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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Manchester 
Mektebine veda 

' 

•• 

Sahip ve Bqmuharrai 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat •• Yaın Mlldilril 

ETEM iZZET 

ilk oerbeıt tiaret akidesi Man
cbester tüccarlarından çıktılı için 
bu akideye Mancheater mektebi di
yorlar. lnailtere, yüz yıl sonra bu 
mektebe veda ediyor. 

. . • . - l ı . t,. · -· ' • .~._, -

Veda edeceği zaten belli idi. Ar
ka arkaya çıkarılan bir ıürü (dam
ping aleyhinde kanun) larla muay
yen etYa üzerine ııüınrük koymakla 
ba'layan lngiltere, son intihabat~ 
büsbütün ıümrük uıulüne geçmeğı 
göze alınıttı. 1'411i ad! :•eril~ ~ 
fırkadan mürekkep 1 ngilız kabıne11-
nin tetekkül sebebi bu idi. 

itte nihayet ıon ıünl';"de lngi.liz 
Maliye nazm Chamberla_in. ~11~ 
bir ııümrük kanunu pro,eaı ıeürdı. 
Bunda, idhalattan yüzde 10 ~k 
iıtedi. Mediıin mahdut muhaliflerın 
den ıarfınazar olunuraa, a11rlık ser
best ticaretini fırlatıp atan bu proje
nin sür'atle kabul edileceğini tahmin 
olunabilir. Bu takdirde, 1 marttan i
tibaren 1 ngiltereye iclhalit y- tiic 
carlar yeni ıümrük reımini hesaba 
katmak mecburiyetinde lı:alac-k)ar. 
dır. 

Serbest ticaret fikrinin lngillz da 
manna tamamile girmiı olduiu ma
lumdur. Bu itibarla, bu tahavvülün 
hakiki saiki nedir? CeTap olarak 
denebilir ki, bütçe müvazeneaizli{ıi
ne ili.ve olan ticaret müvazeneaizli
lidir. Tepeaıa{ıı yuvarlanan steo;Iin
gin ikaz darbesinden sonra, Jngılte
renin ııümrük uıulünü kabulden bat 
ka çıkar yolu kalmamııtır. 

Bundan memnunlar var. Ekıeri-
7et. Gayrimemnunlar var. Küçük 
bir kitle tqkil eden muannit liberal
ler ve soıyaliıtler. Memnunlar ara-
11nda ıu mülahazalar dolatıyor: 
1 - Gümrük resmi konursa diğer 
vergiler azalır. 2 - Sarsılan Jngiliz 
sanayii ıümrük müdafaaaile can~ 
caktır. 3 - Gümrük, imperatorl_uga 
değil, sade lngiliz adalBl'm'! !""") ol 
duğu için 1 na iliz ıermayesı ımpera
torluk içinde kolayca cevelan edbue
cektir. Maliye nazın nutkunda, 
ıeneki verıi tahakkukunun geçen 
seneye nazran yüzde elli fazla 0!d~
pnu söylemiıtir. Ve ilave e~ıt.ır 
ki böyle ıiderse, Maliye sen':"ının 
so'nunda hazinec!e fazlalık .~ah!. ola
caktır. Bu mülahazalar g~~kten 
memnun olanlan kuvvetlendinyor. 

fakat iıin bir de ters tarafı°:" 
bakmalıdır. Ayni Maliye n~zırı, tedı
ye müvazeneainin vahim ~ır m~za
ra arzettiğinj söylüyor. Dıyor ki, ~·
kan aene,lngiliz ticaret müvazenesın 
de 409 milyon lnailiz lirası açık v'?" 
dı. Bu açığın yalnız 296 ınilyo~ lngı
liz lirası kadan ıörünmeyen tıcaı:e~
lc kapanmııtır. 119 milyon Jngılız 
liralı açık kalmıştır. 

Bu tekildeki müvazeneye veya 
müvazenesizliğe bakılıraa, lnıiliz ik
bsadmı sağlam zeminde görmek ka
bil olamaz. Vaziyeti bertaraf etmek 
için alınacak tek tedbir, zorla idha
latı tahdit tedbiri olabilirdi ki, anla
tılan, ıelecek mali ve iktııadi ted
birlerin başında ela bu bulunacaktır. 

'Bütün bu lehte ve aleyhte vaziye 
te bakarak umumi bir hüküm ver
mek icap ederse, denebilir ki, zengin 
bir memleket birden zayıflamıyor. 
Batka yerde altından aynlmak, ka
lıt parayı ticaretin tesadüfüne bıra
kıp altınla müdafaa etmemek tehli
ke tevlit edebilirken, lngilterede bu 
hal, beklenen tesirleri ıöatennemiı
tir. Mesela en korkulan tey, eıya fi 
abnın birden fırlaması, olmamıttır• 
ltsizlik 300 bin ki~i kadar azalmıt
tır. Tam Hindistan kanııklığma te
sadüf eden kredi buhranı bu kanıık 
Jıktan ayrıca kaybetmemittir. 

Bunlara sebep lnıilterenin son kuv 
vetlerini toplamıt olmasıdır. Büyük 
vartacl&n geçen bu memlekette bir 
(kendi kendine gelit) hareketi var. 
Zaten ırki olan (kendine emniyet 
etıne) hassası, lngilterede hiç bir za 
man bugünkü kadar kuvvetli olarak 
görülmemiıtir. Eğer her iktısadi ve 
her aiyasi hareketin son düğümlen
diği nokta insanlann ruhlan ise, bu 
Jiin için lngilterede, bu noktanın 
bütün aalabetini muhafaza etti{ıi mü 
fahede ediliyor. 

Müderris 
Nlzamedclin ALI 

6000 kilo kahve idhal 
edilmiyecek 

ANKARA, 12 (Telefonla) 
- lmür tüccan tarafından ge 
ti.rilen ve yolda ıslanan 6000 
kilo kahvenin gümrükte çürü
mesine meydan vermeuıek mak 
ıadile memlekete ithaline mü 
ıaade edilmesi hakkında lmıir 
ıümrük ba9müdürlüğü tarafın. 
dan ııümrük ve inhisarlar veki 
Jetine vaki müracaata menfi 
cevap verilmittir. 

Teşekkür 

Yedinci yıldönümümüzü teb. 

rik eden Cümhuriyet reiikimi. 

ıı:e teıekkür ederiz. 

B . J tesinden aldığımız bu resim devletlerin senelik 
ır ransız gaze J .1 18 ·ı Al 

asker1 masraflarım gösteriyor: ~gı tere mı yar, • manya 
l5 milyar, Jtalya 8 milyar, 417 mılron, Rusya 16 mıly~r •. 800 

·1 A erı'ka 18 milyar 103 mılyon frank... Fransa ıçm de 
mı yon, m ' · F 'f'hl b k f' §Öyle deniyor: "Ve isteyorJ.ar kı ransa sı a arını ıra sın 

Samimiyet havası 
içinde mücadele! 

Cenevredeki terki teslihat konfe
ransını böyle tarif edebiliriz 

Cenevrede konferansın umumi celselerini aktettiği bina 

PARIS (Milliyet) - Fransanın 1 re, teklif Fransız erkiru harbiyesi
C • ti Akvam emrine ordu ve do- nin tasvibine mazhar olmuıtur. Ve 
n=e verilmeıi ve bazı 11nıf tayya- proje diplomatlardan . ziyad! ~k';"" 
relerin ve harp gemilerinin ilıası ter tarafından • tan~ edilıniıür. 
hakkında Cenevre tahdidi teslibat Franaanınf asken k,.~~afaash bi~ no~-

d il • .. d ... ·· t k1if sın dan ran11z er ar yesının 
konferanaın a en ıur ugu e I . b' inkılip vücude getinnek istedi-
b .. _,:ı.. b" al"- uyandmnııtır yı ır 
uy- ır """ • • • •• .. (Devamı S inci sahilech) 

haber alan ınahafılin kanaatine go-

Muammer Raşit B. de 
hissesini almıyor 

Haydarpaşa ist~syonunun .. sigorta 
işi için verılecek vekalet 

ücretleri ne safhalar geçirdi? 
Darülfünun emini Muammer,~- { 

tit Bey Ankaradan avdet etıruftir, 
Muammer RB§İt Bey An~rada. D'!· 
rülfünun İ§leri !çin Ma~! ~ek&leti-
le temas etmiıbr. Kendmnın, ~a.r ı 
darpB§a iıtasyonu aigortasına aıt ~c \ 
reti vekalet itile alakadar olmak u- f 
zere Ankaraya davet edildiği yazıl- \ 
mııb. Bu hususta ıu mallimatı .I
dık: 

Hükumet iıtasyon yanaını dola
yuile sigorb tirketlerinden 18 mil-
yon lıviçre franıı istiyordu. ~unu.n 
vekilet ücreti yüzde 10 hesabile bir 
milyon 800 bin lsviçre franaı tut~
yordu. Davayı vekil sıfatile ilk takip 
edenler Yuıuf Kemal ve Mustafa 
Şeref Beylerdi. Bir müddet sonra 
da Muıtafa Fevzi ve lzmirli Şevket 
Beyler de vekil sıfatile itin takibine 
iıtirak etmiılerdir. Yuıuf Kemal ve 
Mu,tafa Şeref Beyler Adliye ve lk
tısat vekili olduktan sonra Haydar
paf& iıtaayonu sigorta itine ait ve
kilet haklarını Muammer Ratit Be
ye devretınişlerdir. Bu aralık dava 
sulhan balledilmit, vekillerin ücreti 
vekilet olarak 1,800,000 lıviçre fran ı 

\ 

Muammer Ra~it B. 

Gazi Hz. 
, Reisioümhur Hz. dün Dol
mabahçe sarayında meşğul 
olmuşlar, öğleden sonca re
fakatlerinde mutat zevat bu
lunduğu lıalde otomobille sa 
raydan çıkarak Şişli tarikile 
Büyükdereye kadar bir te
nezzüh icra ve saraya avdet 
buyurmuşlardır. 

Şiddetli 
Yağmurla 

Derince ile lzmıt 
arasında 

seller hattı bozdu 
ANKARA, 12 (Telefonla) - h

tanbul treni bugün teahhurla saat 
12,50 de ıelcli. Teahhurun ıcbebi 
Derince ile lzmit ara11nda pddetli 
yağmurlardan ve karlann erimesin
den hatta ıu hücum etmiı olması
dır. Köprülerin üzerine ıellerden yı 
ğı!an ağaçlar ve tatlar temizlettiril
mıı ve Derincede tren iki buçuk sa
atten fazla beklemek mecburiyetinde 
kalmıttır. 

Hapisanede 
Kanlı kavga 

Bir kavgada beı 
mahkum yaralandı 
Çarıamba günü akşamı Sul 

tanalrmet hapiaaneainde kanlı 
bir kavga olmu,, birkaç kişi ya 
ralanmış tır. 

Kavga kürek mabkümleri. 
nin ve katillerin bulunduğu 4 
üncü koğuıta olmuttur. Bu ko 
ğu9taki mahkUlerdi!lı İzmirli 
Oıman bayram münasebetile 
çay piıirip koğuttaki mahk\im 
lere meccanen dağıtmağa ve 
her mahkumün ayağına kadar 
götürüp ikram etmeğe batla. 
mıı, bu meyanda ınahkUmler
den Sadık ismindeki amavuda 
da bir bardak çay ikram etmit 
tir. Sadık : 

- Ben parasız çay içmeğe 
tenezzül etmem, git bana pa. 
r~mla taze çay demle! demiş
tır. Meydancı İzmirli Oıman 
da: 

- Olur amma bet kurut 
alının, cevabını vennit Sadık 
raz! ol!-'n~a gidip çayı ~apmıf, 
getı~ı!tır. Sadık çayı içmif, 
fakat ıt para verıneğe gelin
ce: 

- Ne diye para veıeyim? 
Sen ikram ettin, demit beş 
kurutu •ermemittir. ' 

Bu yüzden kavga çdamt, 
Sadık yerinden fırlayarak, çay 
danlığın üzerinde durduğu man 
gala bir tekme vurmu§, man. 
gal bir tarafa çaydanlık bk ta 
rafa gidince, kavga da patlamıt 
tır. 

Bu sırada mahpuslarm -· 
velden maıadan, tenekeden ya 
pıp hazırladıklan bıçaklar mey 
dana çılanı§, gardiyanlar ye. 
titinceye kadar mahkiimlerden 
Sadık, Osman, Arnavut Rüs
tem Öksüz Mehmet, kör Ta. 
bir 'muhtelif yerlerinden yara-
lanmıtlardır. _ 

Kavgaya ilk yetlten gardi
yan Osman Efendi de batın
dan yaralaıımıtbr. Kavga ja»
darmalann müdahalesi ile me. 
nedilmiıtir. Bunun üzerine ha 
piaanede araştınn~ yapılmış, 
bir suıtah çakı ıle teneke ve 
maıadan yapılmıt altı bıçak, 
bir saldırma bulunmuıtur. Vak 
aya müddeiumumilik vaz'iyet 
etmiştir. 

Mecliı Reisimiz 
Ankarada 

gı y~ne 20«! ~in Türk lira11 alma- miştir. Davada diğer iki vekil ola
ları ıcap etınıfbr. Yusuf Kemal ve ralı: bulunan Mustafa Fevzi ve lzmir 
Mustafa Şeref Beyler, Adliye ve lk- li Şevket Beylerin de 40 ar bin lira 
tısat vekili oldukları 11rada tabak- tutan hisseleri vekaletlerinden fera
kuk ettirilen bu vekalet ücretinden gat edip etmedikleri henüz malum 
kendi hi11elerinden - kanuni hakları değildir. Bidayette Mustafa Fevzi 
olmakla beraber · feragat c.miıler ~ Bey feragat etmek istememişti. Şİın 
dir. Muammer Raşit Bey de mezkur di iıin ıon safhası budur: Mustafa • ANKARA, 12 (Telefonla) 
davadaki vekaleti Yusuf Kemal ve Fevzi ve Şevket Beyler de diğer re-ı Meclis Reisi Kazım Paşa geldi, iı
Muıtafa Şeref Beylerden devraldığı fiklerinin gösterdikcri feragate iıti· taıyondn Baıvekil, vekiller ve meb
için hakkı vekaletinden feraıat et- rak edeceker mi, ctmiyecekleı· mi?.. uslar tarafından kartılanmııtır. 

Dahiliye 
Vekili gitti 

Meb'uılarda peyderpey 
Ankaraya gidiyorlar 

Dahiliye Vekili Şükrü Ka
ya Bey, dün kalemi mabaua 
müdürü Ekrem Beyle Beyoğ. 
!unda bir gezinti ve bazı ziya. 
retler yapmıftır. 

Vekil Bey sarayda Reiai-
cümhur hazretlerine arzı veda 
ettikten ıonra, motörle Haydar 
pa9aya geçmif, ve aktamı tre. 
nile Ankaraya hareket etınit
tir. Vekil Bey, istuyooda er
k&nı hükiimet ve bazı meb'uı. 
lar tarafından teşyi eclilmittir. 

Meb'uslar tidigorle:r 
Mecliı pazartesi ıünü açı

lacağından dün aktamki trenle 
tehrimizde bulunan mab'uılar
dan bir kıımı daha Ankaraya 
gitmi4lerdir. 

Bayram tatilini ,ehrimiıı:de 
geçiren Ankara'daki devair rii
esaımdan bazdan, bu meyanda 
Maarif müıteıarı Salih Zeki 
Bey de dün aktamld trenle An 
karaya hareket etmitlerdir. 

Tayyare 
Piyangosu 

Mütebaki numaralu 
da dün çekildi 

12 inci tertip tayyare piyanaotuı 
nun birinci ketideai Darülfünun kon 
ferans salonunda icra ve ikmal edil
miıtir. 

Kazanan numiu'alar maya konul 
mut bir liste halinde 5 inci sahife
mizdedir. 

Ansaldo 
Müessisi eri 
Dün geldiler .,., tlofrrı 

Ankaraga gittiler 

Geçenlerde Ankara'ya ıele. 
rek hük\imetimizle temaa ettik 
ten ıonra ltalya'ya dönen An
ıaldo inıaatı bahriye tirketi di 
rekaörleri çinıor Hoçerro ve 
refiki dün tekrar tebrimize av. 
det ve akıamki trenle Ankara. 
ya hareket etmi9lerdir. 

Maarif vekili geliyor 
ANKARA, 12 (Telefonla) 

- Maarif Vekili Eaat Bey 11-
tanbula hareket etmiıtir. 

Ankarada hava 
ANKARA, 12 (Telefon) -

Bugün ııündüz derecei hara. 
ret zait ıekize yükıelmietir. 

Karadenizde 
Havalar 

Liman idaresine gelen ma
lfunata göre, dün Karadeniz. 
de ıiddetli yağmurlar devam 
etmittir. Fırtına ve kaza vuku 
una dair malumat almmamıt
tır. 

• 

1 İzmir Rıhbm şirketi 
suiistimalinde başka 
alakadarlar var mı? 
Hazine~in zararına göz yuman
ların hepsi meydana çıkarılacak 
lzmir Rıhtım Şirketi komiaeri E- ı lar ve bu itle alikalan tesbit oluna~ 

m.in Beyin tirketten rüıvet alarak !ar tevkif edilmektedir. V aziyetteı 
bir takını sui isti- evvel Rıhtım Şirketinin müdürü bu 
mallere müsaade lunan M. Cifre'nin oğlu M. 1 v ile 
ettiği ve Avrupa- tirketin murahhas azası M. Jordan 
ya kaçtıiı teeyyüt ve muhasebeci M.Perret haklannda 
etmektedir. Tev. müddeiumumiliğin ıöaterdiği lü 
kif edilen ıirket zum üzerine tevkif müzek
müdürü Cifre ile keresi kesilmit ve üçü de arife akta
Jordan ve muhase mı tevkif edilerek umumi hapiahane 
Oec:i Perret iıtic • ye ıevkedilmi§lerdir. Müddeiumumi 
f&p edilmektedir- lik lstanbul barosunda mukayyet ve 
ler. Izmire celbedi firketin vekili avukat M. Gad Fran
len tirketin hukuk conun ifadesini almak lüzumunu 
mütaviri Gad Fran gönnüı ve evvelki ı\in lıtan
ko Beyin de istic- bul müddeiumumiliğine telgraf
vabını mütealap la müracaat ederek mumaileyhin iz. 
tevkif edildiğini mire gönderilmesini bildinnittir. A-

EM1N BEY dün yazmıttık. vukat M. Gad Franco Ege vapuru 
Dün Gad franko Beyin biraderi ile lzmire gelmitlir.. Alakadarların 

ile ıörüttük; dedi ki: verdiği malumata ıöre; ıirketin 
- Biraderim lzmire ,itti. Biz sabık müdürü M. iv, murahhası az. 

de ıazetelerin yazdıklarından vaziye Jerdan ve muhasebeci Perret, rüt· 
ti öfrenİyoruz. Kendisi buraya av- vet vermek, evrak kaçırmak ve hü
det etmediği ,ibi mektup ta ıönder- klimetini . hissedar olduğu Rıhtım 
medi. Biraderim tirketin sadece hu- Şirketi muamelat Ye besalıatmda 
lı.uk müıaviri idi. Kendisinin her suiistimal yapmaktan maznun bu
hanırl bir yolsuzlukta alüası olaca· lunmaktadır. Gerek bu üç maznu
fuıa ihtimal veremiyor, tahkikat ne- nun ve gerekıe lstanbuldan gelen 
ticeslni bekliyoruz.'' avukat M. Gad Franco ifadeleri alın 

Dün gelen lzmir ıazeteleri de mııtır. 
tevkifat etrafmda fu tafıilah ver- Adliye; rütvet verenlerle birlik-
mektedirler ı te rüıvet .lanlan da birer birer tes-

"Şimdiki halde ııkı bir tahkik ve bit etmekte, fakat bu huıustaki tah
takip safhasında bulunan ~Rıhtım kikat ıafhasını mektum tutmakta
Şirketinden kaçırılan evrak" mesele dır. Tahkikata derin bir hususiyetle 
ıi ıün geçtikçe daha ziyade ehemmi devam olunmaktadır. Hazinenin za. 
yet keabetmekte ve uzun zamandan rarma göz yumanlar da bugiin ya
beri hazinenin zaranna ıöz yuman nn meydana çıkacakardır' 

Mıntakamn Cross'una iştirak edenler 

Dün Istanbulda iki 
cross yapıldı 

Mıntakanın hazırlık müsabakaları 
bitti ve Fenerin ilk crossu koşuldu 

Dün mıntakanın hazırlanma mü
sabakalarının sonuncuıu yapıldı. Ya 
rıı mesafesi Letafet apartımarundan 
Eclirnekapıya gidip ıeıne idi. 

