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HARüCl H~l6\IE l.IER ,.,.._ ~-
1Japonlar Şanghaya mütemadiyen · D • 

Musa oğu arı. 

Kudilı kelimesi, hıristiyan- ı Yahudi garbin parası Arap 
lığı hatıra getirir. Fakat ne Ku farkın pazısını kıvırmı,, güneti 
düste, ne de Felestinde hırla- en güzel olan ve toprağı mey
tiyanlık diye bir mesele yok- vaların en asillerini veren bu 
tur. Kudüsün hıriİıtiyanlığı, or- memlekette bir bankalar müs. 
todoks Petresburg, proteatan temlekeai kurmaktadır. 

yeni yeni kuvvetler çıkarıyorlar idman cemiyetleri U. 
merkezinin karar arı 

14-15 Şubat gecesi vukua gelen muharebenin 

Berlin, dinsiz Paria, katolik Ro Fakat Felestin çölde harbe 
ma ve anglikan Londranın po- d rd L. -J' ' • 

pek şiddetli olduğu söylenmektedir 
CHANGHAİ ıs A.A. - Çin retleri, T okio' da büyük bir tees 

ve Japon menabiinden alman süf uyandırmıtıır. Japon payi
malumata göre dün geceki mu· tahtında böyle bir müdahale· 
barebeler çok i§ddetli olmuttur. nin vaziyet; dıı'ha ziyade vahim 
Japonlar tarafından tekzip edil. !ettirmekten batka bir netice 
mekte olan Çin raporları, V oo • vermeyeceği mütaleası ıerdedil 
Soımg körfesinin ıimal sahilin· ım.ktedir. Gazeteler, Cemiyeti 
de karaya çıkarılmq olan Ja- Akvama müzaheret birlikleri ta 
poo kuvvetlerinin üssülhareke- rafından iltizam olunan usulün 

ihtiyat efradının ve gönüllüle
rin bir talanı müfritane hare
ketler yapmış oldukları kaydo
lunmaktadır. Maamafih, Japon 
memurlarının bu hareketlerden 
çok müteessir oldukları ve ar
zu edilmeyen e,hasm Japonya. 
ya nakil ve teb'it edildikleri ili 
ve olunmaktadır. Komisyon, 
evvelce vermiş olduğu maluma 
tı tashihe medar olacak yeni ha 
berler almadıkça veya birinci 
ve ikinci raporlarla verilmit o
lan haberlerin bazı noktalarının 
tavzih ve ikmal etmek mecburi 
yeti hasıl olmadıkça timdiki hal 
de yeni raporlar göndermek ta
savvuruna değildir. 

1• "k 1 "di en o uyu ...,. ıyecek bugdayı 
ıtı a meae eaı r. . rdu. B"I·k· • • 
Kudüıün yerli meselesi Ya- vermıyo ı a ıs ta aıagı. 

hudi - Arap meselesidir: Bir lardan, Halep, Hama ve Hu
avuç Yahudi, altı ytız bin A- mustan gelen buğdayı hem or
rap ! du, hem de Yahudi yiyordu. 

Yafadan Kudüae kadar ya- DördİİnçÜ Ordu dütünüp taşın 
hudi Felestini bir kaç defa do- dı: 
!attım. F elestinin yeni kasabala 
n ve köyleri Y abudi eseridir. 
Bu, yeni değil, yepyeni bir Fe
lestindir. Köylerinde akşamla
rı iamokin giyea. İngiliz Yahu· 
diıi muhtarlık eder; kırmızı ya 
nıaklı Alman Yahudi kızlan, 
dilijanılar üstünde tarkı söy
liyerek, bağlardan köye döner. 
Müslüman Araplar ise bu efen 
dilerin bizmetindedirler: Üzü
mü Arap gündelikçi sıkar ve 
tarabı aemiz Yahudi içer. 

Eski Felestinde Arap köyü 
bir toprak yıpdır; bahçe ha
rap, inaaıılar çıplak, göder bu 
talıklıdır. 

Yahudi Feleatinde kasaba. 
!ar, portakal ormanları . ile, 
muntazam peler frenk incirle 
ri ile çevrilmittir. Şubat ayında 
göğüsleri ve enaderi açık ka
dınlar, keskin kokulu gül de
metleri ve olrnut portakallarla 
süsledikleri zengin otel salonla 
rmda, büyük denize dalmış 
hıırpıonu bekle,mektedirler. 

Gözyatmın hiç bir faydası 
olmadığım anlamak için, Yahu 
dilerin Kudüıte biDlerce sene. 
den beri her cumartesi gunu 
başlarını dayayıp ağladıkları 
taşı ziyaret ediniz: Yüzlerce 
neslin gözyafı bu ~ğlama duva
rını bir santim atmdırmaımt
tır. 

Paranın ne büyük kuvvet ol
duğunu anlamak için ise, F e
lestin, kıyılarını ve içlerini ya. 
hudileştiren, ve büyük Arap 
adedini çöle doğru süren ıiyo
nist müstemlekeciliğini görü
nüz. Binlerce ser.elik gözya
şı, bir külçe altına değmez. 
Balfurun bir nutku, Davudun 
bütün mezmurlanndan daha 
müessirdir. 

Yahudiler tedhif kasırgası. 
m üttrlerinden defetmek için 
hiç ~. gösteriti esirgemediler. 
Köy, Qode bize her zaman por 
taka lUuı en olmuıunu, f&rapla 
rın en eskiaini aram ettiler. Bir 
gün ayni Yatta biri oğlan biri 
kız, iki Yahudi yavrusunu al 
beyazla ıüslemit bir ismokiııli 
köy muhtarı bana diyordu ki: 

- Kumandan Paıaya bu ak 
tam tiir okutmak istiyoruz. A
caba hangisi okusa Pata haz. 
retleriııin hotlanna gider? 

Yeni F destinde almanca, in 
gilizce, fransızca, bütün lisan. 
lar konutulur: Y alna Yahudi 
dili olan İbranice, devletin dili 
olan türkçe ve ekseriyet dili o
lan arapça görütülmez. Köy 
!er orta halli bir danı 
salonundan botaltılmq çift 
!erle doludur: Ve çıp
lak Arap, kapı eşiklerinde 
yemek artığı ve yan yenmİf 
portakal kemirip durur. 

- Acaba, dedi; buğday yi. !eri ile alakalarının kesilmis Japonya'da milli hissi t~dit et 
yen Yahudileri harbin sonuna olduğunu teyit etmektedir. Ja: mekten başka bir netice venni
kadar buğdayın çıktığı yere pon raporları, Japon kuvvetleri. yeceğini ve diğer taraftan Çiııli 
göndermek daha doğru olmaz nin kuaya çıkını§ olduklıın '!i- !eri kuvvetlerini kafi mesafeye 
mı? mal sahilinde tutunamamış ve ihtiyarlan ile çekmekten iatin-

Daba ertesi gün, bırakınız orada Çinlilerin şiddetli biT mu kafe teşvik eyleceğini yazmak-
kavemetine maruz kalınıs olduk tadır. Paris ve Londra gazetelerini, -

V. 0 _ 1 1 b' lannı itiraf eylemektedir. K . k . 
ıyana ve uer in gazete eri ı- , . . . .•. .. onso•oslar omısgonunan 

le hep bir ağızdan cevap verdi. Canton dtn bıldmldıgınıe go 

1 

ikinci r. pora 
!er: Asla! re dördünccü ordu kunıandanı 

s· Yah d" t h · . hah Jeneral Pei - Tsouang - Si, hü- CENEVRE, IS A.A. Chaıag 
l 

ırl u 1b.eb.c~rıil erba-· kfunete bir telgrafruıme gönde- hai konsoloslar komisyonunQD 
mır a ınmaz, ır ın e mu a. k Ch b ., ak · la ı2 b ·· d 'imi ı · 

rebe eden devletler bize kartı rere _ aı;ıg aı. a. t. vıy~ t":" . !~ atta gon eı_:ı ! o ~n ,._ 
b. 1 · dil p t tan ka atı gondenlmeaı ıçın emır veni klllıCl raporu 28 kinunuaanıden 
ır eşıvet' er. ro es , - · · t ı · · be · • ı --'-- · 

t l'k l"ka t d '-- b"" meaını a ep etmıtbr. n cereyan etmı fO an Yax.ayt-
o ı , ang ı n, or o oıuı, u- d b h !emek ed" N da 

tün hıristiyanları birbiri ile çar- Japon kuvvetleri Şanghagtı b~b a s;y b t .:;·. b ota h 
pıttrran ve ı914 - 1918 ha- çıkarılıyor 

1 
.. asaa ı..-~u attan L~Jnup _ a 

b · · k ·ı ının açı~ mevcut uu unıılugu 
mu.nuzuny ah ır;ttıybn k anı ~ .. e L.ONDRA, ıs (A.A.) - Ja beyan edibnektedir. Hiç bir za 
Y_?gurka~1• • u ._ı an aenfaı, u: pon salahiyettar mahafilinin man tanı ve hakiki bir mütare-
tun ı ıseyı navra m aatı be t ·· d·· ed' akl" . . . d _ . • yana ma gore un y ı n ı ke olmamıttır. Ateş hatlarında 
ıçın, camıye ogru çevırmege ye gemisi ile 12 bin kişi ihraç e eb' ·· b"tl · b 1 d 
muvaffak oldu. d"I "t . Y ld b 1 d'" ecn ı muta ı en u uırma ı. 

ı mı şır. o a u unan ıger ğnıdan bundan mütevellit mea-
nakliye gemileri de bugün ıo uliyetin ne tarafa raci olauğu. 
bin kişi daha karaya Ç'karacak nu tayin etmek mütküldür. Ra 
tır. Japon askeri kumandanı, bil porda Japon bahriyelileri ile, 

Yeni müstt1kil Çin deflleti 
TOKlO, ıs A.A. Chang 

Cbun'an gelen bir telgraf, yeni 
müstakil deTletin tetkilitma ait 
son merasimi ihzar makıadile 
Mançurideki Çin ırimırmdarlan
nın Harbinde toplanmakta ol
duğunu bildirmektedir. 

jopongtrnın masrafltrrı 

TOK10, 15 (A.A.) - Bu 
gün neşrolunan bir İJnperator
luk emirnamesile Changhai ha. 
disatı dolayiaile yapılan sarfi
yatı kapamak üzere 34 milyon 
yen kağıt para ihracı irade olun 
maktadır. 

Yafa konaklarını, otellerini, 
portakal ormanlarını, bunca se 
nedir kurulan Yahudi yurdunu 
bırakıp, Hama ve Humus ka
sabalarının kerpiçleri ve buğ
day tarlası içine atılmak: Asla! 

Fakat Cemal Pata çiy bir po 
litikacı değildi. Siyonistlerin 
bqlan kimler 'olduğunu da bi. 
liyordu. Reisleri çağırdı; dedi, 
ki: 

hassa Chapei'de Çin kuvvetleri 
nin bulunmaamdan dolayı hadis 
olan tahrikat sebeplerinin izale 
si suretile sulhü iııtibsal etmek 
için Cbanghai'a gelmiş olduğu 
nu söylemitşir. Mezkiir kuman 
dan acilen taarruz yapmak niye 
tinde olmadığını beyan ve mü. 
zakerelerin Çinlileri geri çekil
meğe imale edeceği ümidinde 
bulunduğunu ifade eylemiqir. 

Muahede ve mukaveleler 
encümenlere sevkedildi 

- İkiden biri: Ya sizi Erme 
nilere yapıldığı gibi tehcir ede
rim. Evlerinizi, bağlanruzı, bah 
çelerinizi bırakıp yaya olarak 
buğdaya doğru gidersiniz. Ya. 
hut eYlerinize, bağlarınıza ve 
bahçelerinize sizden heyetleri 
bekçi yaparım ve emirlerine 
jandarn:a ve asker veririm. Bir 
portakala dokunanı idam ede. 
rim. Sizi de trenlerle yollarım. 
Ancak bu ikincisi olmak için 
yarın sabah bütün Viyana ve 
Berlin matbuab susmalıdır. 

Yahudilerin akılsız oldulda
rını isbat etmek için fırsat bek
lemedikleri muhakkaktı. Karar 
gah telgrafhanesine gittiler. İ
ki satırla iki büyük tehri, on. 
dan ba,ka Londrayı ve Parisi 
de susturdular. 

Hakikaten Y afayı boşaltıp 
burunları kanamaksızın Hama 
ve Humusa gittiler ve geride 
kalan Araplar onların bir por. 
takallannı bile ağız tadı ile yi
yemediler. 

Tehcirin bir sebebi de, Ya
hudi F elestinin mükemmel bir 
casus yuvası olması idi, Hama 
devesi ile çöl üstünden Bağ. 
dat Karargihına istatistik ye
tittirmek, füphesiz F elestin kı
yısından sandalla İngiliz tor
pidosuna haber yollamak ka
dar kolay olmadı. 

Falih RIFKI 

Japon gülleleri 

ŞANGHAY, IS (A.A.) -
Japonlar bu sabah yeniden Cha 
pei'i topa tutmağa başlamıtlar 
dır. Beynelmilel mıntaka budu 
dundaki müstahkem mevki.in 
ıo metre kadar ilerisine Japon 
mennilednin düterek infilik et 
mesi basebile, İngiliz gönüllü
leri müstahkem meykjj tahliye 
ye mecbur kalmışlardır. 

Çin matbuatı halkı 
kışkıriıgor 

LONDRA, ıs (A.A.) 
Şanghaydan Times gazetesine 
bildiriliyor: Çin matbuatı efka. 
n umumiye Kanton krtaatınm 
muvaffakıyetlerini maatteessüf 
mübalağa eylemekte ve balkın 
harp fikirlerini t~ci etmekte
dir. Mareşal Tchıt'lg Kai Chek, 
T simanfou' da batlıca ceneralle
rin ittirakile yapılan ve tatbik 
edilecek müdafaa şekillerini tea 
btt eylemiş olan bir konferans
ta hazır bulunduktan sonra dün 
Nankinden buraya gelmiıtir. 

Müdahale istem11gor 
TOKİO, ıs (A.A.) - Cban 

bai meselesinin bir Amerikan • 
İngiliz tazyiki ile hilledilmesi. 
ne matuf olarak Cemiyeti Akva 
ma müzaheret birlikleri tarafın 
dan kabul edilmit olan karar su 

ANKARA, ıs (A.A.) - HükUmetimi.zle İngiltere hükll
meti ara11nda mün'akit müzahereti adliye mukavelesinin tasdila
na dair kanun layihası ve hariciye encümenlerine; lrak büküme
tiyle yapılan iadei mücrimin ve ticaret muahedele.-iyle ikamet 
mukavelenanıes~ tudilana dair kanun liyibalan hariciye ve 
adliye ve iktısat encümenlerine; Lehiıtan bükümetile ikamet mu 
kavelenaınainin tudikına ait kanun layihası hariciye encüme
nine, Yunanistan ile mün'akit ikamet, ticaret ve aeyriaefain mu
kavelenameaine ~rbut A ve B liıtelerindeki hatalann tashihine 
dair kanım liyihalan hariciye ve iktısat encümenlerine tevdi e
dilmittir. 
=-~~~~~~------~~~~~~ 

Bulgar 
Maliyesi 

Komisyon idhalabn tab 
didini t•vsiye etti 

SOFY A, 15 A.A. - Bulgariıtan 
ın mali .aziyetini tetkı1< etmek üze
re Cemiyeti Akvam wafmdan gön
derilmit olan komiıyon, melllİIİDi 
ikmal etmİftir. 

Svobodna Retch gazeteline naza 
ran talıkikabru icra eden komiayon 
uaıuıın fikri, Bulgariıtan'ın bütçe
sini tahdit ve tokyit etmek için fai. 
deli olan bütün tedbirleri ittihaz ey
lemeıi lazım geldiği merkezindedir. 

Bir 1'1oratorium ilıiru fikri redde
dilmiıtir. 

lımi geçen gazete, bu ıerait al
tında Bulgaristan'ın mükellefiyetle
rinden herhangi biriıinin talıfifin..
infuar etmemesi lazım geldiğini kay 
detmektedir. Bu gazete, mali encü
menin, memleketinin vaziyetini ıslah 
için~ Bulgarialan'a ecnebi emtiası it.o 
haliİti tahdit ebnesioi tavsiye e,Uye
ceğini yaznınktadır. 

M. Mac Donald üç 
hafta dinlenecek 

• 

LONDRA, ıs A.A. - M. Mac 
Domıld, cliin öileden - aeçeııler 
de sol gÖZÜne ameliyat yapdınıt o
lan kliniki terketmiıtir. Mumaileyh, 
kendisini tedavi etmq olan aıut..,u 
ımn nezdine aitmittir. Yapılan kon. 
sültasyondan sonra dün aqam ati
deki tebliğ netrolunmuıtur: 

BaJvdr:ilin sol gözü busün dik
katle muayene edildi, ameliyatm çok 
fllY•nı memnuniyet neticder venniı 
olduğu beyan edilebilir. Maamafib, 
11bhi ıalalu ihlal etmemek için M. 
Mac Dooald'm 3 hafta mntlak 111-

rette istirahat etmesi kafiy• liznn
dır. 

Baıvekil, kliniği ancak önümüz. 
deki bafta ortalarına cloinı kat'i aa· 
rette terkedecektir. 

Nelson adası felaketi 
NOME, ıs A.A. - (Alaaka) -

Noel yortuıundao biraz evvel bir 
met dalgaeı tarnfmdan ':tahrip edil
miş olan 8 eıkimo kasalı.sı ehaliain 
.ı.ı birçoğunun cesetleri buzlar ara 
aında bulunmuıtur. 

