş- PARIS, 6 A.A. - M. Boncour fırkasına mensup bir muhtelit Japon CENEVRE, 6 A.A.. - Diin ak-
~ Y • I d" dün aktam tayyare ile Cenevre'den ala~ bu sabah saat 6 ela Ninırouta' tam Cemiyeti Akvam amumi komU 

dır. Bu temin edildiği takdirde, mıt er ır • buraya vaııl olmuıtur . ya ;,;'üı-ecdlten Hailin'den hareket yorıunda Çin . Japon meoelesiııin a-
cenubi lran halkının umumi Köy hekimlerine gelince: , • U~+--- elmİftİr. Bu alaya menıap bir miif- mumi müzakettsi esnasmda M. Be-
sıhhatinde büyük bir salih hu- Bunlar, timdiye kadar hiç bir reze de dün onya ııönde~ıuit idi. ne., meselenin son derece kirift ol-

San'atkar ve mütefekkirlerimiz 
bu mesele için ne söylüyorlar? 

1 elecekt• k 1 ab" l b" t S b k H"d" dufunu ve aksayı farkın bıııuıi va-su e g ır. ontro a t ı o mayan ır •- a 1 1 iV Şı'ddetlı' mii•ademel•r Mill"ı abidelenm' :.·m Tur·· k 
b 'b • v ziyeti b•kkmda Fransu; mümeuilile ~ 

Bu havalide ,ayni zamanda kım aeyit ve ocalardan 
1 

aret- Hakkında bir haber LONDRA, 6 A.A. _ Chaqbai'- müttehit oldufunu beyan elmİftir. san'atkirlan tarafından yapd· 
asabi ve dimaği hastalıklara ti. Pehlevi Hazretlerinin idare- dan Reuter ajanıma bildiriliyor: Sa- Bundan sonra söz alan M. Politis maaı fikri etrafında münevver 
aık sık teaadüf edilir. Y ayli ıi, bu hekim taslaklarının faa. Benutta çıkan gazetelerin verdik at 8. Mubaıemabn batlanıııcından iki esaslı prenıipi okumak lizmı pi ve aan'atkirlanmızın mütalea-
nuntakaama relince: Burada liyetlerine de set çekmek üze. leri haberlere nazaran sabık HicliY beri ilk defa olarak, Japon ıiivari elitini söylM>iıtir: larını nıetretmeğe devam edi-
kı• mevsimi, çok soğuk yapar. redir • Abbaı Hilmi ııaıa Türkiye büküme- karakolları ile Çin kunetleri lıqlaıı. Milletlerin millô tamamiyetine yoruz. Bu•un·· de müstakil rea • I d tine müracaat ederek Filistin tabii- mandam jeneral Sbiraluıya, _....; . • .• ,._,,., . ..___. • 
Yaz mevsiminde de hava, çok handa methur doktor ar an yetine ırinnesine müsaade edilmesi- melhuz taarruzlara kartı koym';ki: :ill~~': rıa~=ih:;;":ı:; aam ve heykeltratlar birliği re-
mütehavvildir. Rutubet, daimi hepsinin birer eczanesi vardır. ni talep etmiıtir. Bu müracaatın aa- çin Japon hattının biraz ilerisinde sözlere biirmet. isi reaıam Nurulah Cemal Be-
denecek haldedir. Bu yüzden Hastalarının iliçlanru bu ecza bık Hidivin Filistin tabbna cüluıi karakol!• vücude getirilmesinin lü- Portekiz murahhası bükômetinin yin noktai nazarını dercedivo-
zatürree, zatülcenp, verem, ro- nelerde yaptınrlar ve bu yüz. için İcap eden kanuni fonnalitel.... zumlu olduğunu beyan etmiıtir. sulhün yeniden teeıüsiinü ııönnek ruz: 

l d b·nı den birincisini yapbğı t~klinde ka- Maınail-b, "bu lıard.ib · b d ki ...._ matizma, kalp hasta ıklarmm den az zaman a on ı erce tü b"' __,,. __ ._._ ~'-. - 1 ııcra e- ususun a arzusunu - 7 an etm.İJ-
ka d k 1 yıl "' -~ den bir avuç adamı, taarruz unsur- t" Nural/alt. Cemal Beg envaı ziyadccedir. men za.nan o tor ar, sa a- tarı olarak nazarı itibare al--'- mu"m ır. 

k k d kt E Bir müddetten beri Şamcla lale- """' Uruıruay murabbasmın miiclahe- ne tligor 
İran Arabiıtanı ile, Keylan mıyaca a ar ço ur. czane belerin yapmakta oldukları nümaYiı- kün değildir". Demit ve Çinliler ta- lesinden sonra müzakerat beniz oöz 

ve Muerıdiran eyaletlerinde si olmayan doktorlar da eczacı Jer biikUmetin ittihaz ettiği çok fid- rafmdan bir tehdide maruz kalma- söylememiı olan birkaç hatibi elin- Memleketimizde relaedilen Ye 
l 1 h t tt 1 1 chlıra Japon büvi;k kuorvetl-'-'- 1 • led edilecek olan abideler lıaldond.ıö ise sıcak meleketlere mahsus ara usus sure e an aşır ar. detli tedbirler neticesinde teskin edil • , - ~~ emelı: üzere pazarteıı öğ en son- bu ankeb'niz pıikolo1'ik zamanında 

1 d b k ı . "mdili'k b •·-' . k" kendi mevzileri üzerinde kalac:akla- raya talik edilmi•tir. hazım hastalıkları görülür. Bu eczane er en aş a, ran nuı Ye P er ....-..ta ııi unet nnı ilave eylemittir. ' ıreldi. Ve eminim ki bütün münev-
d b• · k" Mı•ırça ·•ılıların avdet etmittir. LONDRA, 6 A.A. - Ch•n•baı"'. ltalgan amirali verlerimizi alakadar etti ve edecek. Bl·r taraftan, çeltik tarlalan a ızım es 1 9 

• • --.. 

· · · ·· k 1 d · Resmi makamattan terenub e- dan bildirilıyor: Observer gazetesı,' CHANGHAI 6 AA. ftal Bu buıuıtaki kanaatlerimi ıize IÖy-da muhl.tın" ııhhatı0 üzerinde te. ışını goren a tar arm a vazı- den L-L--'ere -••G•an pek ·-'-da ' · - ya !emekle, ıankı' dertlen"mı· '-··•tan, 
1 • d"kkatt• D"k °"""'" - ,1UU11 Japonlann 20 kilometrelik mınteka amirali Cavaıınieri, dün Trentn kru- .....,... 

sir yapmakta.dır. Bu havali SU• yet en 9ayanı 1 ır. u • Şam, Hama, ve Domacla intihabat haricinde bulunan Houantou kualıa- vazörüle buraya ııelmi§lir. derin bir baz duyuyorum. 
ları, uzvi maddelerle dolu oldu kanlarında, türlü türlü, kabuk- ikmal olumıc:ak ve meclis 31 martta sını itgıd etmeleri yüzünden Çinli- Mumaileyh, Japon amirali Nomu- 1 - Türkiyede dikilecek, ve 
g"undan, dalaklı ve safraWar, lar; otlar; çiçekler; yapraklar; küf&l edilecektir. terin memnuniyetsizlik içinde bulun- ra ile beraber Wooıunıı'u ziyaret Türk büyüklerini ebedilettirecek o-

k . d ki ı v hulas" alar duklannı ve Nanziang mevzil-'-'n t • tir' lan L-'-' ve abidelerin Türk ol. her Yerden çoktur. çe ·ır e er, u are e , -- ey emıı . .....,..~ ima 
b 1 b h 1 mayan san'atki.J·lara yapbn sına Bundan maada, Iranın bazı ap ve macun ann, a ar arın; LI db • v 1 ne akıl, ne mantılı:, ne de iz'an er-

yerlerinde bir aralık ,.rbon hayvan •afralarının, deniz yo- " • ereın oe unu Alman yada Yunanistanın mez. s .. meseleyi hangi taraftan 
hastalığı da intişar etmiıse de, ıunlarının, enıvaı bulunur. kımler kaçırch ı tetkik etsek 1ıu neticeye varır, aksi-
.on senelerde alınan tedbirler Bir kısım lraıılılar, bu neba. lntı·habat Mal""ı vazı.yeti ne ihtinal bırakabilecek bir tek ÇI· TRENTON, (Nevyorlı:) 6 A.A. kıt yolu bile bulamayız. 
sayesinde bir dereceye kadar ö- ti ilaçlara rağbet ederler. Ma. - ittihat idarai memurlarile 10 Harı ve fikir cihetinden, en kuv 
nü alınmıttır. amafih, aktarlann reçetesiz i- cıe.ıet polis erünı arasında a1,tcıli- M. Brüning propaganda M. Venizelosun meb'u- vetıi deliller elimizdedir. tnkılip, 

lranda tababet ilminin adı liç satması memnudur. len bir konfenmstan IOlll'a Nevycwk h · k bir Türk yaratıhııclır, Garbin tazyi-
seya atıne çı ıyor san meclı·sı"nde ı"zahatı ki -'-· -·-·· bi T" k h Hikmet, doktorun hastalarını Eski tababete adeta dini bir Yaliıi Mr. Moore Lindbergh'in oğlu ne kartı sav=~ r ur am 

k b 1 '·· ' d hk ·-ı.....1. " ..ı· , __ ._ali BERLIN, 6, (A.Ab._) -k Mehir. B. ru
1
... ATlNA, 6 (A.A.) _ M. Ve lesidir. Buna, ve Sakaryalan, n a u ettıgı yenn a 1 ma e- rabıta ile bağlanan bazı lran· nun 7 ...,..... 18" ve un °""""' e lno"nu"lerinin manasını ancak bir 

d • • • d edil .. · tah · tti"" ning, Alınanya'nın ırço § e-
me ır. lılar, sıhhat ve afiyet için t1ne ıa e ecegını mın e ır•- terinde intihabat münasebetile bir nizelos, dün meb'usan meclisin Türk ckzyabilir, Ye ancak bir Türk 

Iranda belli batlı hekimler, "Anasın erbaa" ile "ahlatı er. ni lleyan etmiıtir. propağandıı seyahati yapmak üzere de Yunaniıtan'ın iktısadi ve san'atkin plistik sahaya dökettk 
kendilerin mahaua lakaplarla a baa" om müvazeneti lazım gel Vıdi, çocuğu kaçıranlann ağlebi salı günü Berlin'i terkedecektir. Mu mali vaziyeti hakkında izahat ifade edebilir. Onun bu ifadesinde 

1 l iht. 1 b d t t " 1 • ld • 1 b ı · E ' "d kt' • fenni bııu noksanlar olsa bile, ya-nı rr ar: diği fikrindedirler. ıma ay u ama or en o ugunu mai ey evve a, ssen e ııı ece ır. vermıttir. Mumaileyh, bilhassa 
Hekimi azam, filozofüssa(. ve kendileri ic. in yeıanc çarenin kaç- h l I' pacafı eser, doğrudan doğn.•ya, 

D··rı h t Ç /'k ij 1erliler a va i ma ıyeıinin salinı olma. deruni ve samimi bir biueditin ma-taha. A 'lemu" ddevle... Emiri 0 unsur ava, 11 eş, su, mak ve selamet yolunun da çocuau e ı m I' 
t kta "ba • u· sındıın ve Yunanistan'ın ticari kesi olacak, ve bu itiba..ıa yükoelr-a'lem, Mesihüddevle, ihyaüd- opra n 1 rettır. sağ ve •~lim olarak ebeveynine iad.! BERLIN, 6, (A..A.) - Şimdiye !iğini muhafaza edecektir. Hepimiz 

devle gibi.. Dört ahlat ta kan, safra, etm•k ve bu!undu!lu yeri polise ve kadar kraliyet tarafftan muhafaza- bilançosunun müvazene halin- biliyoruz ki eseri san'atin ilk mer-
Bazan da eski Yunan hekim balgam ve sevdadır. L!ndberı:h'e bilC:innek olduğunu an- kir mabaffilin gazetesi olan Kruez de bulunmasından dolayı ecne- balesi heyecan, ve yqüıe maksadı 

1 . Zeitung, bundan sonra Çelik mağfer b•I · d h · ' • "k ela h d lerı.nı'n ı'sı"mlerı'nı· tatırlar. Sok. Gıda ar, mızaçlarına göre ya lıyn~:ıldannı ilave etmi•tir. . . fi , ı enn ra mınrıı ııtı rarını ııene eyecan ır. 
~ !ilerin resJlli mürevvıçt e <arı olaeak B ı · 1 bil Mili'" ··1 l'k L km "dd I sıcak ya kuru s c k ................... ._ .. _,,. __ , •• m............. muhafaza ve harici borçlarını un ar vant 0 maoa e, 1 

ratu mema ı ' o anu ev e ya§- ' - ı a ' ya tır. d b 1 san'atimizin uyanııı için abidelerin 
gibi... ya..-oğuk, ya kuru soğuk o- ranlık muhitlere kadar sokul- itfa e e i meai için Y unaniata. yalnız ve yalnız san'atlıirlarmuza 

Y - JJerlinde ecnebiler l" b ı ak. lranda tababet, iki türlüdür: (ur.Meseli üzüm germ.ter yani maktadır. na ma ı muavenette u unm yaptırılmaaun adeta bir prensip t&-
Yeni tababet, eaki tababet. ye- yaı sıcaktır, et kuru sıcaktır, .. • . . . • . BERLIN, 6, (A.A.) :-- Berlin'- isteyecekleri mütaleaaında bu. liıkki etmeliyiz. 

caktı ·ıh İran hukumetının, ıdaresmı de daimi aurette yerleımıı olan ec- l M y . I y Resim, beykeltratlık, yeni Tür-
ni tababet müntesiplerine dok. süt Y•t 11 r 1 