Müııabakaya Süleymaniye, lstaıı 
bulspor, Beıiktaı, Eyüp kulüplerin· 
den 20 atlet iıtirak etti ve müsaba. 
ka gayet intizamla cereyaa etti. Mü 
sabakadan sonra latanbulspor kulü. 
bü yanı• iıtirak eden sporcu arka. 
dB§larına bir çay ziyafeti vermiıtir. 

Y antl•nn teknik neticeleri ıun
lardır: 

Birinci Remzi Beıiktaı 20 30 5 
lki~ci .~hsin. Beşiktaş 20:Ss:a 
0~.un~ ~~rahım Betiktaı 21,8 
Dörduncu Fethi Beıiktaı _ 

Darülbedayide temsilleri ıılaka uyandıran "Akın" piyesinden 
bir sahne 

Fenerb•hçenin Cross'ı 
Birkaç seneden beri atletizm sa

hasında pek ıeri kalan F enerbahçe
liler son zamanlarda faaliyete geç
mek üzere bir program yapmağa ve 
bu faaliyete bir mükaddeme olmak 
Üzere Kadıköyünde dün bir sokak 
koıusu tertip etmişcrdir. Koşu saha· 
il Fenerbahçe ıtadından ba,lamak 
ürere F eneryoluna giderek Kayıt da 
ğı yolundan tef,. r ku!übe avdet edi 
lecekti. 3eş bin bof 7üz metre olt 
bu sahada yollann !.ozuk ve i•·ı.• ı fı 
o!masına ra8; men F nerbahçeli at · 
Jetler muvaffakıyetli bir koşu yap
mıtlardır. Hakem oll\rak Ankara 
mmtakesı reİıılİ Ahmet Muvaffak u
mumi kaplan Zeki, futbol bat kap-

(LUtfen sahifeyi çeviriniz) 



Zey in 
-11-

Muhammedin merkadi 
Enver Pa§a, Cemal Paıa, ı Enver Pata ile Cemal Pata or-

bir kaç Erkim harp, ve iki ka- tada ve biz arakadaki halkm i
rargahın zabitleri, uzun kiilih- çine sıkışmış, yürüyoruz. En
lı mevleviler, ve bir de Ermeni ver Paşanın pomadalı Alman 
garson Medineye gidiyoruz. bıyıkları üstündeki mübarek 
Trene Amman'dan binmiştik. gözlerinden yaş damlamakta-

Sanghay istihkamlarına 
taarruz başladı mı? 

• 
yenı 

Ertesi sabah çöl ortasında dır. Cemal Paşanın sert sakalı 

f aponların Woo-Sung istihkamlarını mutlaka 
düşür~eğe karar verdikleri anlaşılıyor 

uyandık. Artık ne şehir, ne a- ise, yüzünün manasını büsbü- ŞANGHA Yı 12 (A.A.) - ve mümkün olduğu takdirde 
ğaç, ne köy, saatler saati an· tün saklayan bir kıl maske ol- Amiral Nomuı·a elyevm Woo - Çin ve Japon kumandanları 
cak, bir kuyu ve bir telgraf o- muştur. Sung açrklarında demirlemiş nezdinde gayrı resmi sulh mü-
dasmdan ibaret istasyon yapı- Hava o kadar terli ve boğu- bulunan Berwich ismindeki zakerelerine iştirake davet 
!arına rastlıoyruz. cu idi ki, ben bir arabaya at- lngim kruvazörünün süvari- maksadile yaptıkları ziyarete 

Bütün gün hep ayni çöl, bir !ayarak aitmeği tercih ettim. ıinden saat on beşten evvel ge burada daha büyük bir ehemmi 
kafalık bile ııölıe vermeyen Medine tehir arabası, lstanbul minin yerini değiıtirmesini is yet atfedilmektedir. 

!erinden , şehirden ayrılmak 
teklifini reddetmekte ve diğer 
leri de giderken taıkmldda 
yalnız elbise ve iıkemlderini 
birlikte ta§ımaktadırlar. 

Takriben 700 Çinlinin ıeh
rin harp mmtakasını terketlik. 
leri tahmin ediliyor. 

lngiliz Salibialımeri 
Clı•pei'de 

tek tük hurmalar, yırtık ve pis çöp arabalarının aynidir. Yal- temittir. Bu talep Japonların Bu ziyaretin büyü\!; bir 1ıup 
esvaplı, ve yüzleri daha yırtık ruz bir yamalı astarla perdelen Woo - Sung'taki Çin murah- ten içtinap için yapdan IOft 

ve kirli urban kemik parmaklan mitşir. içinde katı bir peykeye baslarına kar,ı şiddetli bir top gayret olduğu zannolunmakta. 
nı büküp açarak para ve ekmek çömelenip oturulur. Ve derisi çu ateşi açmak niyetinde olduk dır. Umumiyetle Amerika 
dilenen çocuklar, ta._ ve yassı doğrudan doğruya kerr.1ğinin lan suretinde tefsir edilmekte- bahriye mütehassısları teşki. 
bir kaç tepe, ve ertesi ıabah tek üstüne yapıtımı tek katırla çe- dir. lat ve techizatlarınm faikiyeti ŞANGHA Y • 12 (A.A.) -
rar çıplak çölde kalkıyoruz. kilir, Arabacı katırın sırtında. Çinliler muktıfl•m•t edecr1k ve harp gemilerinin kudretli Rahip Jacquinot ile gümrükler 

K L- d k d d h aabık komiaeri miralay Hay-ara aaya an, san aya an, ır. LIAOYANG, 12 (.AA.) _ muaveneti sayesinde Şanı ay-
kımuzı kayadan 'atlar üstün- Yollar, dar, ve bozuk, hepıi ç· bü"'-"- . J ·ı ç· da Japonların galip gelecekle. ley Baleli gönüllü kıt'alan om,. 
de gözlerimiz yana yana öğle- sanki kOTalayan güne§teo kaç- ın dı<uıneh apool Y~hı .eı-~1!' ı ha ·ı form arını ııiymiJ oldukları 

• T-L·-k' dık B" h k . . b dö" 1 arasm a mevcut o an ı tı .... rini söy emekte ve rp ı e ve refakatlerindeki 13 rahibe 
yua _.. e var . ır ur- ma ıçın oyuna sapıyor ve ld v • • te sulh müzakerelerinin bu suret 
ma koruaunun iıçindaı teybler nüyor. ani ıgı m~tın vÇi~!et n ··nı~y- le sür'atle neticeleneceğini tah ile birlikte üzerlerinalde g~-~ 
ve becleriler bizi kartdam:ağa Medi.ııe Arabmın eli cebini. I" u:;aga çe n~n ~ ~u b~ min etmektedirler. giliz kadınlan S ibia.......O 
kottular. Şeyhlerden biri do- ze gi:rmit kadar, durmakaızm h~ karının ghayknk uda~? kırı· bayrağı bulunan 4 kamyonla 
kuz Yatında idi: paranızla oynar. Ne için alır, ne fia .e doııdmkaaı a ın. . te ı Çinli tacirlerin bir talr1bi hali hazırda harp mıntakuı 

Beni Atiye ŞeybUlmetayihi! kadar alır, ne zaman alır, habe nı re e arar vermıştir. ŞANGHA Y' 12 (A.A.) - dahilinde kalmıt olan Cbapei 
Gibi ve yuvarlak yüzlü bir ç0- riniz olmadan haraç verip gider On ikiler toplanıgor Şehrin Çinli tacirleri, Nankin sakinlerine yardım etmek üze-
cuk, kendinden büyük kılıcma ıiniz. CENEVRE, 12 (A.A.) - den buraya gelmit olan lngi- re bu sabah mezkUr tehre gir· 
sarılmıt, donuk donuk bakıyor. Toz velet' içinde bunalarak Çin murahhas hey'eti Cemiye- liz, Amerika ve Fransa elçile. mişlerdir. 

Şeyhlerden batka herkes çır ravzanın ye§il kubbesine kavut ti Akvama bir nota vererek rinden, ıulb müzakeratına baı- Şimdiki halde Chapei vazi. 
;ıplakb. Hepsinin tit kamı bi. tuk. Peygamber bu kubbenin meclisin hemen içtima& daveti !anılmasını temin makaadile yeti sakindir. Çin ve Japon as 
rer metiıı kese gibi sarkıyor; albnda yatar. Türbesi, y&J&dı- ni istemittir. Nankin ile Tokyo hükOmetleri keı-leri mevzilerinde istirahat.. 
vücutleri yağlanıp ağartılmıt ğı zaman kendi evi idi. Ravza M. Paul Boncur bu hususta nezdinde mütevassıtlık vazi- tedirler. Maamafih, Woo • 
gibi.. işte bu türbeyi çeviren bir ca- bir karar vermesi için on iki- felerini kabul eylemelerini ta- Sung'ta şiddetli bir muharebe 

"d" S · · d ı· · · 1 k "t • · .. yl d oldugyu söylenmektedir. 
Ah bu .. 1 kum .. 1 ••• mı ır. on asır ıçın e e ımızın er omı esını og e en sonra lep etm;•lerdir. 

ço • suz co • ..... de d" · h ·b· •-ı y d · · ... / 
d 'k .. 1.. .1. 1- bir ğ ığı er teY gı ı, orastn1 ..,.. anmaga avet etmrıttr. J . h . 1 Bir ngiliz tttbura dalıa 

ve ı en ço u, yeşı ı so muş da badana, sarı boya ve çiçeğe acquınot eyetı aza an, 
diken yığmı üttüne san boynu Son ta11•ssut Chapei'deki halkı harp mmta. Şanglıaga gönderilecek 

b. boğmuşuz. 
nu uzatan çobansız deve, ve ır WASHİNGTON, 12 (A. kumdan uzaklaştırmak için bü POONA, 12 (A.A.) - E-
dl.k- kümesinin üıtünde bakır Türbenin içine girmek bir A N k" d k B B k kül" 1 k l 1 ast Lancaıhı"re taL._ru •ubahn 
ren-gı· hudutsuz bı"r dağa dogyru İmtiyazdır. Kapı anahtarlan u .) - an ın e i üyük ri yü müş .. at a ar!ı amıı ar- IJU T 

bo 1 H b 1 tanya Amerika ve Fratlilız elçi dır. Halkın büyük bir kısmı 23 ünde Şanghay'a mütevecci. 
•esaı·z sadaaız giden kadınla zun Y u a eş ete emanet e- 1 · · ç· d k" J el · · mallarını terketmek 1· ·t~edı"k h · k" d"I ekt" 0 dilmitşir. Zaten Medinenin bü- ermın m e ı apon çısı , ~ll en vapura ıT ap e ı ec . ır. 
cocuk, kalabalıktan, süsten ve dek be· d •••••""""''-'''"",.... .......... ...., ............................................... ,,,,,,,,,,,.,,,,, ............. .... 
~esten ürkerek kaçan bedeviler tün oru peygam rı.n san u ı 1 

ka örtüsü ile, bu habeılerden Tamı"rat 1 1 1 Fransız sonra çöl üstüne yavat yavaş ibarettir. Stokholm mektubu 
yayılan dağınık ve bot akşam, A 1 .. ı·· h . d" Meselesi ı . Meclisinde 
iri ve aayıllz yıldızı. gece, çöl ıeyıe~~e i:~~:·noıı!:aı:-,'·du:? Tu·· rkı·ye'de 
gecesi, ve Mısır istasyoınwnla 
Ç

il çeyrek serpen Enver Paşa! aan'atlattmlan ve asillettirilen 
tehrin, lıtanbul olduğunu Me- p • t k• 't'l"f • • Altın 

Birisi: - Gümüt parçalan- dine'de büsbütün anladım. Ora arıs e 1 ı ı a projesi 
nı ne yapacaklar, etlerine mi d'"' h•'kA B } b"}" sokacaklar? diyonlu. da peygamberin babasının me- ıger u u- u a ı ıriz 

zan sakaların kulübesi dolmuı- metlere de bildirilecek 
• Enver Paşa yalııız dekor yü tur. Ve sandukasının üstünde 

züyordu. larbalar asılıdır. LONDRA, 12 (A.A.) -

Medayin Salih iıtasyonun
da Ermeni garsonu ve büfe va
gonunu bıraktık. Çünkü Medi
ne'ye hiriatiyan ıirmeai yasak. 
tır. Burada bizi ipek kumaşlı 
Medineliler selimladılar. 

Medine kasabası bir kaç 
boz renk olımıt burma gövde. 
siııden belli olur. 

Çocukluktan beri hazretsiz, 
aleyhisıelimaız titremeksi
zin ve korkmaksızın ismini ağ
zımıza alamadığanız peygambe 
rin tehrindeyiz. Eski müphem 
ahret hissini duymak için 
kendimi bot yere zorlayıp duru 
yordum. 

Bu his Medine'de büsbütün 
biter. Medine peygamber ölüsü 
ile tüccarlık eden yabancı ve 
ahlaksız simsar yuvalarından 
biridir. Her Medineli uzaklar
dan gelen saf halka, bu harap 
ve pis köyün çöl köyünün taşı
nı, toprağını kuyu ıuyunu kırk 
defa öptüre öptüre satar. 

lıtaayonda kabiyle bayrak
ları ile donanmıı ve sarı, kırmı 
zı, siyah ve yeıile boyanmıt bü 
yük bir kalabalık vardı. Gözle. 
ri açık ve uyanık, peçelerini 
burun sırasından bir iple başla
rına bağlamı~ kadınlar haykır. 
şıp duruyor: Lu .. Lu Lu .. 

Evveli namaza durduk. Ya- Londraya gelen malümata ııö
nnr.da Enver Paıanm yaverle- re haziranda toplanacak olan 
rinden biri vardı. Bir aralık ö- tamirat konferansı hakkında 
nümüzden teatisini omuzlamış Fransa ile İngiltere arasında Pa 
bir Arap geçti. Benim bildiğim, riste bir itilaf projesi elde edil 
önünden adam ııeçenin namazı mi~tir. 
bozulursa da Medine' de böyle Bu itilaf diğer hükfunetle. 
olmadıimı ve zemzemin Mek. rin de tetkikine vazolunacak
ke' de olduğuııu unutarak bu A t ır. 
rabın bize zemzem dağıttığını 
zannettim. 

Bir tas su verdi. Şatırarak, 
ellerimi çözdüm ve içtim. Tek. 
rar ellerimi bağladımsa da A
rap koluma yapı,h: 

- Para! diyordu. 

Meğer herif su satıyormuş. 
Ceplerimi karıtbrdım; bo2uk 
para bulamadım. Yanımdaki 
yaverden rica ettim. Yaver so
fu biri olacak ki e'vvela selam 
sonra Araba bir kaç metelik 
verdi. 

Konfertın• hazirana 
kalıyor? 

mı 

LONDRA, 12 (Milli~t) - Bir 
mllddet~n~rl lngiliz ve Fransız 
blllcll..metleri arasznda ta.mirat mese-
lesi etraf roda cereyan eden müzaJre 
relerden sonrıı, bu meselenin hıızi
randa müzakere edilmesi için Sir 
John Simon'ıın diğer devletlerin 
mütalaalarına müracaat edeceği zan 
nedilmektedir. Diğer devletler bu 
teklifi Jı:al>ul ettikleri takdirde ya
kında keyfiyet il§n edilecektir. 

Namazdan sonra: ı•ransız filosu manevra 
- Ziyaret var, dediler. yapıyor 

Arkamıza kefenimsi bezler PARIS, 12 (A.A.) _ Bah 
geçirip ku,akla bağladılar; ha- riye nezareti, bir akıam gaze
tımıza sert birer sarık taktılar• tesinde intişar eden ve Bahri 
Uzun bir habeş aramızdan bir aefit Fransız filosunun sefer. 
gölge gibi kaydı: Belinde uzun ber hale ifrağ edil mit olduğu. 
gümüş halkalara asılı gümü§ na dair bulunan haberi kat'i 
anahtarlar vardı. ~ıı.pı. açıldı. surette tekzip eylemektedir. 

Mum tutan delıllenn arka. Filo talim devreleri dahilin 

STOKHOLM, (Milliyet) 
lsveçli milyoner ve "Kibrit Kralı'' 
M. Tvar Krevger Boliden madenle
rini satın ıdm.ıttır. Sekiz ıeneden be 
ri laveç efkin umumiyeaini meteul 
eden bu madenler, aatılması üzerine 
t.eknır günün meselesi olmuıtur. Bo 
liden bakır ve altın madenleri 1924 
te keıfeclilmitti. Fakat bidayette ma 
den kaim bir toprak tabakaoı altın
da bulunduiu için · on metre ka 
dar . ihracı müıkü olduğu cihetle 
keşfe ehemmiyet verilmemiıti. Ayni 
zamanda maden tabakaaının ar senı1< 
li olması ela müşkülatı arttırıyordu. 
Ahiren loazı genç laveçli mühendis
ler, madenden istifade için elektrik
le yeni bir u•ul bulmuşlard .... Geçen 
sene hafriyat yapılırken tekmil mİİJ 
külat halledilmiş ve ıenede 300 bin 
ton maden külcesi sarfedobilecek bir 
izabehme vüc.ide getir;lmiştir. Bu 
izabehanenin kudreti yakında 600 
bin tona iblaği edilccetkir. 11,000 
metre murabbaı me•ahai aathiye tu
tan Boliden madenleri mevcut altın 
madenlerinin en zenginidir. Tahlile. 
re nazaran külçelerde yÜzde 2 1/4 
balar, yijzde 30 kükürt, yüzde 30 
arsenik, ton batına Yetmİ!i aram 
gümüş, 20 gram altın vardU". 

Altın i•tihsali senede 12,7 ton 
tahmin edilmektedir, ki tahmini kıy 
meti 35 milYon kuron tutmaktadır. 
Malum bir hakikattir ki, Türkiyede
lri balar madenleri Boliden maden
lerine nazaran t!mwsiz derecede 
zengin:lir. Acaba burada tatbik edi
len usul Türkiyede de tatbik edile
mez mi? Bana övle geliyor iri,. bu 
usul sayeıinde Türkiyede de zengin 
alım mad<!nleri bulmak kabildir. 