1 a l ıktısadt ve manhafta 1 a 1 
fikri müdafaa maksadile Times 
gazetesine şayanı dikkat bir 
mektup gönderınittir. Diyor ki, 
"harp esnasında, Amerika bi
ze-para değil, levazımatı harbi. 
ye, yani mal verdi. Binaenaleyh 
para göndermek imkanı mefkut 
olduğu şu zamanda biz de bor
cumuzu kendisine mal olarak 
gönderelim." 

dürlerinden Sir Otto Niemeyer 
oraya mütehassıs olarak davet 
edilmittir. 

Yunanis.tana yapılacak on 
milyon sterlinglik yeni bir is. 
tikraza mukabil Osmanlı borç. 
!arından kendisine isabet eden 
hisseyi tanmıası, Fransa tara. 
fından tart olarak teklif edildi. 
ği söylenmektedir. 

nın tekrar piyasaya çıkarılarak 
müvellidi servet hususatta isti
mali için büyük bir propagan. 
da ba,lamıtşır. Bu propaganda 
nın başında Cemahiri Müttehi
de Maliye nazın ile iki milyar 
dolarlık yeni bankanın reisi Mr 
Dawes bir de Morgan bankası
nın müdürü bulunmaktadır. 

F ransarun tuttuğu nakit si
yasetinin leh ve aleyhinde bir 
müddetten beri Avrupa gazete
lerinde cereyııa eden münaka
tat, geçen hafta zarfında bu 
münakqalara buı nıiihim tah. 
siyetlerin girmeaile ehemmiyet 
kesbetmiqir. Bu pbıiyetlerden 
biri Banque de Franc:e'm bun
dan evvelki gouverneur'ü Mr. 
Emile Moreau'dur. Mr. More.u 
Timeıı gazetesin. gönderdiği 
bir mektupta Sir Hemı-y Stra
kub'm hücumlarına cevap ver
mekte ve bu suretle İngiltere 
efkarı umumiyesını Fnıuız 
noktai nazanna imaleye gayret 
eylemektedir. 

ikinci şahsiyet Mr. Ray. 
mond Patenotre namında bir 
Franaız meb'usudur. Bu zat 
F ransada altın terakümünün 
sebebi tamirat tediyatı olduğu-

nu itiraf etmekle beraber, albn 
iddiban aiyuetine aleyhtar bu 
lunuyor ve bunun, sair milletler 
de itsizliği, istihlak noksanlığı. 
m (aou• - conıommation) ve 
binnetice buhranı tevlit ettiği. 
ne muarızlar gibi kendisi de ka
il olduğunu söyleyerek, umu. 
mi buhranın yalnız servetleri 
değil, kliaik ilmin prensiplerini 
bile her gün biraz daha fazla 
tahrip ettiği fU zaJll!lnda, na
kit hakkında hüsnü niyetle or
taya ablan bu gibi yeni fikirlere 
kartı biraz munıil bulunmak i
cap ettiğini ilave ediyor. 

MalOm olduğu üzere bu ye
ni cereyanlardan biri gold ıtan
dard sisteminin iflaı ettiği, di
ğeri de tamirat ve harp borçla. 
rmm nakit ile değil emtia ile 
tediye olunmak lizun geldiği 
fikridir. Lord Cecil bu ikinci 

Y alruz tamirat ve harp borç 
lanna değil, bu usul bütün bey. 
nelmilel borçlara tetmil edilse 
hakikaten çok iyi bir şey yapıl
mq olur. 

• • * 
Almanyada "devise" elde et 

mek mütkülitı gittikçe çoğal. 
maktadır. Buna bir çare bulun. 
mak üzere kambiyo muamelatı 
nın Berlinde temerküz ettirile
ceği tayİdir. 

Komtumuz Yunanistanda 
da itler pek iyi gitmese gerek
tir ki, ahvali maliyeyi tetkik ve 
tedabiri lizime teklif etmek ü
zere İngiltere Bankasının mü-

"A la baisae" oyuncularm 
manevralarına meydan verme
mek üzere ltalyadaki btlümum 
kambiyo muamelit"llm bade
ma münhasıren İtalya Bankası 
vasıb.sile yaptırılmasına karar 
verileceği keza söyleniyor. 

Danimarka da geçen hafta 
zarfında kambiyo mürakabe 
ıiıtmıini kabul etmittİT. 

Amerikada yapılan bir hesa. 
ba göre buhran zuhur edeli be
ri bir milyar üç yüz milyon do
lar nakit tedavül mevkiinden 
çekilerek gayri müsmir bir hal. 
de evlerde veya hususi kasa
larda saklanmaktadır. Bu para. 

. --- . ~,,- . - .. - -

Fransa bütçesi bu sene 7 
milyar franklık bir açık göster 
m.ektedir. Ekser memleketler
de olduğu gibi tili bir takım 
tedbirlerle beraber oraıla da me 
murin ve mütekaidin maatla
nndan tenkibat icruı mutuav 
verdir. 

İngilterede ipizlerin adedi 
iki mil yon yedi yü:ı: bine çık. 
mqtır. Bu rakam bir ay evvel. 
kine nisbetle 2ıo,OOO, bir sene 
evvelkine nazaran da ı3S,OOO 
fazladır. 

Esham ve Tahvilat 
Düyunu umumiye taks~tleri. 

nHı birkaç sene tecil ve buna bi 

... 

Murahhaslar yarın geliyorlar 

ANKARA, ıs (Telefon) -j nör celbine muktezi esbabın i 
İdman cemiyetleri umumi mer-. t<kmali. 
kezi bugün içtima etti.Bugünkü 8 - Denizcilik federasyon 
içtimada milli küme teşkili büt tarafından kabul edilen milli 
çe meselesi olduğu için bu işin rek vasıtalarından birer tanesi 
tetkik ve müzakeresi gelecek nin şimdiye kadar denizcilik 
içtimaa bırakıldı ve fU Naslar rinciliklerine i,tirak eden kulü 
kabul edildi: lere hedye edilmesi. 

1 - Balkan kupasına ittirak 9 - Antrenörlerin heı· spo~ 
esas itibarile kabul edildi. run ıerait fenniyeıini haiz mm 

2 - Beynelmilel temaslarda takalara izamı. 
iyi netice alanlara birer madal- ıo - Mersin gençler birliği 
ya verilmesi ve bu hususta bir nin ittifaka kabulü. 
talimatname bazırlanma11. Balkan krmitesi 

3 - Denizcilik heyetlerinin ANKARA, ıs (T elefoıı) -
1 kanunuvvelde işe başlamala. Balkan oyunlarını idare için 
n için nizamnamede tadilat ya. Balkan milletleri tarafmdan teş 
pılarak kongreye arzı. kili evvelce Atinada kararlaştı· 

4 - Spor sahalarının fenni nlmıı olan (Balkanlılar arasın. 
şekilde tesis ve idamesi için en da komite) İlminde heyete mil 
mühim üç ilmi eserin tercüme li Türkiye Balkan komitesini 
ettirile.-ek kulüplere kadar ta- temsil etmek üzere atletizm fe. 
mimi. deruyonu reisi Bürhan, güre, 

S - Kulüp mensuplarının federasyonu reisi Ahmet Beyler 
faaliyetleıinı" gösteren birer cep aza, denizci Tevfik Bey de ye. 
defterinin tab'ı ve tevzii. dek aza intihap edilmiılerdir. 

6 - Diyanbekirde spor faali Merkezi umumi yarın öğle-
yetinin çoğahnası üzerRıe bura den evvel saat dokuzda içtima 
da bir nuntaka teşkilatı yapıl- edecek ve müzakerata nihayet 
ması. yerilecektir. Murahhasların ya-

7 - Denizcilik için bir antı·e rın hareket etmesi mukarrerdir. 

Ankara Halkevi açılırken 
bügük merasim yapılacak .• • 

ANKARA, IS (Telefon) -
Ankara Halkevi 19 Şubat cu. 
ma günü saat 15 te merasimle 
açılacaktır. Merasimde İstiklal 
marşı çalınacak, temsili bir tab 
lo, cümburiyet yemini yapıla
caktır. Cümburiyet Halk fırka
sı umumi katibi Recep Bey tara 
fından bir nutuk İrat edilecek
ti.r. Retit Galip Bey de halk ev 
!erinin gaye ve mesaileri hak
kında bir baabühalde buluna. 
caktır. Bundan sonra genç aan. 

atkarlarrmız Münir Hayri ve 
Behçet Kemal Beyler tarafın
dan hazırlanan manzum ÇOban 
piyesi, Ankara Halkevi ilk ama 
tör grupu tarafından oynana
caktır. Cuma günkü merasimde 
Halkevine kaydedilen azalar ha 
zır bulunacaklardır. Bu mera
simin baştan aonuna kadar rad
yo vaaıtaıile Defri mukarrerdir. 
Şimdiye kadar Ankara Halkevi 
ne kaydedilen aza 700 den faz. 
ladır. 

Edirnede mektepler tatil 
EDİRNE, IS (A.A.) - Grip salgını dıwam ediyor. Huta

lığm seyri hafiftir. Mektepler tatil edilmiftir. Son günlerde ha. 
valann ittıratso:lığı aalğma vüs'at vermiıtir. Dün bütüa gün kar 
yağımftır. Bugün hava açıktır. 

Trabzon-Gümüşane yolu kapalı 
TRABZON, 15 (A.A.) - Zığa.na dağından kopan çıilar 

yollan kapamıı, Gümüıane ile muvasalayı keamİftİr. Gümiifaııe 
ve Trabzon vilayetleri yolu açtırmak için amele ve vesait göncler
mİ§lerdiır. Bet gündür Erzurum postası gelmemittir, Bir ban v• 
bir ev çığ altında kalmııtır. Şimdiye kadar altı ceset çıkanlmıt
tır. Kar fırtınası bugün durmuftur. Şimdi sert bir soğuk büküm 
sürmektedir. 

Meclis perşembeye toplanıyor 
ANKARA, ı5 (A.A.) - B. M. Meclisi bugün reis Kizım 

Pata Hazretlerinin riyasetlerinde içtima etmiı ve yapılan yokla
ma neticesinde ekseriyet bulunmadığı anlqıldıiından perf"l"'>e 
günü toplandmak üzere dağılmqbr. 

Yeni temyiz azaları 
ANKARA, ıs (Telefonla) - Münhal temyiz ualıklanna 

D~anbkir meb'uıu Hasan Reıit , Milli Müdafaa hukuk mü•a.ı 
virlerinden Kimil Beyle;r tayin edilmitlerdir. 

naen bütçede mevzu bet mil
yon liranın da tenzil edilecqi 
bakkmda dünkü gazetelerde 
görülen bavadiıler piyasanın 
azıcık net' esini kaçınmttır. Bu 
nunla beraber Pariı Unifiye'yi 
tutuyor. Dün aka~ acm mua
mele 4SYz da kaldı; bu fiat ge
çen haftaki fiate nazaran bir 
kurut fazladır. 

lstikrazı dahili tahvilatı 95 
kurutta aranıyor; satıcı yok gi· 
bidiı-. 

İt Bankaıı 9 ile 9,10 lira ara 
amda muamele görmektedir. 

Anadolu obliguyonlannıa 
talip fazlala,tığmdan geçen haf 
tadan beri fiatleri yanın lira 
kadar daha tezayüt ederek 
27,30 lirayı buldu. Ona göre A
nadolu aksiyonları da ıS,7S li. 
raya, ve mümessil ıeıııetler de 
2ı liraya yükseldiler. 

Deyirmencilik hisselerinde 
birkaç günden beri fa:ı:la arz var 
dır. Fiatlerdekt sukut yekdiğe
rine rekabetten dolayı tirketle-

rin zarar ettikleri rivayetindeo 
ileri gelmektedir. 

ittihat Deyirmencilik seçen 
hafta 22,50 idi, dün akpm 
21,90 lira iizerine muamele gÖP 
dü. 

Şark Deyiımencilik 2,80 U.. 
ra etmektedir. 

Koto harici MDIJ' laedt ,__ 
ıiyeleriııin fiıati berveçhi &•' 
dir: 

1886 tertibi 147 lira 
1903 n 87 ~ 
1911 " 84 n 

Birinci v• ikinci tertiplet1b 
relecek ay iptidasında amorti 
keticleleri icra kılm•caktır. Tala 
vili.t sahiplerinin bunlan sigor
ta ettirmeleri, kendi menfaatle 
ri icabından bulunduğunu bura 
da derbatır ettirmek isteriz. 

Altın da sukut etmektedirı 
Dün akşam 93S kurutta kapan . 
dı. 

K.. H. 
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Vapurculardan gümrük • 
resmı alınacak •• 

Ekonomi 

, Dünya fındık stoku 
ne kadar tutuyor~ 

-• 

fürkiyedeki mıktan stok 35 
bin çuval tahmin ediliyor 

Aero klüpte 
Dersler 

Hükumetten birtayyare 
gövdesi iıtenecek 

Mahkemelerde 

Kümesten kodese! 
Altmış yaşında Sansar oğlu Tilki 
Mustafa neden tavuk çalarmış? 

Gümrüklerde 
Islahat 

Raif Beyin riyasetindeki 
heyet tadilata baıladı 

Alclıimırz nıal4ınata nazaran, 

Vapurların 
Gümrük resmı 

Gümrükler Başmüdürü 
Seyfi Bey De diyor? 

nu-t ofiaiffea ııl4ıjmıız -
ıe-ta ......... cihan ıı.li huır fıa 
.... ıkıldan -htelif iıtilual -1e 
lletlerille nazaran fU tekilde tevzi 
"lmiıtir: 

' / 
11J11 l!kJO • 31 HMleri barieı'DClıre-

A- KIÜpte açılan tayyarecilik 
kuralanna devam edilmekted'ır. Den 
)ere rağbet edenlerin miktarı ırün
den cüne çcığalmııkt.adir. ilk derse 
J8 kiti ıeldiii lıalde tinıdi taliplerin 
miktarı ohızu tecayüz e!JDİftİr. 
Proıınmda Myrilaeferi havai, Aero 
dinamik, tayyare telsizi, tayyare 
fotoıırafisi, ameli ff nazari motör 
derıleri mevcuttur. Bu dersler tay
yareci Nurettin, Vecihi, Savmi, Mi
tat Nuri, Hnyrünnaa Beyler tarahn 
dan verilmektedir. Rasat derslerinin 
Klüp aza•ından bulunan Fatin B. ta, 
rafından verilmesi rica edilecektir. 
Ameli derıler için de Erkam Harbi
yei umumiyeye müracaat edilerek 
Aero Klübe bir tayyare göv .:lesi ve
rilmesi temenni edilecektir. Bu ta, 
lep kabul edildiği takdirde klübün 
üıt kati bir ateliye haline getirilerek 
ameli derslere tahıiı edilecektir. 

Kirli beyaz .açları, kirli lıeyu sa
kalı birbirine o kadar karıtmıt ki, ia 
18n ilk cörüıte kardan konuı.-k 
için papak ıeyinmit auuyor. Y .ı.
lqtıkça yuvalarında parlıyan iki lrii 
çük ıö:c ve hiç lont•iı olınıyan kır· 
mızr, kanlı, canlı bir çehre görülü
yor. Ceketi lime lime olmuf, ayakla 
rmdaki papuçların üıtü var, altr yok 
gömleği kıllr röıraünü kapayamıya
cak kadar yırtık. Fakat dinç ihtiyar 
lru haline rağmen soğuğa, kara mey 
dan okuyor. 

.ıefterdarbia ıötünnüıtür. lmzaıun 

.ahte oldufu anlatılınca maznunlar 
haldnııcla takibata lıatlanıbn11tır. 

Fakat ıınaznunlardan Jose Cer· 
ralıyan Avrupsya lcaçmıı, )'ıılmz 
Muhittin ve Hikmet efendiler ~ 
ceza mehkemeoine ae..kedilmitlerdir • 

gümriiklercle, bilhe11a ilııııcat ve it
lıalitı11 ~ ıildeti olan Jatanı..l 
Pımllılerinde yapılmuı anekarrer 
11lahat için tetkikat yapılnıaktad.r. 
Gümrük ve inhisarlar vekilati bu 
Wkilmtın ıu- İcra•- s;;-ük 
lıqnıüEettiıi Raif Beyin ri:rasetinde 
lıir heyeti memar etnıiı ,.. bu he
yet faaliyete baılaııııttrr. 

340 aaneaindan •nel Türı.ler ta, 
rafıııclaa aatm alınan YRpurlann 
aimrük resmi talep edildiji malüm. 
chır. Bu YftPUJ'larm sahiplerine, ırüao
riilı: kanununa tevfikan İstenen rii11J 
- te,Yiye eboeleı i isin, bir ç 
•iilılet nrilll!İftir. Bu miihJet, 1-
cinlerde hitecelıtir. Miiddetiwı hita, 
nımda Ciimriik idaresi, tahsili -, 
nl kananuna tevfikan resmin ..,ı,, 
ıiline tevessül edecektir. Alilıaclar 
vapurcalar da tehiri icnı karan at, 
mak üzere mahkemeye müracaat et, 
mektedirler. 

ti haklmı.ta .tün oo .. lrir rapor ıel 

Türkiye 36,000 cu•al Is fmdık, 
lıpanya 45,000 çuval iç ve ltalya da 
10,000 çu ... ı içtir. 

Memleketimizdeki ataklar Tnl>
anda Z0,000, Gireaonda 10,000, Or 
duda 4,000 ve diler llWltakaiarda 
1,000 ÇUYaJclır. 