.... bir Fransız doktoruna tevdi et nebilerin miktarı 128,598. dir. Payi- unmuttur. • enıze os, U• kiyenin fikir ulıumda yeni ifad~ 
tor denir. Bunlar, Tahrandaki Bir kısım hastalıklar, kanın tiği Pastör müessesesi son za ı tahtta miktarlan en fazla olan ecne- nanistan'ın dinleri üzerinde taz vuıtalandır. Bizi, mecleniyetİ9 zir. 
tıbbiye mektebinden mezun.dur feaadından, diğer nevi hastalık 1 da "h. ·kd' d biler Leblerdir ki adetleri 29,314 yiki andınr bir harekette bulun vesine yükseltecek olanlar, fikir a
lar. Bu mektep, yakın zaman. lar da safranın galebesinden, mar. ~r . mu ım mı ar a se. tür. Onlardan sonra Avusturyalılar- maktan •e memleketinin dainle daınlarmıız, musikişinaılarımız, ı-es-
l k d 1 bo . • b l bedende . . k ·ı rom ıstıhsal ederek her tarafa la Fransızlar gelm•ktedir. re kartı airitmi& olducnı taah. aanı1armıız, heykellraflanmızdrr 
ara a ar, a ratuvar, aenn. a gamm enyıp e ıı .. d kt h • b kt U k •• ..ı. ebal' · den 402 Ç'nli • --.. •- ,,,._, __ bnna' •e et--'- lıilbassa --•~ 

ib. . 1 d h . de al . b" . . gon erme e ve ususı a e. za ..... ıoın ı hütleri tadil mahiyetindeki her ..,...... , .. -, .,... yat g ı müessese er en ma • mesın n, ıeyy eı asa ıye ışı- ·ı soo J al vardır ra ~-"yet sahası ı.a-ı---L Tir-
rumd S 1 d 1.. • .. d if · h riyolo1"ihanesinde her nevi mik 1 e apony 1 

• tu"rlu" hal ıuretlen' akdı0nden ı'ç- ,..... -....., u. on sene er e, no .... an- nı goren sev anın vaz esme a kiyenin fıkri ylilueJiıine sağlam lıir 
lan ikmal edilmiş, tedrisatı yo. le! ıelmeaiden neş'et eder. Ma roıkopik tahliller yapmakta, Tahdidi te$lihot fiti Alm•n.l/tı tinap etmek arzusunda bulun. zemin hazırlamaktır. Ben, biraz i
lumı girmi,tir. amafib, halkm bir kısmında, ea büyük tıp ilimlerinden mürek- BERLIN, 6 A.A. - Reisicumhur duğunu beyan etmiqir. Bütün leri giderek, bunu böyle düıünme-

Diplomalı doktorlar, Tah. ki tababete itikat ruhu yaşar- kep bir hey' etin nezareti altın- Hindenbourg, tahdidi teslibat lı:on- fırkalar rüesası, vaziyetin müt- yene "Yatan ve milli barı haini,, di-
. h l · d (h t k d"" t ft 1 h dakı' tıp faku"lte•ı0 nd0~ her sene feransmdaki Alman murabbu heye- külitını müttefikan kabul •e yeceğim. Telı::zip eden çık.sın. rıın manz ane erın e as a- en , ıger ara an ranm er • ~· . . .1 • Gelelun' ı'ktısadı· cilıete. (-'--'-' 

ti rei•ini kabul etmittır. Mumaı eyb, 1 · 1 h k annı~. r...e) bir müddet staj görürler. tarafm<la yeni yeni doktorlar yeni yeni doktorla• vetişmekte reisicumhura müzakeratın bıdi hazır tes İm etmıt er ve Ü ı'.imete K. barfile bqlayan, keneli mmıle-

ne, iki çamur yuğurucusuna yüzbir 
!erce lira verip , bu paraların mem· 
leketten çıkıınlmasının sebebini, bil; 
metini anhyaın1yorum. Bu paralarr 
yadr değil mi? Bu yüz binlen:ı: 
liranın ııittifiae mi yanalım, onlarr 
mııkııbil bize hediye ( l) edilen asa· 
nn lr.ötüliiğüne mi dövünelim? E 
Yet, itin fecaati burada: Hem torba 
lar doluıu para sarfediyor, hem aıa 
ğı _.lerle tebirlerimhıin bedii gÜ· 
zellifini ihlil ediyOl'UZ. 

2 - Milli abideleri yapacak san' 
atkirlannuz Yar mı diye soruyor
sunuz. itte anketinizin en ruhlu 
noktası. Resme nazaran, heylı:eltrat 
lılı: bizde pek yeni, üç bq ıenelilı 
bir mazisi olan bir san'attir. Buna 
rağınen, bilhassa ıreçenlerde batın 
sayılacak kuvvetli iatidatlara raıt 
ııelinmektedir. Kuvvetle aöyleyebili 
rim ki, Milli abidelerimizi yapa
calı, b- Kripel'den, Kanonilıa'dan 
lıeı miali munffak olarak yapacak 
Türk san'atlıirları mevcuttur. Bun
lann iaim.leri.ni aaymıyacağım. çün
kü Romalı ve ViyanaMara heykel 
ısmarlanmasına önayak olan zevat, 
genç arlıadaılarnmn propagandasını 
yapıyorum zannedecekler. Halbuki, 
sizi temin ederim ki san'atkir arka 
cla§lara siparq edilecek müstakbel 
abidelerden komisyon almak aklım
dan hiç ıreçmiyOC". Bunu, f81ııi men 
faatlerini milli harstan yüksek tu 
tan kimselere bırakıyorum. 

3 - Krippel ve SinyOC" Kanoni 
kaya ııelince; bu adamlar dördüncii 
derecede, ve kendi memleketlerinde 
biç bir kıymet ve ehemmiyetleri ol· 
mayan itçilerdir. Bunların timdiye 
kadar yaptıkları abideler maalesef 
hiç bir plastik, biç bir moaümantal 
kıymetleri yoktur. 

Bütlin abidelerimizi anlqıhnaı 
bir zihniyetle lıu adamlara si~ 
ederek, memlekete lıiç bir bedii kıı 
metleri ol~yan birk taş Ye tunç 
yığını dı"ktınnekten başka bir tel 
yapmachlı. Neden bu t ... cib, neder 
yalnız Kripel, yalnıı: Kanonilıa? Av 
rupada ba§ka san' atı.arlar mı kal . 
madı idi? Haaıh, Ankara'da Taıha 
nın önündeki büyük abide iıtiına 
edilirse, Kripek ve Kanoııilı:a tara 
fından yapılan bütün heykel ve abı 
deler, biç bir surette, abideden belr 
Ieneu maksadı temin e~ılerdir 
Meydanlarımıza dikti(imiz ba bey
kellerin önünden seçerken, her za 
man, genç beykellraflamnız Muhit· 
tin Sdıatinin bir sözünü hatırla
rmı: 

- Balı: bu fena abideye, demiı· 
ti lıana bir gün Muhittin, büyük iri 
pzleri yeiıle dolu, bunu buraya 
cliktireceğimize, lnönünden bir ka
ya parçaaını dikeydik, kalbimize 
daha yakın olmaı: mı idi?. 

T :ı.hrcnda bir kaç hastane yetişmekte ve fen gÜ!ıeşi , par. dir. daki vaziyeti hakkında izahat ver- müzaheret vadir.de hulunm11s. ketlerinde dördüncü dereceyi bile 

varsa d&en 1Daınurlan '~'l'd.::=a=rız=· ~-~l=a=k~ı=ş~ığ:ı~il=e~y~a~v~a=ş~Y=•~v=a~ş.~.::en~k~·~~~~~~~~~~~Y~.~N~.~~m~i!~ti~·~~~~~~~~--~--•:l•a•r•<l•ıı•· ......................... ~.i~ıg~M ... e•tm- iy•en• i•ki•' •tu• n•ç .. dö•"lı:•t•ü•rü•·c.ü•t•a .. - ........................ .. 

Türk beykeltrqınm ruhla. _, 
ile dolu sözü!. 
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Tesviki • sa nayı kanunu tadil edilirken •• .. 
Ekonomi 

Fabrikatörlerin iştirak 
ettiği bir içtima yapıldı 

Teşviki sanayi kanunu tadil 
edilirken fabrikatörlerin de 

Maarifte 

Talebe 
Birliği 

Birliğin tekrar ihyası 
için bir içtima yapılıyor 

Mahkemelerde 

İşi hokkabazlığa 
döken mevkuf 1 

Bir mevkuf zorla kendisine deli .. 
dedirtmek için nelere baş vuruyor? 

Yanlışlık 
Oluyorl 

lnhiıarlarda çalııan 
tekaütler 

..-e maaş tevziah 

fikirlerinin alınması • • 
ıstenıyor .. 

Darülfünun fakülteleri ve yüksek 
mokteler talebe murahhasları bu cu
ma günü Halkevinde bir içtima ya
parak M. T. talebe birliğinin t"!'r':" 
tesisi için konuşacaklardır. Bu ıçtı
mada talebe birliğinin eski nizamna 
mesi tetkik edilecek ve idare heyeti 
intihabı hazırlıkları yapılacaktır. 

Malmüdürlüklerinin, mülhak lıüt 
çelerile idare edilen inhisarlarda müı 
tahden mütekait memurların üç ay
lık maaşlarırun tevziinde ayn ayrı 
hareket ettikleri göriilmektecl;r. ln
hiaarlarm, yeni teıeldı:ül eden Güm

Abdülkadir isminde bir mah çırmak ve ırzına taarruzda bu. riilder ve inhisarlar Vekaletine rap-
kUın dün Kapıaltı denilen Adli lunmakla maznun Müslim, Mus tından sonra bazı malmildiiTleri Del 
ye tevkifhanesinde eline geçirdi tafa ve Cemal haklarında Ağn terdarhğa müracaatla bu idarelerde-

Sanayi birliği idare heyeti ba bir kısmı yükıelmiştir. 
zı fabrikatörlerin de ittirakile lngiltere hazinesine açılmış 
dün öğleden evvel bir içtima olan ve 200,000,000 dolara ~~
yapmııtır. S.nayi birliği lktı- liğ bulunan Amerikan kredı~ı
aat vekaletine derdesti ihzar o- nin vaktinden evvel tediye edıle 
lan T eıtviki sanayi kanunu ta. ceği ve ecnebi dövizler hakkın
dilitı ve aınai \kredi ba.nkası daki tahJidatın kaldırılacağı ~a 
hakkındaki projelerin· bilhassa beri piyasada müsait temayul
erbabı ıanayii istihdaf etmesi ler husulüne bais olmuştur. İn. 
itibarile fabrikatörlerin de bu giltere bankası iskonto fiatının 
huauata mütalealarının alınma. • yüzde beşte tutulması mu:ı~e
sı yolunda müracaatta bulun- !atta bir nebze betaat h~ısd ~e 
mu9tur. bais olmuşsa da fazla. mık ar a 

Bir balo gı• · bir ı"ilet usturası ile kendi ki mütekait memurların tekaüt llUUlf 
ceza mahkemesi dün kararını !arının kesilmesi lazım gelip gelmiye 

kendini yaralamak teşebbüsün- vermİ§tİr. Cemal, yaşı dolayısi ceğiıü aonnuılardı. Defterdarlık, ba
de bulunmuştur. Abdülkadir de zirana kadar bu tekaüt maatlarının istanbuJ lisesi mezunları cemjyeti 

pertembe günü akşamı Aeroklüpte 
bir balo verecektir. 

liı.•. "dd bb le 10 ay, Müslimle Mustafa, bi ıgıni ı İa ettiğinden tı ı devamı itası mütaleaaında bulun-
dlid " h d 1 aJ rer sene dörder ay onar gün a e muşa e e a trna ınmış, muıtur. Buna :rağmen bazı malmü-

fakat neticede deliliği sabit ol- hapse mahküm olmutlardır · dürleri aksi mütalHda bulunarak Mekteplerin teftişi mayarak deli taklidi yaptığı an kendi nuntakalarındaki tevzi mahal-
laşılmıttır. Abdülkadir jiletle Niyazi Bey !erine inhioarlarda çalqan mütekait-Maarif vekaleti umumi nı.üfet~ş

leri şehrimizdeki ecnebi ve ekalhyet 
mekteplerini teftişe başlamışla_nlır. 
Tefti§llt neticesi raporla vekalete 
bildirilecektir. 

kendini hafifçe yaralayınca fer 1 . .. d lerin tekaüt maaşlarının bazıları yal-
yada başlamış ve jandarmalar ! emyi~ _mahkem.es~ -~aşmu - ruz tahsiaatlarını, bir kısmı da tama
yetİ§crek elinden jileti almıtlar deıumumılık muavınl'._gıne. ta. mn keatirmekte bulunmuşlardır. E
dır. Nümayiı mahiyetinde olan yin edilen İstanbul muddeıumu yüp ve B"!iktaş şubelerinden maq
bu yaralanma vak'ası üzerine milik muavinlerinden Niyazi larını alan inhisarlarclaki mütebitle
merkum hakkında aynca tahki Beye .yeni memuriyeti tebliğ e- ı rin yal~z takaüt maqları verilmek-döviz olması ve berrı Avrupa Okuma bilmeyenleri 

Bari sergisine 
iştirak edenler 

dan birçok mübayaa e~irl~rı 
gelmesi piyas~nm . ~aalıyetını ı 
teşJit eylemiş~•;· Dıger taı:af • 

imtihan kat yapılmaktadır. d"lm" t' le, tahsısatları kesilmektedir. Diğer 
ı ış ır. müteaddit tevzi ıubelerinde bu mü-