Ingilterede munzam 
Mevleviler önümüze düıtü. 

smdan içeri girdik. Kubbeden de bul~nmakta ve bu talimler 
y~:. ~-d~.r üç kabri örten atlas çok zaman evvel takarrür et. 1 
bır ort~un altında Muhammet 1 mit bir program dahilinde icra rusum 
Ebubekır ve Ömer yatıyor. olunmaktadır. ı PAR1S, 12 (A.A.) - M. 

lanı Zeki Rıza, atletizm antrenörii 
Her Abrahanu, atetizm heyetinden Anber kokusu içinde, Em·er Gilmour rüsumun vaz'ına da-
K,,_1 Beyler bulunuy01·du. Müaaba Paşayı bir pencerenin, Cemal 1 ir olarak ihzar edilen kanun 
kaya Zeki Beyin iıtirakile baflarunıt Pa}ayı Öt€kinin içine soktular rek) bunları !cim indirecek? . projesile ihdası derpiş kılman 
ve müsabaka otomobillerle takip e- ve ellerine birer maden çanak Buekşi ses, ruzgar sisi dağıtır istitari komisyon tarafından 
dilmiıtir. Battan nihayete kadar verdiler. En büyük sevap bu gibi, türbenin manevi karanlığı tavsiye edill!bilecek her nevi 
heyecanlı geçen bıı müobakada Zi- nı yırttı ve önümüzde Yetil 
Ya Bey 23,5 2/5 dakikada birincili- pencerelerde durup tavandan hususi müatahzalita munzam 

d d il km km örtülü bir sandukadan baıka 
ği az bir farkla Haaan Bey, ikinciliği in irilen kan i eri ya a ıf. bir resim tatbik olunacagy mı 

B - ·· ül · bir fey kalmadı. Nuri ey, uçunc · üğü Zıya 'Ata B. Burası Muhammedin evi ve ve bir takım çiçeklerin husuat 
dördüncülüğü Reşat Bey betinciliği mezarıdır. Birçok babra ve ha- Türbenin kapısından, pence müstahselat namını alacakları. 
kazanmışlardır. Bu kadar inzalı bir il ihn" b H k re aralığından, perde yırtmacın yolda alınan bu netice cidden muvaf ya er z 1 asıyor. er es Dl söylemiıtir. 
faluyetJj bir neticedir. Müıabakayı dalgın ve düşüncelidir. Habet- dan, en küçük delikten kuru bir Mumaileyh, hükUmetin pa. 
mütealap birinci, ikinci ve üçüncü 

1 

~eriı;ı ~epsi, Batkumandan old~ dilenci eli uzanıyordu. Bu elle- tates sanayiinin tetkilitma 
gelenlere Muv~a.k _Bey tarafın~n gu ıçın, Enver Paşaya kandil ~ bütün sinirleri, para sıkar teşebbüs etmeğe hazır olduğu-
mb. adkalyala~ t".erilırut1~r. 1 

Çok gu1.z~I iııdiriyorlardı. Kendisinin ib. gıbi büzülüp açılıyordu. nu ve Büyük Britanya patates 
ır otu pıa ıne m~ ... o.an aarı acı- I edil" · C 1 p h · · · · · • · · · vertlilerin az bir zamanda bu oahada ma ıtı, ema aşanın o- . Kapının eşığınde fi§ yarası- ıstıhsalatıru aatabılmek ıçın 

da muvaffak olacakları kuvvetle ü- funa gitmedi. Ekşi bir sesi var 1 nın kabuklarını ayıklayan bir lazım gelen projesi ihzar ve 
~i~ !'.clilm~kıeclir: Fener~bçeliler dı; uzun müddetten beri •ustu. Arabm eteğiııe basıp, halis başlıca patates istihsalatını tan 
onumuzdekı mev11~nde ~eş~~aş ·Is ğu için büsbütün ekşiyen bu Kur'an tivesi ile şiddetli bi-r kü zim maksad;!e lüzumlu goru-
tanbulspor atlellerıle bU" muaabaka s 1 f·· d"kt t J d"' 1 b""t"" ••t • db" • 
yapmaihı Lazn-lanınaktadıria<. Sarı es e: ur ye ı en sonra o e e on. en u un mu emmım te ın 
lacivertlilere undan muvaffakıyet- - ... Eeee, decli; (kendi baş düm. tatbik eylemek üzere bulundu. 
!er temenni ~d-.iz. ucundaki kandilleri göster,.. 

1 
Falih RIFKI ğunu ilave evlemistir. 

raımı .... .-'3' 

intihabat nıeselesi 
gürültüler çıkardı 

PARIS 12 (A..A.) - Meb'uaan 
meclisi, dün ııece yanımdan beri tet 
rii intihabatı.. ikinci intihap devreai 
nin ilgasına matuf ., ll'n intihabatın 
ulalu kanununun müzakeresine de
vam etmekte idi. Sosyalistler, celae 
eınaımda ıimdiye kadar Parlamen
tolar tarihinde miali röriilınemit sa
ymz hadiseler çıkannak auretile 
miithit ve siıtematik bir obstrülui
yon tatbik eylemektedirler. Hükiime 
tin veya ekseriyetin her bir teıebbü 
sünde, aoıyalistler; her defasmda 
medisin bir saatini itgal eden n 
kürıücle reye müracaat !'lrlile tehiri 
mübeyyin bulunan birer takrit- .,...e 
rck mahalefet etmektedirler. Gece 
yarısından beri bu tarzdaki reyler 
hep bükıimetin lehinde netice ver
mektedir. Müzakere ve münakafa 
pek ıiddetlidir. Sağ cenaha mensup 
olanlarla sollar araaındaki fotınah 
söz mücadeleleri b.iribirini takip ve 
tevali eylemektedir ..• 

PARIS, 12 (A.A.) - Meb'usan 
meclisinin rey.iam encümeni, tqrü 
intibabatta ikinc; derecedeki intiha
bın lağvı projesinin lüzumunda na
zarı dikkat ve itibara aluunuı huıu 
sunun kabulüne 14 muhalif reye kar 
şı yirmi rey ile encümen reisini aa .. 
lah;yettar kılmıştır. Bu reyin itaım 
dan sonra ekalliyet lronıiserleri isti
fa etm;ılerdir. 

Bütçe müzakereleri 

PARIS, 12 (A.A.) - Meb'uaan 
meclisinde, bütçe müzakeresine mü 
dahale eden bütçe nazın M. Pietri, 
192 numaralı bütçenin intikal için 
yapdrnıt olup bir buhran bütçesi ol 
duğunu bütçe açığım paranın suku 
tu ve kambiyolar üzerinde mü~ssir 
olmak ;çin kafi bir sebep teıkil et
tiğini beyan eylemiıtir. M. Pietri, 
bütçe tatbikatının neticesindeki aç.ı
iı l 700 milyon olarak tahmin etmiı 
ve ecnebi memleketler bütçelerinin 
masraflanna nisbetle olan açıklan 
hakkında izahat vererek Franaanm 
85 milyarlık bir taahhüt ödedifini 
ıöylemiı ve varidat yekununa nisbet 
le Fransa yüzde 30 vergi öderken 
İtalyanın yÜzde yinni yedi, İngiltere 
llİn yüzde 22 buçuk, Almanyanın 
20 ve Amerika cemahiri müttahide
nin de yüzde 1 O buçuk niıbetinde 
vergi ödemekte bulunduldanıu izah 
eylemiıtir. Nazır, ehemmiyetli yeni 
vergiler ihdaaındaki imkanıızlığl ve 
mevcut bulunanları ela bundan faz. 
la iyi idarenin mümkün olmadığım 
beyan etmiıtir. M. Pietri, bundan 
sonra 1933 ıenesi bütçesinin ıimdi
den ipotek altında buluncluiuna da
ir neıredilen haberi tekzip ve Fran
sız mükelleflerinin Almanyanın ade 
mi tediyesine iıtirak ed~eek kadar 
zeng;n olmadıklannı söyleyerek hiç 
kimsenin Franaa kadar terki teılihat 
taraftan ol411ldığım yüksek seıle te 
yit edebileceğ;ni ifade eylemistir. 
Bunu müteakip , radikal sosy~list 
ıneb'uslardan M. Bonnet, bütçenin 

-• D 
Bir tütün ofisinin 
teşkili de isteniyor 

Tütün kongresi stok tütünlerin 
hükumetçe mübayaasını da istedi 

ANKARA, 12 (Telefonla) - lktıaat vekileti tütün kongresinin te
menni ve kanırlarım tetlcik etmeılıttedir. Kongrenin verdiği kararlar mey• 
nmıla henüz cazotelere aluetmemİf iki mühim esu daha vardır. Bunlar 
zürrun elinde buluD&D iıleamiı tütün istoldarmm hükıimet tarafından 
mülıayauı -.e tütü.a itleri ile iftiral etmek iizenı bir tütün ofisinin teı:.ili 
t-.uüleridir. 

Piyango biletinden çıkan dava 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Y ..... tananı p;yıuıgosunun 150 bin 

liralık iknmi10 Uabet eden biletten miqı INr ıliıçi ile bir kasap arau•da 
çıkan ihtilif mabk....,.e intikal etmifti. Y ıınn aabah ticaret mahkemesin
de bu duanın riiyet;ne bqlanacaktır. DitÇi, kaaabm bu bileti kendisim 
sathfnu; kaaap iae bileti kaybettiğini i'dia -.ktMir. 

Hariciye vekilimiz M. Brüning'i 
ziyaret etti 

BERLtN, 1% (A.A.) - Hariciye ....lıili Teftik Rüttü Be1 '-f"elıil 
M. Brüninr'i ziyaret etmiıtir. Harbiye nazm Ceneral Gtoene Tevfik Rı
tü Bey tereiine bir aktam zi,..Eeti t'ennİftir. 

Tevfik Rüştü Bey şerefine bir 
zigaf et verildi 

BERLIN, 12 (A.A.) - Türkiyeain Berlin falıri konsoloıu M. Şinor 
Tevfik Rüıtü Bey ıerefine bir öğle ziyafeti vermittir. Ziyafette Türkiy• 
nin Berlin ve Tahran sefirleri de hazır bulunmutlardU". Tevfik Rüttü Be, 
ziyafeti müteakıp CeneVTeye hareket etmiftir. 

imtiyazlı mıntaka hududu civa
rında Japon bombardumanı 
ŞANGHAY, 12 (A.A.) - Ecnebilere ait imtiyazlı mmtaka dahilin· 

deki lngiliz ve Amerikan mahalleleri hududu civarında geceyarıaına kaılaı 
Japon toplarmın ateşi devam etmiı, çok gürültülü infilü:ler duyulmuıtur 

Papalığın onuncu yıl dönümü 
ROMA, 12 (A.A.J - Papa, papalık makamına geldiği günün onun· 

cu yddönümünü Saiııt-Pierra kilisesinde sefirler, kardinaller Mm Mussolini 
ve büyük bir kalabalık hazır olduğu bal de tes'it etmİJtir. 

lngiliz kralı başvekili 
ziyaret etti 

LONDRA, 12 (Milliyet) - Kral 
George dün hiç beklenilmediği hal
de, son zamanda gözünden ameliyat 
yapılan Baıvekit Mac Donald'ı kli
nikte ziyaret etmit ve batvekilin ya 
nında 50 dakika kalıruttır. 

M.2 tahtelbahirindekiler 
LONDRA, 12 (Milliyet) - Bah

riye nezaretinden verilen malümata 
söre, M. 2 tahtelbahirinin, battık
tan sonra, yalnız bir tek komparh· 
manınm oturabilecek halde kaldığı
nı teyit eden hiç bir ıey bulunamıı
mııtır. Şimdiye kadar da hiç bir ce
set buunmamııtır. 

M. Laval'in bir nutku 
PARIS, 12 (A.A.) - Ti. 

caret ve sanayi odasmın ziya. 
fetiııde bir nutuk ıöylüyen M. 
Lava! ezcümle, buhranın ipti
dasından beri Franaanm gayri 
faal kalmamı§ olduğunu söylü 
yerek F ranaız teşebbüslerini 
hatırlatmı, ve iptidai mevaddı 
•maiye ile ziraatin, kredilerin 
darbesine uğramalarını müte
akip buhranın ıümul keabeyle.. 
miş olduğunu ilave etmittir. 

Batvekil, frank i!tira kıy
metinin el sürülmemiş bir hal
de olduğunu ve ecnebi ihracatı 
nı kendine celp ve cezbedecek 
bir kabiliyette bulunduğunu 
ifade ile ipizlere muavenet 
makaadile ittihaz edilen tedbir 
leri derhatır ettirerek F ranıaız 
ticaret müvazenesindeki açığın 
izalesi lüzumu üzerinde ısrar 
etmiştir. 

M. Lava!, terki teslihat kon 
feransmdan bahsederken Fran
sız proJeaımn ehemmiyetine 
İfaret etmit ve bunun, Fransa. 
nm daima ön safta bulunduğu 
nu ve her zamtn için alicena
bane teşebbüslere müzaherete 
hazır olduğuııu gösterdiğini 
ıöylemit ve sözlerinİı M. Tar
dieu hakkındaki itimat ve itmi 
nan hislerini izhar eylemek 
suretile bitirmittir. 

Montevideo'da grev 
MONTEVIDEO, 12 (A. 

A.) - Gece yansı verilen bir 
kararla umumt grev tatbikine 
teıebbüs edilmiıtir. Krtaat ha 
zır bulUD?Dak emrini almııtır. 

maliye encümenine iade edilmesi ta 
lehinde bulunan bir takrir tevdi eyle 
mittir. Baıvekil M. Laval, bu takri
re kartı müdafaada bulunmut ve iti 
mat meselesini ortaya atnu,br. 

Japon maslahatgüzar
lığında zıyaf et 

Evvelki gece Japon masla· 
hatgüzarlığmda bir ziyafet ve. 
rilmittir. Ziyafette, Japon ıe. 
fareti erkinmdan maada, Per· 
tev Pata, Ayni Zade Hasan 
Tahsin, coğrafya müderrisi M;ı 
lik, sabık Pariı sefiri Fethi B. 
ve diğer bazı zevat davetli o
larak hazır bulunmutlardır. 

Aero klüpte reıim 
• • 

sergısı 

Türk Aero kulüpte resıam 
Sait B. tarafından bir resim ser 
gisi açılmıttır. Sergide 20 gün 
müddetle muhtelif portreler 
tethir edilecektir. 

Aero klüpte konser 
Konıervatuvar muallimle

rinden Sezai ve Seyfettin Aaaf 
Beyler, Aero kulüp menfaati
ne önümüzdeki perfelllbe günü 
Aero kulüpte bir konser v~ 
ceklerdir. 

Aero klüpte dersler 
Aero kulüpte, dün tayyareci 

Nuri B. tarafından Aero Dina. 
mik derai verilmittir. Badema 
cınna rünleri saat 13 buçukta 
pazartesi ve çartamba günleri 
de saat 19 da derslere devam 
edilecektir. Vecihi B. le diğer 
tayyareciler de ders verecekler· 
dir. 

Hıfzıssıhha 
Nizamnamesi. 

Sıhhiye vekaleti hıfzııaıhha ka. 
nununun muhtelif ıurette tel ir ed 
!erek tatbik edilmesinin önünü al 
...ı. için lı;ananun her ai.e taal 
lı'.ik eden niamnameler y._p ı.. 
rar vermiıtir. iki aeneclon beri hamı 
l9111QAkta olan l>u njzamnameler .,.. 
kmda tasdik edilecek •e bu ıoae ;. 
çinde kanunun bütiin ahk.Bmmm tat 
blkatoıa başanacaktır. Kanun, hen: 
hiildiaıet tetkilr.trnı, hem de beledi 
7"1l dan alikaılar ettiii için n 
·-•meler teblit eclili- bel • 
.. tetkilat yapılacaktır. 

Bir İtalyan ayanı 
şehrim_izde 

ltalya iyan azuındatı Sin
yor Goiçello, dün tehrimize gel 
mit, T okatlıyan oteline iruniı
tir. 
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Tütün kongresi murahhasları döndüler •• 
Ekonomi 

Tütün kongresinin 
verdiği kararlar 

iükiimetten beş esaslı noktanın ta 
ıakkuk ettirilmesi temenni ediliyor 
lıtanbuldan, Ankaradaki 

iitiin kongresine ittirak eden 
Urabhular kimilen tehrimi. 
! dönınütlerclir. 

Kongre hükWnetten Maelı 
arak fU temennilerde bulun
Uttur: 

1 - Tütün lnbiaar İdaresi 
n dahil ve hariçteki piyasa. 
tetkik ederek tütün tüccar

rile rakip vaziyete girmeme. 

2 - Tütün ihracatının te§
ki için şimendifer, liman, si 
ırta pavur tarifelerinin bir 
iktar tenzili. 
3 - Tütünlerin sür'atle nak 

4 - Tütüncülere kredi yap 
ak üzere bir bank!\ tesisi. 
5 - Müsait olmayan yerler 
tütün zeriyatına müsaade 

ilmemesi ve tütün zeredilme 
le müsaade edilen mıntaka
·ın sulak ve ova yerlerinde 
tün ektirilmemesi. 

Buğday fiatları 
Son günlerde Anadoludan 
ırimize buğday gelmediğin. 
n fiatlar bir miktar artımı-

ngiltere tarife rejimi 
ırenişliyor 

LONDRA, 12 (A.A.) -
numi rüsumdan muaf tutu
' eşya ve mevat listesinin ma 
Ji kabuklu deoiz hayvan. 
1 da dahil olmak üzere ba
lar kendir ve kenevir, ham 
n, kürkler de dahil fakat 
~. tuzlanmış ve yahut ku
ulmu§ keçi derileri hari~ ol
k üzeı·e alelumum derıler, 
vkut gazeteler, matbu ki
ılar, matbu musiki notala. 
gazete tab'ına mahsus ki

lar, yani yüzde 70 ten eksik 
namak tartile, mihaniki tah 
hamurunu havi ve 20 libre. 
ı aşağı ve 25 libreden fazla 
leti geçmemek ve 480 çift 
·aklık 20 X 30 parmak eba-

;ofya'ya giden 
>oktorlar 

>ün seyahatlerinden 
nemnunen döndüler 
Bayram tatilini ıeçirmek Üzere 

'Y•ya giden doktorl•nmız dün 
ll"İınize avdet etmi,1erdir. Heyete 
aıet eden Doktor Tevfik Salim 
la.. kendjsile görüten muharriri· 
te, seyahatleri hakkında fU İzaha 
•e,.,ruttir: 
- "Seyahatimiz çok &ÜZel &'~
~ofyanın her tarafını &azdik. Tıp 
\llteıini, haıtahaneleri ziyaret et· 
• tetkikatta bulunduk. Bütün bu 
••ıeseleri pek iyi tertip edilmiı 
du"' hepıi iyi bir metot dahilin
. çalıtıyorlar. Bilba11a Tıp fakül
ı, henüz 12 ıenelik bir hayata ma 
olma11na rağmen büyük terakki 

•lertrüıtir. Sofya'da büyük hüınü 
>u &Ördük. Bundan dolayı bilhas
biitün profeoörlere medyunu tük 
Uz. Seyahatimizden pek .iyi inti-

rla avdet ettik." 
Ôirendiiimize söre, bu seyahat, 

liraı, edenerin her birine, bütün 
._,._rif dahil, v•••Iİ 150 ter iraya 
l•l olmuıtur, 

Sofg."tl11 .. 
SOFYA. 12 (A.A.) - Balkan 
iıabiri mahıuıumuz bildiriyor: 
Yraın tatilini Sofy•da geçirmek 
'lYfti zam.nda Bulıar hekimlerini 
•ret ve ha•t•hnelerini ve Tıp fa
•tesini tetkik etmek üzere Dr. 
•fik Salim Paıa, Dr. Semiramiı 
.tı.ım, Dr. Muzaffer Şevki, Ekrem 
~çet, SecL.t, Hakkı Hayri ve 0pe 
Or Fahri Beylerden mürekkep he 
ıılerimiz Pazar sabahı bur•ya &e· 
!'!< evveli Darülfünun Tıp fakill
llıi ve eıutitülerini ziyaret etti-
• Tıp fakülteıi reiıi M. Stemafyef 
>:İyaretlerde hekimlerimize deli
etınelrte ve ar:ıu ettikleri izahat 
lbalıimatı kendilerine vermekte 

~ llekiml•imiz bilihara fakülte 
il'-h&Maİni ziyaret ettilw ve bu
~ Profesör Molof, Alkiyef, Pqef 
":- müderrisleri tarafmdan sea
Hl.r.ı, kendilerinden izahat aldı-

dında olmak üzere yuvarlak 
çenber halinde kağıtlar, kau
çuk krepi de dahil olmak üze
re ham kauçuklar, litex'ler 
bam Guttaperchas ve baltala~, 
demirli mev"at, kuromlu demır 
madeni, hariç olmak ~z~re m~ 
ganezli demir maadını, çelık 
parçaları, pyrites'~er, kalay 
maadini ve mütekiaıf kalay ma 
adini maden sütunluğu için 
taht~ ve odunlu, kükürtler 
maadini kireçli fosfatlar, ma· 
mul ve ~ayri mamill zikiymet 
taşlar ve radyum maadini. 