Franıaya ithal edilecek 
konıerveler 

Tlcant odan dün ı.......ne faı.
ri'n'iıı.iaa Wr ........ 1811 lı aak, 
1931 -1 illıı iç .,.,.- F,_ya 
llW ıllh'* .-... kamın oeleri içia 
t,OIOMMal ........ •ne'*1p 
M' 1t 'gtlr. 

Baıb memleketlerde 
timriik tuHeleri 

... 1 .. aut' ,, ..... 
• 'I la a' • ..- ... mtemle
... ,_. IHilôıt c' Jlw. 

mittir. 
Bu rapora söre, Y unanistanm 

1931 ......Unde Türlıiyeden ithıJab 
481 milyon drahmidir. Halbuki 930 
teneıinde 392 milyon drahmi idi. 

Yunanistanrn Türkiyeye ibracab 
İM 1930 aeneainde 105 milyon drah
mi iken 1931 de 13 milyon drahmiye 
çılnnııtrr. 

" Buğday fiatları 

Birkaç pndür yükselen buğday 
fiatleri dün biru sukut etmiıtir. 
Dün Bor .. da bet pal'll sukut kayde

oii!ııniıtir. 

Sofyadan balmumu 
iıteaecek 

Sofy..ı., s.qar S.. ainot ıw.çı, 
ı.r,. ...... .., ıaı.nı.- 1,010;000 ı.e..a 
.. ,...tinde 3000 lailo uıf san ...., iyi 

ci.o ~'°"' bal ınuma ........ ,._ 
için 12 martta ı.;,. ......... a llfllacalı 

Al •lı - 1ıatan•• ;nıı.- br. 
,_ slaıril& r.-i tayit gıli' \tir. 

Fenlbdiyada • - lıatından 
....,_ lıuı ltlıalit maddeleri re-
.ımlariag - )' 1 

1 
NJbr. Mocari1-

... 23 ~İti...._ .... 
Sol .. ,_ lthalinı1 Tkaret N
liala m!iıuhtine taW tutulmuıtur. 1...,..... Jll latmclaa ib....._ zam 
Nlim al-P lıatlmnıtbr. 

Oda tütün encümeni 
· T-..t odalı tütün encümeni ba
._ manta:nımen cumarteol sünle
rl istimi. -ie karar vennitti•. 
811 ~- ,....1-k içtimeda bir 
1aııllyet pl'Ofnmı hulTlanacektn-. 

Franıız ayan meclisin-
de bir takrir 

V-.ailtanıa harici 
ticareti 

Sorsa fiatları 
Kembiyo Kapanıf 

lngiliz lirası 1 Lj K. s. 
26 

Bir T. Liraıının mukabili 

Fransız frangı 1 12 Ob 
Dolar o 47 57 
Liret 9 15 80 
Bel~ 3 40 60 
Ora · 36 42 00 
Iıviçre frangı 2 43 37 
Le Ta 63 91 00 
Fiorin 1 17 52 
Kuron Ç. 15 99 00 
Şiling A. 4 26 11 
Peıata 6 02 00 
Mıırk 1 99 31 
Zloti 4 26 11 
Pengo 3 84 87 
Ley 179 38 00 
Din~r 26 80 00 

Tahvi1At 
1
Kapaaq 

1. Dahili 

~ı~ı D. Mutahbacle 
A. Deaıirvolu 

Boraa 8arid 
AJtm 9 371 
Mecidiye 49 
p .... ıc-,,t '} ;!? 1 

Düa ak2am klüpte ıeyrüaeferi 
ha...ı deni verilmiıtir. 

Aero Klüp yalanda "Çelik Ka
nat" iamile 011 bet ııiinde bir intitar 
ebnek üzere bir p:cete çıkaranağa 
lııırar verınittir. B\I p:zetecle tayya
reciliğine ait hebert.le ı.liipte veril
mekte olan der.olein huli ... ı ""tHn 
.tileeelrtir. 

Şebrimide ... ı ......... olaıı Çe-
koolcrtekyalt ıw..ı.n. ...... M. n... 
- Bata'- - ..,....., icin ...... 
;. elmİf oWujıo ı..-. layprecilg. 
ria.tea Nev.ille Slmm, A- K11W 
zİyant elmİ§ Ye 4iİ1ı Uqmn .at & 
.ı. fİ!n41İJ'e ı..+r yaptıjı nsutlar .., 
lıırdıiı rekorlar baklanda bir lıonEe
..... vanniıtir. Bu konferana, Klüp 
azaamdıuı Hayreti B. tarafnıclan in
silizçedea türkçe,.e llll'Ciİme edilinit 
tir. 

Hava açıldı 
Dün hava kıımen bulutlu ve 

kısmen açık idi. Ne kar Ye ne 
de yağmur yağnuqır. Bugün de 
hava ekseriyetle açık olacağı ve 
kar yağmayacağı rasathaneden 
bildirilmi9tir. Belediye amelesi 
dün de yollarda çalı9bnlmıştır. 
Yol kenarlarına toplattmlan 
karlar temizlik işleri arabalari. 
le yollardan kaldınlmıthr. Dün 
kar yağmamaaına rağmen hava 
soğuktu. Derecei hara~ sıfır
~an a9ağıya 7 ye kadar da İnmiş 
tır. 

Mübadele komisyo
nundaki ihtilaf 

Muhtelit mübaclele '-ni.yo
nana alb ay enel ba"f111e .m.. 
len "domicile" meseleainin he.. 
nii& hallead111ediiini Ye itlerin 
pek ya'ftt aittİ.fİl!i ~ biae Ye. 

rilea m 11Gm•R IDensııe YUDUf

tık. Meınuk.. haber alclıiınu
aa söre. ıloaaiciU meaeleei altı 
ay enel clefil, iiç lıuçult ay ev
vel lıitanflanı havale edilmit
tir.' Ve-ele çok nuik Ye mui 
lik olduiundan daha aıı: bir sa. 

•-----------~~11!!!111!1![111!111!1!1 _______ ! manda karar verilebilmeıi de 
mümkün değildir. Poliste 

Bir adam dükkanda 
ölü olarak bulundu 
Cesette bir çok pıçak yaralan 
vardır. Katil taharri ediliyor / 

HMlııöyıle K~ -W. 
liade 11 _..,ı i?I k;adıı ~ 
Sirkeli ... ,...,... ... ••wloci -
lalim oflu AW.11 .. .,_. ••t rllf 
,..mi ..... ,.....ı. ., ......... öl8 
elank 1rıa1u • ...-,tvr. 

Hidbeye nıiWdeiamwnililı ..... _ 
IJ'et etmiıtir. Ceset morp kaldınJ, 
Wftrr. 

Abdı•"•h -.in bir ...... olım-
tlıiı için cinayetin par ..... ' •e• 
ppılmedıiJ zaıınolu~aldadır. .. 

Kab1in hılm ilzeruule yiriiDo 
mdıteclir. 

Boğazına ıarılmış 

............. İçil> -· .!luphl •• 
,.. riitvet tddif ettiiia.ı.. ,.. .... 

llllflrr. -

Cam kıran adam 

lleyoilUJtdoı oturan K.İl7alıWİ9 is 
mhıde lririai bet seneden lıei ~ 
y..,..ı.p """c:eaini batrrhyasu ıece 
-t birde :zncıesinin Sıhnaiac:mda 
ki evine ııitmittir. Zevceai, knpıyı aç 
-clıiı için, Kİ17a.ki.tia eYİa -
s-çeYRIİaİ indinıittir. 

Yangın 
,. 

Kadri inaincle lıirioi Calatacllı iti- Alemdar mahall..uıin .,lıet oo-
rahane aolrıafmdan geçerlı.en Yusuf 
lamiııcle bir ~uk önüne sıJırıırak kapela oturan tütün inhiaan anıte 
Kadriııin boynuna atıhnıı ve: ~erinden Vedi Beyin Hinden yuı 

pıı çtlamt •e oöndürillmüıtür. 
- Şimdi seni hojacııfım. Diye 

boğazını ulonaia batlamıfbr. Etnıl 
tan yetiıenl r K.driyi kurtannqlar
clrr. Yusuf ta yekalanmlftır. 

Rüşvet teklifi 
Gaf uoda Necati Bey c..ıdeoinde 

liman hanında Necıniy•ninn dostu 
Halil Necmiyenin bir ilıaınttıib .... 

• 
Polise girecekler 

Şube aıüdiirlerinden ınirelıbp 
heyeti intihebiye .a.. Polio ai.!iirii 
Ali Rı• Beyia n,-tiııde toplu
.,,, ve poliae ,...idea ~ 
intilıelıa ile DMJPI olanQftur. 

Koıniıyondaki itlerin betaa
tinden ıikiyet yollu yudıiımız 
fıkra ile biç bir tahıı kasdetıne 
diğimizi de ta .. :r:ih etmeii lü
aumlu ıörürüz. Şikayet daha :ti 
yade ıiıteme matuf idi. Gerek 
her iki tanfa mensup rnuralı
hHlann ve aerelı: bitaraflann 
bu müzmİp iti bir an ~ bi. 
tirmek wtedilderine tüphe et. 
mek caia dejildir. ----

Halit Zi7a Be1 
lzmire dönüyor 

laıuir Liman ve Rılatna tir~ 
keti kGDh'ol he,-etinclen 1'1afia 
mümeuili bulmıllllı kadnatro he 
yeti fenniye müdürü Halit L:.i
ya Bey Stirp Aıop mezarlığı 
cla_vumcla ehli vukuftao bulun. 
dutu için mahkemenin ke,if gü 
nü lıtanbalda bulunmak üzere 
ıdmitti. Mumaileyh bugün 1z
mi'°e sidecektir. 

Profesör M. Hütinr 
Sıhhat Velıaleti taıııfmclan hifzit

uhha miielıeı e) iwin tesiaati jpn 
Dreadcm' cJ.ı celbe.tiler. prafeoör M. 
Hütina tehrimbıe ıelmiıtir. Prcıle
eör Hütiq dün T okatlıyan otelinde 
Sıhhat vdılli Dr. Refik B. ile cöriiı
mllttür. Refik Bey pnıleoöre bir öi
le u,...feti -vennittir. .... 

Japon maslahatgüzarı 
Japon -•liılıetgüzan M. Mvra

kani diin alıtemlıi rn.J., Aakara'ya 
sitmittir 

iki .iandarınarun nıuhafa:ıaaında 
ikinci ceza mahkemesi hikimlerinin 
huzuruna getirilirken, hiç hicap bia
oetıniyor, hu aalonun yabancısı .,ı.
dr.ir hiç bir İfarete meydan ,......,.. 
den yerine otur111undan belli. Mm· 
taııtik kararname.ı okunuyor, ve 
ihti,.11nn tavuk lunrzlıiınclan nıU
Jı-. huzuruna aevkedilciii arırl"I• n 

llJ'or. R.rs aonayor: • 

-AduıM? 

~n ..,,.,. nriy•• 
- Ttllô MuW. 
-eaı.....u •• ? 
- S."'-r Hü"7in 
-Kas,.. ....... '! _., 
- SMırlıan - ... 1 
-Var 
-Neffa? 
- Ta•uk lnnnlıiuıdlııı • 
- o-. ip.. - - tilki .,_ 

Jar! 
. . . . . . 

- Bak ıı:- tavuk çal='f8'1P7 . . . . . 
lhtiy• tilki bir t•Y .ıiıJ••• rıdi. 

tıılıitler ~da •e ihtiyar tiJlrinia 
tavuk kiiıneaine -ı p.liiiai ıınlat 
blar: 

Tilki Muatala Aı.-t aiıımn ldt
ıneUne ırirerken aaJı.h e:nınlan olıa
nayoranut, tavuı.ı. haiu sp lat: 
1-1. A"-t aia a h=h; .., ... 
(ÜrÜ)tüye bç~ n tilkiyi \ * e 
le yakalayıp poliaa teslim etnıitı ıt. 
is f&bicle -.fit: 

- Peki, küme. kilitli cleiil mi
mit, nasıl Iİmıİf kümese? 

Şahide..,...., ~an ••• ı ~ 
cnap verdi: 

- Kiimeoin kap11r iple .. ilr;ydı, 
jiletle lıettim, l(İrdim, 

- Neden yaptı• bu İJİ? • 
- Canına tavuk İaternİfti. .... 
- Canı tavuk iatiyen lııraızl.k iDi 

J"'par? - ......... .. - ......... . 
..._n dinniinll itiraf e.tiyor

.... H4"( ahelı...,.e ~ .., 
1ıir ml.ı.t _........... ..,.. 
elti: 

M 1riır ay & ı;;. "'--- <L 
---~ ..... _.._ ......... ,.... 
- MQ, • I .,__ 10nq .. lıir 

ay lrq ... aı:ıniyeti ~ -
nti alhaola lrıulurıınun ~ oı. 
-fta. ~ lerlııederlaen 19DJn.!a: 
Jıi jm,d-a llll'Uyorchı: 

- Sonunu anlayaınadım, - ... 
mekti o? 

Jandarma da izahat veriyordu: 
- Mahpıatan çıktıktan aanra ..,_ 

balı akıam polis kenıkoluna pclip 
İmza lroyacakorn deftere. .• Bu mu
nanun hoıana sitmedi: 

- V rı, eledi... İ)te lıu fena. ... 
rn. Sait 

Bir hikimin istifası 

Jkametgilu ... ul olan " ,., 
kat latanlıal.ta ~ 1 ı I 
Ka112-n lıilıimi .._ Feluııi a.. 
Jia iotiluı bbııl ..fil.N9tir. 

Bir Nhte imza dava11 
Da. .. caa •• Lk•··i= .. ,... ...... . ... - . "-yaaı iilıbt w ,,_ "'FRöne -

lanıhruıtır: 

Umumi barlrin -.hur .._,_. 
.tan ..ı.,ı. levumı reiıi Topal lonıail 
Hakkı pllfA Şitilde luet pap aolın
imclaki 19 ............ 8000 lira ..,.._ 
tindeki evini terhin edip PM'll almak 
İatemİf ve bu ~u~eııi» İcra.
yüzbatı mütekaitlen~cleiı olup lıal'."' 
emlak komiayonculuıru eden Muhit
tin Beyi tavait ebniştir. Muhittin 8. 
de keneli anlatbiına söre, iti hir 
icret eulı:aJ>ilinde Hikmet efendi U-

• ~- h' -·--'' mnakkiL.:-. o da nunoc ır evnaa • ~ 
kendi alacaiından bir laamanı ver
mek aureti)'le Joze Cernı'!Y~ ismin
de bir a.ıa- havale etmittir. 

Dünkü mahalr:emecle ,..hitler clin
lenmittir. 

Gümrük ve inhisarlar -velr:ili Ali 
Rana Beye, lıtanbalclalci tetkikat 
eanauncla, ıümrük komisyoncuları 
lrirliii tarafından ıı:ümrülıte yapıla
cak ıslahata dair bir muhtıra taktim 
edilmiıti. Vekaletten ıı:elen bir tahri 
ratta ba muhtmının rapor teklinde 
Raif Beyin riyuetincleki heyete tev
dii bildirilmiıtir. 

.Şahitlerden Mehmet Ali Bey ev
rakı ıı:östermek üzere defterclarlıia 
giderken Muhittin ve Hikmet efen
dilerin arkaarndan celerek bu iti ka
patmasuu rica ettiklerini, hatti Hik
met efendinin Muhittin Beyi göıte
rerek: 

Bu hususta ııörüıtiiiümm latan. 
bal Gümrükleri Baımüdürü Seyf; 
B. demiıtir ki: 
"- htedijimiz rüsum kanunidir. 

- Bir ittir olmuf, bir cahilliktir 
etmit, yedi çocuğu var, acı! kapat 
şu iıi. yoksa yuık olacak, intihar 
edecek, dediğini ıöylemİftİr. Muha
keme bu mumnele dosyasının e.ıtıi 

Ciiaıriik komisyoncular birliibı
"- bir heyet dün Raif Beyi ziyam
le ... raporu Yermlttir. 

Ba;ıka türlü hareket edemeyiz. Va, 
pareııların bu kanuni vaziyete İtirnı 
etmelerini cloiru bulıruyonu: ve ı... 
11~ bir ııiimrük müıküLitı ıeklin~ 
ıra.ta mel11i de ırarip biı- icldiadir. 
Resmiıı affı için yeni bir lır.uıua li
zundır. Tahailit iç.İn böyle bir ka
nu• çılı..-ınr bekliyecek değiliz." 

için lıatka ııüne kalmıştır. • 

Irz düımanı 
13 , ........ lıir ,..,.... tp .... 

-- ietiyen, ..... larelaeti ...... 
1 hüa lı.ıı..t. ....... Hiiaeyİa etla Re-

fidin. ... hoılr:.,..; ıiiia ain.' - _. 
k • ..ıe -·= ılt Ye llePt • • ., ..... hap19 _....._ ,. , .... 

Bekçiye hakuet 
Dariilloedayi M'tiotksı 5 

• • 5ait 
..., lıir .- Calatada ...... ,..,. 
lrir fRf'<irle lravp n.t• .. • ailbhle 
-- lıek9ye lıa!aftt ......... _._ 
kemeye •-'lmiıllı-. 

Din ilıinci CRU wl.k mı ı .te 
da...,n riyaline '"ntla ·' ı, lalınt 
mubsl ı flFlıit alri iPa .,._ SÜ
............... tır. 