Dün tliplom•larını 

me,asimle aldıla' 

tan ticaret bılançosunda hasıl 
olan salah bu mali senenin iyı 

Mektebe dev~~ e1?'İ>'.erek oku-
zma bildiğtnı ıddıa edenler 

~a dy.a kadar maarif müdürlüğüne 
şım ıye . . I k 

Kim olduğu bilinmi- 20 seneye mahkum 1 ıekaiıterin üç aylıkları ıahaiaat1anıe 
yen ölü! I birlikte tesviye edilmemektedir. Bu 

oldu. 1 suretle bazı fubelerce tahsioatları ke 
bir surette' hitama ereceğini tah 
mine müsait bulunmaktadır. 

müracaat ederek ımtıhan o ma ta 
Millet mektepled şabadetnamesi 

:::..akta idiler. Millet mekteplerinde 
imtihanlar baıladığı için bu gibi mü
ı·acaatlar da mekteplere havale edil
mektedir. imtihanlar bu hafta so
nunda bitecek ve muvaffak olanlara 
tahadetname verilecektir. 

lh~iyar bi;.- adam, evvelki ak- silen aliıkadar mütekaitler, dün Def-
şam Fatihte, tramvay istasyo· Bundan altı yedi ay evvel terdarlığa müracaatla şikayet etmiı-

Bari beynelmilel panayırına Bu senenin umumiyetle birkaç 
iştirak eden müesseselere dün milyon liralık bi~ fazla i_le k

1
:

lhra~t ofisinde mera.siın~e i~ti panacağı zannedilme~~edır. -
rak dıplomaları tevzı edılmış. giltere dövizinin İngılız d~vlet 
tir. Bu merasimde ltalya tica· , eshammın tereffi_iün~ m~cıp ol 

nunda tramvay beklerken üzeri Eekişehirde bir aile faciası ol- )erdir. Bazı malmüdürliiklerinin ken 
ne fenalık gelerek birdenbire muş, Hasköylü Mustafa Beyin di içtihatlanna ve tefsirlerine göre 
yere düşmüt ve biraz son.-a öl. biraderi Hasan Efendiyi zevce tatbik ettikleri yanlış muamelenin 
müştür. İhtiyarın kalp sektesin si Melek Hamın zehirleyerek bugün yarın düzeltileceği ümit.!'.ılil-
den vefat ettig" i anla•ılmı•sa da mektedı"r. 

ret ateşaaı, İtalya ticaret odası muş olan salabet•, Hındıstanda Millet mekteplerine 
umum'i kitibi ve panayıra işti- yapılan ve yekunu eylülden .~u yapılacak yardım 

h Y Y öldürmü•tü. Melek hanımın üviyeti bir türlü tethis edile- Y 

meıniştir. Müddeiumumilikçe Hasan Efendiye zehirli bir baz 
müteveffanın fotoğrafları tek- lamayı kasdeo ve taammüden 
sir edilerek ımıüracaat halinde yedirdiği anlaşılarak muhake. 
gösterilmek üzere birer tane me neticesinde merkume yirmi 
polis merkezlerinıe dağıtılmış. sene ağır hapis cezasına mah. 
tır. İhtiyarın cesedi dün akşam 

rak eden müesseseler müdür ve güne kadar 40,000,000 İngıhz 
mümessilleri bulunmuttur. Top lirasına baliğ olacak olan alt~n Belediye Millet mekteplerini tef
lantıyı Ofla raportörü Akil Bey ihracatı sayesinde deva·~· etmış tişe baılatmııtır. Şehir meclisinde bu 
bir nutukla açımış ve İş limi~ed tir. Para veya külçe halındı: ~! mekteplerin eskisi kadar nafi olma
şirketinin tetebbüaile ıergıye tın için y~pılan taleple~, !ngılız dıkları hakkında geçen müzakereler
iştiraklerinden dolayı l_talyan lirasına n_ıabeten altın. ıçın .~eri den sonra vaziyetin esaslı suretle 
Ticaret odaaı ve delegesıne te. len prim ıştahası oldugu muta. tahkiki kararlaımıştır. Belediye mü-

kUm olmıu~ vehükümdetemyiz defnedilmittir. Y 

edilmişti. Mahkeınei temyiz bir 

koca katili kadın hakkında veri B vap fettitlerinin verdikleri rapor netice-
şekkür etmiş.tir. una ce lea&ı serdedilmektedir. Bu ta.. sinde vaziyetin iyi olmadığı görülür Mahkum oldular 
veren İtalya Ticaret at~§aS! leplerin 10 000,000 e baliğ bu- se belediyenin bu mekteplere yaptı 
Türk İtalyan müşterek tıcarı I k d' ğı yardım yeniden tesbit edilecektir. 

Şadan isminde bir klldını ka len hükmü tasdik etmiştir. 
• 1 . . f "delen'nden unma ta ır. k karakter erının aı Belediye Millet me teplerine senede 

- ' 

Muhabir mektubu 

Bursa da 
Buhran 

bahsettikten sonra İ§tirak eden ; Hint pamuğu 30 bin liralık bir yardım yapmakta-
müesıeaelere tetekkür etmit- dır. 

Memlekette 

Kaçakçıları ,, 
Tecziye 

tir. Bundan sonra diplomalar BOMBA Y, 6 (A.A.) - Pa- Ameli hayat mezunları 
tevzi edilmittir. Diploma ~la_n muk piyasası, faaliyetinde kon. 
müesseseler fUDlardır: İş_ lımı- grenin tesiri ve Hintli firma~a
ted, Tütün inhisar idaresı, S<;· rın İngilizlerle anlaşmaktan ım 
!im Manol el itleri müessese~~' tina eylemeleri sebebile, bir te
Hafız Mustafa mahdumu ~ıu- vakkuf görülmüştür. HükUmet 
esseseai, Hafız Rüştü ve Saı'? takip edilecel: usul üzermde mü 
biraderler halı ticarethanesı, tereddittir. Zira, Hint borsacı. 
Sanayi Maadin Bankası. !arı pamuk piyasasının hakiki 

Afyon vaziyeti 
Bu sene havaların gayri mü

ıait gitmesi dolayıaile afyon se 
riyalı az mikyasta yapdabilmit 
tir. Bu ve daha bazı sebeplerle 
afyon fiatleri yükselmektedir. 
Dün baroda on lira üzerinden 
kırk sandık talep olmut, mev. 
cut stokun fazlalığına rağmen 
satıcı çıkmamıştır. Fiatlerin da 
ha fazla yükaelı.-i mümkün 
görülmektedir. 

Rusların aldıiı portakal 
Dörtyoldan gelen haberlere 

göre Ruslar 300 kuruştan 40 
bin 500 sandık portakal almış
lardır. Halbuki evveke Rus mü 
bayaa heyetiyle Dörtyol tacir. 
lerl ıno kuruttan 90 bin sandık 
üzerine pazarlık keamişlerdi. 
Geriye kalan malları da azar a
zar alacakları haber verilmekte 
dir. 

' 
Fındık fiah düşüyor 
Gelen malümata nazaran fın 

dık mıntakalarmda fiatler dü!
mektedir. Trabzonda iç 58, ka. 
buklu 25 • 27 kuru,tur. Mıaır 
5, fasÜlye 5, yumurta çifti üç 
buçuk, yağ 95. 100 kuruştur. 

Merhun tütünler 

Tüccara ait olan merhun tü
tünlerden İstanbulda bulun""!-

. · lnhı !arın satın alınması ıçın • 
sar idaresi tarafından muayene 
!erine batlanmıştı. Bu tütünler 
den nısfının muayenesi hitam 
bulduğundan mübayaası İcra • 
dilmitşir. 

Ameli hayat mektebi mezunları 
cemiyeti Kadrolar Birliğinin i,gel et 
tiği binanın bir kısmını tutmuşlar 
ve oraya yerleımitlerdrr. 

Yeni seyyah geldi 

ur~tte kontröl edilmesinin Şehrimize 460 seyyah getir. 
:nünıkün olmayacağını . bey~ miş olan Colomboa vapuru dün 
etınektedirler. Kongrenın faalı. limanımızdan hareket etmiştir. 

t" şimdi lngiltere'den gelen Empress of Australya vapuru 
!':ahsulatı 'kimyeviye ~e meşru- dün akşam 400 seyyahı hamil 
bata karşı bir boykota) yapn:ıak olduğu halde limanımıza gel-

t . d tecelli eylemektedır. miştir. 
sure ın e ~===z~~==~~~~~====~== 

Poliste 

--·---
lhtısas mahkemeleri 

heryerde faaliyete geçti 
TRABZON, 5 - ihtisas mahke

mesi faaliyete baıladı. Pulatha.neli 
Mehmet isminde bir adamın üıtünde 
üç sigaralık kaçak tütün yakalayan 
polis Hasan, inhisar mürakibi Necait 
efendiler maznun Mehmedi salıver
dikleri iddiaıile mahkemeye verildi
ler. Bir gün içinde muhakeme neti
celendi. 

Memurlar vazifelerini auiiıtimal 
noktai nazarından altışar aya mah
kilm edildiler. Maznun Mehmet, 
tutulan kaçak tütünü kendi kullana
cağı cihetle, hafif para ceza11 ile tec
ziye edilmek için idare heyetine sev~ 
kedilmiştir. 

Bankalar tüccara ko
laylık göster

meğe karar verdiler 
BURSA: -: (Milliyet). - lktı.~a 

di buhran §8brimizde gun be ııun 
teairini ııöıternıiye bqlamııtır. Bu 

Bir kadını yaraladılar! 

ainzimam eden para sıkıntııı da 
ti;.ccarlarmıızı ıonıuz endiıelere ma
ruz bırakmıftır. Bankalar tamamen 
değilıe de hemen ~zde •'*•!'n d~e 
cek derecede krediyi keamıtl_erdır. 
B umünaaebetle cliln akıam tıcaret 
odasında mühim bir toplantı olmut, 
ıehrimizin bir çol<hardlccar 1~e f~nakbrika törleri söz alnut, aret ı mu ~: 
şalar olmuıtur.Bu toplantıdar, ve mu 
nakatalardan sonra tüccarla hanka
la arasında. anlaşmayı temin etmek 
...:....dile bir heyet t"§kil edilmit-

URF A, 5 - Kaçakçılığa kartı tir. Ticaretoda51 reiıi lsmail Hakkı, 
alınan tedbirlerden sonra kaçak de- fabrikatör Yusuf Ziya, iktısat müdü 

d •• posu halini alan kasabalann bofal- rü Mesut, ve keı-esteci Mehmet Nuri 

Kadıncag.., JZlll peşine UŞen VC OnU mağa başladığını bildirmiıtim. Son Beylerden müteıekkil olan bu heyet 
haberlere ııöre burad~ki ticaretha- bu sabah bütün bankalarr :Uyarel et 

h d t k• ? n,.ı ... --k miiılriil vazıyete düımüş- miş, faizlerin tenzilini, vadesi mün-- yaralayan ay U lffi. ...,. Bütün muomelelerini şimal, kazi senedatın üç ay müddetle tem 
_ .> .... ııİ Türkiye ile yapan mağazalarda didini istemitlerdir. 

k J iıç etmiş ve hüviyetlerini anlatmış bir aydan beri hi~ it yoktur Oda heyetinin bu talebi bankalar 
- Evvelki akşam iki a 

1~
1 

I tır. Tahkikata devam edilmek. Birçok ticarethanelerin kapandığı wafından da hüsnü surette karşı-
kişi takip etmiş ve birini 11 a• tedir. ve depolardaki malların Suriyeye lanmıı, faizlerin ten:r:ilile ••netlerin 

ın nakledilmesine başlandığı haber ve- · d ·· · ı tada yaralamışlardır. 21 yaş • temdidi mesel•ın e muaaıt ıart ar 
da Seher Hanım ile al'k11cl11şı Galatada yangın rilmektedir. dermiyan edilmiıtir. 

ı da Bir erazi ihtilafı Halkeuintltt 
Neriman Hanım Asrnaa tın Dün ak•am saat 14,40 radde. 
Ç k d• · ya ~ lZMIR, 6 - Kuı Adaaında eaki Hallı:evi hümmalı bir faaliyetle 

u urhanda Ali Efen ının - ler'ın ~e Tophanede iskele cad- M h t E t B ı 
d ' ] <ı adliye vekili a mu ııa . ey. e meniıine devam etmektedir. Bugü-

nmda çuval tamircisi ır er. Jesinde dokuz numaralı Yusuf hazine vekilliği arasında çıkan ıhb- ne kadar muhtelif şubelere binden 
B 1 k · t çık la"f tetkı"k edilmektedir. Ha:r:ine ve- '--la "···d d"I · ti" E f '-un ar evvelki a şam ış en lzzettı'n Efendiye ait ve Salo: ...,. aza """" e ı mıı r. n uıa a-
tık 5 1 a kiUiği bu arazinin metrülı: emvaldeu ll&lı olan ıube köycülük ıubeıidir 

tan sonra ustalarının a ıp ~ mon, Y odan Efendilerin müste olduğunu bildirerek _mevzuu baba a- Güzel san'atler ıubeıine olan rağbet 
zarındaki evine gitmek üzer cir bulundukları makara fabri. razi müsteciri Jbnıhım çavuıtan da- te ııünden ııüne artınaktadır. Evvel 
yola koyulmu~lar. Bunların ar· kasının u··st katından yangın çık va açmııtır. Be 1 h'bi ki akıam Halkevi s...ı.e. Mlonların 
k k · · beli · r Mahmut Eaat Y ma •• 1 11- da ıehrimizin maruf musiki pnaala-
asına Öprüden üç kışı rı mışs~ Ja itfaiye derhal yetişe. fatile mahkemeye giderek arazinin nndan Dr. Münir Halil, ecuco Ah-

ve arkalarına takılırlar. Bu es- • d miras teklinde intikal ettiğini, haya- met Tevfik, muallim Sadi ve Necati· 
rek sirayetıne mey an verme- ""f'H mfö" dl dlö nada S t d k d · k' ha· böyle hiç bir to • Y r u r Y a-.ıer tarafından aamiin ü~-'nde aa o uz ur ve ı ı d 50··ndu··rmu·· •tür. Bina 12 bı'n • " 1 · "'dahil - 7 • - .. K . en Y tında kalmadıgını soy enuı, mu iyi bir tesir ve intiba huıule ııetire• 

mm apıiçi tramvay yerıne · t lı olduğundan tah 11fatile hazine aleyhine davacı mev- müvafffakiyetlj bir konser v.....:'-'--
kadar gelml'clerdı'r. 1- şte bura'a " Iı'raya sıgor a · '' _...,..,. • " 1 k d küne ııeçmıtur. tir. Sahne heyeti de h ...... etli bir ıe-
bu üç ki~iden biri Seher Hanı- kikat yapıma ta ır. Hazine vekili Cevdet B.., Malı- kilde mesaiaine devam etmektedir. 
mın üzerine hücum ederek bı- mut Eaat Beyin göıterdifi veolkala- Dün aktam bütün muallimlerimiain 

kl - tetkiki idn davanın talilunı iıt. '·t" kil üh' ı..:_ • ti' ld ça a omuzundan ag"ır surette f' • k'I' --· • .. ıra e m un """ ıv ma yapı L ı k Tütün O ısı teı 1 1 di. Heyeti hikime bu telılifi kabul Bu içtimada Halk fıırkaaı viliyet ida 
yara ayara kaçmışlardır. Se- etti. Mahmut Eaat Bey bu 80 dönüm re reiai Hulıial Bey Halkes-!erinin 
her Hanım hastahaneye kalclı- ld b' t'"t·· f' · t tük eraziyi altmıt seneden bwi ail•i mesai tarzı etrafında kıymetli bir 