Resimden maaf tutulan et 
meyanında kabili ekil bulun~ 
etler mevcuttur. Fakat et hu
lasaları ile her hangi su geç· 
mez kahlar derununda ~a~fuz 
konserve etler dahil değildır. 

• l1tveç fındık ve cevız 
istiyor 

B. laveç ticaret müeaseaeai hari· 
ci T~et ofisine m~a':8'8-t ederek 
Türkiyeden külliyetlı mikdarda fın
dık, ceviz ve konserve alacafuu bil
dirmiştir. 

Portakal ihracata 
ihracat ofisi portakal ibracatum

zı arttırmak için bazı çareet" arıuna_k 
tadır. Bu münaıebete P~k;a tacır 
eri müzakere için bu hafta ıçınde o
fise davet ediecekerdir. 

Arpa ihracatımız 
Son yapıan bi.r iatatiıtiie aör~ 

931 senetinin de arpadan memeketi 
mize 3 mİyon 510 bin İra ginnİflİr. 
Diğer seneer ancak 300 bin iraya ya 
kın arpa ihraç edebilirdik. 

Pirinç ihracahmız 
Dünya pirinç piyasasında görül

memiş bir dütkünlük vardır. Bom
bay pirinçeti limanda tesim edilmek 
ıartile 10 kuru§tur. ikinci ve üçün
cü derecedeki malların oka11 4 kuruı 
tur. Eğer pirinçten kiloda 16 kurut 
resim alınmamış olsaydı yerli pirinç 
Jeriimiz hariçten gelen pirinçlere re
kabet edemiyecektir. Pirinçlerimiz, 
istihsal yerinde 16 - 18 kuruta mal 
oluyor. Bu şerait ~ltında. yerli pirinç 
yalnız gümı·ük hımayes.ıle y'.'şaınak 
tadır. Bu cihet na~ı·ı dı~ka~ cel"';t 
tiğinden maliyet fıatmı mdırmek ı
çin çareler aranmağa baılanmıştrr. 

Maarifte 

Muallim kitaphaneleri
ne yeni kitaplar 

lıtanbul Maarif müdiriyeti Dev· 
let Matbaası tarafından ev".elce es
ki harflerle baaılmıt ola~ bir. takmı 
kıymetli kitapları muallım kıtaphı;-
neleri için satın almağa ka~ar venn!' 
ve bir liıte yapmıı~ır. 1:_ısto; tas~k 
edilmek üzere Maarıf vekaletıne gon 
derilmiştir. 

Muallimler birliğinin 
bir müracaata 

l ıtanbul Muallimler Birlici mual 
)imlere mahsus tekaüt kanununun 
bir an evvel çıkması için t~r Ma
arif \fekaleti nezdinde t~e~~ılerd.e 
bulunacaktır. Haber verıldı~ıne go
re kanun çıktıiı takdir~e bır ~·~ 
mualimler kendi arzulanle tekautlük 
!erini talep edeceklerdir. 
........................... .-.... -..... _ .......... . 
lar. Bulıar profesörlerinin '.?'91"~f he 
kimleriınize aöıterdikleri husnu ka
bul ve samimiyet fevkalade olmuı· 
tur. Bu münasebetle sefir Tevfik 
Kamil Bey tarahndan hekimlerimiz 
ıerefine bir •kt.m ziyafeti verilmit 
tir. Hekimlerimiz Bulsar Tıp müeı 
seaelerinden maada Bulsar Operası
nı müzeyi, ve tehrin 4ayanı tem&f& 
difer ınah•llerİni &ezmitl•dir. He
kimlerimizin ziyareti ve yaptıkları 
temaslar Bulııar Tıp mahafilinde 
pek iyi bir tesir hatıl etınit ve her 
iki memleket ilim ad.mlarının bu 
nevi temaılannın temadiıi temennisi 
izbar edilmittir. Tevfik Sıılim Pllf& 
başta olmak üz..-e hekimlerimizin 
bepıi Sofy~ müeueae!erini ııczmek
len çok iıtıfade etınıı oldukluını 
söylemekte müttefiktirler. Harbin 
yijldemİJ olduğu birçok ~r~i
yetlere raime? Bulıar hekıml~ıun 
asrın en yeni ıcabatma uy&un bır ,e 
ki.lele çalıf'Jlakta olduğu ve bir 90k 
Bulıar ıeııslerinin bilha11a metot 
ooktuında merl<eııi A...,,paya tama 
men müıablh bir ..,ı.ilde yetİ!IİrİI· 
melde bulunduiu hekimlerimizin na 
zarı dikkatini celbetınitlir. Bul&ar 
bekimliii bu yelif"I\ anallrla cidden 
parlak lılr i.tikl..le namzettir. 

Belediyede 

Ikhsat 
Müdürlüğü 

Daha esasla vazifelerle 
tevsi edilecek 

Umumi meclisin içtiınaında bele
diye iktı .. t müdiriyeti maatmm üc
rete kabedilerek 300 liraya ve bura
ya A vrupada tahıil sönnüı bir mü
tehassı11n getirilmesi hakkında be
lediye riyasetinden yapılan teklif 
meclisin bugünkü içtimaında mü.za .. 
kere edilecektir. Belediye iktııat m.ii 
diriyetine yeni kanunla daha eaaalı 
vazifeler tııhmi 1 edilmit olduğun
dan bu ıube teıkilatmın tevıiine ve 
buraya müteha1111 bir zatın ıetiril
mesine Dahiliye Yekô.letince lüzum 
&Örülmüt ve bu lüzuma binaen ı.ele 
diye riyueti meciıe bu tekim 18P
m1,tı. 

Seyrüseferin Belediyeye 
iadesi düşünülüyor 
Seyrüıefer iılerile ınetsul olan 

poliı altıncı ıube müdiriyetinin ıim
diki teldi idareai matlıip faideyi te
min etmediği ıuılatıldıjiından bura
ıun poliı müdiriyetinden alınarak 
doğrudan doğruya belediye riyaseti 
ne merbut bir ıube halinde idareoi 
düşünülmektedir. Bu husuıla yakın 
da bir karar verilerek Dahiliye ve
kaletine müracaat edilecektir. 

Kanalizasyon işleri 
Senelerden beri iD§aaı devam e

den kanalizHyon teıiaatı gelecek se 
ne bitecektir. Şimdiki halde Tavuk 
pazarındaki iDfll&t ile uiratılıyor. 
Bu kııım da yakınd• ikmal edilecek 
tir. Belediye kanalizasyon teai1atını 
yaparken bibaasa tehrin sel hücu
mundan lrurtarılma11 çarelerini dü
ıünmüttü. Eyipte ~prlan tesisatın 
bu taraftan tehikeyi bertaraf ettiği 
temin ounuyor. Aksaray semtinin 
de se tehikeııinden kurtuması için 
burada bir kollektor yapılma11 lü
zumlu görülüyor. Aksaray kollekto 
runun inıaama yakında başlanacak. 
tır. 

Haliç şirketinin vaziyeti 
Haliç şirketinin vaziyetini tetki

ke memur komisyon mesaisini ik
mal etmiı, ıirketin beı senelik hesa 
batını tetkik ederek icap eden notla 
rı almııtır. Komisyon bugün son bir 
içtima daha aktederek bu huıuıtaki 
raporunu tanzim edecek ve lktısat 
vek81etine gönderecektir. 

lstanbulun pJanı 
lstanbulun müıtakbel planını 

yapmak üzere belediye, A \frupaılan 
bir mütehass11 getirtecekti. Geçaı 
ıene bunun için tahsisat aynlmadı
ğrndan mütehassıs celbine im.kin bu 
lunamamışlı. Belediye, bu sene bu
nun için bütçeye tahsiaat koy•cak
tır. Belediye, ıehrin müstakbel pla
nının ne suretle ve kime yatrrılaca 
ğı hakkında muhtelif ze,,alın müta
lealarını ıormuı ve raporlar almtfbr. 
lstanbul ayni zamanda bir liman ıeb 
ri olduğu için bir liman mütehassııı 
nın fikrinden de iıtifade edilmeıini 
zaruri görülmektedir. Bir kısım ze
vat ta şimendifer iıtaıyonla.rının ye 
niden tesbiti için de bir Jİmendifer 
mütehassısına lüzum gösterm.iıler
dir. Belediye tahsisatının kabulün
den sonra bu teklifleri bir komisyon 
da tetkik ettirecek "e bu ite girif. 
mele üzere kat'i kararını verec:ek-t;r. 

Yeni bina planları 
Şehrimizde birçok yeni binalu, 

apartımanlar yapılıyor. Bu binala
rı yalnız belediye fen heyeti tarafın 
dan tetkik edilerek ı .. dik olunuyor. 
fakat, yapılan tetkikat neticesinde 
binalardan bir kısmının sıhhi Jeraiti 
haiz olmadığı göriilmüıtür. Bunlar
d1Ut çoğunun bilha11a İyi ziya a1rna 
dıkları anla§ılmııtır. Havasızlık ve 
ziyasızlı.k, içinde oturanların ııhhati 
ni bozacağınd•n belediye, bund1Ut 
sonra yapılacak bina pl&nlarının hir 
defa da belediye 11hhiyeaince tetkik 
edilmeıini muvafık ıörmüıtür. Bu 
hususta ıehir meclisi.T'lin kararı alına 
cal. ve 11hhi mahzuru &Örülen inta
ata müsaade edilmeyecektir. 

Kaçak ipekliler 
Yapıl•n tetkikat• &Öre lstanb<ıla 

kaç.ı. olMak sokulmak iıtenilen i· 
pekli kıımaflar ve elbiseler en ziya
tie Mııır ve Rodoıt•n getirilmekte. 
dir. Kaçakçılıiın önünü almak için 
&'~~~k !'ümrük muh•faza tetkilitı 
bıribirlerıne yardmı etmeye ve müt
terek çalıfmaya baılamıtlardır. Ya· 
pılan bu 11kı takipler neticeıiode 
yakın bir "akitte kaçakçılığın önüne 
geçileceii tahmin edilmektedir. 

Seyyah celbi için 
Turinıı kulüp seyyah celbi için ha 

riçte &enİf mlkyaıta reklam yapmak 
tadır. Bu ıene yeniden 8 afit daha 
hazırlaıunıt, kulüp lt•ya hükumeti
le akdettiği bir mukavele üzerine )_ 
talyanca olarak la bir çok afiı rek
laml•r yaplırmıl~IT. 

Poliste 

Bir kayık 
Battı 

Kayıkçı kurtarıldı, 
eıya kayboldu 

Rıhtımda Cümhuriyet vapu 
runa yük verilirken kayıkçı 
Salih, kayığına fazla yük dol
durmuı ve vapura yan&J&cağı 
sırada kayık batmıtbr. Kayık. 
ta bulunan 44 parça etyadan 
8 parçaaile Salih kurtanlmıı, 
diğer t>§yalar batmııtır. 

Balıkpazarında yanıın 
çıktı 

Balıkpazarında tütün güm. 
rüğünde Hüıeyiın Arif Beyin 
46 numaralı Rekabet Anhan 
İsmindeki limon ve portakal 
mağazaımd;uı dün ıaat 12 bu
çukta yangın çıkmııtır. 

Ateş, ahtap anbarı tama
men ve bititiğindeki Halidin 
kahvesile havyarcı Ligor'un 
mağazası lasmen yandığı hal
de söndürülmüttür. Yangının 
Hüseyin Beyin adamlarından 
Ligor'un mağazasının yazıha. 
nesinde bıraktığı ateş dolu man 
galdan sıçrayan kıvılcnnm 
tesirile zuhur ettiği anlatılmıt
tır. Mağazanın sigortalı olup 
olmadıiı tahkik edilmektedir. 

Sarhotluk 
T opbanede, oturan Hatan, 

Haydar, Rıza oğlu diğer Ha
san dün sarho§ olmutlar ve Ga 
latada kahveci Celilin dükka
nının camla:nnı kırmıtlardır. 

Buna kızan Celal de taban· 
ca ile Ha1anı kolundan ve ba. 
cağından yaralamıttır. 

Bakkalı soyan hırsız 
Geçenlerde bir cece Eminöoünde 

bir manav dükkanile iki bakkal dük 
kinı soyulmuı ve fail; bulunamamlf 
tı. Eminönü poliı ;:u 1 eı:i tarafın
dan yapılan tahkikat neticesinde bu 
hırsızlığın Salamon iıminde biriıi ta 
o·afmdan yapddıjiı teıbit edilınİf ve 
Salamon yakalanmııtır.. Salamon 
tahkikat evrakile ı...-ab« adliyeye 
teılim edilmittir. 

Tabancalı çocuk 
Galatada oturan Ali ismin. 

de bir çocuk küçük kurtunlar 
atan flober tabancaalle oyov. 
ken tabanca alet almıttır. Ali 
bacağına isabet eden küçük 
bir kurşunla yaralanmıttır. 

Takvim dolandıracıaı 
Poliı 2 nci şube müdüriyeti 

Şükrü isminde birisini tffkif 
etmittir. Şükrü bir takvim do
landırıcılığı cürmünden maz. 
nundur. 

Z•bıta Şükrü hakkında t&. 
zım gelen tahkikatını ilana! 
etmiştir. Tanzim olunan hhki 
kat evrakı müddeimumtlite vo 
rilmiştir. 

Deri hırsızlan 

Son zamanlarda Y edikule 
ve Kazlıçeşmedeki del"i fabri. 
kalarına hırsız dadanmıtbr. 

Samatya poliı merkezi ta. 
rafından yapılan tahkikat neti
cesinde bu hırsızlıklardan mu. 
nunen T alit ve Ali iıimlerinıle 
iki ki!i yakalanmıştır. 

Bunların muhtelif fabrika. 
lardan mühim miktarda deri 
çaldıkları anlaıılmı,tır. T alit 
ve Ali haklarında polis tahki
katı bitirilmiş, ikisi ~e adliye. 
ye teılim edilmi,lerdır. 

Kitap hırsızı 

Son zamanlarda latanbulun 
muhtelif semtlerinde bulunan 
umumi kütüphanelerden bazı 
kıymettar kitaplar kaybolduğu 
nazarı dikkati celbetmi,tir. Kü 
tüphanelerde herkes istediği ki 
tabı serbestçe alıp okuduğu ci 
hatle kitap hırsızlığı gayet ko
laylıkla yapılabilmektedir. 

Atırılan kıymettar kitaplar 
dan bazılarının kitapçılara sa. 
tılmak istenildiği görülmüş. 
tür. 

Bu hususta icap eden terti 
bat alınmış, ve zabıta Ki.mil 
isminde bi1·ini yakalayarak ad
liyeye teslim etmiştir. Kamil 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Vur patlasın, çal oynasın diye 
buna derler işte ... 

Haftalıklannı alınca hepsi buraya düşüyor, ondan 
sonra gelsin viski, gelsin rakı, gelsin apaş dansı ... 
Kısmetse bayram erteıi - Bayram herkese bir ıeye mal oldu .. -

Maskeli balo da ne? - Herkesin 
biribirile teklifsiz olduğu yer •• - lıçi kızlar arasında bir ıaat. .. 
Bizde ıenelerden beri kök

letmit bir adet vardır. Bayra. 
ma yakm, itleri fena halde aıa 
nz. Hele bayramdan bir iki gün 
eve!, reami dairelerde bütün fa 
aliyet durur. Takip edilecek bir 
itiniz varsa, Hkm bayrama ya. 
kın günlerde uğramayın. Çün
kü alacağınız cevap, pek battan 
savma olacaktır. Meaeli, filin 
numaralı, filan tarihli kağıda 
ne cevap geldiğini öğrenmek iı 
tiyoraanız. 

Mümeyyiz bey, masanın üs 
tünden hafifçe batını kaldırır: 

- Hele şu mesele iyi amma, 
beyefendi, malilmalileri, araya 
bayram girdi.. Artık, intallah 
bayram ertesi .. 

Mümeyyiz bey, bu sözü söy. 
!erken bayrama daha iki üç gün 
vakit vardır. Fakat cevap, hiç 
değişmez: 

- Bayram ertesi .. 
Bu adet, btlhaaaa borçlula

rın işine yarar. Kira aramağa 
gelen ev sahibine pek ali, siz 
de ayni cevabı verebiiirainiz: 

- Hele fU bayram geçsin 
de •.. Artık laımetse bayram er 
te1i ... 

Bayram ertMİ, bayram erte 
ıi, bayram erteııi.... iki günden 
beri biz de baynım ertesinden 
sayılırız. Bakalım, alacaklıları, 
yeniden nasıl bir vesile bulup 
atlatacağız?. 

Genç arkadqlardan biri, 
dün içini çekerek anlatıyordu: 

- Şu bayram, heıkMe bir 
feye mal oldu .• 

Sordukı 
- Sana neye mal oldu baka. 

lım? 
S.şını yumrukladı: 

- Hayatıma mal oldu bira. 
der •. 

- Sebep? 
- Evlenmefe karar verdim 

de •. 
. . . . . . 

Bugün, günlerden cuma .. 
Gel gelelim, kimsede parmağı
nı kımıldatacak mecal yok.. Eh 
li keyfin ağzını bıçaklar açmı
yor. 

Botalmıt bir cep, harap ol
muı bir mide, yorgun bir kafa 
ile cuma gezmesi mi yapılır?. 

Benim kendi hmabıma, bü. 
tün gün yapacafmı feY, aırt 
iietü yatıp kendimi dinlemek
ten ibaret olmalı idi. Fakat İn· 
san, inıanm teJtanıdır, dedikle 
ri kadar var .. 

Arkadaşlardan biri, tebel. 
let oldu. T ebelltıt, ne demde ol 
dujunu bilmem amma, herkes 
ııibi ben de lif araımda kullaru 
rım. 

Evet, arkadaşlardan biri te
bellet oldu: 

- llle kalk, sidelim .. 
- Canım, ben fena halde 

yorgunum .. 
- Seni ırötüreceğim yerde -----····· .. --·· 

muhakeme edilmek üzere ce. 
za mahkemesine verilmittir. 

iki esrarhane 
Zabıta esrar ve kumar mü

cadelesine devam ediyor. Yapı 
lan takibat neticesinde yeni. 
den iki esrarhane meydana çı. 
karılmııtır. 

Karagümrükte iki kahvede 
esrar içilmekte olduğu haber 
alınınıt ve polis tarafından ya. 
pılan arattırma neticesinde iki 
kahvede esrar içenler cürmü 
meşhut halinde yakalanmıtlar. 
dır. 