Jnhiıar irtibat 
memurları 

illi. 1 Irat J.......... tuolıedan 
GlmrilW.. ff JnhiMrlw- Velılletl 
-.din4le irtihoıt va:zileaile milfettit 
Ra.ion 8. Ankanr'ra ııöntleriJoniıa!. 
Tüliia fıalıiaarı .. ayııi vealfe De 
Jılw rin ,aheıi miidiiır -uiaıl 

Cev4et &e,i Arıılıara';ya v eldlet -
ehe ,... ' nmefe ........ .,~tir. 

fsveç ıefiri ıitti 
laYiçr. Mfiri M. il-; l&ınln 

-•yellıai ,.pn...ı. üzere Ans
lırırr .......,, ile •• 1 ıı.lcetine sillaiı
tir. 

V aparaılarm iddialanna •Öff. 
lıetıdilerinclen o zamanki ıriiw ik .. 
rifaiae söre deiil, ı.imcliki ~ 
söre rü.am talelıedilındıtedir. e.. 
ı...auata da Seyfi B. d~tir kiı 
"- Alım .. ırm tarihİMe -'i 

tuileya lfÖf'e rü- talıekb 1 etliffl 
~ ı..ı.s. ... un) 1ea .......... 
lıeti letlıilı ettiriy-" 

Seyfi B. elen sorduk: 
"- Vapureıı1aı- tehiri icn lıaran 

alırlaraa iatenilen riiaum ae zama11a 
ı..dar tahsil edilarıılyocektir !" 

Seyfi B. fnnU .ıiylediı 
"- T elıiri icra mahkeme braril. 

olur. Ba takdirde de yeni lıir ııw.. 
çılam.ı '-'dmecelıı defildir. Yalaz 
•ubakeıne neticeoine İııtİar 8'Fliie. 
ceı.tir. Talep edilen riilum ıır.m • 
müstenit oldufundan maldtemenin 
de lru yolda kRrar verecefine ılphe. 
•İz ,...ı.tv." Çolak Hayrinin 

muhakemeli 
Bir cece SirUciılelıi ..,-lanele

lıerıln. lıiriırinde s~ .,. tt.ı
za bmiadeki arlaıdeJJariyle lıirhı• 
Hamdi n Osman isminde ilri lıifİJİ 
dönn n kendiıini denlest et....ı. 
ialiyeıı poliılore lıakaret edeo Ço
lalı Ha,.nnia m·ı\ak- ine ıllin i
kinci eeza nıalıkemesiade ılnııın e
dilmit, mıahalı:- sebnİJ'• f8bitle
rin ceJDi için '"2tka sine ~ı:ralal-. 
br. 

Gümrükte 
Kaçakçılık 

İzmir nhhm 
. Suiistimali 

Vlllyette 

Türk 
Garsonlar 

Dua miııreselerJ• 
keadilerini çık.,._ 
jıadu fikiyet ettiler 

Düa Yili)otıU "" __. ııv-
s elerek luı _.,... ..V.ıuılulıa 
Türlıı.ıanonlana çı ....... ...

son kulland •• mJea ff lu ~ = kenclileri ile Wrlilde 300 ..... 
pnon- ifıiz lıaldıimdan tilsiyet 
etm41erdir. 

Bunlar yaziyetlerinın hiilr • ~ 
merlııeziyeye bilcliri1-ini riaa et

mİf tİr. 
MalUoodar ki bu ıı.i İfl4r ,_; 

çokacels olan ı.a-nla tw - T-..: 
Jere •bnhe•rr eda: '''*· 

Y enj bir kaeal&:çılık 
meydana çıkanldı 

Diila Celata l(iimriiiünde yellİ bir 
fıaıçıdıçdık ....... _ _,-da ... pluınl_.... 

Ca1- ailmriiiinde Rıbbrn -
repoaunda Yunan.iatand.uı selen -
llİne UUKlıklan mıaaıene Hilirken, 
-"""- İfİnde kontaıjH rrıııiİaaMe 
.- +aıiı alnııyen lriır ....... R))'a 

...._. '-i• W·:·d=1tir. Y ...... 
-.tınnlı neticesi.... _...... • 
.., .... ....n.toıı.wç.. 
....... VR ... lııiJo ...., ....... et-
aİ)tir. 

~ .... Rfya• 'I hlas .... 
.. tedıilıı ııfil ıii ıuili. -
~ . ,,. ................... .. 
Mlfbr. 

Za1i makbu •e 
bir rica 

Matbuat cemiyetine ait 12 
adet maldnı:r:, 8 adet makbuz 
dip koçanı ve 12 adet davetiye. 
yi zayi ettim. Bwılann hiç bir 
kıymeti yoktur. iptali için ce. 
miyete miincaat ettim. Hiç bir 
aam ile hiç bir kir enin kabul 

Sıhhiye •ekili 
lalı.ı.iye Veldli Refilr Be,-, 

.... ,. • i ,. i)utiw ...... 
-..........V.ı.ılae,iVell 
FuL Bey nılıw•t etaif4ir. 

edilmeıneeini nazan dikkate va 
. .,.Jemelde beraber bulan za
iiln bn .m-u- biuat veya bilva-
·~ ııta ılSndenııe.iDi -·ket Ye 1 

iıııauri}'etiııdea rica ederi.. • 

Teni•at tefi 
1-- b+ıtro ... MI 'ıl 

Enıia ..,, .... ... ...... ·-· -' tellifiae blyin Milııııiıt •• ,.uif .... 
.......... fbr. 

1 irtihal 

Galatasaray 
Kongresi 

-· çok medyun "t'., mimıett.ar 
laılacıııtım. 

Adre.: Tnfik Necati. Mil&. 
Jet ıazetennde malaurir • Aa
lrara caddeai. 

Tasarruf mecmua11 
Milli lldı- ve Taserrul e b• 

ti tarafından RJ'cla lıir ı et"' ' 
te olan (Tasarruf) adli ,,,_,.. 
-ede 50 kurut nuzkeho'lidı arzu 
eden DM1JU1rlarm abone elnıalan ta
mı- tani,.e edihı;,tır. 

Halk evi, 
Fırkasının 

Halk 
halka 

MeYkuflann tahfiy• 
talebi reddedildi 

lzmir rıhtım prketinden .kaçırı
lan nrelı tabkilaıtrne d..,.. eM
melrtedir. 

lzmir Nafia müeu...ı.; aabık 
komiseri Emin Beyin nbtmı iti -
.. ıeoinde riitvet aldıfı tebe.nlln et
aiı ve Emin Bey haldnndıı da talrıi-
..... Jııeıl ., .... 

Emin Bay l:mıir.ten A11h •sa 
...n..hın.lakbın sama lıir ~ 
Aıılıara.ta lıahmı ondan fıt&iıtn.la 
les-k Kaclılıliyiade lıat Wıiı. liraya 
lrir ... •tm abmıbr. Emlıa ller .... 
- ... .... , ....... rı 1 -

Avnt...-n \:uıolup 1;ı 5Jtirı. 

Romanya türlderi 
türk Kuraa 

ve 

Türkçe kuran, türkçe eııan, 
türkçe hutbe okuyup dinlanek 
ar.uıu, Romanya türkleri ara. 
•ınd ada çok büyük bir heves u 
yandırmıttır. Romanyanın Silis 
tre kaaabumdaki Türk ırençle. 
ri tarafından çıkanlmakta o
lan "Hak • Söz" gazeteli bu 
münasebetle yazdığı •ı,.,.;am 
Ye türkçe kuran" batlıklı bir 
-kalesinde, türklerin, dinleri. 
llİ aaıl bu ramazan ayında duy. 
-i• batlamıt olduklnrmı Ye 
handan dolaJJ tiirlderin bu 1ene 
iki ... ,..._ lıirden yapblılaın. 
.,-.-kteclrr. 

GarW Trakyada 
türkçe ezan 

Garbi Trakyada birinci defa 
alanlı: 6 Şubat cumartesi a1q .. 
mı yabı namazı vaktinde Fiıçiı-. 
li karyesi camiinin minaıain. 
de türkçe ezan Yerilmittir. ML 
nuı anladığı bir lisanla ezan o
kunduiunu itiden halk çok bü. 
yük bir heyecana kapılnut ve 
rneımıaniyetini camie kOfD!Bk. 
la i:ıhar etmitfir. 

Balbo filoıanu11 
alınan filmi 

den
C:.alataaeray Jrulubü riyaıetiD doaru yu'"ru··yen 

1 
e 1 tal ya ı..,.. nazın jeneraf Balbo' • 

IS Kimaısani 1932 cınna büyu .. k kültür oca nan knmandıuı altında olarak ce-

Joze Cerrah,... efendi iti yap
ll!lf mua-'"J'i tekemmül ettirip 
ııeJ.;p evrakı HilaMt ef...ıiye, o da 
Muhittin Beye venniı, Mulıittin B. 
.te F.nköy müaaklrafet tahakkuk 
-.ırluğuna ,ı;türüp terhin nıh .. , 
liyeüni alınalc iatemiftir. 

Fakat tahakkuk memuru Melı
met Ali Bey bu evnılıi tetkik eder
•• e'mlktaki defterdarhk birinci 
tube müdirü Amir Beyin imzasının 
.ahte olduğuııu sörmiit, evTalu .ı, 
..,.,, Amir Beye ııöatermek üzere 

aünü içtima eden heyeti umu- 1 çen sene bir tayyve filosunun C. 
miyede tak rriir ettiği veçhile gı" dır. 19 şubatta nubi Amerika'ya J'lllDDlf olduğu .... 
Galatuara) iıpor kulübü fevka yahatı ıröateren bir film telırimizde. 
)ide konaresi 19 Şubat cuma gü bu ocağın kapı- ki ltalyan ldalıünde ııö•t~. 
nü saat onda kulüp binuında } h Jk Şehrimiz siyasi ve aefaretllııeler ,,,.. 

1 hafililine --.. -.Z. 7..._l .-e hal 
inikat edeceğindeı uanın içti, ı' 3fl 3 a 8ÇI iYOT. yan t.oloni•i klüpıe .._etli .ı-.ııı 
maı tetrif etmeleri ilin olunur. - j ı .. ılunmuflanlır. 



4 MiLLiYET SALI 16 ŞUBAT 1932 

Jl'\illiy~t 
A•rın umdesi "MiLLiYET" tir. 

16 ŞUBAT 1932 
t~hane : Ankara caddsl, 

100 No. 

Telgraf adresi: 1st. Milliyet 
Telefon Numıı.ralarr: 

1 (a 1 Tarihi tetkikler 1 m 1 

Kara Mustafa Pş. kim
dir. nasıl idam edildi? 

kısa caket), 2 came (yenleri yere ka j 
dar sarkan, bol, rahat ev elbisesi), 
2 tilki beden (yakası tilki derisinden 
olan camedan, kısa caket). 8 kaküm 
ferace, 7 bedenk.i.r( kaküm kaplı kı
sa caket), 5 kaküm serhatli, 4 samur 
divan kaftanı, 2 kaküm, 10 sade fe
race .. Bunlardan maada, hazinesinde 
32 tane henüz dikilmemiş samur 
kürk ve 35 kürklük 8 tahta •amur 
ile beraber 167 hil'at vardı. 

Kara Mustafa pa§anın serayında 
bir günlük mu thah masrafı: 

SiNEMALAR 

17 şubat yarınki çartamba akşamı 

BaFtıubarrir ve Müdür 24318 
Yazı İ§leri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Efariç içir l 

3 aylığl ~ K. t,.g ~, 
es .. 1so a-
ıı " 14 - 28 -

Gelen evrak geri verilmez -1 1 
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
[şler için müdiriyete müracaat 
,dilir. Gezetemiz ilAnların mes'u
iyetini kabul etmez. 

BUGONKO HA VA 
Yeşilköy askeri rasat m'lrke

zinden aldığımız ma/Cımata na
zaran bugün hava ekseriyette a
çıktır. Ku yoktur. Rüzgar şark 

istiaktn!!tinden mütedi/ /cu~tte 

es~cektir. 

Dünkü hava tazyiki 77 ı mili
-tredir. 

En futa ırıcaklık + J, en az 

- 7 idi. 

Viyana bozgunundan sonra Pa,a 
mühürünü padişaha, 

başını celJada teslim edivordu!. 
-11-

Kara Mustafa Pa a sarayında bir iftar ziyafeti... 

MELEK ve ELHAMRA 
Sinen1ala:ı birden: Gala Suaresi Olarak 

Bugline kadar vücude getirilen filmlerin en mm:.znmı .• Dünyada mevcut filmlerin en güzeli .. 

KONGRE EGLENİYOR 

500 ekmek, 216 okka et, 120 pi,,. 
rinç, 38 okka tereyağı, 12 okka şe
ker, 4 okka bal, 6 okka kara üzüm, 
10 okkA un, 7 okka nişasta, 1,5 ok
ka san üzüm, 0,5 okka kitnit, 300 
dirhem badem, 8 okka buğday, 9 ok 
ka nuhut, 13 okk~ tuz, 7 okka limon 
tuzu, 10 okka sirke, 4() ckka soğan, 
bir kaç okka maydanoz, nane ve sa
ire, 6 okka dolmalık fındık ve asma 
yaprağı, 20 güvercin, 79 tavuk, 120 
yumurta, 12 okka süt, Z okka yo- \ 
ğurt, 2 okka peynir, 25 dirhem dar- 1 Fransızca sözlü ve .şarkılı filmidir. Heyeti temsiliyesi başında: 

t:'a!7;ı.d:~frı::e:a::~~:: ~ ~= 1 Lı·ıı· an Harvey -Henry Garat çöreotu, 4() dirhem susaın, 30 dir- ı 
hem somak, bir kaç dirhem fıstık, 
12 okka elma, armut, kestane gibi İL PIERRE MAGNEER 10 000 f 
meyvaiar, 30 okka yağ mumu, s dir- lj \RMAND BERNARD - L DAGOVER - · ar ıs 
hem safran, 2 dirhem Hindistan ce muganni dansör ve figuran iıtirak etmektedir. 

vizi, 40 çeki odun, ayda 43 okka sa 1 GAJ..A Mu''samereleri İçin Biletler Şimdiden Temin edilebilir. 
bun, 10 okka kahve, 4 tabak kay- -
mak, ycnm okka gülsuyu. ...._ UFA SÜPERPRODÜKSİYO UDUR 

nı ~;;;;~~~~~a;:a::r~~ liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıİİİiıılı,,..._Ş_h_M __ 1-t - GLORYA' dadır 
~::;:E?t:?.~~;i~~:~ı Lostracı ar a 1 1 on: u u 1 

Ahmet pqaıun vefatından sonra t 
makamı .adaretin kendiıine tevcihi ) jt lf D U B A A A Y 
ile baılamııtı. Gallanrn jurnalmdan ( ihtiraslar kadını nme 1 

aldığun kısımlarla bu şayanı dikkat Bir ıkralı istediği gibi hareket ettiren ıkadıru;hr._ Fakat '°;'1~ 
adamın hayalt hususiyesine dair ol- altına ve !kıymettar mücevll:ıerata olan fazla ınhım .. a .. k VıC _ıh~ı-
dukça canlı bir resim çizdiğime ka- siirüld t 
naat getirerek yazıyı burada kes- rast haselbile en enuıikalı muhitlere .kadar emış ır. 
mek istiyorum. Fakat son oöz olarak' (Rol NORMA TALMADGE tarafından icra edilmiştir.) 

eaerlerı 

1 - Deniza§ır. 

lfm:&.ICifiJ 
Cenabı hakkın 

yazısı 

Kara Mustafa: 1 Patanın muhtelif haslarından, çift 
Kara Mustafa vazifeperverliğe liı..ı.rinden ve sair menabiinden ..,. 

olan İl\zla inhimakinden mütevellit nelik varidab (243,000) kurut tutu
huıuneti ve servet ve ihti~~dan yordu. Bu Y~~ne ~-kıymettar mü 
ileri ıı:elen gururu bertaraf edillTle, cevheratı da ıli~e eclilirııe Ka~a ~~s 
hissen ve ahlikan çok kıymetli ve tafanın serveti hakkında bir fikir 
kibar bir adamdı. Adamlarının ufak edinilebilir. Galla'nın fstanbulda bu 

. bir ihmalini asla affetmez ve ıedit lunduğu sıralarda Kara Mustafa 
bir surette tecziye ederdi. Bilhaua dört yüz miskal inci satın almak üze 
iç oilanları çok sıkı bir nizam altın re Baıra'ya bir adam göndermişti. 
da yqarlardı. Bunlar paşanın yatak Pllf&tUn kaftanlan: . _ 

funu da ili.ve etmekten kendimi ala 1 

mıyorwn. Viyana hezimetinden son
ra Kara Mustafa, bütün daral ve 
hatmetine rağmen, itrenç denilebi
lecek kadar karanlık bazı saray en
terikalerile Belgrat'ta idam edilmit· \ 

I•tiha.clı 1\11illi 
Cenubi Amerikayı anlatan ye

gane tiirkçe kita,p: Yıeni yuı ile 
baaıln:uş kitaq>.ların en oofis.i. 
Papyekuşe üzerine tabedilmiş 

mütead<l.i t l'Cllimle.r. 

- Nedir bu halin dedim .. 
Peri,an, bitmit ... Sarbot, ha 

•ap ve hü•ran idi. 
- lıten çddım .. Karı huta .. 

Dört gün evvel e,yamı haciz et 
tiler .. Öksürüyorum .. Halim kö 
tü!. 

- Geçer inp.llah.. Allah bu 
yüktür .. 

- Büyüktür ya! .. Bak •ana 
bir hikaye anlatayım •• 

Bir gün bir yerde oturmu§
lar .. Din, iman bahisleri görü
şülüyormuş .. Bir kaç kiti Kur' -
anı kerimin fezailinden bahıet-

• mişler: 
- Kelimullah her teye de

vadır •. Mucizedir.. Filin diye 
görütmütler •. 