1 ıstanbu a ır u un o ısı eı .•... ba -~ 
rı mıştır. Dün İhsan isminde bi d B h nin tasarruf ettıgıru 15 t ..... ecefini nutuk irat etmlı, bu huıuata irfan 
- yak 1 k'I" ~u·· •u"nülmekte İr. u usus .. 1 ektedir d ehberleril ··-=-• rı a anmış ve hastahanede ı 1 o , t soy em · or umuzuıı ıı~ r e _,..,.. 
ınüvacehe edilmiştir. Seher Ha ta Tütün inhisar idaresile ,bra. Manisa kongresi hubiihaller yapılm11tır. 

Vili·yette 

Bir 
içtima 

Dün kaymakan1lar 
toplandılar 

Dün bütün İstanbul kazaları 
nın kaymakamları Vali vekili 
ve muavini Fazlı Beyin riyase
tinde toplanmıştır. Bu içtimada 
idari hususat görütülmüştür ve 
18.zım gelen mukarrerat ittihaz 
edilmi,tir. 

Defterdar teftişte 
Defterdar Mustafa Bey eltin 

malmüdürlük ve şubeleri gez. 
miştiı<.. 

Müsakkafat müfetti~i 
Keşaoa gitmiş olan müsakka 

fat müfettİ§İ Ali Rıza Bey gel
mi,tir. Beyoğlu bina müsaka
kat itini teftite başlayacaktır. 

Yerli fidan yetiştirilecek 
Yeni te§ekkül eden Bağcılar ce

miyeti idare heyeti intihabatı için 
bugün Şamlı hanında bir içtima ya
pılacaktır. Cemiyet muvakkat reisi 
Lutfi Arif B. in verdiği izahata gö
re, cemiyet nizamnamesi taıdika ik
tiran etmiştir. Bugünkü içtimada, 
faaliyet tarzı kararla§brılacak, cemi
yet bilhassa hariçten getirtilen fidan 
ların ithalatma mahal birakmamak 
üzere bu fidanların memleketimizin 
mümit iklimlerinde yeti,tirilmesini 
temine çalışacak, bağcılar arasında 
teıaniit vücude ıetirmeğe gayret e
decektir. 

·---··········-··--·-·-·-·······---
olmuıtur. idare heyeti intihab.ını mü 
tealup Sanayi mektebi müdürü Salih 
Şevket Bey mesleki konferana ve tec 
rübelerinin ikinciıini yapmııtır. Çok 
istifadeli olan bu konferans muallim 
ler üzerinde hüsnü tesir huaule getir 
mit, mi;tenuıdi alktılara mazhar ol
nıuıtur. 

K11ç•kçılık 

Kaçakçılıkla olan mücadeleye ha 
raretle devam eılilmektedi.-. Şehri
mizde buna ait çok kısa fasılalarla 
miiteaddit davalar rüyet edilmiıtir. 
Yalnız bir ay zarfında mühim mik
darda •rar, tütün ve aiğara kiğıdı 
yakalamnıtbr. Evvelki gün m"§hur 
kaçakçılardan Selma ve Hatice İınıin 
deki kaılmlar ıı.. yaıkalanmıt, kaçn-
makta olduldan tütün ve aigara ki
f1tları miiaad....., edilerek adliyeye 
teallm edilmit, yapılan m11hııkeme 
neticesinde b.- ikisi de altr§&r aya 
mahkum edlhnit, derhal tevkifhane
Y• cönderilmiılerdir. 

Ka, 

Belediyede 

Çocuk 
Bahçesi! 

Bahçe lstanbul tara
fında yapılacak 

30 bin lira sarfı ile çocuk bahçesi 
teaisi ıehir mecliainde kabul edil. 
mitti. Bu huıuıta belediye heyeti 
fenniye müdürlüğü tetkikata ba§la
mııtır. 30 bin lira sarfı ile bir tane 
çocuk bahçesi yapılacak ve bahçe 
her türlü asri ve 11hhi şeraiti haiz 
olacaktır. 

B.hçenin Beyoğlu cihetinde de
ill İstanbul cihetinde yapılması mu
kw: ı eı dir. 

Yol parası ve memurlar 
Viliyetle belediyenin tevhiılinden 

sonra merkezdeki memurlardan mü
him bir kısmı tubelere naklolun
mutbar. 

Şubelere verilen memurlardan 
yol para11 tahsili, yeni v~etten 
ııonra mütkilat peyda etmiıtir. Kay
malramlıklara bir tamim gönderile
rek henüz yol parasının birinci tak
sitini venniyen memurların listesi 
İıteomiıtir. ikinci taksit zaman1 da 
geldiği için ikisi birlikte alınacaktır. 

Küçük Kemale yardım 
Tedavi için belediye tarafından 

Almanyaya ııönderilen Darülbedayi 
artistlerinden M. Kemal Beyin Yan
niç kliniklerinde tedavide bulunduğu 
belediyeye gelen mektuptan anlaşrl
mııtır. Artisti muayene eden profe. 
sörler klinikte bir kaç ay tedaviye lü 
zuın gösterdiklerinden belediye, Ke
mal Beye daha bir miktaı- nakd. 
muavenette bulunacaktı ... 

Darülaceze doluf 
Kıt münaaebetile Dariilace:r:enin 

mevcudu çoğalmıştır. Darül~cezeye 
iltica edenlerin adedi bine baliğ ol
muftur. Dariilicezeyi himaye komi
tesi yarın ikinci Vakıf handa içtima 
ederek -verilecek müsamerenin pr0 • 

grıuninı tesbit edecektir. 

Hamal işleri 
Hamal işlerini tetkik eden husu. 

si komisyon mesaisine devaın etmeli 
tedir. Vaziyetin iyice tetkiki için ik 
ay iskelelerde hamal becayişi ve y!!. 
niden tayin yapılmıyacaktır. 

Bir tavzih 
lstanbuJ Belediyesinden: 
Gazetenizin 6-2-932 tarihli nüs

hasında Galatada vukua gelen yan
gına dair intişar eden yaırnrn ( Gö
renler anlatıyor) başbklı bendinde 
merdivenin ters açıldığı ve denizdcr 
su almak akla gelmediği hakkındak: 
iddia calibi dikkat görülmesi~> bu 
bapta tahkikat icra edilmiştir. 

T erkos musluklarında su buluna 
mama11 ihtimaline binaen İtfaiye ku 
mandanlrğının ihtiyatla hareket ede
rek makineleri doğrudan doğruya 
deniz kenarına gönderdiği ve yan
gın yerine gelip sulannı sarf edeıı 
üç arazözden ikisi hemen rıhtııne 
sevk biri de yangın yerinde sarnı~ 
gibi istimal ve ancak bu suretle faz. 
la su temin edildiğj iç.in fırtınanın 
ıiddetine rağmen bir facia olmak is. 
tidadrnı gösteren yangının söndürül 
mesine muvaffakiyet hasıl oldt>ğu 
anlaşılmıştır. 

Merdivenin ters açılmasına esa
sen. i_ınk~n olmadığı cihetle bu bap
takı ıddıa tamamen hilafı hakikattir. 

Keyfiyetin ayni sütunda tavziher. 
neşredilmesini rica ve bilvesile teyi
di hürmet eylerim efendim. 

150 kilo 
Olaca ki 

--~-

Şişmanlar 
huna 

cemiyeti 
çalışıyor 

'~isi 

Şişmanlar cemiyeti, kış ııeldi ge 
leli faaliyetten kalm•t görünmekt<> 
dir: Cemiyet reiıi Akif B. bunur. 
doğru olmadığını iddia ederek demiı 
tir ki: 

- ''K•• ta, yaz da !İŞmanlara bi 
rebirdir. Yaun Avrupa'ya ıeyahıt 
tertip etmek, bir tenezzüh yapmal 
iatiyoruz. O %amana kadar i.zamız
dan pek çoğu birkaç kilo daha alını 
ya çaJıtmaktadır. Ben f&hsan bu ki.\; 
vücuduma 12düzine tüp yumurta ~ 
rm şirinsa ettirdim. 20 okka da ba
lık yağı içtim. Bu oayede 140 kiloyu 
buldum. Hedefim 150 kiloyu bulmaı. 
ııiımanlıiın bir çok faydalarını tama 
men elde etmektir." 

Y alovada bir suiisti01a' 
Seyrisefain müfettiıleri idarenin 

Yalova kaplıcaları müdürlüğünde 
bir suüatimal meydana çıkannışlar 
dır. Tahkikata devam edilmektedir. 

nrm bu olm d • 1 f' · tetkikat icra etmekte. M il" l le • 
a ıgını söy emış, cat o ısı . . . MANiSA, - Yalanda kayın.akam ııa ım "'' ongrwıı Kadınlar bı'rlı'ğı" Yalnız kend. · · Of memleketı - Kar iki ıündenberi bütün mep-ısını cuma günü tah dirler. Tütün ısı 'h • ve nahiye miidürlerinln iıtirakile vi- Dün akf8Jll Set bapnda Mıı- ııuliyetile devam ediyor. Yeıil Buru , 

Londra borsası 

kir eden ötekiler arasında bunu . d t""tün ziraat ve ı racı ve layette bir kongre akti mukarrerdir. allimlerbirliği salonunda Muallimler kamilen beyazlara bürünmüt bir pıyangosu LONDRA' 6 (A.A.) - Bir . . 
,;ok amillerin mürafakatı, geçen 

1 
~ 

: 

' 1, 

ı: 

' 

haftanın faaliyetini teı:y~t ~e 
takv;,," ..... """;@ u;o, hu .amıllerın 

da, gördüğünü ilave etmiştir. mız el ~ ize ecnebi memleket Bu kongrede müznkerata esaı ola- birliğinin senelik kongresi akdedil- manzara arzetmektedir. Gün begün Kadınlar Birliğinin piyangosu 
Seher Hanım bu şahısların ı"sı'm tütün erım . . . cak maddeler üzerinde vali Fuat B. miıtir. Kongre heyecanlı olmuş bir artmakta olan karın milnakalitı inici ayın on betinde Halkevinde çekile- ,, 
1 · · b'I ''~'...:·ı......ı.. '-~-ını··ıbıhr·~~Jb~u~l~u~n~m~a!s~ı!g~ı~b~ı ~ıs::..J.~d~e~v~ai~r~r~ü~e~sa~ı~il~e~k~a~y~m~a~k~a~m~v~e~n~a~hi~·~·l.&·Q'lr..ı·~ ·ı:aı·~·"L.ı:kAf.uı·a·.., .... h'teli-·if..l~~u·.J.....,.~•·.....,.,.....,u-ı....·ı....oı.ru·.ı...·..ı....ı·ı.-.J..~·....,-.;.....s.u~·.~~-;...,~·~~·1aı:...ıae•-~-..ıu.ı -'"~-..1111L"ıı:...-~~'w.J erını ı mediP:i i f ı, • ·-'·-· 
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için orada kullanılan ölçü her 
halde bizimkinden bqka bir 
§ey!. Amerikaya dair okudu
ğum yazılar beni bu memleket 
ahlikiyatı hakkında adeta ted
hiş etti. Vakıa 100 milyondan 
fazla nüfuau olan ve içlerinde 
İngiliz, Alman ve ltalyan ka
nından gelmiş her türlü unsur 
bulunan muazzam bir kitlede 
her çefit adam;ı rastgelinir. Be 
nim takıldığım nokta bu değil. 
dir. Amerikada d•inyanın 
hic bir yerinde teaadüf 
edilemeyen ~ekilde cü-
rümler yapılır, Orada çocukla
rı, kadınları ve adamları kaçı-l rı~lar. ._fidye İster ve alırlar, 
mıtralyozlü çeteler güpe gün
düz banka basar ve soyarlar. 
Polisle şehir içinde muharebe 
ederler. Bomba, lağım atarlar .. 
Kaçakçılık muazzam b;r şebeke 

Gelen evrak geri verilmez - ' olmu,tur. Bütün bunlar tabii 
Muddeti geçen nüshalar !O kil I be,, on, yüz mücrimin tek ba,ı
ru tur. Gazete ve matbaaya ai, / na yapabileceği şey değildir. 
işler için mudiriyete müracaat ı Anb.,ıhyor ki; orada cemiyetin 
dllir. Gazetemiz ilanların mea\,. neıci böyle ufunetleri besliyebi 
ıyetini kab:.1 etmez. ı liyor. 11------------• Ahlak ve kanun telakkile .. ·i, iş 

ı tellikkileri, cinayet ve sirkat 
BUGÜNKÜ HA VA 
Ye~lkGJy Askeri RaS<Jt merke· 

zinden aldığmuz malumat~ nu:ı

ran bugün bava ekseriynle bıı· 

luılu, rüzgar mütehavvil esecek
tir. Dün tazyiki nesimJ 765 mili
metre, en ia2la srcakiık 7 v~ ~n 
dZ sıcaklık ta J der~ce idi. 

lflCLE~ 
(Lindberg) 
Çocuğu 

• 
ıp 

Bizim gazetelArde ıpi sapı 

belli olmadan haoer neşretmek 
öteden beri adettir. Hele dıfarı 
memleketlerin haberleri .• 

mefhumları biribirine karışınca 
eski dünyanın telakkileri'1e uy
muyor. 