Kaçak iskambil ve 
kumar 

Şevket, Ahmet ve Hasan is 
simlerinde 3 kişi Galatada bir 
kahvede damgasız kaçak iskan 
bil kağıdile oynarlarken cürmü 
meşhut halinde yakalanmışlar
dır. 

yorgunluk ırider .. 
- Tuhaf, feY·· Pek mi ej. 

leneceğiz yani? 
- Gidince görürsün! 
Ah, bu uysallık ah.. Kalk. 

tık. Fatih-Harbiye arabaıı da 
sanki bizi bekliyormuf. Tak
sime kadar, sırt sırta, goguı 
göğüse balık istifi mükemmel 
bir seyahat ... Sonra tramvay. 
dan inince, daha bir hayli yürü 
dük, sağa saptık, ıola saptık, 
tekrar sağa saptık, tekrar sola 
saptık. 

Karanlıkta duvardan fark 
edilmiyen sım sıkı örtülü bir 
kapının önünde arkadaşım dur 
du. Ben, nefes nefese sor. 
dum; 

- Burası mı? 
Elile sükUt İp.reli yaparak 

cevap verdi: 
- Evet, buratı.. Yavat ko. 

nuı.. Gürültüyü duyarlarsa ka 
pıyı açmazlar .. 

Sonra parmağının ucile üç 
fiske vurdu. lçerden kaim bir 
erkek sesi, rusça bir ıeyler mı 
rıldanarak kapıyı açtı. 

Arkadaşımı görünce, gil· 
lümaedi: 

- Yalnız ıiz? Yokıam var 
bir batka? 

Beni gösterdi ı 
- lki kifiyiz .• 
Arkadaşım, meraklı merak. 

lı soruyor: 
- Virjini burada mı! Polin 

gelmiyecek mi? 
Beyaz Rua teminat venli: 
- Merak yapma! Epai ırel 

mitler! Bu gece, var maıkeli 
balo ... 

Kendi kendime: 
- Olur ıey clefH, dedim!. 

karnaval mevsimi de rehneıH 
amma. 

Meğerse, bu maskeli balo, 
bildiğimiz ' balolardan değil
mıt·· 

"Maskeli Balo,, adını alma. 
sı, buradaki davetsiz misafir. 
!erin gündelik kiyafetlerile ba
loya ( !) İttirak etmelerinden 
ileri geliyormuş. İkinci kapı. 
dan geçtikten sonra öntimüzde 
küçük bir koridor çıktı. Kori
dora açılan üçüncü kapının 
tam kartıamda dört ki>fe bir sa 
lon var. Salonun içi tıklım tık 
lmı.. Cigara dumanından göz 
gözü görmüyor. Beynime çar. 
pan kantık içki kokuları ile 
bir aralık sersemlefİr gibi ol. 
dum. Arkadatım, kolumdan 
tutarak, beni yan çıplak, yir
mi kadar kızın ortaıına attı. 
Kavalye o kadar az ki, adeta 
parmakla sayılacak.. Kı:zlar, 
bizi görünce hemen yapıttılar. 
Dans etmesini bilmem! Filan 
dedimse de kulak asan kim? .. 
lnsanı. topaç ribi süriiklüyor. 
lar. Bıraz daha dönseydim 
helecandan, kokudan, duman: 
dan tıkanmak itten değildi. 
Bereket versin, onlar da yorul 
mutlardı. Danı durdu. Genç 
kavalyelerden biri, elinde kü. 
çük bir sürahi, kadehlere doldu 
rup doldurup kızlara ıonuyor: 

- Tirins.. yataıın bizim 
çocuklar!.. 

Kadehler, bir yudumda bo. 
tandı ve tabii ıürahi, biti
ye kadar, sakilik devam etti. 
Aman ne çılıın mahlilklardr 
bunlar .. 

içlerinde bir tane aonı.ıutaıu 
na rastlamadan. Hallerinden 
kıyafetlerinden, fakir itÇi 1az.' 
ları olduğu anlatılıyordu. Fa
kat, o kadar cotkun 0 kadar 
neşeli idiler ki, bayr~ edilir. 

Arkadaşım anlatıyor: 
- Haftalıklarını alır al. 

maz buraya düşerler!.. Artık, 
vur patlasın, çal oynasın .. Kız 
lann dünya umurları değil.. 

- Kimseleri yok mu bunla 
rın? 

- Olmaz olur mu? Hepsi 
de aile lazlarıdır. Fakat, hafta 
da bir gece, böyle bir arada 
eğlenmelerine kim ne diye. 
cek? •• 

Arkadatımın katları bura
da çatıldı: 

- Y'.alnız tU var ki, bazıla 
rmı erüine alıştırmışlar.. Bu 
fena işte!_ 

Dedim ki: 
- İçki de içiyorlar .. 
- Pek fazla değil.. Şöyle 

ayakta bir iki kadeh .. neşelene 
cek kadar .. 

Kendi kendime: 
- Ah şu neşe .. dedim, ba. 

zan o kadar geç gelir ki ... 
Biz, böyle konuşurken kız 

lar bir apaş dansı tutturd~lar .. 
Hepsinin boyunlarında birer 
ipek mendil, omuzlardan biri 
yukarıda, biri aşağıda .. Bakış. 
lar adeta cana kıı.sdeder gibi 
korkunç mu, korkunç .. 

Hasdı tam külhanbeyi ter. 
tibi.. Belden kavramalar, aya
ğa çelme takıp yere yuvarla. 
malar, bir biçimine getirip kurt 
kapanına alır gibi, yaptıktan 
sonra, • dudak dudağa öpütme-., 
ler filin ... 

Apat dansı bittikten sonra, 
ırelıin viaki, gelıin rakı, gelsin 
cigara •.. 

Burada herkes biribirile tek 
lifsiz. Masada otururken bir 

' kız gelip, elinizdeki cıgarayı 
kapıyor. Yahut elinizde duran 
~i~ayı size sormadan boşaltıp 
ıçıyo~.. Amma, aalan bu kızla 
nn bırkaç paraya kendilerini 
satan mahluklardan olduğunu 
zannetmeyin .. Bilikis, paradan 
nefret ederlermif. Atıkları var 
mıı ama, bunlar baıka kadın. 
lar gibi, itıklarıru aızdıran ta 
knndan değillermif. Parayı, 
bot yqamak için sadece vuı. 
ta o!arak kabul ederleırmit. Se
vemıyecekleri bir e.-keğe, mil. 
yarder olsa yüz vermezler ken 
di alemlerinde yatamağı t~rcih 
ederlermiı .. 

. Bu bir ıürü mıı rnıt'lara 
ınanmak ayrı mesele amma 
ben kendi hesabıma, itçi kız: 
ların maskeli balosunu, en mü. 
kellef balolardan daha net' eli, 
ve hele çok daha samimi bul 
dum! 

Maraşın 
Kurtuluşu 

M. S. 

Dün Marat belediye reiıi 
Tevfik Beyden tu telıırafı al
dık: 

:Marat 12 -Kar tipi fırtınoı i
çınde on bin kitinin ittiraikle 
kurtuluı gününü teı'it eder. 
ken, müstevli dütman ordu
larmm hezimetini yaratan bü. 
yük kurtarıcı ve inkılipçımız 
Gazi Hazretlerinin çizdifi yol
da azim ve imanla mücebhes 
olarak daima yürümekte oldu. 
ğumuzu, bu vesile ile de izala 
eder ve büyük Gazimizi hür. 
met ve tazimle selimlarız 
Mahrumiyet ve yokluk içinck 
ve en kara cüncle İman ve fazi 
let telkin eden Maratın kahra
man evlldı Kılınç Ali Beyi de 
hürmetle ıellmlarız. 

Hariçte bulunmak dolayııi. 
le bayramınııza ittirak edeme
yen Maratlılara da tebrikleri· 
min iblliının netrli ilanını ri. 
c:a ederim efendim. 

Bolu'lu gençler 
cemiyeti 

Şehrimizdeki Bolululudan .,.. 
kıamı diin Hıdkevinde toplaMaoak 
(Bolulu Gençler) iinvanlı bir cemi
yet tetkili içia ııöriitmütJ....ıir. lkia 
ci bir içti.-da tef<ımiata dalr ka· 
rar ..-eceld.-dılr. 
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pr lll\illiy~t ~ 
ze bunu yazmak için frrsat a
rayordum. Bugün grip olduğu 
ııuzu okudum. Hem geçmiş 

olsun· demek hem de merakımı 
teskin etmek için bu mektubu 
mu yazmağa karar verdim. 

ettim. Lakin aldı beni bir me
rak.. Yarabbi sen bilirsin! Nere 
den çattık bu tazeye? (Taze ol 
duğunu da bilmiyorum ya!] 
Gideyim mi, gitmeyeyim mi? •• 
diye düşündüm, ta~ındım. Ni. 
hayet bir fal açmaya karar ver 
dön. Elimin altma diifen frenk 
çe bir fıkra kitabından fal açı 
bm: Şu fıra çıktı .• 

lttilıc.dI 1".İlli' 
Asrı~ umdesi "MiLLiYET" tir TÜRK StGORT A ŞiRKETİ 

13 ŞUBAT 1932 
İdarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 

Rica ederim, nasıl adamsı
nız? Ne karakterdesiniz? Ne 
şekiJdesiniz? Milliyet ~ütunla
rında bunu bana yazarsanız 
pek memnun olurum. Bu cu
martesi cevabımzı Bekelrim. 
Karilerinizden [Eciş bücüş bir 
imzaj. 

·Yüreği yufka 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesı 

icra eyleriz. 

Telgraf adreei: İıt. Milliyet 
Telefon Numa..ıan: 

[sahne bir sokak! Bir yiilc 1 Beşinci seyirci - Madam 
arabası .. Önündeki beygir ye- toz teker olsun ha! 1 

re yrkılmrı. Arabacı ortada [Kdın köşeyi döner, ilk rast 1 

yok! Fakat çocuklu kadınlı er- geldiği bakkal dükkanına gi
kekli bir kalaba!ık beygiri sey- rer.] 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Baf'Jluı-rir ve Müdür 24318 
Yazı işleri Müdürllifü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

''V aktile bir hıurı:ı arar du
rurlarmı§. Nihayet günün bi
rinde yakalamıtlar .• Hakimin 
önüne getirmitler ve: 

1 Acentası bulunmayan şehirlerde aceııta 
--- Tel: Beyoğlu : 4887 

ABONE OCRETLERl: 
Hamiş: Benim nasıl kız ol

duğumu merak ediyorsanız; 
orta boylu, kumral, 57 kilo.» 

- İtte hakim efendi! Falan 
ve filan yerlerdeki hırsızlığı ya 
pan bu adamdır. Demitler .. Hır 
sız: 

rediyorlar. kimsede beygiri kal 
dırmak için bir hareket yok. Çırak - Buyurun aMdam, 

emriniz? 

Yeni netriyat 

Türkiye' de 
Suçlu çocuklar 

Sadece akıl öğretene!] Türkiy" için 
L. K. 

3 aylıği 
6 

4-

flariç içi• 
L. K. 
s-

Kadm - Toz teker isterim. 
. Birinci seyirci - Azizim, Çırak - Toz şeker mi? 

ben sana bir fey söyleyeyim Kadın - Toz etker dedik .. 
12 

1 50 
14 -

14-
28 -

Şimdi bu mektubu siz alsa
nız ne yaparsınız?.. Kalemi eli 
nize alıp: "Ben orta boylu pala 
bıyıklı, 52 yaşlarında bir ada
mım. Sikletim diğer muharrir
lerden fazla değildir. Abus su
ratlı, geçimaiz, mendebur bir 
adamım" diye yazmazsmız ya! 

- Daha fenasını yaptım .. 
Cevabını vermit. Tutanlar de
vamı etmitler: 

mi? Nafile ıeıı bu itten anlama ya .. Sen toz eıker nedir bilnıez 
Yazan: Hilmi A. Mtılik 

" yonun. misin? 

Gelen evrak geri ...,rilmez -
, Müddeti geçen nüshalar 10 ku
rııştur. Gazete ve matbaaya ait 
;şler için müdidyete müracaat 
edilir. cı.zeterniz ilinların mes'u-
iiyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ya~lköy askeri rasat -ruzin 

dnı verilen malumata g6re bugün 
hava bulutlu olacak Vf'! rüzgAr mü 
tehavvil esecektir. Dün tazyiki 
nesimi 757 milı'-tre, derecei ha
raret azami zayit J. asKa<i nakıs 
ı da~"" idi. 

Haftanın Yazısı 

Dünya tersine 
döndü 

Muharrir olmak güç ,eydir. 

Cevap vermemek te olnıaz •• 
Çünkü gazete, kaı-ilerinin hiç 
bir mektubunu cevapsız bırak. 
mağa razı değildir .. O halde? .. 
Şu cevabı verdim: 

"Efendim! Biz böyle şeylere 
sütunlarda cevap veremeyiz..,, 

1 
İki gün sonra şu mektubu 

aldım: 

. . "Felek Bey. 
ilk mektubumda ıstedigim 

cevabı sütunlarınızda vermedi
ğinize hayret etmedim. Siz de 
bütün erkekler gibi mütecessis 
siniz. Adresimi öğrenmek için 
cevap yazmadınız. Lakin unut 
mayınız ki; medeniyet her şe
yin kolayını bulmuştur. Eğer 
nasıl bir adam oluduğunuzu bil 
dirmekten korkmayorsanız 
a'jağıdaki adrese bir kaç satır
yazınız. Hürmetler .. imza: Yi 
ne o adres [Meraklı. postres
tant - Kadıköy] 

Kızdım cevap vt:rmedim. V al 
de mektubu gördü. 

- Aman oğlum. Allaha sı
ğrndık! Sakın cevap verme!.. 
dedi .. 

İki ı:-ün sükuttan sonra fU 
mektup geldi: 

[Vay erkek vay! Aman göz 
yaşlarını sil! Bebegiın! Cevap 
vermekten korktun mu! Biz a· 
damı yemeyiz ayol!. Mektup 
yazmak ta bit iş mi?. Yok9a 
karakterinizi ithaf edemiye
cek kadar pısırık mısınız? Vah 
yavrum v::ılı! - UmııcıJ. 

- Evet! Filan adamı soy. 
mak için öldüren de budur. 

-Daha kötüsünü yaptım .. 
- Gerçen! Filiıı yeri soy-

duktan sonı·a atete veren de bu 
dur .• 

- Daha fenuıvar .• 
Hakim dayanamamış sor. 

mut: 
- Peki be adam! Daha fena 

ne yaptım? 
- Efendinı, tutuldum fU he 

riflere ...• demİf,, 
Hoppala! Gideyim mi gitmi 

yeyim mi?. Doğrusu fıkradan 
bir mana çıkaramadım.. U:ıat
mıyalım - günahını itiraf et
mek kabahatin yarısmı affettir 
mek demektir.- Pazar günü 
elime bir game ve ağzım& bir 
sakız alarak Glorya ıineması
nın avlusuna gittim. Etrafuna 
baktım. Kalabalık.. Acaba bi
zim meraklı hangiai? Belki de 
bir erkek.. Kime baksam bana 
beniı tetkik ediyor gibi geldi ..• 
Belki yarım saat kaldım. Ca. 
mm sıkıldı, çıktım gazeteye 
geldim.. Y anm saat SOlh"a bir 
telefon: 

- Felek Bey?. (Kadın sesi) 
- Zahmetinize tqekkür ede 

rim. Ben sizi ak sakallı, ağır 
başlı, altmıt altını! bet yaşında 
bir adam zannediyordum. 

İkinci seyirci - Asıl anlama 
yan sensin. Sen kim beygir 
kim? Bir benim kanının amca 
zadelerinden biri süvaridir. 

Birinci seyirci - Maaşllah 
efendim, eğer bu ilmi ondan öğ 
rendinse, bu amcazadenin ne bi 
çim süvari olduğu kendiliğin. 
den anlatılıyor. 

Bakalım, o da süvari mi bir 
defa? 

İkinci seyirci - Sana yalan 
ıöylemeğe mecburiyetim yok. 
Ya sen hayvandan ne sıfatla an 
larmı§llD ki. • 

Birinci ıeyirci - Ben hay. 
'Van kotulanndan bir tanesini 
kaçırmam be. 

[Bu sırada yüreğ~ yufka bir 
klldm yerde yatan ata yakla
ıır ve yelesini okşamağa ~ 
Isr.] ~ 

Üçüncü seyirci - 'Aman Ma 
dam ya'Vaf, ısırır ha! 

Dördüncü seyirci - Hay
van kendin~ geçmit Mad'amı, 
korkma 1&1rmaz. 

[Kadın daha cesarM alarak 
hayvanı okşar.] 

Kadın - Zavallı hayvan, 
Jıavallı hayvan! bu kadar işken 
ce olur mu bu hayvana? Dur, 
sana ,eker vereyim. 

[Çantasından bir karemela 
çıkarır.] 

Dördüncü seyİTci - Madam 
karamela yemez o .• Şeker ver, 

- Daha bitirmedim. Halbu- .-1. F"er ver .. 

- Teveccühünüze teıekküı· 
ederim. 

ki siz o kadar yaşlı değilsiniz. Kadın _ Ye !U tekeri iyile-
yalnız hey' eti umumiyeniz. tinin. 

de şu retüşleri istedim: Dördüncü eyirc:i _ y eınez 
"Şapkanızı sol kaşmıza çok Madam, yemez Madam. Ona 

bindiriyonunuz?. Kaşlannız kumıe teker ister. 
cok kaba! Alnınızda fazla kın 
Şık var. Gülerken dişleriniz faz Beitııci seyirci - (Müsteh- 1 

zi) Hem de toz şeker .. 

Bunu ıize yaptığımız ite kıy. 
met •ermek için eöylemiyo
rum. Hakikaten zordur. Yazı 
yazmak noktaamdan değil! Za 
ten piyasada yazı yazanlar en 
iyi yazı yazabilenler midir? .• 
Bana öyle mektuplar gelir ki 
aittin sene çalıtsam o kadar gü 
zel yazı yazamam.. Efendim 
muharrirlik, hele her gün kari 
le ve hidisatla temasını muha· 
fazaya mecbur olan muharrir
ler için güçlük şudur ki; Kariin 
baleti ruhiyeaini bilip okşaya. 
cakaın. Hiç bir meselede ondan 
diin görünmeyeceksin .. Her sor 
duğuna cevap vereceksin! Her 
tatın albndan kalkacakam. Üs
telik gazetenin mesleğine uya. 
cak ve müessesenin haysiyeti
ni her şeyden yukanda tuta
caksın! Tabii matbuat kanunu 
na mugayir tek kelime yazılmı 
yacağmr ilave etmeve hacet 
yok!. 

Ben, yine ciddiyetimi muha
faza ettim. Aldı.madım amma 

İnsana, doğrusu İcerlemcve basladım ... 
- Bütün bunları mı, y:?.par- . Üç gün s~ara Ş"U .m'"!d~p gel

sın, yoksa ip canbazlığı mı?. de di: 

la görünüyor .• Şakaklarınızda. 
Kadın - Sabi, toz şeker yer 

ki saç dipkri biraz uzun olsa i mi? 
di .. Bir de da Douglas kaytan 
h k Be•inci seyirci - Elbette 

seler ikincisini tercih edenler 
çok olur zannmdayrm. 