Münaıbetsizin biriıi sor-
muş: 

- Cenabı hakkın kellmını 
JÖrüyoruz. Büyük fezaili var .. 
Bir harika •• Lakin Cenabı hak. 
km yuısı na11ld1r? .. 

Bu garip suali hazırun pek 
'>iedebane ve küstahça bulmuı
ıar. KızmıtJar ama bir ıey 
söylememitler •. Suali soran kır 
dığı potu anlamıt lakin itin için 
len çıkmak için sualini f5yle 
>ir kenara büzülmüş oturan bir 
bektaşi dervişine sormut: 

- Sen ne denin. dedem •• 
- Ben Cenabı hakkın vazı-

.mı bilirim .. 
- Nasıldır?. 
- İyi değildir •• 
- Nreden biliyorsun! 
- Alnımın yazısından .. Ce-

ıabını vermiş •. 
Ne yapalım kardeşim, dedi .. 

Yazıyı ben yazmadım ki; o yaz 
dı .. Şimdi bozar mı?. 

FELEK 

odasına bitişik bir salonda yatarlar Pqarun kaftanlanna, ıçoglanlan 
dı Hemen ekseriya, yatarlar- arumdan kaftancı üovarunı tafıyan 
k~n, anı bir emirle der- birisi nezaret ederdi. Paşa her gün 
hal kalkabilmek için, soyun- bir kaç kaftan defittirirdi. Kaftan-
mazlardL Muntazam yatakları yok- lan keten veya setenden mamaldu. 
tu. Altlarına kalınca bir yünlü bat- Kara Mustafa smnalı, iılemeli kaf
taniye sererler ve Üzerlerine de bir tan ıı:iymekten asla hautınazdi. 
yOt"ıan çekerlerdi. Hazinedar ağa, Çamatırları: 
ıı:ecenin muhtelif zamanlarında ge- Her ay, Hazinedar ağa, Kara 
lir kendilerini teftiı ederdi. Bu ço- Mustafa için bir düzüne yeni don 
cuklann yakalanact.k kabahatleri şid ve gömlek diktirtirdi. Sarıkçı gula
detle cezalandırdırdı. mına, paşanın sarıklan için seneden 

Kara Mustafanın hayatı, bir seneye yirıni tülbent verilirdi. Çu
program dahilinde ıı:eçerdi. Geceleri badar aiaya da on bet klJ!Bi< teslim 
iki buçuğa doğru yatardı. Yatağı ile yirmi çift çakıır teslim edilirdi. 
bir tek pamuk ıilteden ibaretti. Ya- Yine sarıkçıya sene de otuz kavuk 
tak çarpfı müslinden daha ince bir verilirdi. 
kumaıtan mamul idi. Ayni ku~- Pa9anın cep harçlığı: 
tan diğer bir çarıaf ta Hint abanisiD Hazinedar, her gün kaftan giila-
den yorganına kaplanmı,tı. Mevıi- mma paşanın cebine koyma11 için 
me ııöre iki ~ya daba ziyade yor- 1000 çil akçe verirdi. Her gün har
ıı:an örtünür ve en üstündeki yorga- cayamayıpta paşanın cebinde kalan 
mıı yüzü de Hindin veya Acemista- kaftancıya ait idi. Hazinedar aydan 
nın en pahalı kumaılarından olurdu. aya iki yüz kiıe akçe mühürdara, 

Pqa yattıktan sonra, içoğlanları- dört yüz kurut ta silahdara verirdi. 
mn içinden bilhassa seçilmiş olan tır Bunlar bu paralan. paşanın sokak
nakçı, paJ&nın bacaklarını ve ayakla ta bulunduğu sıralarda, lüzumu ha
rını oğardı. Diğerleri arasından her !inde sarfederlerdi. Ay sonunda sar 
gece on beşi, yatak o.ılasının kapı• fedilemiyen kendilerine bahşolunur
sında sabaha kadar nöbet beklerler- du. 
di. Bu nöbetçilerin bir an uyukla- P&J&run ahırlan: 
malan, hatti bazım, ölüm cezuma Paşanın ahırında bet yüz kühey 
kadar varabilirdi. lan vardı. Bunlann içinden de yal-

Kara Mustafa gün doğmadan kal nrz kırk tanesi bizzat Kara Musta
kar, apdest alır, sabah namazını kı- fanın rükıibuna mahsustu. Maiyetin 
lar ve tekrar yatarak bir daha saat deki askerler, hademeler için de altı 
ikide uyanırdı. Kahve altı yapar. yüz beygir vardı. Pata bir yere göç 
Öfle yemeğinde ekseriya bindi yer- ettiği veya seyahate çıktığı zaman 
di. Alqam yemeklerinde oldukça ha etYalannı 500 deve ve 500 katır !a
fif yemek yer ve bilhassa daima ho- ırrdı. Altınıı yiili arabası, dört dane 
f&f bulundururdu. binek arabası vardı. Bundan maada 

Kara Mustafanın hususi tabibi Merzifon' da muhteşem bir harası 
yoktur. Nadiren l1astalandığı zaman vardr. Paşanın ahırlarında 40 saraç 
lar dördüncü Mehmedin hekimini ve 30 seyis hizmet ederdi. 
veya o da bulunmazsa, her hangi bir Kara Mustafa pafanın emlaki: 
hekimi çağırtır idi. Yalnız hususi bir lıtanbul'da iki saray ve lstanbul 
cerrahı vardı. Bu adam Kandiye'li cıvarında iki bahçe. Edirne'de iki 
bir Rum idi. Paıa ona, lstanbul'lu saray ve iki çiftlik. Mora Y enişehrin 
çok zengin bir Rumun kızını alnuı- de bir saray, iki çiftlik. Kendi mem 
b. Gallan bu malumatı verdikten leketi olan Merzifon'da bir ev, bir 
sonra, dördüncü Mehmedin, Fazıl bedestan, bir h•mam. Kayscl'ide bir 
Ahmet patanın, Şeyhislam efendi han, bir haır.am. 
ile aa.ir vüzera ve erkim devletin Ka Kara Mu~tafa paşanın elbiseleri: 
ra Mustafayı ziyaret ettikleri zaman 15 <amur terace (uzun yenli bir 
nasıl bir merasim ile kal'ıılandıkları· nevi elbise), 12 <amur kontos (dar 
m kaydediyor ki ben burada onları yenli ve yenleri kürklü bit· nevi el-
ıôlrirden ferağat ediyorum. bise), 8 samur serhatli (seyahat el-

Paıanın varidatı: bisesi), 7 beden nur (samur kaplı 

tir. TÜRK SlGORT A ŞİRKETİ 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hamnda { 
Acentası bulunmayan şehirlerde ace11ta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu 4887 fi 1 
1RT1HAL 

İstanhu.l istinaf .nw.hkeıneai aza-
yı sabıkasından ve Se~ti Fünun 
gazete ve matbaa müdki 9llbıkı 
Mustafa Asım Bey üç gün.denberi 
müptela olduğu hastalıktan reha
yap olamayarak bu gece saat on 
.ikiye 90yrek kalarak .iıreıihaH dari 
beka etmişti.r. Cenazesi bugünkü 
ııa.h günü öğleyin Sultanahmettc 
park karşısmıda Flruı:ağa eamii it-

Sinema -Tiyatro 

Bugün akşam 
Saat 21,30 da 

AKIN 

Bu idam faslı çok hazindir. Ka
ra Mustafa için değil, o, çok metin 
ve erkekçe ölmüttü: "Veziri aum 
öfle namazına seccade dötetip imam 
Mahmut Efendi sünnete baılamıt
ken Veziri azam dahi kalkıp namaza 
batlayacağı zaman sokakta at §&111a 
taaı oldu. Kendileri •Nedür,, diye 
sokağa nazır pencereden bakdıkta 
Yeniçeri aiaır ve ardınca kapıcılar 
kethüdasr ve çavuı ba,ıyı göricek 
•imam efedi 1 Namazı boz. l 9 gayl'i 
yüzde oldu!" deyup ellerin uvuıtu
rarak sezinmeğe başladı. Anlar dahi 
bil& tevekkuf saraya gidip yukarı 
çıktılar. Derhal Ali lııethüda ( Kara 
Mustafanın kethüdası) önlerine va
rip söze baflamadan doiru Veziri 
azam bulunduğu odaya girdiler. Ye 
niçeri ağası varıp eteğir\i öptü ve ka 
pıcılar kethüda11 ile, çavutbaşı se
lim verip durdular. Veziriazam da
hi ne haber diyicek kapıcılar kethü 
dası: Şevketlu padişahımız hazret- tiaallndeki hanesinden kaldırılarak 
leri sende e~et ol~n mühr~ hu- J Beyazıt aımiinde namazı badeleda 
mayonla sancagı şerıf ve mıftahı medf . ahsuııwıa defned•lecek
kabeyi istedi!., dedi. ol dahi koynun . e~ı ."'. __ ,_rdiıd . :Mün.eve.r Ha 
dan mührü hu.mayonu çıkarıp ve tır. Aileı K.CUC' esı . 
sancağı terif ile miftahı kabeyi san nımefendiye ve birader ve hemşı
duku ile götürüp teslim eyledi ve: re zadelerine beyanı tM:iyet eyle
''Bize ölüm var m:?,, dedikte "olmak 

Destan 3 .perde 

Fuulı: Nafız 

11111 
RAŞİT RIZA TİYATROSU 

Şehzaclebagı 

16 şubat sah akşamı 21,30 da 
YEKTA EFENDİ vodvil 3 Petıde 
Nakleden' Mahmut Yeeari. Zabita
na, :Muallimle<re ve talebeye her 
t«naiLde birinc.l 50, duhuliye 30. 

ıerek. Allah im,,ndan ayrrmaaın!,, riz. 
dedi. Ol dahi ., ı·ızaullahın,, c!eyup ............... •-·••••••••••••••••••••••••• ....... .-
seccade kurdurdu. Anlar da taıra 
çıktılar. Öğle namazın kılıp kendu
ye asla infial gelmedi. Ve dua edip 
el yüze çaldılrtan sonra içoğlanma: 
uArtık ıiz varın, gidin, beni duadan 
unutman!,. dedi. Ve l<endu elile kür 
kün ve sarığın çıkanp: Gelsinler ve 
şu kaliçeyi kaldırın cismim topraita 
alude olsun!., dedi ve kaldırdılar ve 
cellatlar dahi gerup iplerin hazrrla
dıkta kendu elleı·ile •akalın kaldırıp: 
"Bir hoş tHulile takın!., deyup ke.
zaya rıza verdi. Anlarda takıp iki 
defa çekup teslimi ruh eyledi,, (1) 

Evet. Bu idamın bu ciheti hazin 
değildir. Kara Mustafa bir erkek gi 
bi ölmesini bilrniştiı·. Bu idamın ha 
zin •af hası şu dul': Kara Mustafarun 
ölümünü hazırlayanlar kendi büyüt 
mesi olan ve hnrbe giderken Sadra
zam vekili olarak lstanbul'da bırak 

• 
(1) Silahtar. II. 123-124. 

Yarın akşam 

KADIKÖY SUREYY lı 
SİNEMASINDA 

KUDRET HELVASI 

ECONO.MOU OPERET HEYETİ 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 
Bu akşam saat 21,30 te ilk defa 

o.larak O DİMAHOS. 
Yarın ak'l"'D RİRİKA. 

Pek yakında: Ya Sena Hrisomou, 
O Sulamitis, H oros tis Ti his. 

mış olduğu lbı·ahim paf& ile kız
larağa•ı Yusuf ağa ile sarı Süley
man ağa idi. Müverrih Fındıklılı 
Mehmet ağa, kızlarağası Yusuf a
ğanın portresini şu canlı elimle ile, 
''maiyetindeki kumandanların tel'ine 
seza ihanetleri neticesinde Kara 
Mustafamn veya önlerinde bozgun 
verdiği lstanbula ııe(ince, sarı Sü
leyman ağa, kızlarağa11 Yusuf ağa
nın yanına kotmuftu. Her türlü mil
li, ahlaki ve insani hislerden mah
rum olan bu iki mahluk, kızlarağa
., Yusuf ağa, müverrih Fındıklılı 
Mehmet ağanın canlı tabiri ile bu 
"zalim mehini devlet kara yüzlü kan 1--------------
lı arap,, ile sarı Süleyman "dü§ma- r MAMA . 
mmızm İşi bitti, intikam alacak gün 
[er geldi,, diyerek ayağa kalkmıılar, 
ellerine mPkremeler alarak, döne dö ı Dr. Hakkı Şina•i ı 
ne oynamıılar, ıröbek atırutlardı. Yavrunuzun en aıhhi gıdasıdır. 

Sinan REŞAT 

-..-
2 - F qUıt Roma 

Kemalist Ti.ran 
ve 

Kaybolmu, 
Makedonya 
Faşist İtalyadan, inkılapçı ,. ... 

navutlulctan ve bizden soruakı 

Makedonyadan bahseden vee-iine 
türkçe kitap. 

-o-

3 - Yeni Rusya 
R.,. inktlabmdan, bolşevikle

rin tıerbiye ve telkin metotların
dan, Rus inkılabının bugünkü 
vaziyetinden bahaeden yeğiine 

türkçe ki-tap. 
-o-

Bu eacrlecin hem san 'at, hem 
filcir kıymetleri vardır. Yeni ya
zı ile berloecin hem lezzet, hem 
istifade ile okuyacağı en iyi ki
taplar bunlardır. 

-o-

He,p.i !ıfualfun Halit lillt~ha
n.esinde bıilunur. 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu hasta
hklan mütehassısı: Sinkeci, 
Muradiye caddesi No. 35. 

Her gün saat 14-18. 

KİRALIK DEPO 
İstanbuLda Postahane arkıasında 

Basiret ve Beykıer hanları karşı.ııın
da fabrika veya depo olarak kıul.la

nılmağa elverişli kSgir büyük bir 
depo ki.ralılotır. Karşısındaki Ba6i
ret Hanı odabaşısına müracaat o
luııır..ı. 

Milliyet' in Edebi Romanı: 11 Onun istediği gi.bi deli ol. Kur yapmak, flörtlerle va- - Daha ne duruyorum? Yerimden fırlamak, üzerine a- etti: 
mıyacağım !. kit geçirmek, ho una giden bir Her fenalığa linet olsun!. tılmak: Söylesene, nıye susuyor. 

Kukla olmıyacağım!. erkekle sevismek ve eğlenmek Karıma gitmeliyim!. - Haydi defol. sun? .. 
Sevgime kimseyi ortak et- monden bir ·kadının hakkıdır! Çocuğuma gitmeliyim!. Ona git!. _ Ne söyliyeyimı. Yaptığı. 

miyeceğim!. Evleninceye kadar pek ala Ve .. bu kuvvetli bir emir ha- Güzel çocuğa git. Dl bana mı sonıyorsun?. 
Onu bir daha gormiyece- gezerim de, eğlenirim de, !inde kulaklarrmda uğuldayor. Bırak beni!.. Dedi G ld k l . 