MlLLIYET PAZARTESi 7 MART 

Dimyata giderken 

Kundura ustası G~spard Metrot 
sekiz seneden beri evlidir. Kör ve 
meflüç olmadıktan sonra bir koca
nın izdivacından İki bin dokuz yüz 
ıekıen dört gün sonra karısına sada
kati inanılmaz bir şeydir. Ga•pnrd 
2 mayısta evinden çıkarken şöyle 
dü,ündü: 

- Acaba bizim karının haberi 
olmadan ... 

Dükkana gidinciye kadar da pat
ronundan bir kaç saat nasıl izin ala 
bilec~ğini düşündü. Hemşiresinin 
düij-ünün.e gideceğini mi söylcıe? 
Mümkün değil. Patronu hemtireıini 
olmadığını biliyor. Büyük pederinin 
cenaze met."aıiminde bulunacağını 
mr söylese? Mümkün değil! Anadan 
ve babadan büyük pederlerin çoktan 
vefat ettiklerini biliyor. Her adamın 
ikiden fazla büyük pederi de olmaz 
ya!. 

Dükkanın kapraını açıncıya kadar 
yirmi tü,.Jü uydurulacak bir veıile 
düşündü. Hiç birini beğenmedi. 

Patronuna: 
- Efendim, bana iki üç ıaat izin 

verin , karımın haberi olmadan .. llh .. 
diyemezdi ya! 

F nkat tam kaprdan jçeri girerken 
kafaaında bir ilham kıvılcımı çaktı: 

- Patron, dedi, sizden bir kaç 
aaat İzin almak istiyorum. Neden•e 
içime bir kurt girdi, kanından fÜp
heleniyorum. O, beni şimdi burada 
iıimde zannediyor. lzin verirseniz, 
gidip taraııut edccetim. 

-2-
Metrot'un çalıştrjjı kundura ma

ğuasrmn sahibi M. Bernard iyi bir 
adamdı. 2 mayısta öğle üzeri Metrot 
dükJaına geldiği zaman, patron şöy 
le diiJündü: 

- Bizimkinin halinde bir ıüku
net var. Demek ki §Üpheleri yerinde 
değilmiş. Buna ben de memnun ol
dum. 

- Fransızcaoan -

uydururdu: 
-4-

Haziran geçti, temmuz geçti, 
ağusto• ıeı;ti. Eyllıldeyiz. Met· 
rot yeniden iki ıaat izin almağa ça
lrştığr sırada patronu dedi ki: 

- N;ısıl oldu da böyle bir kadın
la evlendin, bilmiyorum. Fakat hem 
ıenin iç.in, hem de benim icin bu va 
ziyete artık bir nihayet vennek ze
manı gelmiıtir. 

- Elbette .. Bende onu iatiyorum. 
Patron biraz tereddüt etti ve son 

ra dostane bir lisanla anlattı: 
- Benim ba!kalarının İ§ine kant 

mak adetim değildir. Fakat senin hu 
meselenin içinden çıkamıyacağrnı an 
ladrm. Bu nevi vaziyetlerde kocalar 
hakikatr her kesten sonra anlarlar. 
Onun için ben gizliden tahkikat yap 
tırdrm ve hepsini öğrendim. Senin ı 
NestOI' isminde bir arkadaım varmıoı
fıte azizim, o arkada§ bilcfiiin adam 
yok mu, üç seneden beridir .. Üstünü 
anladm ya.. 

Metrot aandalyaaına yıkıldı. Pat 
ron onu teaelliye çalıtarak devam 
etti: 

- Metrot, bunlar olağan şeyler
dir. Cesaretini. muhafafza et. Karın 
la Neator'un bu alqam saat bet bu
çukta senin evde randeviileri var. 
Saat timdi üç .• Bqe kadar çalı1. B~ 
buçukta her ikiıini de yakalarorn. 

irtihal 
Doktor Otiman Şerafettin Beyin 

ve Kız M.ı.!Mlim Mektebi ve Üskü
dar Kız Senay< Metk.ebi muaJ]jmk
rin,d.,n Dündane Hanımın pederleri 
Ankara Elektrik Şirketi Müdür 
Muavini M iilierıdia Süleyman Sır

n Beyin kayın pederi Bulgar•mn 
dahilinde Ha.köy tehri · eşrafından 
baytac 'Mehmet Ali Bey vefat et
mi tir. 

1932 

( La cbauve Souriı ) 
filminin 

Fraoıızca kopyesi 

Artistik'te 
görmelidirler 

Tel. B. O. 2851 
tedarik 

Bugün program 
lstanbul - 18 den 19 a kadar gra

mofon, 19,30 Vedia Riu Hanım, 

20,30 Darülbedayi temsilleri, 21 Ze
ki Bey, Belki• Hanım saz heyeti, 
22 orkeet.ra. 

Belgrat - (m. 4298) 19 Fransrz
ca ders, 19,30 jilmıastik, 20 milli ~r 
kılar, 20,35 Pu.cbkin hakkın.da kon
ferans ve orkestra, 22,35 haber.Jer, 
22,55 konser. 

Bükrt!§ - (394,2m.) 19 musahabe, 
19,4 gramofon, 20 hafif musiki, 20,30 
konferans, 20,45 şarkr, 21,12 hafif 
musiki, 21,45 radyo jurnal. 

Buda.peşte - (550,5 m.) 18,30 Al
maca ders, 19 konferans, 21 opera 

SiNEMALAR 

YARASA 
( Fledermaus ) 

filmin 1 

Almanca kopyesini 

Opera' da 
görmelidirler. 

Tel. B. O. 3088 
ted ri '· 

-ILL€1\ SALL Y 
Zengin, renkli mizanseni" 
bir operettir. Mümessilleri 
METROPOLİT AN OPE
RASININ meşhur tenoru 

ALEXANDRE GRA Y 
ile Metropolitan Oj)eras .
nın meşhur dansöz ve 

mug anniyesi 

MARIL YN MİLLER 
150 dansör, Meşhur AL
BERTINE RASH baletin 
den 36 girls ve büyük 

l:
~akiyetler kazanmıı 5 arkı. Büyük gala olarak 

Öntlmlizdeki perşembe akşamı saat 9,30 da 

MAJİK SİNEMASINDA 

Günün birinde görürsünüz: 

işte Lindberg'in daha süt 
emen çocuğunun kaçırılması da 
bunun bir nümunesi. Dünyanın 
en muazzam ve en medeni şeh
ri: Nevyork. Altı, yedi milyon 
nüfus .. Dünyanın hiç bir yerin
de görülmeyecek kadar inti
zam, refah ve bütün bunlarla 
mütenas'p katı yüreklilik. Ve 
kanun tammamazlık ve ha} tız 
lık.. Vak'alar bize göste.-iyor 
ki; Amcrikada kanundan kur
tulma yolunu bulursa bir ada
mı öldürüp, bir evi yakıp, bir 
bankayı uçurup servet edinme
yi vicdani ve ahlaki ölçülerle 
değil iş ve yaşama ölçüleri ile 
ölçenlerin adedi, diğer memle
ketlerin mücrim adedi niıbeti 
ile kıyas kabul edemeyecek ka
dar geniş! 

Çok geçmeden, içine kurt giren 
bir kocanın öyle kolayca ıükunet bu 
lamıyacağını llnladr. Çünkü Metrot 
bir müddel •onı·a dedi ki: 

Ceruız<ei Pazarteııi günü Emir
ganda Safsaf sokağında kiin hane
sinden k.aldrrılarak namıur öğle 

•akli Bebek camii şcrifmde eda e
dildikten sonra Rumelihisarında ka 
yalarda Makberi ma1161WMına def
nedilecektir • 

ork.:etraıomın kontıeri. 1-----------------------------
"Amerikanın falan · zırhlısı 

yüzdürülmüstür.'' 
Yahut: 
"Filanın sıhhatinde salah gö 

rülüyor" 

Amma o zırhlının kazaya uğ 
radığını veya o adamın hasta 
olduğuna dair evvelce bir hava 
dis verilmiş değildir. Böylece 
damdan düşer gibi bir vak'anın 
orta yerinden malumat alırız. 

İşte Lindberg'in çocuğu 
meselesi de böyle oldu. İki gün 
evvel okuduk: "Lindberg'in 
oğlu henüz bulunmamıştır." 

Ve arkadan gelen haberler
den de anladık ki; Amerikadan 
Avrupaya birinci defa olarak 
tayyare ile geıç~ye muvaffak 
olan ve daha pek yeni evli meı 
bur Amerikalı tayyareci Lin
dberı'in küçücük çocuğunu 
çalmı,Jar ve iade etmek için 
babasından 50,000 dolar yani 
100,000 liradan fazla bir para 
İatemiıler. Zabıta bili çocuğun 
izini bulamamı§. 

Bilmem nedendir? Benim A
merikanın çok teri terakkisine 
kartı hafif bir itimatsızlığını 
var. Amerikalılar ilim adam
lar, mütefennin adamlar, müte
şebbis falan filin. Lakin bir 
teYleri eksik.. Evveli tarihleri 
yok. .. Saniyen tarihin bir mille. 
te verdiği olgunluk yok!. Mi.
nevi cihetlerde başka milletler
de görülmeyen aykınlıklar A
meı-ikada görülür... Fenalığa 
kartı cür'et var. Fena telakkisi 

Lindberg'in yavrusunun ka
çırılması hareketi ve buna ben
zer şeyler bizde olsaydı, alem 
aleyhimize söylemedik söz bı
rakmazdı. Amerikada olunca 
bundan Amerikalılara hiç bir i
tap hissesi düşmüyor .. Dü§mÜ
yor amma, küçük bir bebeğin 
hayatını tehlikeye koyarak ba
basını soymak vak'aama artık 
Afrika ve Avusturalyanm nim 
vah§i kabilelerinde bile teıadüf 
edilmezken bunun Amerikada 
oluşu Amerikalılar için pek ifti 
har edilecek şey olmaJığında 
da şüphe yoktur. 

İşin en tuhaf ciheti Nevyork 
piskoposunun, çocuğun bulun
ması için kiliselerde halkı dua
ya davet etmesidir. ihtiyar ana 
larmıız dikit İğnesi, ufak para, 
yüzük gibi yere dütünce bulun
maaı müşkül §eyleri kaybettik. 
leri zaman (Tezveren dede) is 
mile maruf ve muhayyel bir 
kuvvete dualar ederlerdi .. Yir
minci asrın maddi tekamül kay 
nağı olan Amerikanın, Lind
berg'in çocuğunu bulmak için 
büyük annelerimizin diki, iğne 
ıi bulmak için tatbik ettiği usul 
den ileri aidememesi garip de
ğil midir? 

FELEK 

Zayi - 28 sicil numaralı arabacı 

c hliyetnamemi zayi ettiğimden ye
nisini çıkaracağım. Hükmü yoktur. 

Arabacı IS'JIAIL 

Milliyet'in Edebi Romanı: 31 

GÖZY ASLARI!. 
Etem ızzı::r. 

- l.ıdeceğım. ne de bu itler baıuna &elıeydi. 
lıime kanımaınalısın !. ı Peritan oldum.! 
Fedakarlıktan çekinen bir a- - Vay bunu söyleyen ıen. 

:lam değilim.. misin?. 
Senin için nelere katlandım. Der gibi yataktan dııanya 
Ben ıon sözümü söyler söy- fırladı ve .. bir makine gibi al>y

lemez, üzerime atılacak aibi ye !emeğe ba,ladı: 
rinden kalktı; bağırarak: - Demek beni ıevmen fela· 

- Hep bana bunu söylüyor- ket oldu!. 
sun. Fedakarlık, fedakarlık. Ye Pi,maoıın ?. 
ter artık; biliyorum. Fedakar. Ben fazla geliyorum!. 
lık yaptın. Karını bıraktın, ço- Seni sıkıyorum .. 
cuğunu bıraktın. Bana geldin. Ba,mın beluıyıml. 
Fakat, ikide bir bunu başıma Tepiniyordu. Hiddet ve aaa-
kahmakta ne mana var?. biyetin hiç yer bulmadığı o 

Dedi. Yüzü sapsarı olmuş- güzel, eriten, öldüren, ıürükle
tu. Gözleri büyümü~tü. Onu yen gözlerinde timtek fırtmala 
hiç bu kadar hırçın, sinirli gör n eıip savruluyordu. Ve sesini 
mcmiştim. Ben de hırçındım. yükselle yükselle adeta haka
Ben de sinirli idim. Ağzımdan ret ediyordu: 

- Patron, açık konuımak iste~ 
rirn. Geçen gün bir ıey keşfedeme
dim. Fakat düıündükçe, vesvesele
rim büyüyor. Bu, böyle devam ede
mez. Hakikat neyse öğrenmeliyim. 
Aklım fikrim orada iken burada da -----::---------
çalışamıyorum. Onun için bana bu 
aün iki aaat daha izin Yerin. 