* * * Efendim geçenlerde bir gün 
bir mektup aldım. Her gün al
dığım mektuplardan nevi itiba 
rile pek farklı idi. Bu mektup. 
ta deniyordu ki; 

ıyı ... ~ 

Sonra, fazla ciddi duruyor- yer ve hemen ayılır. 
sur.uz ... Mizah muharririne pek Kadın - Fakat bende toz 

[Efer genç kı7.aan ı<ork:ma- yaraşmıoyr. Gözleriniz hasta teker yok ki .. Bari gideyim, a. 
yacak kadar - çok değil _ mı? Kirııiklerinizi az buldum.. !ayım. 
cesaretiniz varsa bu pazar gü- O açık san eldivenlerin pek l [Kadın bakkala doğru gider 
nti .saat tam dört bucukta Glor kirlisi makbul değildir. Sizinki ken, beşinci seyirci arkasından 
ya sinemasınm holünde bulu- leri bir yıkatsanız fena olmaz.. bağırır. ] 
nunuz. Eğer e/iııi~de bükül- Aman o ayağınızdaki lastikler ......................... - ........................... . 
müş bir gazete tuta1· ve ağzı- yok mu? .. işte onlar sinir! Ken lefoııumu kıza görüıen numara 
nızla da sakız çiğnerseniz si- dimi Süleymaniye medresesin- yı soı dum: 

Çırak - Peki Madam. Ne 
kadar olsun? 

Kadın - (Mütereddit) Eh .• 
ıey .. iBr kilo kadar olsun. Hay 
vana vereceğim. 

Çırak- (Mütehayyir) Hay 
van için toz teker mi? 

Kadın - Hayvana verece-
ğim dedim ya.. Senin bugün 
sersemliğin üstünde galiba .. 
aHyvanların toz,eker yediğini 
daha bilmiyor musun? Öyle ise 
mektepte sana ne okuttular? 

Çırak - Madam, sersemlik 
bende mi, yoksa .• 

Diikkio sahihi - Bakıana 
bana, müfterilerle münakata et 
me diye kaç defa sana söyle
dim .. Madam, ne istiyorsa ver 

Çocuk nıhiyatçnı Hllmi A. Ma· 
lik Bey tarafından (Türkiyede suç
lu çocuk) ünvanile içtimai dertleri
mizin en mühimlerinden birine te
ma. eden ıayam dikkat bir eser neş 
retmiıtir. Malik Bey bu eseri hazır
larken, memkltetimızde mevcut 393 
büyük ve küçük hapishane ve tev
kifhaneye psikolojik ıualler göader
miı, lıo& suallere 200 hapishane ve 
tevkifhane cevap vcrıniıtir. Bu 200 
hapishane ve tevkifhaneden kanunu 
evvel 931 de yalnız sekseninde suç
lu coculdıır bulunmaktachr. Eaerde 
80 -hapishanedeki ıuçlu çocukların 
adedi 14 - 18 yaılar arasında 732 ve 
1931 senesinde suçlu çocukların u
muıni yekunu da 1311 adet olarak 
teshit edilıniıtir. Gene bu seksen ha 
piıhaneden yalnız 21 inde suçu ço
cuklara kiiçülı: mikyasta aan'at gös
terilmektedir. Bunlardan Adana ha
piohaneıinde çorapçılık, Afyonda ço 
rap fanila, ve arabacılık, Balıkesirde 
......:.nırozluk, Bursada makine ile 

onu.. çonopçılık ve fanile, lıtanbulda ço-
Çrrak - Veriyorum efen- rapçılrk ve terlikçilik, Konyada ter-

dim, veriyorum. zilik, dikişçilik ilk öğ.-etilmelı:te-
(Çırak sinirli siniri~ bir ki. dir. Bu 80 hapishanedeki suçlu ço

lo §eker tartar ve şekeri verir- cuklara 30 koğuı tahıis eclilmiıtir. 
k L _ Suçlu çocuklann 11lahı için 37 ha· 

en ><aaaya bağırır) piaanede naaihat, 23 hapishanede na 
Çırak - Madamın hayvanı aibat, okutmak, tekin, konferans ıre 

İçin bir tekeı-, bet frank! ahlak dersleri, 5 inde ııardiyanlarla 
Kadın _ Utanmaz çocuk.. kontrol, teneffüıten menetmek veya 

çalııtırmak uaulleri takip edilmekte 
(Parayı verir, şekeri alır. Bu dir. Bu 80 hapishaneden yalnız 5 in 

sırada arabacı gelmiı ve bir po de bapiıhane doktoru vardır. f>iier· 
!isin yardımı ile ah kaldırmıf, !erinde bükümet bıbipleri hapishane 
arabasile gitmİf .. Oradakiler de lere de bakmaktadn·. Bunlardan 11-
seyredecek batka manzara kal. tanbul hapiıbaneainde her ııün, U-

ıaku üç cüncle bir, Edirnede 15 gün 
m:aymca dağılmı,Iar. Kadın tek de bir tıbbi muayene yapılmaktadır. 
rar sokağa geldiği zaman, orta En çok suçu çocuklar Adana, lıtan
lığı lestenha bulur. Elindeki !e bul, sonra Konya, Çorum, hapisha-
kerle duraklar) . nelerindedir. Adana hapiıhaneıine 1 

Kadm _ Va at itmi senede 124, lıtanbul hapiıhanesincle 

Ş• . Y' g f·· 123, Konya ve Çorumda 60 :ıar suç 
ı_mdı ge~ de hayvanlan sev.. lu çocuk isabet etmektedir. Esere 

Pıı mahluk! Cehennem olup gİ dercec!ilen bir istatiıtiğe ııöre, 310 
decek yerde biraz bekleseydin kati filinin en ziyade i~lendifi ...,ıa. 
ya.. yetlet !unlarclır: 

Erzurum'cla 17, Antayada 16, 
•••••••••m:ı•••I Elazizde ve Afyonda 15 er, Kayseri 

İRTİHAL 
Soliınik ttltün tüccarından mer 

hum Hasan Akif Beyin Kerimesi 
Acile Hanım düçar o1duğ.u uzun 
ha.stalıktan kunıu.J.amıyarak ge.nç 
yaşında ve büyük istirahat içinde 
hayata ebediyen gözlerini yum
ımıştur. Zevci Kudret Ehat Bey 
ve aiksi, Biradori Nuri Akif Bey 
ve ailcs.i, hemşireleri Fatma Hüs-
nü, Emine Fuat, Melek Muhlis, 
Sabire Ak.if,İnayetŞadi haruıınlar 
ve umum efradı ailesi bu f~ ve 
mile!lim haberi kendisini tanı-

1 

de 10, Bilecik, Çorum, Zonguldalrta 
9 ıır, Kaıtamonide 8, Aydında 6, 
Karsta 5 .. 

Türkiyede 393 tevkifhane ve ha· 
pishanede 1931 ıeneıinde mevcut 
mevkuf ve mahpusların adedi 24,000 
olduğunu kaydeden eser, bu adedin 

1 içindeki 732 suçlu çocuktan 68 inin 
anasız, 279 unun Lal:asız, köylerde 
doğ~n ıuçlu çocukların 372, kasaba 
ve şehirlerde doğanların 309 ve bun 
lann içinde rençberlilde IJle!gu} o
lanların da 423 olduğu beyan olun
maktadır. Bu suçlu çocuklardan 470 
i hiç mektep ııö"nnemiı, 224 ü biraz 
mektep güı·wüı, :.>..21 inin ıigara. 20 
ıinin esrar ve içki içer olduklan tes 
bit edilmi~tir. 

Yeni neşriyat 

Dr. Verme y 1 en 

PEDAGOJİ ' de 

TEST USULÜ 

nakleden 
İıotanul Yükac:k Muallim mektebi 

müdür muavini 

MEHMET NACİ 
Her muallim ve her mua!.lim nam 
..edinin ~iddetı.c ihtiya.çları olan 

~yet krym<>tli bir meıleki 

eserdir. 

Fiatı 50 kuruştur. 

Ne .!'Cdc'll: t .. tanbul'da 

Resimli Ay Matba2 sı 

İstanbul Darülfünunu 
1LAH1Y AT F AKOL TE . 

SiNDEN: 
hahiyat Fakültesinde ya.z 

sömestiri serbes dttslerine 
(13) Şubat cumartesi günün- r 
den itibaren başlanacaktır. 

Bugün akşam 
Saat 21,30 da 

AKIN 
l>eetan 3 perde 

Faruk Nafrz 

ıııınltul Bdrdiıınl 

Sehir1i"yatrosuı 

111111111111111 

111.ıı 
-imi 

Raşit Rıza Tiyatro&u 
Bugün alt§&m ısaat 2 ı ,30 da 

GöLGE - KILIBIK 
Yakı,,da: SERSERİ 

ZabitMI, muallim ve talebeye biri"1· 
ci 50, Duhuliye 30 lrurus 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehası<tsı 
Cumadan maa<la hergün ög... 

leden sonra saat {2,30 dan 5e) 
kadar İstanbulda Divanyoluu
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 22398. Sıra numara
sını beklememek isteyenler, 
kabineye müracaatla veya te· 
lefonla randevu almalıdırlar. 

«Felek Bey. zi tanıyabilirim. - vine 0 uma- de zan~ettim. Atın onları! - Tee~süf ede:.-m. Bunu si-
Sizin yazılarınızı her giin ta- cı] - Başka bir emriniz?. ze söyleyemiyeceğim.. Çünkü 

kip ederim. Gazeteyi elime a- - 1-layıd Estağfurullah. otomatiktir .. dedi .. 

yanlara ve ecveıııJere bütün me'yu 
siyeotıl.eri öle t>ebliğ ede.der ve bu 
günkü Cumartesı' günü vukubu
lacak cenaze merasio.ıine iştirak 

etmekriınl chibba, akreha ve bil
cümle dostlaruıdaıı .rcca e.derler. 

umumıye, iştehaaızlık \ e kuvvetsizıik 
biıyıık faide ve tesiri görülen 

lınca ilk aradığım sizin yazı- Gideyı:-.:ı mi, gitmiyeyim mi Şimdilik bunlar! Bu retiısleri O esnada aklıma fal açarken 
larınızdır. Bunların içinde pek diye düşündüm. Mektubu baş- yaptınrsanız yine göriişütüz 1 bulduğum fıkra geldi .. 
hoşuma gidenleri var. Hele kasına da göstermedim. Çünkü inşallah. Allaha ısmarladık! Hırsızın hakime dediği gi-
geçenlerde yazdığınız (Erme- birisi azizlik olsun diye ayni - Lakin hanımefendi liit-1 bi ben de kendi kendime: 
ni güzeli) ismindeki yazıyı İ§aretlerle kalkar gider. Benim fen beni dinler misiniz?.. - En fenası bu tuzağa düş. 
pek beğendim. Her gün yazr- hesabıma intiba toplar.. Ben. mekliğim<lir .. dedim.. Bu bir 
nızı okurken "Acaba bu Felek den iyi olsa zarar yok, lakin kö- Telefonu kapamıştı ... Fena 1 kere oldu .. Zannetmem ki bir 
kimdir.? .• nasıl adamdır.?.,diye tü olursa ziyan ederiz. kızdım. Fena kızclım amma siz ı daha dü~eyim! .. 
kendi kendime soruyorum. Si- I Doğrusu bir bayii tereddüt 1 olsanız ne yapabilirsiniz?. Te. FELEK 

Cenaze Şişlide Küçük Bağçc 
sokağında Kıı.rlo Aroançiç Apart
manında 6 No. <lan sa.at on bu
çukta kaldrrdarak tcşviki}"C ca
mii şerifinde namazı badeılida 

Maçka kabr1-nmda dıefôni hilı: 

gufran edileockti<-. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 8 flk aşk fırtınası tamıyorum; bir memur geli... sıntılar geçiriyor. Muhakkak 
yor, ki, bu bir cinnet ve .• ben deli-

GÖZY ASLARI!. 
Etem iZZET 

Bir ag sonr• _ Efendim bu işi ne yapaca yim!. Evli bir adam, kendisine: 
Bu aşk beni bitiriyor, harap ğız?.. - Baba •• 

ediyor. Sevmek meger ne zor, Diyoı:-, yüzüne uzun uzun ba Denen bir adam böyle 9e'Ve-

ne fırtınalı şeymiş. Eğer, ce- kryorum, onu dinliyorum, fa- mez, hüviyetini bu derece kay. 
heıınem var ise muhakkak ki, kat tek kelimesi habrıma girmi bedemz. Nihayet evli bir adam 
o yer yüzünde ve .. ben onun yor, bir defa daha: çapkındır. Arada bir, güzel bir 

- Ben de seviyorum!. Naran kim?. içindeyim. Bin bir azap ve dar- - Efendim?.. kadının tatlı bakıtmdan zevk 
• • Niçin seviyorum?. lık içindeyim. Bunda vicdana- Diyorum. Yine söylüyor, yi duyar. Arada bir tarih sahifesi 

Bir gün, bet gW., on be, 1 Nasıl sevebiliyorum!, zabı var, y~amak azabı var, ne anlamıyorum; tekrar ediyo. gibi çevrilip unutulacak bir ka 
gündür. Seviıiyonu:. Ve •• he- Ve .. seli.metle dü!ünebildl- tutkunluk azab var, hayat dar- rum: dırun koynunda ıehvet kaçakçı 
men hemen her gün beraberiz. ğim ıaniyelerimde, lığı ve bin bir ızlırap zorluğu - Ha .. Evet ne demistiniz? lığı yapabilir. Fakat, bütün 
Y armı saat, bir saat, iki ıaat. - O da onlardan!. var!. Ben ki, evliyim. Bir çocu· O zaman memur dik dik ve bunlar bir an 'Ve bir zaman içine 
Bulutuyor, k011U§uyoruı:. O da dalgın kızlardan biri... ğum var ve kanm yeni bir ço- asabi yüzüme bakıyor, daha sığabilen ıeylerdir. bir kah'Veha 
Meziyet Hanımefendinin ça. Diyebiliyorum. fakat, bu cuğa gebe. Bütün bunu unuta. kuvvetli bir sesle ıöylemeye nede çay içmek, bir lokantada 
yında gözlerimizin konuıuıu kadarla, bu kadarcık ile kalıyo rak, ihmal ederek bir baJka başlıyor. İtte bu ikinci, üç!incii yemek yemek, bir otomobil ge 
ile batlayan Mulatyede dudak- kadrnı seviyorum; kanını, ço. analatı•ta kendime geliyorum; zintiıi yapmak birer hatıra de-rum. Gözümü, gönlümü, dima T 
lanmızın birleıiti ile imzala- cuğumu ihmal ediyorum, aklı- dlagı'1lıg"nnı anlıyorum, ken- ğildir. Bu auçlann da hatırası, 

ğnnı nurlandırmaktan; onlan 
nan bu aşk mukavelesi bütün b mı, fikrimi, vicdarumı, hürriye. dimden ve kartrmdakinden uta affedilemez günahı yoktur. Fa 
dehtetile devam ediyor. Bu, akikatın acı veya tatlı aydın. timi, sevgimi ona veriyorum. nıyorum, zihnimi, gözlerimi dol kat, benimki ,uııahlarm güna. 
aşk değil. Delilik. Bir ada. lığı ile baş başa bırakmaktan Hayatnn alt üst oldu! duran bayalatr kovmaya çalı- hı, suçların suçu. 
mrn bu kadar sevebilmesi için korkuyorum. Karımı unuttum!. şıyorum. Bu hayalet bir kabus. Çocuğum ıanki baldan, te. 
ancak aklım kaybetmis olması Zannediyorum ki, daha faz. Çocuğumu sevmiyorum! tur. gah Naran, gih kanın!. kerden, kaymaktan yaprlmıı gi 
lazımdır. Hiç düşünm~deıı, ne la düşünürsem onu sevmekten lıimi yapamıyorum!. Karım gözlerimin önün geldiği bi bir fey. O kadar tatlı. Oka. 
yaptığımı bilmeden seviyonıml kalacağrm, onu kaybedeceğim. Para hesabımı kaybettim! • zaman beynim burkuluyor, vic dar candan ve ruhtan kopma 

Arada bir kafamrn icinde Ben ki, artık onu afkın karan- Aptala döndüm danım demirden bir tazyik pen bir çocuk. Her görenin gözü üs 
bir şimşek ça!Gyor.. Kendi!Ili, lığında, şehvetin dehlizlerinde Onlara: ' çe içinde kıvranıyor. Naran ba- tünde kalıyor •e .. kucaktan ku-
benliğimi muhal ememi bnlabi elinden tutup zorla dolaıtıran - Dalgın kız.. . kışlarımı doldurunca baş dön- cağa dolaşıyor. Kendisini bu 
liyorum. Ve .. soruyorum: gözleri bağlı verinde ıdbi sevi- ı Derken şimdi asıl dalgın ben meleri geliyor; kalbim, sinirle-! kadar sevdirebilen bi.r çocuğa, 

- Kimi seviyorum? ı yorum! oldum. Dü•üncmivorum LpJW-- ·im. daır.:ı.rlıu·ılJ> zelzel.,li •• ,._ 1 • • ııı. h ivan t 
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FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

mek, onu doğuran ve biiyiiten 
kadının üzerin bir başkasını 
sevmek, delilererek sevmek, 
her teYsini yok ederek ae'9'IDek 
ne feci teJ detil mi?. 

Kanm ela güzel bir kadını. 
Cana yakın, sevimli, tuh bir ka 
dın. Esmer güzeli. Sonra, tam 
bir anne. Sevgisini tefkatile 
besleyen, itaatli bir zevce. Gö. 
ze çarpan; beni, muhitini, kar
tıaındakini ııkan, inciten, göze 
batan hiç bir knsuru yok!. Sev
mediğim, hotlanmadığım, iste
miyerek evlendiğim, iıtsniye
rek yaıadığllD bir kaclm ela d&
ğil. Dütündüm öyle aldım, be. 
ğendim öyle eYleııdim. istedim 
ondan sonra kendime kan yap. 
hm. Bir çok teYler ıı>yliyor. 
lar: 

- İnsan hi .. i ile değil aldı 
ile .vlmmelidir. 

- En mes'ut çiftler m ira. 
deli olanlardır •• 

- l:ı:divaç bir imanın ya ken 
disini tamamen mahvedeceği, 
yahut ta soouna kadar mes'ut 
bırakacağı bir karardır. Bu ka
rarı verebilmek marifettir!. 

hifeler tutar, belki de ciltler tu 
tar. Ben kendimi muhakemesi 
içinde bulduğum iki üç esa& al 
dnn. Fakat, bunlar da bo,. Ga· 
liba, en doğru hüküm: 

- Evdeki pazarlık çarşıya 
uymaz! .. 

Dedikleri. Bea de ıiütündüm, 
ben de muhakeme ettim, bee 
de mes'ut olmak İsi-edim, ben 
de İrademle yola çıktım! Hani 
ya şimdi bütün bunlar?. 
Karımı sevmiyor deiilim. Se 

viyorum. Yine de seveceğim. 
Hiç bir rece dıtanda kalma. 
dım. Kaçamak yolları arama• 
dım, Fakat, evimin etiğindeo 
İçeriye adımımı atarken bit. 
cözlttim Naran'ı anyor, kanmı 
&perkeo gözlerim onu görüyor, 
çocuiumu severken onun aaçU 
1'1111 ok9adığmıı, onun yanalda. 
nnda yanaklanmr ı11ttığnnı 
nıyonnn. Cürmümü biliyorum. 
idiliiimi hiaadiyorum, hiyane
timi aklıma getirebi.Jiyorumo 
Ve.. asıl karımı aad hüviyetit. 
tekrar öpmeğe dönüyorum, dd 
daklanmı dudaklarına aklatll 
nyonun.. 
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DUnkU Kesidede Kazan n Numaralar 
~ --------------

Listemizde intiş~.r ede!! numaraların ikramiye ve mükafatları Beyazıtta Okçularda Yeni ikbal 
Umidi istikbal gişeleri tarafından derhal tediye edilecektir 

No. 