ğim !. Niçin istediklerimden geri- du: Benden uzak ol!, m. Ü Ü. atı acak 1 1• 

CJÔZYJ\S~ARI !. 
ctem İZZET Defolsun sürtük!. ye kalayım?. - Haydi durma. Karına, ço Kahbe!. bi ıriilkıdü.l Bü~1ün kldadmlığı vı 

Bir iki adım ileriye atrıuf• kızıyordum! Ve .. hükmediyorum: Kanmı,sam kanmışım, ne o. cuğuna git! Dalgın kızlardan Diye haykırmak istiyori:lum! genç z ığı 1 e gü ü. 
<al çekildim durdum. Kafam- Sevgimi saymıyarak kızı - İşte dalgın kız •• Karak. lacak, sanki?.. sana hayır yok. İşte gördün. Fakat, bunu yapamadım. Şuu- - Sen budala•rn çocuk! .. 
da yeni bir karar kuvvet bulu- yordum! teri budur: Ho:una giden bir Elbet beni sevecek, kabaha. Sen karının kocasııın, çocuğu- rum birden değitti, iradem bir Dedi! Benim hakkımken ı) 
yordu: Ve.. küfür ediyordum: erkeği ayartmak, onu kendisi. timi yüzüme vurmıyacak birini nun babasıa111. Onlara hiyanet den kırıldı ve eridi. Onun bağ. taarruza geçti: 

- Gitmeli.. - Oru.pu! ne esir etmek ve yine karşısına bulur, alırım!.. etme!.. !ayan, esir eden, ıevıeten ve - Nasıl beni orada bıraka. 
Yalnız gitmeliyim!. - Kahbe!. çıkacak ilk erkeke kanmak, o. Hem benim kocam biraz da Ben bütün bunları düşünür, sürüyen bakıtlan hemencecik bildin?. 
Dedim Ye müthit bho nefret Ve.. durmadan söyliyor- nun da kolları arasına gitmek! tahammüllü olmalı. Öyle kıs- bu emrin tesınnı duyar, gözlerimin içine doğdu ve beni Acımadın mı?. 

leı dum: Bu gidiş maskesiz ve lekesiz kanç, sakıngan, her şeyime ka. bin bir üzüntü, ıztırap ve mü- yerimde oturttu. Yine ona esir- Ve .. taarruzıma aerz 9lerl 
- Sevmek, bir dalırın kızı - Bunlar dalgın değil, biır orospunun gidişi değildir. rışacak eı·keği isteme'll !.. cadele içinde çırpınırken birden dim. Yine onundum. Sanki hiç nl de karrttırdı: 

sevmek.. İtle bul. mel'un kızlar! Aile kızı •. Adını taşıya taşıya Ve .. bir an yine zihnim dal- bire odanın kapısı açıldı. bir şey olmamış gibi ona bağ- - Demek beni sevmiyorsun? 
Diyerek yürüdüm. SeYıi, samimiyet, a§k, hü• gidiştir. Ve .• kendisi de buna i dı. Gözlerim bambaşka bir ale- Baktım: Kar§ımda Naran!. lıydım. Şehvetin cinnet getiren Bir parçacık nazımı çeke. 

nU niyet b'llllların .nesine? nanmıştır. min içine açıldı. Karım, onun Şaşırdım. Rüya görüyorum tatlı hümmasını dudak kıvrmır medin? .. 
Yüriiye yürüye daireye ka- Onlara var iDi sadece ıeh- - Ben aile kızıyım!. melek yüzü; çocuğum, onun al sandım. Fakat, oydu. Kendisi !arından taşıra taşıra sordu: Bir kadına hiç bu muamele 

dar ıelmitim. Nasıl ıeldim, Yet zevk, eğlence, kucaktan ku Ben evlenecek kızım!. tın ba~ı, maviş gözleri bakışla. idi. lçeri girer girmez uzun, tat - Monşer, neydi deminki o yapılır mı?. 
ne yaptım, nereden ıeçtim, cala dolaımak? itlerine gelen, Ben hürmet edilecek kadı- rımı doldurdu. Damarlarımda, lı, cana değen bir bakışla beni hiddetin?. Sen vah§i bir erkek misin?. 
kimi ıördüm? Hiç bir te)' bil. hotlanna giden yalnız budur, mm.. ateşli ve ıztıraplı bir sızı ya- süzdü, Cevap bulup veremiyordum. ı Her şey aklıma gelirdi, fa-
ıniyordum. Gözlerim bir si.a bu Ve .. isyan ediyorclumı Der, kendiıiiıi m(':lafaa e- yıldı. Beynim sancılanıyor, ka. - Ne oldu, hiddetin geçti Alıklaşmıştım, durgundum, ne kat Hariciye nezareti şifre mü-
lutu ile kaplanmıttr· Baımı ve - Onu unutacağun!. derı rım ve çocuğum '~lkük boyun- mi?. yapacağımı bilmiyordum. Bu- düru Ruhi Beyefendinin böy-
ılnirlerim isyan ve nefret do. Kahbeye bo)'Wl eğmiyece- - Bir iınsanın zevkrni tat. !arı ile sanki yanım&. ve kar- Diye yanıma geldi. Masamın tunu iliştirip oturduğu kanape le yapacağı hiç hayalimden geq 
!uydu! Kızıyordum. tfınl, min etmesi kabahat midiı· ?. şımda imi§ler gibi bana sokulu hemen yanında duran Ameri- kenarında vücudüne kadınlık ca mezdi. 