15 ve 21 mayısta Metrot hep ye
ni metresini düıünerek izin kopanna 
ia savatıyordu: 

- Patron, ben çok bedbaht ada 
mım. HiJa iıin iç yüzünü anlıyama
drrn. Bugün içimde bir hiasi kablel
vuku \•ar. Mutlaka bu meseleyi hal
ledeceğimi zannediyorum. Ne olur, 
iki ş:ıatcik izin verin. 
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H aziranda dükkan sahibi artık 

söylenmeğe baıladı. Metro! şüphele 
rinin artık kanaat haline geldiii'.ni 
söylüyordu. Bu dcla da dedi ki: 

- Yalnız herifin kim olduğunu 
öğrenmek !bun. Talik davasını ...,._ 
kıt türlü naaıl açanm. Ne olur iki sa 
at daha izin verin: 

ZA Yl SIGORT A 
MUKA VELENAMES1 

"BOZ MıRT,. Türkiye Umum 
Sigorta Şltkttl nezdinde 1000 Türk 
liralık bir 'kıt';ı bayat &i.j[oruu.ı ak
detmiş ol<ııı> olbaptaki 1135 nwnara
Jı Sigorta mukavelenamerni bu kere 
zayi etmiş olduğum cihetle bwı.un 
bir kıt'a nüshai saniyesini alac;ığnn 
dan mezkl\r hayat sigort;ı mukave
lenamesinden müteveıUit hukukumu 
kimseye devretmediğıimi beyan ve 
zayi ol.an işbu mu.kaveleıııımenin .zu 
hürul11ia hiç bir hükmü olmayaca-
ğını il8n ederim. • 
Keşan kazau arıui tahrir memuru 
Salih Bey mahturnu Mehmet Halit 

Roma - (441,1 m.) 20,15 gramer 
fon, 21 aenfonik konııer, 22 moda 
bakkmda musahabe, 22,10 hafif mu
aiki. 

Vıır~ova - (1411 m.) 19,35 gramo
fon 19,45 l'adyo ju.m.ı, 20,15 Mika
do o,pet>eti, 21,45 viyoloılKI kon.
ri, 22,30 radyo jurnal, 22,40 daos 
havalan. 

Viyana - (517,2 m.) 19,05 İngiliz 
oe ders, 19,35 habe.nler, 19,45 senfo
nik konser, 21,15 rn..ahahe, 21,45 
çingene orkestraı;r, 22 radyo jurnal, 
22,15 dans haval&rr. 

Düklr&n sahibi Meb'ot'yu kapı 
dıtarı edipte bekir ve itinde muk· 
elim lıir ifçi tutabilirdi. Fakat on ae
nedir diikkinında ~tan ve ahtlrit 
bir adamı da itinden çıkarmak iıt.,....; 

Ticaret lıJt!ri Umum Müdürlü
iünden: 30 İkinci Tqcin 330 wih
li kıanun hükümlerine göre Türkiye 
de .it yapmağa iziAli buJ&ınan İıı&i· 
!iz tabiiyetli. (İ&tıc:rn Karpot End 
Röz İndaatriz Limitit - E.tem 
Garpct A.nd R:iz lu.duetriH Limi
tıct) tirketinin :t..tanbu.l vekiJ.lez-i ------------! hu.kııııan Jemes F, Wlıittal, .Yelıııan 

y«du. 
Yine aabretmeğe çalıftı. Metrot 

izin istedikçe, artık bu defa verdiii 
iznin ıon olacağını dütünüyordu. 
Hatti naaihatlerde ediyordu: 

lstanbul İkinci icra Memurluğun 
dan: Bir borcwı tanini iatifası zım 
nrnda merhtın ve mahcuz olup San
dal Bedeswninde mücevherat şube
sine teşbir edilmek ürere bnakılan 
bir adet kıymettar pırlantalı y\iıülı: 
ve bir <le adet bur.osun şehri haJMı. 

dre Jipkin EferıodiJı:r baıiz aldulrlıu'r 
salfilıi~te binaen bu ka'e müracaat 
la kendilerin,d.,n birisile veyahut 
yekdiğerile müştereken vaz'ı imza
ya :;aıahiyettar olmak ve tirlııct nar 
mma yapacakları itJerdoen doğacu 
davalarda bütün mahlııeme.lıeroe da-- Yahu, biraz ıöyle ustalıklı 

davran. Kadının fendi ile haşa çıkıl
maz. Sen ağzrru açrpta armut pif, ağ 
:uma düt diye beklersen, sittin sene 
bu itin içinden çıkamazarn, bir yere 
..ı.Jan, bir tuzak kur, ne bileyim 

onuncu Per.jcmbc günü saat on be§- va edoc<ı, edilen ve üçiiru:ü tahııa 111-

ten itibaren Sandal Bedesteni mü- fatlarile hazır buJ.unmak üz.ere İn-

ben? 
Metrot'da bu tavsiyelere karşr: 
- -Bu defa mutlaka bu mesel.,_ 

yi halledeceğim, diye çıkar ve bittabi 
avdetinde yeni izinlere yol açmak 
için muvaffak.iyetsizliğine bir kulp 

Cavit te, Rqat ta, Turııut 
ta ıenin gibi değil mi idil,.,? 

Ve .. küfür edivordu: 
-Adtl. 
Rezil .. 
Bayağı 
Alçak.. 
Fena halde kızdım, tepem 

attı, nıe yaptığımı bilmiyerek: 
- Artık hallettin!. 

cevlıerat ubesinde ikıinci açık ut
trrma ile kat'iyycn satılması mukar
rer oldul:undan tali.plcrin yevm ve 
..aati mezkiird;.ı mahallinde hazrr bu 
Junmaları ve maJ.Jarı daha evvel gör 
rnek istiyenlcrin de :Mezat İdaresine 
mÜril-caatları lüzumu il.5n o1unur. 

Kan henüz kesilmemişti. Yüzü 
demdefitik olmuştu. Hiddet, 
belki de nefretinden moramıt
tı. Ka§lan çatılmıştı. Dudakla
" uzamıştı. O her vakit aülen> 
zevk, ıehvet, çıldırtıcı bir ha:ı 
ta,ıran yanakları pençe pençe 
kızarmıştı. 

- Yüzünden düşen bin par
ça kesilir!. 

Dedim ve.. yüzüne bir to
kat attım. 

- Tiılıhh utanmaz!. 

Dedikleri ifte tam Naran'm 
bu saniyesi içindi. Fakat, ben 

; ne yapacaktım. Kendimi dinle 
Kaba 
Vahıi •. 
Diye doğru lavumanın nqı

na ııitti. Burnundan kan &eli
yordu. Onu böyle ııöriiııce fa• 
ıırdım. Korktum, ne yapacaiı
mı bilmedim. 

- Çok fena yaptmı .. 
Diye kendi kendime dütüne 

dü,üne yanma aittim: 
- Naran •. 
Dedim, elimi tel tel alnına 

dökülen ipek saçlarına götür
düın. 

- Çek elini hayvan .. 

yordum: 
Üzülüyordum., 
Seviyorduın !. 
Kızıyordum.! 

Dövmek istiyordum-. , 
Okşamak istiyordum!. 
Nefret ediyordum .. 

Bütün bu tezatlar içinoe çır
pınıyordum. Amma, en çok ga 
liba tartının sevgi tarafı ağır 
basıyordu. Bir daha elimi uzat 
tım. Bir defa daha: 

- Naran .. 
Dedim. Bir defa daha saç

larını okfamak, gönlünü almak 
· tedim. Yine elirni itti. Yine 

giliz tebaasından (Artür La Fon
t.en) ve Çckos.lovakya 1:Cbaaemdan 

(Şatı! Salzer) Efendileri tayin eyLc
diğini bildinni~ ve Jbım &'Olen ve-
11il<ay1 venniştıiif. Key,fi}"Ct kanunt 
hükümlere muvafık görüLnıüş ol
makla iJ~n oıunur. 

- Bırak .. 
latemiyorum !. 

Çek elini .. 
Seni tanımıyorum!-
Seni görmek istemiyorımı!. 
Sen vahıisin, kabasın, hay-

vanım!. 
Dedi ve bütün şiddetile ko

ca bir küfür savurdu: 
- Euek!. 
O zaman ben de kendimi tu 

tamadım. 
-Enek ha! .. 
Dedim, suratına bir tokat 

daha attım. Söylene ıövlene o
dadan çıktım: 

- Terbiyesiz! 
Vefasız .. 
Kalpsiz!. 
Ve .. hükmettim: 

- Zaten, bütün kadınlar 
böylesiniz!. 

. 
Dairede çok 11kıldmı. 
Manzara hiç gözümün önün 

den gitıniyordu! 
İyi mi yaptım, kötü mü yap

tım? Bilmiyordum! 
Sonu ne olacak?. Düsüne-

••••-••Bugünden itibaren .Şehzadeba~rnda -------il 
Hilal ve Milli 

Sin.emalarda zengin bir programla ve Gala müsameresi olarak: 

ÇANAKKALE 
Türk ~caat ve hamas tinin unutu.lmaz bir cidali ve Tilrk tarihi 

keriyesini.n şanü şeref dolu altm sahife erl'Di teşkil eden ~li sözlü 
'?luazzam harp f,;,Jmj, 

Kiralık fevki odaları 
müştemil dükkan 

Fatih Kazası Mal müdürlüğünden: 
Unkapanında Haraççı Kara Mehmet mahallesinde Ü&kiıbi 

caddesinde atik 31 ve 31 mükerrer cedit 27 : 29 No. lı fevkinde 
odaları müştemH dütııkan kinıya verilecektir. Müddeti müzaye
de 22 Şubat 932 tarihinden 12 Mart 932 tarihine Mdar yirmi 
&ündür. Taliplerin saat 10 da Fatih Mal Müdürlüğünde müte
şekkil müzayede ve ihale Komisyonuna 12 Mart 932 tarihine 
müsadif Cumartesi günü müracaet eylemeleri. (641) 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil 

.AN".Ar.>C>LLT 
SİGORTA ŞİRKETİ 

T"'şıkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 

İş Bankasıdır 
Telgraf: 
İır.tiyaz 

Bilmiyordum. zor tafryordu. 
Muhakeme edemiyordum.. Kafamın içi bir mezarhK ye 
Karar vermıiyordum! • ri gibiydi!. 
Ve .. bu kararsızlıkla ak,amı Arabaya zor atladım!. 

ettim. . . • 
Konuturken böyleydim. Odamın kapısında mıithiı 
Muahedeyi imza edenler a- bir tereddüt ııeçird•"TI · 

raımdayken böyleydim.. - İçeride mi?. 
Daireden c;ıkarken bö:vley. Gitti mi?. , 

dim!. Ne yapıyor?. 
Karasız Beıni nasıl kartdayacak?. 
Ümitsiz Acaba hastalandı mı?. 
Bilgisiz Tekrar barıtabilecek miyiz, 
Periıan Ve.. hayatımda elimİ!l bu 
Yorgun kadar titrediğini, yüreğimin bu 
Ve., harapl, kadar sıkıldığını, ciierl • i 
• • • • lıu kadar kasılıp ezildiiini hiı-
GCSzlerimde ona tokat atı- aetm • tim. 

fım ve ajlatıfım.. Sanki ciierlerim toparla 
Kulaklarrmda onun: büzül aırtlağımm altında top 

- Hayvan.. !anıyordu. Etlerim cımb12la e-
Eşşek kiliyordu. Başım dönüyor, tir 
Adi 1 tir titriyordum!. 
Bayağı!. 1 

Diyifi .• Ağzımda: Eli:n ka;ının d mirini boş 
- Bütün kadınlar budur.. yere çevirdi. Kapı kilitli idi. 
Diye mınldanışımın iz ve ha Anahtarla açtım ve içeriye gir 

tıraları vardı. dim. Oda ubahleyin nasıl bı-
Bacaklarrm bütün bu acr, raktımsa öyleydi: 



Tarihi Tefrika: 67 

Sabatay Zevr 
I 

Sabatag, padişah tarafından · 
kabul edilecekti 

~n ziyade münakaıa edilen nokta bu kabulün 
nasıl olacağı idi? 