16 
85 

228 
249 
1-1-8 
61-3 
800 
846 
943 
977 
996 

1255 
261 
284 
300 
323 
431 
490 
494 
599 
639 
643 
726 
778 
797 
799 
810 
879 
998 

2006 
198 
279 
477 
538 
592 
594 
686 
787 

3192 
407 
494 
557 
560 
589 
603 
635 
690 
743 
818 
830 

L. No. 

50 898 
30 968 
30 4225 
50 260 
30 290 
30 296 
30 390 
30 1-1-3 
50 482 
30 537 
30 58a 
30 678 
30 761 
30 883 
30 943 
30 5030 
30 35 
30 196 
50 521 
50 578 
50 608 
30 626 
30 712 
30 759 
50 759 
30 792 
30 819 
30 894 
30 952 

1500 6011 
150 32 

30 95 
1000 128 
1000 282 
1000 3# 

30 385 
50 386 
30 396 

1000 408 
30 704 
30 818 
30 838 
30 894 
30 916 
50 916 
50 992 

150 7008 
30 91 
50 160 
30 187 

Tarihi Tefrika: 51 

L. 

1000 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
301 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 

150 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 

150 
30 
30 

150 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

150 
30 
30 

No. 

191 
202 
372 
379 
407 
558 
750 
810 
886 
934 

8021 
228 
281 
305 
404 
430 
446 
578 
622 
694 
753 
820 
997 

9072 
345 
492 
497 
666 
737 
817 
883 
986 

10136 
254 
352 
405 
423 
642 
857 
862 
941 
963 

11163 
170 
185 
221 
338 
391 
408 
463 

L. No. 

150 
150 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
3(, 
3l 
3l 
3l 
3l 

3L 1 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

1000 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

1000 
1500 
150 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

. 30 
30 

781 
12135 

190 
201 
231 
316 
333 
396 
441 
437 
486 
513 
654 
670 
808 
832 
890 
943 

13066 
141 
245 
333 
426 
952 
969 
970 

14057 
268 
293 
348 
365 
472 
480 
502 
528 
636 
704 
779 
838 
882 
909 
960 

15027 
35 
47 
54 
94 
99 

149 
157 

L. No. 

30 
1000 

30 
30 
50 
30 
50 
30 

150 
50 
30 

150 
15(ı 

15oc. 
3l 1 
3(, 

150' 
30 

10000 
30 

150 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

150 
30 

150 
30 
30 
50 
50 

150 
50 

1000 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 

150 
30 

1000 

355 
532 
559 
588 
659 
750 
765 
783 
809 

16203 
278 
291 
389 
497 
506 
601 
645 
796 
835 

17062 
150 
267 
420 
638 
730 
74-0 
742 
748 
821 
847 

18017 
lll 
166 
167 
366 
371 
400 
427 
489 
598 
702 
888 
953 
973 
976 

19065 
94 

124 
133 
193 

L. No. 

50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

?.500 
30 
50 
30 
50 
501 
30 
30 

150 
30 
30 
30 
30 

1000 
30 
30 

1000 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 

30000 
50 
50 
30 
30 
30 
50 

150 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

325 
446 
516 
679 
712 
730 
795 
901 

20057 
60 
88 

116 
249 
413 
453 
516 
629 
839 
870 
885 
94-1 
997 

21011 
28 

170 
187 
200 
289 
291 
500 
564 
736 
804 
868 

22135 
168 
176 
491 
574 
610 
635 
736 
752 
899 
906 

23000 
33 

143 
164 
173 

L. No. 

30 189 
30 246 
30 266 
30 283 
30 345 
50 373 
30 428 
30 482 

,150 543 
30 569 
30 598 
50 771 
30 816 
50 857 
50 863 
50 922 
30 976 
30 608 
30 24168 
50 218 
50 269 
50 425 
30 454 
50 459 
30 465 
30 489 
50 526 
30 537 
30 612 
30 625 
30 700 
30 732 

150 736 
30 879 

150 924 
50 902 
30 932 
30 25124 

150 226 
30 258 
30 384 
30 426 
50 474 
30 528 
30 566 
30 622 
30 671 
30 711 
30 715 
50 755 

L. 

1000 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

1000 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

150 
1000 

30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

No. 

829 
901 
949 

26017 
181 
210 
303 
311 
329 
403 
521 
785 
846 
857 

27079 
104 
193 
414 
516 
622 
628 
724 
764 
778 
816 
854 
898 
930 
978 

28045 
101 
171 
205 
207 
305 
313 
399 
467. 
518 
544 
698 
752 
768 
827 
866 
873 
931 

29188 
241 
253 

L. No. 

30 290 
30 518 
50 530 
30 557 
30 662 
30 736 
50 868 
30 861 

150 915 
30 985 
30 30016 
50 125 

. 30 134 
30 188 
50 433 
30 490 
30 541 
30 613 

150 670 
30 874 

150 937 
30 31073 
5(} 150 

1000 167 
30 199 

1000 206 
150 310 
30 312 
30 495 
30 632 
30 660 

150 762 
30 810 
30 861 

. 50 929 
30 32023 
50 70 
30 72 
30 97 
30 155 
30 181 
30 261 
30 282 
30 355 
30 386 
30 421 
50 433 
30 653 
30 711 

1000 757 

L. No. 

30 807 
30 830 
30 870 
30 33081 
30 227 
30 235 
30 378 
30 268 
50 435 
50 447 
30 534 
30 555 

150 740 
50 760 
30 932 
50 978 
30 34-023 
30 54 
50 75 
30 143 
30 231 
30 253 
30 286 
30 552 
30 556 
50 582 

5000 641 
30 782 
50 799 
30 905 

150 35023 
30 65 

150 79 
50 168 
30 220 
30 423 
30 437 
30 469 

150 481 
30 488 
30 513 

1000 555 
150 556 
50 624 
30 643 
30 724 
30 727 
50 816 
50 833 
30 837 

L. 

50 
50 

150 
150 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

150 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

1000 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

1000 
30 
30 
50 

1000 
50 
30 
50 

No. 

877 
955 
985 

36039 
101 
183 
246 
299 
358 
407 
447 
469 
483 
499 
638 
680 
716 
749 
861 
930 
995 

37330 
342 
400 
422 
461 
777 

38011 
76 

246 
248 
483 
556 
723 
871 
889 
897 
985 

39072 
141 
143 
212 
221 
238 
294 
377 
378 
411 
497 
537 

1 bir s~l az çok garip olmaktan ıs . . t h • . d .. d 1 1 

L. No. 

30 654 
30 683 
30 688 
30 699 
30 949 
50 968 
30 40132 
30 217 
30 287 

150 307 
1000 371 

30 408 
30 476 
30 521 
30 584 
30 602 
50 615 

2500 834 
30 720 
30 909 
30 920 
30 41014 

1000 55 
30 66 
30 86 
50 124 

1000 159 
50 161 
30 216 

150 241 
50 370 
30 420 
30 431 
50 447 
50 454 
30 581 
30 595 
30 601 
30 729 
50 741 
30 901 
50 42035 
30 165 
so 174 
50 332 
30 383 
30 417 
30 471 
50 560 
30 587 

L.I No. 

50 749 
1000 856 

30 953 
150 956 
30 43009 
30 21 
30 212 

150 323 
50 499 
30 .540 
30 568 
30 608 
50 631 
30 702 
30 709 
50 838 
50 44022 
30 205 
50 318 
30 385 
30 435 
50 470 
30 561 
30 632 

150 640 
30 772 
30 787 
50 896 
30 923 

150 45015 
30 50 
30 136 
30 186 
30 347 

150 356 
1000 392 

30 430 
30 496 

1500 553 
30 560 

2500 630 
30 763 
30 784 
30 785 
50 926 
30 942 
30 46338 
30 396 
50 579 
30 764 

Memlekette 

L. No. 

30 818 
30 983 
30 47056 
50 101 
30 108 
50 109 
30 181 
30 403 

150 427 
50 451 
30 467 

1000 647 
50 655 
30 684 
so 808 
30 892 
30 916 
50 959 
30 48170 
50 244 

1000 256 
1000 291 

50 404 
30 484 
30 489 
30 535 

1000 614 
30 624 
30 853 
50 704 
30 874 
30149037 
30 42 
30 89 
50 169 
50 236 
30 279 
50 351 
30 372 
30 561 
30 663 
30 700 
50 824 
30 828 
30 963 
30 
30 
30 
30 
30 

L. 

50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 

1000 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

Sabatay Zevi 
kurtulamadığr gibi buna mu- amımıye avası ıçın e muca e e 
hatap olan adamrn cevap ver- (Başı 1 inci u.hifed") rin ailihlannı tahdidine ~· ırös-
me~t': zorl~k çekeceği d.e pek i! bildirilmektedir. Yüksek rütbeli terdiği aJikayı izah etti ve ırel~ ~.,. 
tabııdır. Bır adam kendı keru:li bır asker, Fransız erkan., harbiyesi- künu kabank telırraflann en ~ 
ne beklenen "Mesih., olduğu. ~ ~ ara!!,~ eıı. ziyade enclqe ile lerl_nclen bazılarını okuya~ aoy
nu tekrar edebilir buna ina telilkkı ettrırı vazıyetin tayyare ile ledi. Telırraflarm muhtelif Jni!letl~ 

Alh kişi 
Dondu 

1 

Iki çocuk yandı 
Pertembe günü Bartında 

Kırtepte tüyler ürperten acıklı 
bir vak'a olmuı, odada yalnn: 
kalan iki küçük çocuktan biri 

Nakleden: R. N. 

Hükumet adamları Sabatayı 
henüz isticvap etmemişlerdi 
Sabatayın adamlarını endişeye düşüren şey 

Mesihten haber alınmaması idi 
Sabuay Zevinin latanbula 

getirilerek hapia. edilmesi ara• 
sında çok bir zaman geçmemiı 
olması ve kendi adamlarmm 
kimse ile konuımuma mey
dan verilmemesine rağmen "Me 
sih., in naarl geldiği lıtanbul
da derhal duyulmU§tu. latan. 
bul sokaklannda, yahudi ma
hallelerinde büyük bir heyecan 
görülüyordu. Sabatay'in taraf
tarlarr ile aleyhtarlan aruın
dıı türlü türlü sahneler CCl'eyan 
ediyordu. "Mesih., e iman e
denler, Sabatay'in düımanlan 
tarafından şu iıtihzah suale 
muhatt;f oluyorlardı: 

- Sızinki geldi mi? .• 
"Mesih., o imam olanlar bu 

sual karıısında acınacak bir ta 
vırla verecek cevabı bulmak
tan aciz kalıyorlardr. Bununla 
beruber, Sabatay taraftarlarr 
OllWl mahpus bulunduğu yerin 
civanndan ayrılmıyorlar, sanki 
onu görmek , ondan bir ümit 
•e kuvvet almak emelile kendi 
sini bekliyorlardı. Daha doğru 
su ''Mesih,. in adamlu:,r fev~
ı ·de bir mucize olacagına ın
tizar ediyorlardr. Fakat, 
öyle bior mucize olmadr. 

Hiik6met adamlan henüz 
Sabatay hakkında tamamile tah 

"M .h itikat yapmamışlar, esı ,. 
i&tiotak edilmemiıti. Bundan 
batka Sabatay'm adamlarını 
endişeye düşüren asıl nokta 
"Mesih., ten hiç bir haber alın 
m ması idi. Acaba aağ mr idi? 
yoksa? •. 

Bu endişeye mahal yok de
ğildi. Çünkü daha Sabatay Is 
tanb la getirihneden evvel ken 
disinin idam edileceğinden 
bahsolunduı;u işitiliyordu. Hat 

ti Mesih hakkında bu hükmün 
daha pek evvelden verildiği 
kat'iyetle söyleniyordu. lşte 
"Mesih., e iman edenlerin en
dişesi bundandı. Acaba Saba
tay Zevi mahpus bulunduğu 
yerde öldürülmüt mü idi? •. 

Sabatay'm düşmanlan da o 
nun uğrayacağr akibet karıısrn 
da lakayt kalamıyorlardı. On
ları Sabatay'ın hakikaten öldü
rüldüğüne dair kat'i malUınat 
alamayışlannrn sebebini düşü 
nüyorlardı. 

Sadrazam Sabatay'rn mah
pus bulunduğu yere maiyeti 
erkanından birini yollamrştr. 
Belki sadrazam "Mesih., oldu
ğu söylenen bu adamla bizzat 
görüflllek istiyordu; fakat, Pa
tanın Sabatay'ın bulunduğu ye 
re kadar gitmesi, bu yahudi 
mahpusun büyük bir ehemmi
yet kazanma.ar demekti. Sad
razam Köprülü Ahmet Pa§a 
buna meydan vermedi. Adam
lanndan birini göndermekle 
iktifa etti. Giden adam Saba
tay Zeviye sadrazam tarafın
dan bir ıey ıöylememit olsa 
bile yahudilerin "Mesih., i na
sıl beklediklerini Sabataydan 
öğrenmek cihetine çok ehemmi 
yet venniıtir. "Mesih., bahsi 
yalnı:ı musevileri alakadar e
den bir keyfiyet değildi. Dün. 
yanın sonunda böyle bir şahsi 
yetin zuhur edeceği itikadr di 
ğer dinlerin mensuplan arasın 
da da vardı. Sabatay Zeviye 
sorulan sual: 

- Sen kimsin? Yahudile-
rin beklediği Mesih sen mi-

. ? 
sın ... 

Şeklinde oldu. Bu tarzd• 

b kal 'd · • bombarclnnan 1'e kimya muharebesi rin tetkiJitlarma mensup Yetmif mil 
nır ve at arını a mandıra.. olcluiunu itiraf etıni .,_ Ei L- insanın ofloirına tercüman ol· 

k t aft t • 1. eb·ı· fur. er ..,. ha yon --~•- . 
r~ ar ar ~!n. ey ıy ı ır- -ıadan taarruz tehlikea,i bertaraf edi- makta i~iler. Vem.~ temennı ~-
dı. Fakat kendı ıııne yabancı I~ ~una, Franaannı diier talıdi· hallerinın -!bndaki nn"':'.l•nn yekU
olan bir adamın ona böyle bir di teılihat huıu~lannda mliM• drhar nu sekiz milyonu teca~uz etmekt~ 
sual sormur, onun "M~ih., !it,~!~unmaıra hazır olduiu bil- :::, ı1:;ı::..•;:ı ı::ı!:.':.i!:d! ':: 
ol~uğunu zaten ~bul etmıyen. Framanın en eiyllde korlmığu, kili.b 1,135,453, Almanyaclan ırelen 
lerın merak sevkile ve yahut Alman ıre ltalyanın hltVltdaıı "şt • jmz•l-r 1,041,346 , Kanadacl.n 491 
bu vaziyette olduğu gibi tahki re/c bir taarru:ı b&reketidir. ~al:n bin 60, Avuıturalyadan 212,308, 
kat icra etmek makaadile bu ita/yanın elinde bliyilk bombardı- Yeni ZelUıdadan 41725, FranMclan 
tarzda her hangi bir sual irat man ta!ya_r~Jeri vardır. Almanyanın 534~2, Çekoılovakyadanl 7~·0::0• 

. k d "M ·h • bu çe~ıt sılahı mevcut olmamakla be Danimarkaclan 380,000, ınçre -
etmesı artısın 8 esı " lD raber büyük ticaret •· , · k 34054 lav-ten 302,133 ili.. .. Bütün 

· k 1 d "·ıd· ' -yyare,en o- ' -· ·· b.nl ela cevap veıımesı o ay egı ı. /ayca bombardıman ta 1 . bu milyonlar ve yuz ı er aruın 
S b Z . b .. kü'I yyare erıne . el t ·name 

a atay evı u muş va tahvil edilebiliyor. Ve Alımuıyada Türkiyeden g en emennr o-
ziyetten şu cevapla kurtulmağı büyük ticaret tayyarelel'i mebzuldür kıınduiu zam~ ~"kf eci'!:emı::," 
d·· ·· d... Franaanm hava kuvveti nıühim mümkün değildı. ur f · 

U§Un u. .. . olmakla beraber, ltaıyanın ve fngil- dm tqkilab ancalr: 100 rmza 1?pla-
- Ben Kudusten gclmış t · b.. ··k boınb d yabilmit. Bundan ıonra muhtelif ha 

~"- b. d F·ı· . d . erenın uyu ar rınan .•tayya . . nnil • -•-
ouun ır a amım. ı ıatın eki releri sür'at ve müka---•· t ok yır cemiyetleruun teme en <n<un-

h h d·ı .........,.ıye n · ela iki. mil talebe · mu taç ya u ı ere para topla- tasından Fransaya faiktir. du. ~u meyan . yon ~ 
mak için dolaşıyorum; dedi. Alman ticaret tayyareleri de bom t~nurl eden Beyne~lel ~ebe~~-

"Mesih., yalan söylüyordu bardıman tayyaresiruı tahvil edilin- libnın29dadt~lf~nıaıclanvardL telgr:f 
ba Zevi ah 

· F nsa çok zayıf b · · ransa aru unun a Sa tay . lik ve m. - u, ra ır vazıyette el . • Cel iki b k t - d .. 
• • • •• • • 1 kalmaktadır. Bunun içindir ki, Fran 1 nufti. ae uçu ıaa sur u. = ~ı~Ü::~ yuJ:~tlİı bır a. sa bu nevi tayyarelerin ilgasını ta- Nutuklar, mutalaalar 

•. eg ı. a ı e ~mirde, Je!' ,,ımiştir. Büyük . harp. g_emileri- PARIS 12 (A.A.) _Gazeteler, 
Selanıkte linet ve tehdıde ma- mn ilgası bakkındakı tek/ılın de ay- M. H ' , ·•-··- hususile 

k ıd • h · d ··ıh 1 . ymaıuın nu ........ u ve 
ruz a ıgr zaman, ah anılarla n!, e~;~ ~n ."'.u em o.arak ıleri sil Belçikarun emnüaelimet meıeleoine 
mücadeleye girismektense rüldugu bıldırılmektedır, Fransanın ehemmiyet atfetmesinin tamamen 
çekilip gitmeği mu.,:'afrk b ld ' 10 bin ~onda_n ~aba bü~~k zırh/darı huauıi sebepleri olduiunu izah ey· 
• .b. . d. d bü. .. U .u ehemmıyetsızdır. Bu ıtıbarladır ki, le en beyanabnı büyük bir teveccüh 
gu gı ~ §tın ı e ~k bır bu bacim_den daha büy~k zırhl~ların 1/ karplamaktadırlar. Bilmukabele, 
kuvvetnı ~a~şısında, yam dev- C..miyetı. A~va_m emrıne verılmesl M. Litvinoff'un izahab ırazetelerde 
let kuvvetının karşısında ric'at teklif edılmıştır. . . . tiddetli mütaleabn intiıanna sebep 
etmekten başka bir çare bula. Hülasa FJ"nila~m ~~~~ .. t~~~ft olmaktadır. Yalnız aosyaüıt ve ko-
mıyordu !.. konferansın a . ~ sur ugu t • müniıt matbuatı Sovyet noktai na-

S b z . yalnız Fransız 'lBhlanna yardun .,. zarını takviye etmekte ve biit"" 
. . a atay evınin kendisine dici bir t~bir olmak üzere telakki sai erbabının bu noktai nazan"ka'::İ 
ıtimadı vardr.. edilmetctedır. etmeleri 1izun geldiği kanaatinde bu 

.. F.~~t harıçten müzaheret Milletlerin i'stediJi ıeg lunmaktadrr. 
gordugu zaman bu itimadr ar Matbuat M. Remel'in nutkunda 
tıyor, düşmanlarile karşılaKtı. CENEVRE, 7 (Milliyet) - Bü- e.-el~ Cene~ Y.ap~ıt olan la-
ğı zaman ise kendi kend·ıne o~lan tün dünyanın ıözleri terki teılihat kandin.a"!a .nu?'."yııle .. nne karıı mü 

• . ıl konferansının toplandıiı Cenevre- terakki bir ınkilip muıahede eyle-
ernnıyetı san ıyordu. Niha. nin e•ki intihabat ııırayma bakıyor. mekte ve ezcümle mumaileyhin mu· 

Zonguldakta kar bir 
metreyi buldu 

Zoeıruldırktan bilclirildiğine göre, 
o cinrcla brların irtifaı bir metreyi 
bulmuttur. Bu yüzden maden ocak
larının faaliyeti ve münakalat dur
muıtur. Tatili evlerinde geçirmeğe 
karar veren altı yüz amele yedi sa· 
atlik -*eyi üç ıünde katetmiı
ler ve .kafiled• altı kiti donmorttur. 