Her §eyİ unutarak, bütün O bent ıztırap içinde öldür- Sosyete kadını başka nasıl yorlardı. Korktum, titredim, u- kan koltuğun kenarına çap- zibesinin bütün hiikimiyetini ve 

~~~~m~e~nl~a~a~t~l~en~·~a:y~a~k~a~l~l111&~~a~l~a~ra~lı:~~m~ek~la~t~iy~o~r~L~---~~~~-~o~l~u~r~? ............... _ __. ......... ~;...._;:..;..._~t-~~n=d=ı~m~.~s=ö:y~le=n~d~i~m~:;a;,;;;::;:;.:;::;;;:o...,~l~u~n;..:v~e~şu~hıb~i;r;;e;d~a=i~l~ea::::o;t~u~r~d~u~ . .;).;rme;n;.mbmiri.ıııiimnmhminiiiıa-'ıaiimtıiıııivmrllllııiit ~' ıliiıii. ................ ..ı'ılililiiil .. ııiıiiıliıılı .. .... 
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Spor 

Gene o mesele 1 
•••••••• 

Eşref Şefik B.in ceva
bına bir cevap daha •• 

Olimpiyat muharriri Eşref Şefik Bf. ye 

Olimpiyatta ç kan ve sporla ala
ıe:ası olmayan serapa şahsi satırlar
dan mÜl'ekkep yazınızı sabırlı sabır
lı okudum .• Kendimi beni çekmek 
istediniz şahsiyat vadisine kaptırmı· 
Yor ve Cim Londos meıel.,.ine yine 
başlıyorum: 

1 - Ben Cim Londos hakkında 
(Milliyet) te bir makale yazarak bu 
adamı tannnadığıınw, gördüğümüz 
üç sinema filminin tike olduğu, 
(Cim Londoa) un bu filmlerde yap 
hğı hareketlerin beynelmilel gÜrq 
nizamatile memnu ıeyler olduğunu 
ve (Cim Londoı) un cihan pmpiyo 
nu olduğunu bilmediğimi yazdım. 

2 - Siz bir kaç zamandır bana 

ğim spor seyahat kafilelerinde eğer 
idaresizlik olaa idi. -Hele sizin gi
bi aleyhimde muttasıl çalışanlar bu· 
lunmasına rağmen- arkadaılarım , 
beni intihapta urar etmezlerdi. Ben 
bunu daima bir gurur olarak değil 
bir mefharet olarak sayarım. Ben 
gençliğin parasını kimsenin cebin
den çalıp almadım. Şahsunla hu ka
dar uğraıtığınıza göre böyle bir kaç 
ıeyahat yapacak kadar dünyalığım 
olduğunu ve hatta kendi paramla da 
bir kaç zevk seyahati yaptığımı bi
lirsiniz. Bunu ayıp bir ıey ııibi orta· 
ya atmaktaki mana nedir.? Siz de
ğil misiniz: Bana "Evet, seyahat ida 
resini en iyi yapan sensin .. ,, diyen.. 

Bugünkü tariziniz eğer hasetten 
münbais değilse ınanaıız ıeylerdir •• 

MiLLiYET SALI 16 ŞUBAT 1932 

foan Cravford'un yeni resimlerinden biri 

-

Lupe V elez' e dair .. ........ 
Daha küçükten beri kabına 

sığmayan bu ateşli kızda 
hala değişen bir şey yoktur 

1 Lupe Velez bundan dört se 
ne evvel uçuşan etekleri, dar 
ve uzun gözleri, günetten yan 
mış teni, her tarafı çınlatan 
kahkahası ile Hollyvood'da 
göründü. Cesaretle karışık ma 
sumiyeti ve açık kalpliliği der· 
hal kendisini sevdirmiştir. 

Asıl İsmi Gaudalupe Villa. 
labos'tur. Fakat kendisi daha 
kısa bir İsim buldu. Lu~e Ve. 
lez. Bu bulduğu ismi de o ka. 
dar çok sever ki .. 

Annesi sevişip evlenmeden 
evvel Madrit operasında tegan 
ni ediyordu. Bu izdivaçtan be§ 
çocuk oldu. Kadın işsiz ve pa 
rasız kalınca, çncuklarile bera
ber, babasının makaatı resi o-

bur Gaucbo filmi için bir eş ara 
yordu. Lupe nazarı dikkatini 
celbetti ve bu role onu seçti. 
Lupe birden bire şöhret kazan· 
dı. Bir tek rol ile şöhret! 

Gazeteciler locasına hücum 
ettiler ve Lupe çok para kazan 
mağa başladı. 

Bu muvaffakıyet bittabi 
genç artisti meshur ediyordu. 
Güzel bir elbise giyen çocuk. 
lar gibi sevincinden kabına sığa 
mı yordu. 

Maamafih gün geçtikçe de 
güzelleşiyordu. Gittikçe yükse 
len yıldız Dolores del Rio'nun 
şöhretini tehlikeye soktu. 

çatmak için ve•ile arıyordunuz .• Bu 
rnaksatla, amma yine İm.zalız yazdı~ 
ğınız yazıları hatırlarsnıu ... Bunlara 
ilaveten (Olimpiyat) ın ıeçen hafta 
ki nüshasında [Burhan Bey atletiz 
mi de böyle biliyorsa] serlevhaaile 
imzasız bir makale yazarak besi gü 
reş bilmemekle ittiham ettiniz. Bu 
sözü söylerken İngilizce öğrendiği
mi seyahat kafilelerile gittiğimi de 
guya ayıp bir fBY imiı gibi ortaya 
attınız .• 

Kendisine [Sen bir §ey anlamaz
sın] denilen adam bu İfe ne kadar 
içerlerse onun dörtte biri kadar bile 
kızmadım. Yalnız spor alemini Türk 
lere anlatmaya çalııan ciddi bir 
ıpor mecmuaaında gürqte hangi o-

Tanış tığımız zaman söyledikleri 
nizi zikrettiğiniz kelimeler babrım
da değil. Hayatında binlerce adam
la görüıen birisi herkesin söylediği 
sözü hatll'ında tutamaz . Y alnıı& 
hakkunda iyi intibaınız olmadığım 
söylemittiniz .. Aradan ıeneler ıeç
tikten sonra yine bir gün ''insan 
ne kadar yanılıyor. Ben seninle ta
nışmadan evvel sana biç tahammül 
edemezdim,, dedtiinizi de ben size 
hatırlatayım. Lakin lı<iitün bunlan 
tekrar etmenin kıymeti nedir? Beni 
selamlamaya sizi kim icbar etti. Se
larnlamaıanız ne kaybederim, nite
kim selimı kestim ne kaybettim.. 

Amerikada yükselmek için evvela 
bir otomobil lazımmış! 

lan yeni Meksikoya gitti. 
Doğrudan doğruya Aztek 

yerlileri sülalesindendir. Anne
ai Koyu İspanyol katoliktir. 

Lupe Velez annesinden, 
billur gibi şeffaf bir ses teva. 
riiı etti. 

Annesi Lupe'ye hala çocuk 
gibi muamele ediyor, icap edeı 
se döğüyordu. 

Diğer taraftan Lupe muth 
sıl güzel güzel jönprömyelerle 
film çeviriyordu. 

Nihayet bir gün yeni biı 
filme batladı: "Kurdun şarkı. 
sı., Belki de en iyi rol bu idi 
Çünkü bu rolünde çocukluğu. 
nun havasını bulmuştu. Gar) 
Cooper onu ağzmdan öptüğü 
zaman Lupe kendisini kaybe
diyordu. Lupe ile Gary'nin aşlt 
maceraıı Hollyvood'un en b ... 
yecanlı romanıdır. 

yunlar menu olduğunu bilmiyecek Federasyon reisliği bahsine gelin 
kadar bigane adamlann bu bilmeme ee 
lerini hir ilim gibi cesurane yazma .. 
larma acıdım. .. Cevap verdim dedim 

Ben konırelerde sizin gibi zeva
tın tahammül edemiyecekleri ka
dar kuvvetli bir adamım. Bunu de
nemek İ•tiyorıanız, ilk kongreye hu· 
yurun, orada bütün ıahıi, hususi, 
idari, resmi ayıplarımı sayıp dö
kün! intihap edecek olurlarsa mani 
olun!., Lakin unutmayın ki; son 
kongreye gelmeye siz ceıaret ede
mediniz. Çünkü uzun müddet eli
nizde mühmel olarak kalan boks fe
derasyonu mahvolmuıtu. Batnu§tı. 
Bunu mazur göstermek için karala
dığınız satırları kongrede sizin namı 
n17.a okumamı benden rtca ettiniz. 
Ben de okumak İstedim de ~Kongııe 
ye gelmeyen ·bir federasyon reisinin 
sözlerini batkasmm ağzından dinle
yemeyiz., dediler ve beni kürsüden 
indirdiler .. , hayatımda kongrelet"de 
ilk uğradığım mağlubiyet budur. 

ki: 
3 - (Cim Londos) un filmlerini 

güre§ federaıyonunun intihap edece 
ği bir hey'et huzurunda ıörelim. Şi
ke değildir. derlerıe ben, ıikedir 
derlerse siz davayı kaybedeniniz. 
Siz buna bu hafta cevap vermiyor
sunuz .. 

Serbest güreıte tos vurmak, has
mını savurup sa.vurup atmak mem· 
nu değildir dediniz. Bu hareketlerin 
memnu olduğunu gösteren beynelmi 
lel nizamnamenin madesini yazdım.. 
Siz bu hafta buna da cevap veremi
yorsunuz .. 

. Ben (Cim Londos) un cihan peh 
lıvanı olduğunu ilan edecek ve gü
reş dünya şampiyonall tertip eden 
bir beynelmilel meı·ci yoktur de
dim,, Siz bu hafta buna da cevap ve 
remiyorıunuz .. 

Ben size spor yaptığınızı kimse .. 
ııin görmediğinden bahsettim.. Siz 
bu hafta buna da cevap vermiyorsu 
nuz •. 

Ben profesyonel pehlivanların 
güreıleri şikedir. Organizatör-
lerin dediklerini yapmak için kuntu 
rat İmza ederler .. dedim. Cevap ver 
rniyorıunuz. 

Siz (güreşi) •por addetıniyordu 
nuz. Müteadit defalar benimle ve 
~ş":al~rile bu· hususta münakaşa et 
b'Uftınız. Bunu ileri sürerek ''spor 
olmıyan bir işle bir spor mecmuasın 
da neden meşgul olduğunuzu sor
dum.. Buna da cevap vermediniz .. 

Ben bu cevapları beklerken sizin 
o mahut aat1rlar çıktı .. Ne demek i• 
lediğinizi anlamadım amma ne yap
lnak istediğinizi keşfettim. 

Siz bu (Cim Londos) münakaşa· 
•ında hemen mağ!Up oldunuz. Bu 
lıadar çabuk çökeceğinizi tahmin et
~e.zdim amma ıuağ1Ubiyeti~izin de
lıllerini size gösterirsem belki içiniz 
den inanırsınız .. 

A - Münakaşa ettiğimiz mevzuu 
hemen terkettiniz ve şahsiyata sap 
!ınız. Acze düşen adamlar böyle ya
Parlar. Bunun münakaıaya mevzu 
olan ilmi bahse zararı vardır. Zaten 
•por hep böyle şahsi işlerle meıgul 
01anJarın_ mesaisile harap ve heder 
~luyor. Alem kimin kabahatli oldu
gunu tayin etmeden hepimizi birden 
mahkum eder. Hülasa bu tarzda 
sövüp saymak sporun aleyhindedir. 
Ben bile bile buna taraftar olmak 
iste,":Jediğim için bu şabıi satırlara 
cevap vermem. Lakin fUna İ§aret 
edeyim ki; eğer bu vadide bir adım 
daha atarsanız hemen ad.tet makine 
•ini aleyhinize tahrik ederim. Ben 
haysiyete vaki taarruzları kanunla 
durduracak yerde terlıiyesinden fe
dakarlık ederek küfür ebneyİ tercih 
edenlerden değilim. Bunu batırlat
ınayı bir vicdan borcu addettim. Bil 
haua bir ıpor mecmuaaına karfı. 

B - Gü"'! bahsinde bir tek satır 
)'azmryorıunu.z •• 

C - M. Sami Beyi yardı,.,cı o
larak çağırıyorıunuz. 

Bu bahisteki kozumuz halledilln 
ceye kadar baıka vadide münakata 
etmem. Bilmit olun. 

Cevambınızda . spor hayatınıza 
ve hayatımıza dair sözler var .. Doğ
ru cihetleri yok değil amma eksikle 
1'İ var .. Bu cihetleri tavzih edece
ii: 

- Ben spor kafilelerini idare için 
' kafilelerin batına :.ı:orla geçmem. 
liattil. beni ir.tihap etmeleri için ar
kadaşlarıma bir kelime bile söyle
tnem f .Akin nnl:11• h4>n! İntih~n PtlıPr 

Kendimi şaklabanlıkla intihap et 
tirdiğim bahoine gelince• belki far
kında değilsiniz, bilenl.,.'.den SOl'U· 

nuz. F ederaıyonlar intihabatı yapı
lırken ben Ankaradan dönmüştüm. 
Gıyabımda ve arzum hilafına yapıl
dı atletizm reisliğini kahul 
etmedim. Fakat ~imdiki reıll
ıniz Ali Rana Beyin, arkadaşlardan 
Eutbol federasyonu reisi Hamdi E
min ve azasından Fethi Tahsin gü
reş federasyonu ı·eisi Ahmet Fet
geri, eskrim federasyonu reisi Fuat 
Beylerin ısı·arile yeı·imde kaldnn 
bunlardan sizin tabii bermutat habe 
riniz yoktur. 

Gelecek nüshada bana cevap vere 

ceğiniz ümidile hürmetler .. 
Burhanettin 

M. Sami Bey biraderimize, 
Merhaba yahu! Nedir o uzun u

zadı yazı. Allah bilir okuyamadon 
çok uzun .. Hem ben seninle rnüna· 
kaşa edemem. Herkes haddini biline 
li. Ben senin kategorinde değilim. 
Yalnız sana bir şey hatn·latırım .. 

Ben Eşref Şefik Beyle münakaşa 
ederken senin işe müdahale etmen, 
güreşen iki kişiden birine ikinci bi
rinin daha iltihak etnıesine beıuer. 

Yoksa sen de Ertuğrul Beyin Sel 
çukilere yardım edişi gibi mağhl'p 
tarafı tutmak civanmertliğini mi 
yapmak i•tedin?. . 

Allah aeni inandırsın! Yazını o
kuyamadım. Aleyhimde yazdmsa be 
lil olsun. Lehimize yazdınsa - uın .. 
marn amma - teıekkür ederim. 

B. 

Voleybol maçları 
ISTANBUL, 15 A.A. - Voley

bol heyetinden tebliğ edilmittir: 
19-2-932 cuma günü G. Saray 

klübünde yapılacak Voleybol maçla-

rı: 

F enerbahçe - Topkapı saat 17 ha-
kem Ali Rıdvan Bey. 

Beşiktaş • lıtanbulopor 17,30 ha
kem Sami Bey. 

Vela K. Kapı - G. Saray 18, ha-
kem Necmi Bey. ' 

Futbol 
• 

Sinema yıldızları da bu kayıttan azade değiller 
Otomobil bilha•sa Amerika tin.• filmde .rol bile vermezler Amerika- de kalır. Yalnız stüdyoların değil, 

ma aleminde büyük rol oynuyor. Sı- ~ va~l'.etini düzeltmek 'iıtiyen bir Aınerikada sinema salonlarının bile 
nema alemi deyince ka,at~ daha ~n ıç~~ g~steriı esaıtır. Mütema· yüz, iki y~z oto~obil istiap e~ebile
ziyade sinema arti~tl~rı~~r. Avru!'8- d~yen ıos~erış yapmak, bir nevi em cek hususı ~araıları var~.°'· ~ınema 
da bir tinema arttıotı stütyoy'! ııt; nıyet telkın etmek demektir. Yük- yı seyretmege gelen muıterı, oto• 
mek için tramvay~, otobüse !J!nebı- selmek .is.teyip ~e aşağı kısımda bulu mob!lin! sinem~nm garajına çek':' 
lir Halbuki Amerıkada hu•~~· oto- nanla.- ıçın takibedilecek hattı hare- ve fılmı seyrettıkten sonra otomobi· 
m~bilini bizzat kullanarak studyo;ı:a ket budur. Otomobil her ferdin kuv !ini tekrar garajdan çıkarır ve gider. 
gelmiyen artist. yoktur. ~rad_a btt vet ve kıymetini temsil ettiğine göre Şimdi bir çok Avrupa ıineınaları da 
sinema artisti ~çin otomobı~ _lazımı Hollyvvod'da en birinci ihtiyaçtır. böyle hususi garajlar yaptırmak 
gayrimüfarik ~ır hale gel~ıftır .. ~v ~u~an ve ekmekten evvel gelen biı- mecburiyetindedirlet·. 
rupada bir kı~a oto~bilıne bimp ı~tiyaç. ! Orada otomobil kadar hiç 
itine ııelen artı•t şerefının hazmede- hır şey kendi.ini bu derece zorla ka 
miyeceğİ bir iş ;ı:aptığ'?." kani değil bul ettirmiş değildir. 
dir Fakat Amerıkada oyle mi ya?. S .M ı- h 1 ı,· d d onra Amerikl,da otomobil sana 

~sde a hmeçhu ."f.al amd be.ş ostl yii Avrupadakine .· hiç benzemez. 
sayesın e er angı ı m e ır ro K d" ·ı b" · 

Dediğimiz gibi Amerikada bir de 
likanlı stüdyoda şöyle bir iş ucu l>ı•l 
du mu, derhal krediyle o.tamcJ>il a- ! 
lır. lli.nlarda; aı. nıaa,h artlstlerih \ 
muhteşem bir on, dört beygirliğe 
kurulduğunu gördüğümüz zaman 
hayret etmemeliyoz. 

aldı mı, ileriyi ve iştikbali düşünür . ·~ 1 
.' e satış, . ızı~. e~ küç~k bir 

se ilk İ§ olarak doğruca otomobilini fikir b!le vere~ıye~gı_mız şekıl~e o-
. • etmeğe gitmelidir. tomobd ~anayıın~ mkişaf vermıştir. 

şıparıt . . Bazı şehırlerde dort beş nüfuo başı· işler iyi gitmezse, artist otomobi 
Aınerıkada sıneınat otomobilsiz na bir otom.obiJ düşer~ Jini, hatta taksitlerini tamamen öden 

saltana~ süremiyor .. He~_kes ~i~~a- Vasat sınıfta bir Amerikalı oto- miı olsa bile, ucuz elden satar. Rü-
ya yenı başlamış bır muptedının ıç- mobil veya radyo alnıak 1·~,· b' tün bunlar orada tabii ahvaldendir. 
· • · · h kk d b"kü" · 'n para 1 H il d okak tımaı. vazıyetdı ha 

1 
mt a ~·ı· m ver- rıktirmez. Çünkü kredi imkanları O· Fakat bir kaç ay . o yvvo s -

ınek ısterse er a o omo,.,ı ıne ba- na her türlu" konforu· tem· d k Iarında kendilerini istenilen tarzda 
· ' t' kad k d • ın e ece l · · d'" el kar. Bır ar~ı~ ın ne ar azan ıgı vwiyettedir. Az para kazandığı bal gösterebilenlerin iş erını uz tme-

m herkes bılır. Fakat o?~" hakkın- de yüksek bir mevkie kon k . . miş olması nadirattandır. 
· h"k" k tlak .. ma ıçın da bır u .':'m verd~kk ıçı~ ju 1 a gosteriş yapmağa imkan bulanların yetişmiş ve şöhret almış artiıt-

lüks teforr~atına . 1 .~t e ~r er ... s- muvaffakıyet sırlarından biri de bu !erin de bu kaideden hariç kalmıya-
tikbali duşunen bır muptedı bu huk radadır. ki .. l • ı·· u k. ş kk d · · ca arını soy emege uz m yo u 
mün kendi b": ın a ~~saıt ve müs Bizlerden biri bir Amerikan stüd farkla ki, bu artistlerin bir değil, 
bet olmasını ııterse, hukme esas O· yosuna gitse müessesenı· · · d 

il
. 'h al debT "? • n geruş ga dötr beş adet otomobillerı var ır. 

)an ot4?~ob J d· m b~ ı ~r. rnı · O. raj~rında her markadan sayısız oto Bir yıldız henüz milyoner iradına 
toınobılı yok ıye, ır artıste başka mobıtler gördüğü zaman hayret için ı varmamış olsa bile, eğer yarım düzü 

ne otomobili yoksa kendisini herke-
ı sin göı:ünde şerefsiz kalmıt adde

der. Böyle bir artist için tek otomo
bille yaşamak imkanı yoktur. Çün
kü herkes onunla alay eder. Tasar
ruf yap[yor, derler, söylemedik söz 
bırakmazlar. Hakikaten bu şerefsiz 
Jik içinde artist l>Rzan payesini bile 
kaybeder. 

Onun i~indir ki Amerikada çok 
para kazanmış artistlerin günün bi
rinde aç ve sefil kaldıklarını iıitiyo
ruz. Çünkü bunlar için para kazadık 
ları zamanda tasarruf yapmak mür ı 
kün değildir. Bir artsit ne kadaı- faz 
la kazanırsa, maorafı da o kadar aı·
tar. Ancak birinci derecede yıldız ol 
malı ki bütün masrafın hakkından 
gelip te, bir kenara para koymak 
mümkün olsun. Çünkü Amerikad;ı 
birinci derecede bir yıldız bizim ta
savvurlarmıızın hadicinde para kaza 
nır. Sinema payitahtındaki mütema
diyen verilen balolar, ziyafetler, eğ
lenceler azim ınasraflara yo) açmak 
tadır. Bu alemi" haricinde kalmak 
istiyen bi:r artist sür'atle husufa 
mahkumdur. B"1ki Greta Garbo gibi 
harikulade bir kabiliyeti varsa o baf
ka .. 

Hatta cihanşümul bir rağbet ka
zanan Greta Garbo bile, çalıştığı 
stüdyolara, çevirdiği filmlerden mil 
yonlarca dolar kazandığı halde 0 

bile münzevi yaşamak yüzünden bir 
hayli tehl:keler atlatmıştır. Onun i
~in Amerikada bir artist ilk fırsatta 
son model otomobilini herkese tes
hir etmelidir. · 

Görülüyor ki bu yazıda da anlat
tığımız gibi otomobiJ Amerika sine 
ma aleminde biiyük bir rol oynuyor. 

Sinema haberleri 

Lupe daha küçükken şarkı 
söylüyor, dansediyor, yerlilerin 
mahallesinde dolaşarak falcı
lara avucunun içine baktırıyor 
du. Her falcı ona şöhret ve ser 
vet müjdeliyordu. 

Kendisini San Antonio gÖ
lü civanndaki bir manaııtra 
verdiler. İki sene buradaki ra. Garv uzun boylu, ağır bat. 



1 • 1 Sıhhat işleri 

Sağlam çocuk nasıl büyütülür? 
Şehir meclisinde 
Münakaşalar 

S..+s evvelki mabl-de So· 
cuklanmızm. ı..ql aebeplerclen ._ 
layı anne ıütünden mahrum olduk
lanru izah etmiftim. Şimdi bu ço
culdann bedeıımeainden bahMC!ece
iim: Anne ıiltünden mahnım olan 
fOCUklan ve bir ele haatalanmızı 
lıealemek için en emin ıula •Üttür. 
Sütte vücudümiia höcnlerinin tami
ratına yareyan ve - bealeyen mnd 
deler vardır, ıc- ıiitte '°" :ıaman
larda ketfolu-.a ile tıp alemine 
büyük hizmetleri dokunan a, ı., c, d 
'Vitaminleri ...... dır. Bu ııclamn denı
eünde Yat, ,..._, albomin, ve maa
diniıa matlup nıikd..-doı balunmaaı, 
ayni zamanda dört vitaminia de lıir 
Jilrte buluıunuı pek enderdir. Sütte 