Fakaaı bU hususta kendiıini le dinini değiıtirmit gibi görün 
tenvir edecek kimıe yoktu. E. meği muvafık bulmut~? ... 
dirneye gittikten sonra Saba- Sabatay ölmiyec:ektı. Olum· 
tay Ze-t-iyi ilk ziyaret eden be- den kurtulduğuna emin olunca 
kimbaıı oldu. Sabatay merasim gene kendisinde bayatın kuY_V': 
ve teşrifat meselelerini uzun u- tini biaıet,ti: SabataY Zevıy~ 
zadıya öğnıoımk istedi. Hekim hekimbatı ikna etnıiıti. O artı 
batı dinliyordu. Fakat Sabata müslüman olmuıtu. • 
yın aldığı cevaplar pek müp- Y alruz ıu var ki ~abatıı:y 
hem kalıyordu. Tetrifat mese- kendi dostlarına ne soYlemıt 
lesi mühim olsa bile asıl naza- ise bunu namuskarane bi.r isti
r• dikkate alınacak cihet Saba- kamet takip ederek ~e ınan1~tay Zeviyi nasıl kabul edeceği- rak söyl_,.;•tir. Şimdi mese 11 

f _....,. . • ''M 
nin padiıah tara ından tayin e. dinini tebdil etınes!Dl ~-
dileceği keyfiyeti idi. Huzura sih" in ergeç tabi ~tul~ca~ı 
kabul edilmeden evvel "tayin e- manevi bir imtihan dıye ıddia 
dilecek cihetler Sabatay Zevi- d S batay Ze etmit bulunuyor u. a ..•. 
nin padiıaba nasıl hitap edece- vi bu suretle bütün yahudıligı 
g-; ve ksııdisi huzurda iken ne •_.ı· f- 1-t hiç kurtardığına eınimıı. aa• 
söyliyeceği idi. "Mesih" kendi b" hakiki "Mesih" ol-

dün h kümda l ır zaman 
sini .. yadaki Ü •. r arm duğu hakkındaki kanaate .ha!e! 
fevkinde görüyordu. İtte bu gelmemi•ti! .. Sabatay Zevı dını 
noktada hekimbaşı ile "Mesih" % d 

1 d Ç .. ni tebdil etmekle o ka ar ma· 
layikiyle anlaıamıyor ar ı. un 
kü dördüncü Melmıet bir padi. kul ve zamanın icabatına muva 
ıahtı. Bunda füphe yoktu. Fa- fık bir harekette bulunduğuna! 
kat Sabatay Zevinin "Mesih" kani idi ki kendisini Hazretı 
olup olınamuı çok §Üpheli bir Musa ile mukayeseden bile ge
itti !. Onnanlı padişahı kendisi ri kalmıyordu: Hazreti Musa 
nin bir hükümılar olduğunu is- larail oğullarım Mısırlılann e
bata her vakit muktedirdi. Fa- saretinden kurtarmadan evvel 
kat Sabatay Zevi hakikaten Firavun'un sarayında büyüı;rıüş 
"Mesih" olduğunu herkese ka- orada terbiye görmüş ve bina· 
bul ettirebilir miydi?. Daha bir enaleyh 0 muhitin icabatına uy 
kaç gün evvel Sabatayın bir sah muş değil miydi ... Sabatay ~-
tekardan ba•ka bir şey olmadı oo· 1 yaptıgı " vi de kendisinin Y e . . 
ğrnı gene bir yahudi, Nehemya fikrinde idi. ileride kendısın-
K?h~ yd~~üne karşı söyleme- den beklenen mucizeleri g~st~
mış mıy ı.. rerek hakiki "Mesih" oldugu ıs 

Sabatay Zevinin "Mesih" ol 
duğunu düşünmek ise hekimba bat edecekti. 
şıya ait bir mese değildi. Saba- Sabatay Zevinin samimi 
tayın katibi Primo cereyan e- dostları buna inandılar ve •UI· 
d k·ı · k dini" '-•t"b" Primo'nun en mü a emeyı uza tan ı- tul~r. Hatta ~~ .~ .~ du. Pri· 
yordu. "Mesih" in aciz ve kuv- da ınandıg"ı goruluyor d 

jnaD 1 
vetsiz bir halde kaldığını gör- mo bunlara hakikaten S 
dü. Onun bu müşkül vaziyette mı?. Fakat ne olun~ olhurı ~: 
bir karar veremiyeceğini anla. batay Zevinin kitibı da. aymu. 
dı. Sabatay Zevi kendini kurtar h. b" 1 •f edecekt•: em 
mak için "Mesih" olmak iddia 

1~ ır ro .. 
1 abaıkalarını inan-

vazıyete gore 
sından vaz geçerse, ne olacak. dırmak!. 
tı?. "Mesih" fikir ve cereyanı . S b t y Zevi ar-
bir adamın hayatını kurtarmak Şöyle kı: a a a fakat 

tık müslüman olmuıtur. • 
endişesi yüzünden tehlikeye dü .ki lan ınanevı 
ıecekti. Primo'nun fikrince Sa- bu kendisine va 

0 
Onun ih· 

batay bu uğurda ölümü bile gö bir ilham ile oluyor. • b" 
1 1 b b k f 

. . de pek kutsı ır 
ze a ma ı, u üyü ve son e.. tida etmesın "Mesih" yabufiili 
dakirlığı yapmalıydı.Bu takdir mana vardır. h .. 
de maksat ve gaye uğrunda ken ği kurtarmadan evvel er ru:a 
dini feda eden, öldükten sonra hı kendi üzerine alınış olaca : 
batıruı daima yüksek tutula- bun ·· her ıeY zarun· 
cak bir adam olacaktı. ~7; Bin:!:i;eh yahudiler k-;:ı 

Primo bu hususta bütün ta- di iman ve itikatlarını elden 
1 

li.kat ve belagatini toplayarak rakınaınalı ! .. 
Sabatay Zeviye yahudi tarihi
nin büyük adamJarını hatırlat-

(Devamı var) 

tı. Kendisinin de onlar gibi ha içtiınaları 
yatını feda etmekle ne büyük Cenevre 
bir mevkie çıkacağını söyledi. ·, ve ltalya 

Fakat hekimbaşı başka tür- KOMA 6 A.A. - M. M~ .. ~~· 
lü düşünüyordu. Sabatay Zevi- d'. M c:.a..di'yi kabul etm•~t;;°:.,,,-

. b " d ··ı.. .. .. l un • '--· aon Cenevre ıç -
nın u ugur a o umu goze a • ki devlet •-·-•.. _ .. !erdir. 
ması değil, ölmemesi lizımdı. j ları baklanda B°"'1"'~' • l 
Saba.tay Zevinin hakikaten ispanyada hadıse er 
"Mesih" olduğunu iıbat için DRIT 6 A.A. - Siyasi ma-
şöyle bir imtihana tabi tutula- haf~ ca'da• vuku• gelen lay~m 
cağı söyleniyordu: Kendisine '-~-.:,.; pzdıklan ı.a.ı... ııriilıi?' 

.. • k 1Pe<a. 
0 etmektedır. Cotea 

muteaddıt oklar atılaca , oJmadıglDI ~".•? ınesele ile alakadar 
bunlar eğer Sabatay Zeviyi ya. azaoından bıçbirı 
ralayıp öldürürse Sabatay ölüp deiildir. • 
gidecekti. Fakat eğer bu oklar Pariste bıtpazarı 
kendisine tesir etmezse onun pARIS 6 A.A. - Fran1a:nı.n 
hakiki "Mesih" olduğuna ıüp- iınalinde .;;;cut bulm~ı olan <;•ki ~ ... 
h kal kt 1 f t"6kan Parııte de ılk ~e-

e lDIJ'aCa ı .• ananeye . •t vücude ıe-
Primo efendisini~ ~ iı~~- :;,::..'"8:.!'!:e::' elbi~ler ve 

hanı kabul etmesi fikrinde. ıdı. kullandmq bir takurı eıya muzayede 
Çünkü ölürse bütün yahudıler- ile aatdmaktadır. 
ce maksadı uğrunda ölınüı bir M Briand seyahate 
" Me! ih" sayılacaktı. ölmezse • 
onun hakkındaki iman ve itikat çıkmıyor 
büsbütün kuvvetlenmit olınıya PARIS, 6 A.A .. - !"- Briandın 
cak mtydı? menauplan muınadeybin yakında 

• • . .. .. .. cenup sahillerine gideceği hakkmda-
F akat Saba tay Zevı ol~.u ki haberi tekzip ediyorlar. 

lccndiıine bu kadar yakın go- M. Briand, tedavisine devam için 
rünce katibi Primo'nun dediği- Pariıte kalacakllr. 

ni değil, !hekimbaşının g?stere Berlin sefareti katibi 
~eği çar.e~i kabul edecekt~: !"!er ANKARA 6 (Telefonla)-
ır.• ;ın gıbı 0 da hayatı, olume . •. .. .. .. • .. 
te "h 00· d ı Berlın sefaretı uçuncu katıbı 

rcı ıyor u.. R fi B k k 
Sııbatay kalbinden, hiç kim- N~at. e ik. ey .~er eze na • 

t eyc rnalôm olmayan kalbinin ledılm:t~ yerme Furuzan Selçuk 
en aizli kötesinden ne hissedi- Bey tayın olunmuttur. 

yor, ne düıünüoyrdu?. Bir altın için! 
Yahudiliği terkederek dini

n i <leCıştirmckle hakikaten sa
mimi bir harekette mi bulunu
yordu, yoksa hayatını kurtar· 
rnak İçin mi zahiri ir hareket. 

KONYA, 6 - Burada bir anne 
ile bet yatındaki çocuğu bıçakla öl
dürülmütlerdir. Cinayet bir beşi bir
lik altını gaapet.ınek için yapılmıı
tır. Katil meçhuldur. 

Mit.La ı'ET PAZARTESi 7 MART 1932 

3 üncü Kolordu 
Hini en 

o 

ıstanbul Belediyesi ilanları 1 1 Vapurcular 
Teminat mı 
Aldılar? 

Zavallı bir 
Hastanın 
Hezeyanları No. 1 Liste 

Aıdet 

Yakacık İlk Mektebinde mevcut dökme sobalar ile çorap 
makin.ası 9-3-932 Çarşamba günü saat on birde mahallinde 
müzayede ile satılacağı ilan olunur. (868) 

(Bqı 1 inci sabiiNe) (Bqı 1 inci :ıahileü; 200 Uetura 
SO Et makinası (maa v«lek 

pa.rıçaları) Nafia Vekaleti 
lkt.ıaat Velıiletlnce vapurculuian 
inlcipfıı için bazo tuav,,..,.t ı.e.ı-
diii ve bu meyanda menuu ıı.ı..ol 
dula tekilde bir tir!<et teıiai de ha
tıra celmiııe de, bunun luıt'i lıir 
karar halini almadljı ıibi bir 1'yilıa 
ıeldinde de tesbit eclilmiı olmadıiı 
anlafddığını aöylemit, l11Det Pı. Hz. 
nin iıeyet tarafından verilen izalııatı 

rma yazdmıttır. içlerinde "Hü
lefayi R-.idinin befinci•i" aıfa· 
tile ıuya Allah ile yapılan mu
habereler ve alman cevaplar gi
bi saçmalar; istikbali ketf için 
atılmıı remiller de vadrır. Ena 

200 Et !bıçağı 

50 Çamaşır etü~ 

No. 2 Liste 

Ankara şehri içme suyukomisyonuncıan: 

Vapurcula.r Bi~nği Müdürü 
ı lıluufler Bey 

derin bir alaka ile dinlediklerini lıiJ. 
buaa kaydetmit n heyetin ıörüttü 
iü bükıimet erkinınm kendilerine 
"Mademki zarar etmiyormuflWl'llz, 
müıterihane a...let ve itlerimize et· 
kiai cibi devam ediniz" decliklerini 
heyeti umumiyeye iblii e:rlemİftir. 
Bu vadide bazı müzakerat. müteakip 
içtima& nihayet verilmiıtir. 

LOt/i Btıg ·ne digor? 
içtimaı mütealup kendiıile ıörü

§eD muharriri.mize, celseye riyaset 
eden Yelkenci zade Lütfi B. demiı-

tir ki: A kara'daki -- -• ''- Heyetin n tt:UMUia-
rı etrafında verilen izahat ve deniz 
ticaretinin aerbeıtiıinin idame edile
cei; anlatılmaaı heyeti umumiyeyi 
memnun blralumftır. Vapurcular, 
eskiıi ıibi itlerine devam için içtima
dan çılınutlardD'." 

Lütfi 8. huıuıi vapurculann za
rar ettikleri meıeleaine de temas e
derek .c;yle demiıtir: 
"- Zarar edenler hakiki vapurcu

Jar değildir. Ticarethanesini sabp 
bir vapur alan herbanıri biri zarar 
etmiı olabilir. Fakat hakiki vapurcu
lar bu vaziyette değildir. Zararda 
olsak, kazanç verıiıi vermememiz 
lizun ~rdi." 

Muza/fer Beg n• digo,.? 
Vapurcular Birliği müdürü Mu

zaffer B. de muhanirimize ıu izaha. 
b vermiıtir: 

kı araımda üç dört tane kabin~ 
listesi vardır. Bunlara kendı 
hülyasında ite batlatınıf, emir
ler vermiı, ıonra bazılarını az-
let-ınİf, bazılarını nubetmiı, 
h1 Jka beyannameler neıtre:rle-

• rAİf, divanı harpler kurmuş, c:e
ı ı:alar almıı, bu cezaları infaz et 
tirmiı; tapkayı kaldırauf, 
Türk harflerini kaldırmıttır· 
Gene bu evrak araunda kendi 
kendisine hitap eden bıu:ı satır
lar vardır. Meseli bunlardan bi 
riıi: 

" - Ya Celil. İsmi Ceül 
sende tecelli edecek. Hülefiyi 
Ratidinden sonra gelen Allahm 
sevgili kulu sensin ... " 

Biçare hastanın kabine liste
lerinden birisi ıudur: 
Başvekil: Küçiik Cemıl Pş. 

M. llüdufa Vekili : Ali lıı.u Pş. 
Dahiliye V tlıili: Kaıım Kırıbtk.ir Pş. 
Sıhhiye Yel.ili Hüseyin Avni B. 

Hariciye Vekili Fuat Selim B. 

Son zamanlarında Celilettin 
Bey artık iyice delirmit ve yaz
dığı satırlar biribirini tutmaz, 
mana çıkmaz olrnuıtur. Haber' 
in kaydettiğine göre merhum 
Mahmut P,.ya da bir mektup 
yazmış Reisicümhurluğundan, 
Halifeliğinden bahsetmit, fa
kat Pş. hastanın biçareliğini ve 
geçirmekte olduğu buhranları 
takdir ederek mektubunu kendi 
sine iade etmekle iktifa etmiş
tir. 

Halkevinde 
Halkeyinin halk dershanesi ve iç

timai muavenet ıubeleri idare heyet-
leri intibabati yapdacalrtır. _ 

... 
Tahlisiye bütçesi 
Tabliıiye umum müdürü Necmet 

tin B. idarenin yeni bütçeıine ait q
ler için dün aktun Ankara'ya cibniı 
tir. 