Kaçak bir idam 
mahkumu 

ıi sobayr devirmit, kardetinin 
yanarak ölümüne ve kendisinin 
yaralanmasına sebep olmuıtur. 
Vak'anın tafsilitr ıudur: 

Aakerde bulunan Meclis ma 
hallesinden Çoban oğlu Musta 
fanın zen:esi Fatma., kimse
si bulunmadığr için, iki çocu
ğunu evde bırakarak yoğurt 
almak üzere pazara çıkmıştır. 
Çocuklardan 6 yaırndaki Ne
cati, hasta ve kuvvetsiz olarak 
yatmaktadır. Dört yaşındaki 
Meliha ise ağabeyile beraber-

Bundan on bet sün evvel Akıara- d. Ann 1 
yın Kırırıt köyünden Güzel Yusuf ır. e eri pazarda iken Me 
isminde bir idam mabkıimunun ha- liha kalkmış ve her nasılsa so 
istıan.ıin damını delerek kaçmııtı. bayr devirmi•tir. Ateş min<İe-
Bir kadın meselesinden Seyit Ah- ' 
met çavuı isminde birisini öldüren ri, daha sonra hasta çocuğun 
katil seçenlerde idan. mahkıim ol- yatağınr sarmrttır. Fakat çok 
muı 1'e idam karan Büyük Mı11et ku t · 1 N · k 1 . vve aız o an ec:atı mıı • 
Meclisınce de tasdik edilmitti. Hapis 
hanenin damını delere kkaçan idam danamadığı gibi dumandan 
firarisi jandarmaların takip ve tahar sersemliyen küçük Meliha dı. 
rilerine rafrnen heniiz yakalanama. b" k 
mııbr. Fakat jandarmalar firarinin ır Ö!ede yarı baygın olarak 
izi üzerinde bulunuyorlar. Müddei- kalmıttır. Ateı ilerlemİ§, has
umumilik tah"!kata ehemmiyetle ta çocuk tamamen, baygm ya. 
devam etmrkteclır. 

S 
tan küçük te kısmen yamnışlar 

amsunda yeni bir klüp d.u. 

. ~•unda yeni bir kulüp teıkil Yanık kokusu duyan kom· 
edil.nu~. ~ulübe Gençler Mahfili ismi tular, odaya girince koyu bir 
verilmiıtir. Samıun - Sına hatb krı- . ' • 
em 8rniri Ömer Beyiıı riyasetinde duman ve fena bır koku ıle kar 
tetekkiil eden yeni kulüp her türlü tılatmıtlar; ıu serperek hava. 
spor faaliyetile uğrafllcakbr. Mahfe 1 d k d · ' • 
li bi d _,,_, .__. d ş·m an ırara umanı ızale ettik. n r e mu1UJU fUueaı var ır. ı · 
diye kadar iki yüzd- fazla aza kay ten aonra, facia ile karıda~mıt 
dedilmiıtir . · !ardır. 

Zongol~ak lele~iJesin~en: yet kuvvetli dütmanlar karşısın Bu binada dün çok tayanı dikkat taarnzlara kartı zecri ve cebri tecl
da mağlup ve peritan oluyor- bir içtima oldu. Bu içtimam hususi- birler tatbikinin lüzumuna ait beya
du. işte Sabatay Zevi macera yeti milli hü~.met~~ .. mü'.?essiller:'- nabnı müsaadekirane bir tarzda kay 

• nin içtima degıl, bütun dunya mil- d t ekt d. Zonguldakta yaptmlacaık B....._ arme İske' -'- Proje' "e 1-
smm bu en mühim sahnesin- !etlerinin ıilahlannrn tahdidi hak- e m e rr. '-•VJ.L ı.cıı.ın •' ".,... 
de, bir kere daha mağlubiyeti- kmdaki temennilerinin tezahürünü Garip bir mukageu şiflerinin ihzarına ait tanzim edilen şartname ile t:.keııe mahal-
ni itiraf etmİ§ demekti. Yahu- ifade etmesidir. Sarayda kadm er- WASHiNGTON, 12 (A.A) lini ve civarını gösterir plan Ankara ve İstanbul Belediye Reis-
diliği kurtaracağmr söylüyen kek azim bir kalabalık vardı. Bilhaa- alBir ıazetbeneciM.tarafmH.11 clancih '°:!J':'inhieü: li.klerine gönd-ım-:~tir. Talip olan al!kaıdarlarm mezk\lr .Bele-

b • b d . sa kadınların ekseriyeti t'fkil ettiği e ceva ı 1 an • ~ -·~ 
ve una manan u a am tım. bir balatta anlatılıyordu. Bu mahıe- tabnın teılihabn tenziline saik ol • diyclere müraoaatlan lÜZ'l.lmU ilan olunur. • 
di bu iman ve itminanı hilafr- ri kalabalığın gürültüsü içinde ne lacağını ıöylemiı ve hali hazırd:.O --------------------------' 
na olarak her aciz insanın mü- yapılabileceğini soranlar az değildi. terki tealihat konferansının kiymeti 
racaat ettiği en küçük bir vası Fakat içeride salonun her tarafında hakkında bedbinliğini izhardan son
taya müracaat etmekten kendi "Sükut'' yazılı levhalar karşısında, ra bu konferansın her biri ayn ay-
• • 1 d y .. I .. bu mua.:am kalabalıi:m hiç sesi çık- n tabiatın kendilerine bahşebnİ§ ol-

sını a amıvor u: ayan soy u mıyordu. Cel•eyi reis M. Henderson duU- ·rhı ı-L' d ··daf d b d t ::.U ıı a ar enın e mu aa a u 
yor U •• açtı ve içtill'.aın mahiyetini izah eden luııaıı bir hayvanlar kongresile mu• 

(Devamı var) bir nutuk sövledi. Nutukta milletle- kayeoe edilebileceğini söylemiştir. 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
İatanbul'da Çakmakçılar,sandalyacılarda K!iştüyü fabrikası y\Uile tilte 

12,yüıile yorgan ıs. yağlrboya yastık 5 liraya, küştüyilııün kilosu 100 ku· 
ruştan baslar.Kuştüyü kumatlarrn her reng1 rdır.Ucuz utılır.Tet.2.3027. 
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Porllantl açıklarında dalma tecrübesi ga.,arken, içinde 60 kişi oldulu halde bir 
daha çılcmagan lntilizlerin meşhur taggareli "M 2,, tahtdbahiri 

Milletlerin teslihatı arasında 
şayanı dikkat nisbetler 

Milletlerin umumi bütçelerinde milli müdafaa 
masrafları vasati dörtte bir tutuyor 

Amerika 

Al manga 

Hupt- evvel birçok insan 
lar Latinlerin methur darbı 
meaelini tekrar ederlerdi 1 

Si viı pacem, parabellum 
"sulh iıtnen, harbe hazır
lan 1,, 

Harpten ıonra darbı mesel 
değiıti. Fakat kaide değiıme
di. Harpten sonra her millet 
teslihatm tahdidi zaruretin
den bahıeder oldular. 

Teslihat diyince Avrupa 
da ilk evvel akla gelen millet 
Franaa'dır. Daima ıulhtan ve 
hatta Avrupa birliğinden dem 
vuran da yine Fransa'dır. Bu 
azim masraflar "emnü ıeli. 
met,, iımi atında mazur göste 
rilmek iıteniyor. Teslibatam 
fazlalığından bahıedilen her 
millet "müdafaasının icabatın. 
dan,, bahıediyor. Bu ıarait da 
bilinde toplanan Cenevre kon. 
f.erammda, Franıızlr bu yolda 
da ön ayak görünmek için bir 
teklifte bulundular. Fakat bu 
teklif harpten ıonra bozulan 
müvazeneyi düzeltecek bir tek 
lif olmadığı kadar, yukarıda 
zikrettiğimiz kaideyt değiftir
miyor. Ancak bir müzakere ve 
mıütalea mevzuu olabiliyor. 

Bir harp halinde Almanya 
ile Franaa'yı ele alalım. 

Veraaillea muahedesi muci
bince Amanya'nm Reichı. 
wdn denilen yüz bin kitilift bir 
orduau var, Bu ordunun yine 
ayni muahede mucebince 84 
bin tüfengi, 18,000 karabina11, 
792 ağır ve 1134 hafif mitral. 
yozu olmak lazım ııeliyor. Top 
lan ve toplarının mühimmatı 
da gayet mahdut ... 

Halbuki Franaa'nın her bi. 

rinde Uç lıafif, iki ap topçu a. 
layı mevcut olan 29 fırkası var. 
"Almanya iıe 171 inci madde 
mucibince harbe yarayacak 
tank ve zırhlı otomobil ithal ve 
imal edemez.,. Boğucu ııazlar 
da ithal edemez. Daha ziyade 
teferruata girmeden ıu rakam 
lar, Fransa'nm kahir vaziyeti. 
ni göıtenneğe kafidir. 

Diğer milletlerle mukayese 
etmek lazım gelirse, 9öyle bir 
lav ha çizebiliriz: 

Fransız ordusu 390,267 
(Tayyare ve seyyar kuvvet 

leri dahil) 
Almanya 100,000 
lngiltere 160,222 
Amerika 152,294 
(Tayyar" kuvveteri dahil) 
ltalya 294,158 

XMilis dahil) 
Rusya 1,181,000 
Bahriye efradına gelince: 
Fransa 57,415 
Almanıya 1 15,000 
İngiltere 104,060 
Amerika 89,250 
ltalya 64,622 
Rusya 30,000 
Ordu, bahriye ve tayyare da 

bil olmak üzere milli müdafaa 
bütçeleri: 

Fransa 13,600,000,000 frank 
Almanya 1,168,300,000 mark, 
İngiltere 110,300,000 isterlin, 
Amerika 718,445,000 dolar, İ
talya 6,328,988 liret, Rusya 
1,400,000,000 ruble: 

Aıkeri maıraflann umum 
bütçede tuttuklan nisbet fudur: 

Macaristan yüzde 10, Al. 
manya yüzde 10,5, Belçika yüz 
de 11, Rusya yüzde 12,4 Fin. 
landiya yüzde 15,3, İngiltere 

ltttlga 

yiizde 18, Yugoalavya yüzde 
18,8, Estonya yüzde 19,2, Ame 
rika yüzde 21, Litvanya yüzde 
21,8, Franaa yüzde 23,2. Ro
manya yüzde 24. Letonya yüz 
de 25. İtalya yüzde 25,1. Japon 
ya yüzde 27. Lehistan yüzde 
31. Arnavutluk yüzde 35,3. 

Görülüyor ki müdafai milli. 
ye bütçeleri milletlerin umumi 
bütçelerinde vasati dörtte bir tu 
tuyor. Cenevre konferanaı bu 
nisbeti indirebilecek mi? 

Askeri fabrika· 
lar Uinları 

15-2-932 tarihinde kapalı 

zarfla alınacağı ilan olıuaı.an 80 
ton tutya takaroan hariç tutul
mak üzerıe pazarlıkla gene 15-
2-932 tarihinde alınacaktır. Ta
liplerin müracaatları. (804) 

(497) 

* • • 
3-2-932 tarihinde pazarlığı 

ilan edilen ve talip çııkmryan 
500 kilo alomin~ takaızdan 
hariç tutularak pazarlıkla 15-
2-932 tarihinde alınacaktır. Ta 
!iplerin müracaatları. (803) 

(496) 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar mil· 

tehassısı. Karaköy, büyük mahalle· 
bici yanında 34. 

•• in nefis 
kumaşları 

iş Bankasının 
Tesis Ettiği 
!Jüyük 

Kn:mini kullan.dığındanberi yilz!ln 
daima muattar ~ yumuşaktW". Cil· 
dinOe hiç bir ta!ıattuşat ~ kırmuı
lık kalmamı§ ve daha .gıerıç gör!inil· 
y<>r8W1. 

ipek Kumaş 
Fabrikası 

3 üncü fi\ o lordu 
llAnları 

1. N. 
Adet 

Pek Yakında Piyasay·a Çıkıyor 
50 Sırlı berber leğeni 

100 Beıber bileği kayışı 
100 Berbefo bileği taşı 
100 iBeıber önlüğii 
100 Bed>er lhavlU6U 
2. N. 

Adet 
100 Sl!l'lı ve 4ı:aıpalklı 9U havlusu 

1000 Srlı 'Ve kapaklı tükilriik 
ıl:ııoıklkası • 

3. N. 

Adet 
200 Ustura 

50 Et maıkineei (Ma yedek) 
200 Et bıçağı 
50 Çeıruışır ütüsU 

4.N. 

Adet 
250 IAkıe karyola 

Balada muharrer 'Ye d8rt ka 

lemde yazılı eşya hll6taneler 

ihtiyaıcı için aleni münakasa ııı.
sulile rnübayaa 'Y'e ihaleleri 

5-3-932 cumarteej günü ı. Nlı 
liste saaıt 14,5 ta ilki N. lı 1istıe 
15 te 3. N. lı liste 15,5 ta ve 4. 
N. lı liste 16 da miiınakasarı 
icra kılmacalktır. Tali.pıkrin 

şartnamesini aJma4c: ve nümu
nelerinıi görmek üzere Kıcım. a 
ırnüraoaatlan ve miinaıkıaeaya iş 
tirak edıeınlerıin vakti muaıyyc
ninde Kom.a müracaatlan. 
(75) (504) 

SEYR1SEF A1N 
M~rkez acenta: Galata Köprü 

başı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Milhüı><larzade han 2. 3740. 

İZMİR - PİRE - İSKEN
DERİYE POST ASI 

(ANKARA) 16 Ş.ubat 11 
de Galata Rıhtımından kıall
kar. 

TERM~JEN 
THERMOGENE 
~a, yala, meıtı-eım ve 

sak ilaçlar yerine faideli bir 
surette kaim ve mdhaızırdan 

aridir. 

ütün eczanelerde ıatıhr 

BAKER ,,. 
HAYDEN 

gllnlllk fır .. tlanndan 
istifadeye kofUDUZ. 

BONO 
Alır, Sat.ar, İpotıdk yapar 

Bono sahiplerine em1!k ve 
arazi almaık ll!ll'etile men
faatllerine en uyguıı VIC her 
hanıgi mahal ve §"kilde aU-

r'atle muamele yapar. 
Baılıkpazar Malksudiye Han 
No35 Uğurlu Zade M.Derviş 

Ziraat vekaletinden: 
An.karada YUkselk Ziraat meıktebinin umuırnl ve hUBUSf zi

raat enstitüsünün (19,500) lira bedeli muhaımrneni bulunan al!t 
ve edevatı bu kerre pazazilık euretile mübayaa edilecektir. İşbu 
alat ve edevatın listesi ve şartnamesi Veıkfilet mübayaa komis
yonundan almacaktıır. Pazarlığı 16-2-932 tarihine müsadif salı 
günü saat 15 te yapılacaktır. Pazarlığa iştirak edecek taliplerin 
ilan edilen bedeli muhammenin % 7,5 nisıbetinde usulüne tev
fikan yazılmış banıka teminat mektubu ile birlikte yevmi mez
kilrda pazarlığa iştirak eylemek Ü2JCI'e V elkfilet mübayaa komis
yonuna müraıcaat eylemeleri lazmıdı:r. 

Mezkfir alat ve edevatın mUbayaası Uhdesine kıra kllman 
firmanın mübayaa bedeli miktarında mem.leıket mahsul!t ve 
mamulatından eşya satın alıp ihraç eylornesi şarttır. (444) 

öq ve dİf ağrııarına, alamı asabiyeye, roma· 
tb:ma kırıklıklara ve GRIPE karp 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
nafi bir devadır. 

Hanımefendilere müjde! 
Kaıdmlann ayıbaşı sancılanır tehlliıkesiz izale eder. Her 

eczahaıııede 1Btılır 

Istanbul Sıhhi Müesseseler 
~übayaat komiyonu riyasetinden: 

1770 Kilo Üriim pekmezi 
100 T<ın Kriple maden kömUrii 
300 Çift Kaıdm ayakilal'bı. 
300 Çift Eıı1kek ayaık'kabı. 
60 Aıdet Taıhta yemcık sıırası. 

• 

nakıd::öyde kain akliye ve aaabiye hastanesi için lüzumu 
olan yUkarda müfredatı yazılı eşya 16-2-932 salı günü saat 14 
te ayn ayn ve pazarlıik suretile ııatm alınacaktır. Bu baptaki 
nüınuneleri görıındc ve fazla izahat almak isteyenlerin me:cldk 
müesseseye ve pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin de yukarda 
yazrlı muayyen saatte komis-yonumuza müracaatlaırı ilan 
olumır. 

• 
ikinci çocuğunuza da 

Bir kumbara alınız! 
1 Türkiye İş Bankası 1 

Istanbul Deniz ~vazını 
Satınalma komisyonundan: 

Kllo 
2800 SUt ) Açıık mlliıakasası 28 Şubat 1932 Pa 

12000 Kieey<>turt) zar günü saat 11 de. 
GölGU'li d~ hastahanesinde tedaıvi olunan hastaların mayıs 

932 gayesine kadar ihti.)"lllCI olan yUkarııda miıkdan yazılı süt -------------------------! ve yoğurdun hi.zıasındaıki gUn ve saatte açık münaıkasası icra o
lunacağmdan talip olanılarm mUnaıkııs:a gÜnü ve aaatıinde mu
vakkat teımirııatlaırile birlikte Kas:mnpaşada Deniz Levazım Sa- . 
tmaima iııaınlsyıomnıa mUra<caatlari. Arzu edenler şartnamesini 
hergün Kıumnp şada Deniz Levazmu Satınalma kıomisyonunda 
~ L:mittıe Üesübalhri kumandanlığı müdürlüğünden talep ede
bilıirler ( 437) 

Zon~ul~ak Bele~iJesin~en: 
Anıkara, İstanbul, Zonguldak Beledlıyekrinde me'VClrt prt

nameye tevfikan Zonguldak Şehir imar ve hudut baritasnu yap 
mağa talip olaoa'ldarın gazeteniz ile ilan tarihinden itibaren üç 
haftaya ikadar mezkur Belediyelere mürıwaat eylemeleri lüzu- 1 !!1!!!1!!!!!!1!!!111!1!!1!1-l!l!!!!!!!!!!-ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

mu filan olunur. MlLLlYET MATBAA SI 

HASAN ZEYTİNY AGI: Türkiyenin ve bütün dünyanın en leziz Haatalıklarda içilir. Yemeklerde ve aalatalrada 

ve en nefis yağıdır lezzetine payan yoktur • 

? -- .-.- ·-- ' mı 1eri && .. • n\anna kot • m 