Adet 
30 Sırlı beclleir ıleğeni' 

100 Beııber bileği byış 

100 Ber.ber bileği taşı 
100 Beıt>er önlüğü 

100 Beı<ber havlusu 

Y'likarda yazlı bir ve iki m.ı
maralı listelerde muharrer eş
yanın aleni münakasa ile miiba 
yaa:sı icra olunacağı ilan edilen 
bu eşyaya verilen fiatlar haddi 
itidalde <görülmediğinden aıleni 
münakasa, bir hafta müddetle 
12 Mart 932 cumartesi günü bir 
ııumarah liste saat ıs te, iki 
numaralı liste saat 15,S ta iha
leleri icra edilmek üzere talile 
edilmiştir. Tali.plerin şartna

mesini almak ve IÜDUilelerini 
gönneık ÜzCTe ve münakasaya 
iştirak etmek tç;n ye>Yl11i mez
kfuda komisyonumuza müra
caatları. (112) (866) .. ~ 

Ordu Sthhiye ihtiyacı için a
lınacağı ilan edilen <ın sanıd* 
içinde ibir talkmı seyyar !bakte
riyoloji ıa.boratuvarmm müba
yaasınıdan şimdilik sarfı nazar 
edildiği ilm olunur. 

(104) (817) 

lstsnbul lldnci ltMs Memurlu
ğundan: Müfüis İstanbuLda Cibalıi<le 
Tunınya Fabrikası Selıibi Rifat İh 
san Beyin. a.Jacakltlarma a.it tetkika

tı hitam bulmut ve bu bapta ı.ı
ziın olunan aıra defteri dairede aJa. 
calolıılarm tetk>ikleriııe hazır bulun· 

durulmuftW'. İkinci aJ.acaklılann 
t~plarunaıu için kararlaştırılan 27-
3-932 Wihiıtc müıııadlf Pazar günü 
aaat 14 tıe alacakları kwnen wya ta 
mamcn kabul o.Lunan ..ıacaJııW .. .m 
ikinci ifilis dairaıit>de bazK ıı..Ju.o.. 

maları ilin okınuır. 

.. ,_ Biz ıevahili mütecavirede it
liycn Seyriıefain, Şirketihayriye ve 
Haliç vapurlannm belediyeye ye u
zak seferlerde çalışan reami ve bu
suıi vapurlann da bir firkete verile
ceğini bilmiyoruz. Ankara' da 
böyle bir tirket la&aYVUru vana da ------------- -------------
verdijimiz izabatm mukni görüldü- Askeri tebligat ı Mukaddema Beyoğ.luıı.da Aynalıçeş 
ğÜnÜ zannediyoruz. Ortada neden . meıde al sok.ağm<la 6 Numarada .ilr:ıcn 
şikiyet ediliyor. Bazı vapurların i- J'k L-Jen ikame'°""'hı meçlıul buluaan 

"ki · • k lel Fatih ' Asker ı ~ubetıi riyasetin· ıuo ... -lin etti en 11 e ere uğramadıkla- K: V. Ha.....,oloz Ekndıiye: 
odan, yahut ba•ka · kel 1 d - den: 931 senesi tütün iloramiye def- -s-r 

rı ' ıa e ere e ug lstımbul /kinci lcra Jlemurlu-
radıldanndan mı? Zararlı rekabetten terinde kayıtlı olup ta cl'an ikrami· 
mi? Eksik teclıizattan mi? Bütün tundan: Vasi! Efendinin gayri müb 
bunların sıkı bir kontrolla temini yesini aJmaınıt olan mal.G.lin ıile ,e- ~z .s Ağu.t<ı& 192.S taııihli bir kıt'a 
kabildir. Bu huıuıt.aki vapurculann hit yetimlerinin 31-3--932 lar.ibine eeoe.de ımtıcnidaı zimmetüıade a· 
dütüncelerini hükümete arzettik ve kadar Fatih ınal müdüraüğüne mü- ,Jacağı olduğunu iddia ey.lediği 1902 • 
Vapurculann bir tirkete lüzum gö. j 
remediklerini aöyledilc. AJdığmuz ce ı-aeaat ctmderi. lira 50 kuruşun maafaiz .,. maMrif 
vabı bugün heyeti umumiyemize bil ücceti veldlet hac.iz y<>IÜO 1aboi.li 
dit'. d"ık." hakkında vaki münıoaat ve talebi ü-

Giimrük resmi meselesi SiJlema -Tiyatro :ııerine bu bapta. tanzim ,,., bcııayı 
340 tan evvel Türkler tarafından toblii Gr&.(ıruza gönderilen ödeme 

alınan vapurlardan iıtenen güm- DarüLbedayidc Son Tami.Ller emri ikaınetgihıruzın meçbuliyıeti 
U"k reamiru"n n1c· tarif Arzuyu umumt üzerine r o zama ı eye baıı.elıôJe tebliğ lolınamıyarak teblıi-

göre ton batına 75 kuruıtan tahıili Yarın akşam · 
için henüz buraya emir gelmiı de- Saat 

21
,30 da lılınbul Btltdiqesl gatı muktaziyenin ilinıea. icl'Mı ta-

ii'iJdir. Ankara'dan dönen vapurcu- ~ehir'lY1Jl1İl'OSQl karrür etmİ§ olmakla 1arlhi ilindeo 
Jar, bu huauıta Gümrükler Vekaleti- YALOVA 111111111111111 &tiba.rcn bir ay zarfsıda vıe 931-4699 
nin Maliyeye yazdıi?mı söylemekte- TÜRKÜSÜ raaile · aumı-ı 
dirler. Maliyenin ~ki noktai naza. dosya numa ıcranm 
nnda iırar edip etmediği henüz ma- Musikili ko. 111111 hakkında şifahi wya tahriri olarak 1 
IUın değildir." medi. itirazı kanuni .dermeyan etmediği-

' • OU • , Bcştekirı : Ha· niz ve müddeti rnezkü~in hitamı-
san Ferit. 111 

m mütealup müddeabih dcyni tıedi-
Bugday 
Meselesi 

(Başı 1 inci sahifede) 

dır. Çünkü buğdaydan ekmeğe, 
torbadan fırına kadar bunun bü 
tün safahatı borsa içinde cere
yan eder. Vakıa bu yolda yapı
lacak herhangi bir hareket bu 
işle meşgul olanları da müste
fit edecektir ve bunun önüne 
geçmek imkasızdır. Fakat bun. 
ların en az istifadesini temin 
edebilecek şeklin bu olduğu ka 
naati mümkündür. Ali.kadarlar 
bu çok mühim ve büyük İ§ üze
rinde bir karar verilirken ve ha 
reket yapılırken filan veya fa
lan zatın ileri sürdüğü fikri ka. 
bul veya tetkikten ziyade mem 
leketin büyük iktısatcılarmın 
Ziraat ve İktısat vekillerinin de 
iştirakile bir yeşil masa etrafın 
da toplanmalarını muvafık gör 
mektedirler. 

frabzon maarif 
müdürlüğü 

fRABZON, S - Trabzon Maa
rif müdürlüğüne Süleyman Nazif B. 
merhumun oğlu Sııit Nazif Bcv ta
y;., edildi. 

Nakili : 1. Ga - ye veya itfaya tekabül edecek em-

lipFiyatlarda zam yoktur val irae ey>lemcdiğlııiJ ıalodird<: ber 
mucibi tıı.lcp m•ıanv>..litı 1eraiyc:Nlı 
gıyabımzda infazına lıeVe>8!1ül kılı· 
nacağı ma.lümunuz bulunmak ve oJ.. 
baptak.i ödeme emrinin tebliği ım· 

kamına kaim olmak üzere kcyfiyıet 

ilin olunur. 

Kadıköy 

Süreyya sinemasında 
Yeni nesil Türk hanımları mııai

ki grupu tarafından: 
TÜRK RAKISLARI 

Mutlaka gidip görünüz. 
MUHTELİF VARYETELER 

ECONOMOU OPERET HEYETİ 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 
Bu akşam saat 21,30 da heyetin 

en büyük muvaffakıyeti, 
TA 5 BOUBOUKİA 

Zayi - Tatbik mübürümü zayi 
eyledim. Yenisini yaptıracağımd;uı 

eskisinin hükmü yoktur. 
Taksim Kazancı mahalleei.nde S.
atci sokağında 3 Numaralı hanede 

CEM/LE 

SEYRISEF AlN 
Yarın ak§aın veda gala müsamett- ı •------------

si ve Matmazel Krevata şerefin4 ,.. M~rkcz acenta: Galata Köprü 
!arak: başı B. 2362. Şube A. Sir~ci 

Mübürdarzade han 2. 3740. ptK NİR 

1•1 
1 

R,O.SİT RİZA TİYATROSUNDA 1 
Perşembe akşamı ~ 

OTELLO 
Haile 5 Perde 2 Tablo 

Yazan: Ş o kspir. 

İlk ıemoil munr..cbe>i.le B .. "" k 1 uyu 1 

:;uvar bütün nıev •. !: numara1ı.drr. ! 
Gise hergiln açıktır 

-::ırulırrr 11111 ?~hıt.::ıı mrm11r. 1 

İZMİR - PİRE - tSKENDE 
RİYE POSTASI 

(EGE) 8 Mart Salı II de 
Galata Rıhtımından kalkaır. 

TRABZON POSTASI 
(CÜMHURİYET) 9 Mact 

Çarşamba 18 <le Galaca Rıh
tımından k;ıJkar. 

aır. 

Hisarda inşa edilmekte olan su hazinesinin Kosunlar ve şe
hiır -borularma raptedilmek üzere yapılacak kanalizasyonu için 
font boru, dirsek, vana, su saati (Kontör) ve teferruatı ve yan
gın muslukları gibi malzeme ile bazı alat ve edevat satın alına
caktır. İşbu malzeme ve alat ve edevat yekdiğerinden ayrı altı 
grup halinde olarak 16-1-932 tarihinden itibaren iki ay müddet· 
Jıe ve lı:apah zatıf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

Mümikaşa 16 mart 932 çarşamba günü saat on dörtte Işık
lar caddesinde çme suyu komisyonu dairei mahsusasında icra 
edilecektir. Teklifnameler ve taliplerden aranılan vesaik ve mu 
vakkat teminat hu husustaki münakaşa şartnamesinde izah edi· 
~ tarz ve miktarlarda verilecektir. 

Talipler şartname ve te.fecruatmı şimdiden Komisyon Fen 
bürosuna müracaatla mütalea ve tetkik edebilirler ve arzu eden 
ler matbıı takımın 1 şubat 932 tarihinden itibaren beş lira muka 
bilinde komisyondan alabilirler. (250) 

Edirne · Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğiınden: 

1 - Mektep binası dahilinde yapdacak telvinat ve bazı ta
mirat "5187., li<ra (70) kuruş bedeli keşfi üzerine 4-3-932 ta
rihinden itibaren kapalı zarf usuliLe ve 20 gün müddetle müna
kasaya kıonulmuştur. 

2 - Taliplerin diplomalı bir mimar veya mühendisle ise 
başlamaları şarttır. 

3 - İhale 24-3-932 perşembe günü saat 14 te Edime Hü
klimet dairesinde icra edileceğinden taliplerin teminat mektu· 
bu veya maıkhuzlarile birlikte komisyona ve şartnameyi gör· 
mek üzere de her gün melktep idaresine müracaatları ilan olu· 
nur. (824) 

Defterdarlık muhasebe 
Müdiriyetinden: 

Mahallesi • Sokağı No. s. Cinsi 
Maltıepcde Köy içi Yalıköy sok.ağı 344/ 33 Maa bahçe 8 odalı hane 

Yen.iköy Köybeşı cadde.si ı Dükkan 
,, ,, " 318 Üç odalı hane 
,, ,, ,, 318 Dört odalı hane 

Balada evsiıfı yazılı emlak ı K.sani 932 tarihinden itıt>aren 
bilmüzayede biır sene müddetle kıara verilecektir. Taliplerin 
12 Mart 932 tarihine müsadif cumartesi günü saat on beşte Def 
tcrdarlık muhasebe miidiriyetine müracaat eylemeleri ilan o

ltmur. (664) 

Şirketi Hayriyeden: 
Köprü Boğaziçi i-skelesinde ikinci ve üçüncü büfelerin icar 

müddeti munıkazi olıduğwıdan bunları istıicara talip olanların 

heyeti teftişiye riyasetine müracaatları. 

Büyük Tayyare Piyangosu 

12. ci T E 8 T i P 2. ci 1 E ~ i 1 E 

11 Mart 1932 dedir 
Büyük ikramiye: 35,000 liradır 

Aynca bir de 20,000liralık mükafat 

Devlet Demiryoll~rı idaresi ilanları -
Hayda.ııpaşa - Ankara hattı üzerinde Doğançay istasyonu 

civarında 147 -+ 750 inci kilometrede vılki taş ocağından çtka 
rılarak üç bin metre mrk'abı balastın ihraciyesinin ka.palı zarfı 
münakaısası 23 Mart 932 Ç6rşamba günü saat 15 te İdare mer 
kezinde yapılacakt ... 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer liray 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (814) 

Ankara istasyonundaki satış barakası iki sene müddetle v 
aleni müzayede ile kiraya verilecektir. 

Müzayede 22 Mart 932 Salı günü saat ıs te idare merkezin
de yapılaGaiktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veıınelerinde ellişer kuruş 
sattlmaıkta olan şartnamelerde yazılıdır. (815) 

. lstanbul ikinci Ticaret Mahkeme \ lstanbul tJı;üncü icra Dairesin 
sınden : Mukaddema mahkemece if- d . 

~ en. 
J.iisına karar .,,.,rilerek muame.tatı if-
lasiyeainin Ünyona kail>edilen Fra- ı Bir borçtan dolayı mahcuz bu! · 

telli Serra namı diğeri Maritiınc A- nan 8 top yünlü kumaş 'Mahmutp 
nonim Şirketi masasının ünyon sın da 157 No. ı. mağazada I0-3-93 

dıklıklarına Avukat İsmail lsa ve tarihinde saat 13 ten 14 c kadar bi! 
Sıddık Sami ve Hilmi Riza BeyJ.e- müzayede satılacağından talipleri 
rin ı.ryinleri mahkemece 3-3-932 

- ı· ı oradaki memura müracaatları tarihinde karar v~rildi~i i an o u-
nur. ol unut 

• 