lae lıunlarm hepsi bir arada mncut 
olduiundan kıymetini lıir lıat daha 
artt.ırmqtır. itte lıu baualarıııdan
dır lıi ıüt .. birinci gıdalanmızdan
dır. Y ıılıu ıütün derunundaki bu 
maddelerin ve vitaminlerin bozulma 
maam1 temin etmek tarttır. Süt kfrli 
olursa, eaki oluna, ve fenni ıuretle 
pİfİrilmezae kunei ırıdai:yeai bozu
lur. Bu aebepten ıütün fenni bir au 
rette elde eclilıneai ve piıirlıneai la
:mndır. 

birinci ayından altıncı ayma kadar 
ller yüz pam gıdasına bet gram .., 
lıer, birinci aymdan itibaren her yüz 
ııram ııdasına yedi gram ıekcr ko
uralr venlmelidir. 

Vitaminler 
Süt pİfİnce drunundaki vitamin

ler kıamen harap olduğundan lıu za 
ran telafi için çocuklara üçüncü a
yından itibaren ıründe iki defa iki 
ırıda saati araaındıo bfrer kahve ka
tıiı portalıal veya limon veya torna 
tia veya elma veya havuç sulan mev 
ıime ıröre yeriJmelldir. Her gÜn ha
va ve ırün"' aldırmalL Cü-
net doiruclan doiruya ço-
cugun vücuduna teıir ede-
rek bazı vitaminleri bizzat çocukta 
husule ıretirir. Kıtm aaat 10 - 14 ara 
aında, yazm obah ve alıfUJI aokağa 
çıkanp bava ve ırüneı aldınlmalıdır. 
Yazın on bet ırünlük ve kıtın bir ay
lıktan ib1ıaren çocuklar ıokağa çıka 
nlmalıdır. Vaktmdan evvel doğan 
Ye ikiz doian ve zaif doğan çocuk
lar için baya Ye ırünq banyolarına 
uıeyva uaarelerine ihtiyaç daha fu
ladır. Hatta ayrıca D vitamini havi 
ilaçlar verilmelidir. 

(Başı l inci sabi/ede) 
zakeresinin tehirini istedi. Avni B. 
dedi ki: 

- Bu et meaeleai hakkında daimi 
encümenin de bir mazbaı..ı vardır. 
Her iki mazbatanın birlikte müzake
resini baıka bir celaede yapsak daha 
muvafık olur. 

Avni Beyin teklifi lıalıoaf edildi. 
Bundan aonra Beyoflu ciheti kana
lizuyonu için ..ı.hi:ye encümeninin 
ınazlıataa okundu. Eneümen Bo:roi 
lu ciheti kanalizaayonunun İnfUlll· 
da lüzumu aıhhi ırörmeldıo benber, 
uıevcut ve devam eden lıİ1' inıaatm 
durdurularak Beyojlu cihetiue bat
Janmasına muarrzdır. 

Avni B. söz alarak dedi ki: 
- Evvelce :yapılan muhavelede 

kanalizaayonun 7,S milyon liraya 
7apılma11 kabul eclilmiıti. Şimdi bir 
de Beyoğlu kanalizaayon meseleai 
mi çıka. .... cağız? •• Meaele ıuneliyatm 
nerede yapılması meaelesidir. Avan 
proje meaelesi değildir. 

Tevfik Salim Pı. aöz alarak de
di ki: 

Ç .. LI b I • S - Mukaveleye farlmıda olumnıya 
ocwuaNı ang sütii vermelı aatle süt verilmesinin iyiliği rak bazı ıeyler lıonmuıtur. Şimdiye 

Süt deyince ubnmıza keçi, ınan Ekser büyük annelerimiz çocuğa kadar, topraiın altme bic; lıir fa:yda 
da, koyun, inelı aütleri ıeJir, fakat -tle ıüt verilmeainin aleyhindedir. vennİyen bir çok borular dö!endi. 
bizim Mnda en ziyade ~ edece "Biz aizi naaıl büyüttük, -ııe mi Bu ıuretle i>tınDll2 topraia clöklil
iimiz nolıta, intihap e<leceiinüz alil, bü:rüttük? B.k sana mafa)lab timdi dü demelıtir. Yapdan lılı-larda, lra 
terkipçe .._ ıütüniia t...-kibine ya- aalan ıibiainl., der. Bu iddia doinı nalizuyon yalDlll ...ı.aı. llllanru al
kın cıam.lı, çocuia ,._,.,. l>ealeme deiildir. Çünkü aaatle meme venne maktadır. ŞlmdiJe kadar ı.-tizaa
li, AJ'Tİ -.da .ı. ber •akit teü- ,.;,. mubasa.....tı yalnn: s-uk ıp. 7ona raptMilen evkrin -.mu ade 
riki ısilmlriin alan bir tiit olmalı- değil anne içni de büyüktür. Bir de 4'i aacak albchr." 
llJJ'. Kesi oütii ile nan müddet ba- fa çocuk aüt nriWiğindea dol1171 ı.u Bv- '-ine f.,. itleri mikNrü 
lenen çocalı:laNa kaa ~ pnı. ıuretle .ı.,..n SoC11l• anoeei ırece an Ziya B. - iııahat ....- ae,oiı.n 
liir. ~ ft lıııoyu.n •iitfmri toCUk lllıJJara kadar aiitiinii Yfiffii;,,, tii- .ı. yap.ı.ealı loaDllTf' hanıi r-ıı.r 
bzmedeıi7or, ı-9 laeralı .,.. etek ye uyı.u...z lıal.r. K- ıünc1iz ak- An ıaMn'llf edilerdı in.- edil--
ıiitlerile ele ~k balenebiliyona !"m& lrad.., daima ıüt Mtİyerelı: atla iini anlattı. 
da bu lideri her çocuk · • tedarik ,._ ~iun yanmdan .. r dakib T evlik Salinı Pf. lıunı.:ra aufcıln. 
etmek milmlriia 4ieilfdir.lnelı aiitü- hile aynlamamaaı btıaebile ......, ço- eak bir milyon dolıuz JÜ bin ffranm 
ne ,.ı;- bunua Ç0C111ıhn ı-ledifi cuğun eairi olur. aayri Mli ol<fuiunu aöylecli. 
uun aenelea-dcıı beri vapılan tecri- Bu suretle evin itleri yüz üıtii lıa Bele<liye Jeİeİ Muhiddin B. aöz 
Werle aabit olduju ııl'bi her zaman hr. Anne yorğun bitap bir halde hu alanlı Beyoiln cihetindeki h--Jizae 
tedıırilıi tle mümlıiln oldlıfnndan ço- talamr. Buna mukabil böyle adı: sılı: yon tebeketi projesi haldoıula iza
cuı.ı.n-z. indı aid ile lıeeleyece. ıüt almaya alıtan ~uiun mide .,,. lıat Yardi. 
iia. lıain'aaiı boznlur. Daima atlamak- C.,.det Kerim B. de c1edl lıi: 

Çocuk anne aütünü çiy alchiuıa tan mütevellit sacukta aobi7et hu. - Bu İt telaıik, fen. itidir. Aeele 
ıö..., iaelı ıiitii .ıe çiy ofara1ı: verildıi tule ırelir uykuauz kalmaımdoın YÜ· etmemek I~ .. Berwn. anladığı
lir mi? Ba huauo dair tecrübelerde cudunıın nqvü nemaaı ıreri kain., Bu ma g~re,. biz 7,5. milyon lire:ya latan 
harı çoculd- çiy ıiitlc beslendi- mazarratlan bir dereceye kadar an- · bul cıheti kanalizaıyonuıuı hurede
iini ıördiim, fakat beıfenemeyip te ne aütü ö..ıebiline de inelıı ıütii ile eeği:z. Bunu yaptıktan oonn lılet
İıhaJ ve byedenler de pek çok oldu. beılenen çocuklar tahammül edema mek için aynca milyonlarca liralık 
He! ,A....:_._. hali ler baıtalamr'·- --'"'rl•- ve 0··ıu··rıer teıiıat !Uundll'. Bunu iae lıatçenıiz e ..,_.....,.m · hazn- sütlerine ..,. _,.,. ~ • ı ·ı 8- bu 
ıröre bu tanııı ırıdayı değil tatbik et- Halbuki çocuk aaatle ıüt almaya alıt ~lığı ~o a:ı:ıaı e ?'~pamaynr.. 
mek dütiinmek lıile abeatir. Çünkü tmlına bir dela sacuğun ilci gıda ... ışın_ tehir edılmeıını ~e pa_ruun ":'· 
ne ahıJ', ne aaian eler ve ne de lıap ı ati arasında mideai layıkı1e hazme- ka .şlere .~ t•kl.~f .~d.!~ 
lar, hatta ineiin ııd~ hülio biç der, ırıdumdan istifade eder, aonra Hey~ fenruye ~uduru. Zıya ~y 
hir t"Yi çocuk aütü için ııhhi bil- çocuk ailamamaya alıfır, rahat uy- ~ekrar ızab.t. v~: 7,5 ~yon lı~a 
tarzda değildir. Bu aebepten i mi ku u:yur, dolayııilo anneai ele rahat ıle l ıtanbul ah~n -~' !al~ bir 
ıüt vennek zaruretindeyi:ı:. p ş ' eder. Evjn işi ile hatta ıenneaile kııounı.n Y•pdabı~g'!". aoyl~ı •. 

meıırul olmaya vakit lıalır. Valı ve .. heledıye r••ı !duhıdclin 
Bazı çoculdarm aaf ıüt ile mü- Çocuk doğduğu ıründen itibaren B. tekrar ıoz aldı ve ~zaay?nu~ 

kenımelesı bealendijj ırörülüyorsa aaatle meme verilmeye bqlanmal • naaıl başladığm1, 35 mılyon hra ı
ıla her çocuk bealenanediğinden u- dır. Esasen bu çoculdva ilk :r.ama~ den 71S milyon lira ile ancak dört
muma tepnil etmek dofnı olamaz. larında değil aaatl" ıılı aık ıüt .1 te bir kıımırun in14ıına bqlanddığı 
Çoculdua bq.inci ayına kadar aiitü ee ,;ne ailar. Çünkü bu zaman1':.';~ nı, l ıt~nbul cihetinin dört kanııli~
varı ,.....Y• au ile kanttınrak ver- da em'aamda gıızat huıule ırelir yen mmtalıasmıı a:ynldığını harita 
meli, betincid• altına ayma kadar Sancılar yap.,. bundan aflar Ann; üzerinde izahat yererek aalattı. . 
iki kıaım ıüt lıir lıuun aa lıanıtın- ;.., bunu açlıktan cliyettk : .. t Neticede l•tanbul tarahmn hır 
tarak verilmeli, altına a)'lnclan itilıa Yerine bu ıazaı biWUa .ı.ı,!~ ';J. lılaım kanalizaayonunuo tehir edlle-
rcn ele auaaz ıiit TerDMlidir. artar Ye çocuklarda dalıa ~:i- re!< Beyoğlu cihetinin yapılması ka-

Siite '-- ınlın .• lar Halbuki, -ı. veril" b • bul edileli. 
ki _...._ lıeau ~t-~L-caBupek tat.iı~ ı..:..,., daluı -ı.r Ve biriıraa . u aır- 0 11 dak"ka tatilden aonra ikinci 
•- y.,... .._.... nu telifi • neı ayına ebe dd 

etmelı İsİa mf .,. ı....-~-->...,_ __ .lofnı bu ırazat zail olur. Bi-- c Faklrl ı. • :ı~, ril · • • ~.,~,........... aleylı ••t --:ı-- .__, ._,_,_ ere ınecca• .-., vı ,,_ 
·~ _Y.._ llirind .,.._ Jiizde lıir • .., ~--• ~~nınca ~ • in ı.ahdaat lıittiii cihetle diğer fa
.,rıns IUJll, Wrincİ .,...dan ı,..iaei CI ayına kadar .... t edıhne 50CUk iÇ iluclan 5 bi J" abk bir nakil )"ıtpıl 
11Y .... kadar yiiz4e ÜÇ pirinç lllY\J ....... l>undan - ııcla -tiıulen .. L,L-J _!İldi~ ... . . ·-..b- al • ...... - .. ı ... c1a kat'" ...... .... .. - ""' . 

.. tıncııde L"'::_-:-:' baca ayma lı:a.r.r mas. Eier .;;.::~-- kıyy~ _ --- Bundan - iktıM.t müdü.-Jüğü 
yu2 - P•nns ea,.. lrarqtınlank ..... ..._ scıcu -tadır . . 300 1• ::....... L.'-'-- da L.::h -'•--•· .. __ ~'- • demektir ııçın ıra -·~· ......,..,. .....,.. 
y-:" .._ ~ ıu~ •• yerme muırad • .. . . encümesıinin mulNıtaaı okundu. En 
~ ~ ~~· .... prınç. ıu:yu ko ........ ~ıJ:!:ı-.::!":!:;.:~;:_ıtı- cümen 300 Ura ücreti t••vip ediyor
j" - - YVeti artmlmıt • atta bir olmak ;;.,._ .,~ crtt ,...

3 
:' du. Numi Nuri B. itiraz ederek de-

ur. -•v .... aaa e , ..., d" ki 
9, 12 aaallcrincle verilmelicli ı ' 

Siite su koy....ır noknnfaıan ırı- Birinci •)'md ,f". . _ T-.h,isabn 300 lira olarak te;ı-
ıl:o .k~YYetİni tt;1ifi edeıo Yalltalarc!u na kadar :virml ~::.':tice nı;ı aYI yit edilmeaindeki esba.~ı . mucibeyi 
lıirihde tekerdır. Şeker ıütün hem 3 6, 10 aaatl • d lınalı: -~ ' 1~ anlayamadım. izah edtl•ın. Makam 
le~etini iade eder hem de ırıda laıv b defa' ...ın:'~/ 0 

Yedin 11%~ 8 
• namına mua'in Nuri B. cevap '"erc>

vetin! oldukça )'iilı:oeltir. Dufduiun- dan ıonr: yirın;" ~; 6 1 a "J'ın- rek bu paranın ücret olduğunu, te
d~ ıtharen birinci ayma lradar her olmak ü~ere bq ':r e. '}! ~ d~ ıo kailt!iye.i bulunmadığını, •on scne
Yıı:< lP'IUD ııcıu- üç ~ teker, • "lÜ ŞOKRO kı-dc i~~'. ~t ~l"r~ kesbi ehemmi-

Bir treni yoldan 
çıkardılar 

MARStLYA, ıs. A. A.- Vint 
"'f1Jc sür'at laıtazı, Aubaı:ne yalıi· 
ı=.&: yoldan ~kmlftır, Bazı kimee 
ter hafif suret11e :Jllmlanmı~lardır. 
Kaanın, yol ü.zerbııe clnat bir nıak
cıtla olaıulr.m~ ft infiU!ld kilomet
rek.-ce mesafeden eıitilınlg alan 
bir bomlıe yüzımden YUkua &elmif 
oMuğu 9'1ylcnmektedlr. Bu eu.lk
tı, fa.oiet alaeyhtan tıet.hlg taraftar
larınrn eeeri olduğu forzodiliyor. 

yet cttıgını aoyledı. 

L 
Tevfik Salim P4. ela dedi ki: 

Ozan konferansı - BE1l bu iti adından sakat bulu 
PARtS 15 A A- Ma bu yorum. Böyle be.- inhiliıl edeco.k mü 

rİI v-= Lo~ a~~ ı.aı:..ı.::\ Pa dürlü!oo tabsiıatı artacakoa fena 
tirilen jtiJUtan _,,,_ a u ~ bir usul tutulmuı olur. Meaela ~n 

""""Y' mcmnunı- ıhh :.ı · - ""' ı·· • - ·· ele "k yet izhar etmekte ff k 1 ı et .,..erı muoqr uırunun ı b-
dıuğu talı:d!röe Lo.;;,c ";.,~ a 0 

• oat i!l ... i kadar mühim ofduiunu ld-
nuı, sulhila .ktllrrarına . er~ı: dia edebilirim. Sonra, anlayamadım, 

' art şeraıtı ilıboat itleri, UıhiliJden -ra mı 
tcals eyky~ccli mut3Ja.uını 11erd· keahi ehcııuniyet etmif? ..• 
eylemektedır. ş-lıet B. de itiraz etti. Cevdet 

J.c Journal putıeııi, Tttldtes!i- Kerim B. dedi ki: 
hat konferaneınm iyi bir tarzda «· - Eter bis llıtısat itlerini teni 
r -• k ha edecd•, vuifelerini artıracaluak o eyı;.nırıın .,-ece ftalar zarfında Yıokit 300 linı mÜAaaiptiı-. yoksa 

inhisar teklifi 
Müsait görüldü 

(Ba~ı ı inci sahifede) 
menim ıalihi:yetim dahilinde deiil
clir. Bu, ancak hükümetin rey ve luı
rarile ha!Jolunacak bir ittir." 

Diier taraftan, bez. zevat lstan
bul Limanında itfiyen muhtelif va
pur prketlerinin de tevhidi pek ınu
vafdr olacafııu ileri aürınektedirler. 
Sadullalı Beyden bu husu•taki flk. 
rini de sorduk. Dedi ki: 
··- Tevbitıen mekaat, tarifelerin 

hüınü tanzimi ;.., bu, ıimdiki i<'lıil
de de mümküıı.dür. Ada'dan köprü'· 
ye ırefen bir Boğaziçi yolcusu me
aeli. ıs dalıika oonra Boi .. hare
ket edecek npur bulmalıdır. Ayni 
ıuretl<ı Boğazdan köprü:ye ırelen bir 
ada yolcu•u ela çok bekl-.den di
ier bir vapurla adaya gideı.ilnıelidir. 
Bu, hem mümkün, beın de lbun ve 
halkın ihtiyacına muvahktn·. 

Nitekim birkaç aenedir, Seyriıe
!ain, Anadolu ıimenclifer idareaile 
anlapruı, vapur ve trenlerin hareket 
aaatlerini biribirile telif etmişlerdir. 
Ortada bu miaal varken bunu diier 
vapu•· firketlerile bir anlqma ıelr
linde teımil etmekten ba§ka yap11-
cak fey yoktur. Geçen aene, beledi
ye, lıunu temine te§ebbüs etti. Şir
ketlerin birer mümeasilinden mürek
kep bir komiıyon toplandı.. 1 dare
miz namıı. itletme miidürii Bürha
netıüıı 8. ia iftiralı ettiii bu ~ 
yonun mettıiai, muleaef yalnız bir 
içtimaa -.ı...,r kaldı. Bir ılahe 
,aiır.ılmad1. Jdaremiıı, tarifeleri te
lif isin her luınır' 1ıi-r anlaımiya bu 
_ ...... dır. 

Yahuz, tarifelerin telifi ......... 
meseli. Adadan Yqilköy'e, E;yiip'ten 
Penclik'e .Jufnı vapur bulunacaJ,; 
demek ~dlr. Bunu tWn, azim 
maaraflara miitevaldaftır. 

Se)'J'İMfaia, ŞiıketihaY"7e ve 
H-!iş ıirlletinin doinıdan dainıya 
tmucli ;.. daha 1.u, bir meaeledlr. 
Bö:rle bir tevhit halinde flipheaia 
üç muh..ıif miiea-in ifleıme, ı. 
Yazmt, f-. hukuk, idare mecHıl, 
malüna fabriu ve emaali tet
lı:iliıtları birleıeeek n memur • 
dedinclen haylı tuamıf temin edile
bilecektir. M-ıi, Seyriıefain'in b.a
ırünlril tqlıilitını bir az talnoiye ede
rek limanda bütün aeyriiaeferi temin 
mümkündür. Bu it te yelnnı Seyriee.. 
fain'in hallecleceii işlerden değil-
d• .. .... 

Hindenburg'un 
namzetliği 

BERLIN, ıs A.A. - Kyfhau•e
bund iımindeki aaj cenaha ınenıup 
büyük Hbık muharipler cemiyeti, 
dün Berlindc alctetmiı oldufu bir 
lronferanıta uzun ve çetin mÜ2alı:e
relerden aonra Hindenbourıı'un nam 
zttliii lehinde re:y venniftir. 

Kyfluwaebund'un merkez rcıiti 
caneral Von Horn, bu ..ı..h reiıl

cumhurun ı>ezdina sicle.-dt lıu lıara
n miitarUnileybe iblai edecektir, 
Binaenaleyh, Berlin belecli7e niai 
M. Sabın'ın ri:yaaeti rutında lıulunm 
n Hinclenhour1'11n DIUlmetliii lebin 
de t.kril>en 2,300,000 rey topla.ıot 
olan komite -.una mumaileyh ta
rafından yann öfleden sonra yap1-
lacak t•klifi maretalin lı:ahul ebneai 
artık fÜpheden i.sade gGrijJınekt,. 
clir. 

____. ---
Hindenburg ve komü

nist Thaelmann'a 
BERLIN, IS /\. A. - Hinden

bourıı, Al'"""' rei,icumhurluğuoa 
namutliğini koynı•iı kabul etınİ!
tir. Muroaileyh, ilk intihap devreain
deı komünist Thaelma;ın ve kat~ su
rette olarak Hitler'İn rekabetile kar
~ıla§aaktrr. 

M. Hitkr, bu halta arfında iın
peratorluk ıneclisinc Brunıwiclı hü
IWmetinin fe, kalide m.....ııtıaaı ol._ 
rak tayin edilmek .uretile Ahnan ta
INiyetini iktieap edecektir. 

Berlin Iİy••İ mal>afı1inde iki cJ.. 
m intihMa ıniiracaoıt ec1a.._m;,. aa
ruri olacaiı ...., ı.kat Hinclen ........... 
un mu~.fyetiu.İA fÜpheaiz l.otu. 
dufu ümit <-dibnektcdir. 

Kin 
Trende hiçbir siyasi plısi~t bu

lunmadığından &uikast faillerinin 
tren baııda.k fourgoda kıymetli 
bır ganımet bulmak ümidine kapıl
mış olmaları muhtemeldir. Fiıvaki, 
geçen mart ayının ııekiz!nde ayni 
yol üzerinde yine böyle bir 6uikast 
yapılmış ve iki şahsı şefdctreni kö 
mür anbarına tıkadıktan sonra ma
liy.:ye eit kaııayi atırmışlar idi. 

yaprlacak olm Franaız-İngiliz mü- tiincliki t~lrlatla bin lira ma:.ılı en 
zakerele.r;ıe, Frwnıllz-1 tal yan mü na- mütt!fıuaıı bir ilı.tısatçı ı•tir•rk ge-
adıetlerine muallalt olduğunu tah- ne fayda vennez. İSTOKHOLM, 15. A. A. - Gor-
min etmelıt--''•, h b tcbarg"dan bildiriliyor: ikinci ve 

Tahkikat devam e1ııı>(tkedir. ... --

...... Botu boşuna er ııy ütçemize 
B 150 lir~ za-· verm•• olaca"-:ı. 300 ücüncıi ltatl .. rı )'llıllan ve enkazı al-

u gautc, Franea-Büyük Brit:ın- ~ · ~ "' '" da '-·'! b·· ... d .. rt ·ı '-lira ınaa~la getireceğimiz iktıoat•• tın uy'"" a ..... nan ° at c ...,. 
ya mukareneti arzu~unu.n Lozan ,.. lan evi bu suretle berhava e<kn a-bizim işimize yaramaz. Çünkü lıeT-
konfer~ns~ alt aon bcyanatlada iz ırün önün~ yığıl.ıc..-.lı bh· sürü evrak dam, boşamış olduğu karısından in
har edılmı§ olcluğuna şüphe etme- ar~sında boi{ulup ı..lacal<tıı·. Şi..-ııdi- ' tikam 3'mak istcY"n bir koca.dır. 
melrtcdir. 1 ki vaziyet.: ~;:,. 0 iktııat işleri hizmet Şimdiye kadar üç na'ş çıkarıl-

"kala al · k h mı~tır. Zev<:e, yalnız yaralanmakla 
Ekselılyor gazetesi de devamlı çi vesı ı-ı. tına ı"?"" ~t?'a • a- J:urtulmu>jtur. 

bir MI •uretinln bu.lwımaııı k•n ya- mallan:ı tayın,. becayışlenru yap- Bir dıvarcı olan katil intihar et-
• . • r malı, haftada bır defa elaneğc n:ırh . . 

pılan ltılAfın mütckabıl uzlaşma koynıakhr. Bunu i•e •rrndıuı yeti- mıştır. 
ınaksadile aarfe-d.iılen gayretleri iı- fC1\ bir müdür yapabilir. 1 ml!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!-

Valan ciaya müsademe • hadeyı.c.diğini ve bu itil4fın tami- Muavin Nuri B. tekrar makam 
rat muade!csinl fimabaat F'ran91z- nanuna izahat verdi. Bilaha~e, mu
İngi.liz noktai nazar yollarının a- tehaoıatan sonra teşkilat da yapıla
raycrindc tesis eykmi' oldujtunu cağım söyledi. 

Filı;rya pLijı uJ.k,nc! kı mazbatası 
okundu. Eksik olan çocuk bahçeai 
işinin ve plajm tahmini beobınm i
lavesi için miilkiye, ikbaat ve bütçe 
enciimenlerinden mürekkep muhte
lit encümende tekrar tetkiki karar
laştırıldı. 

VALANC1A, 15. A. A. - Kili
<.deki bazı dini eşyanın ve bilhas
~ mulıteşem bir sa...,t eseri olan 
dhrabrn tahrioi dolayisiv1e Kato· 

ikler, Valinin Sarayi örİUn<k bir 
ıümayiş yapmışlardır. Polis, bun· 
!arı dağıtmıştır. 

Katalikle.c Cümhuri}·ctçilcr a<a· 
sınch bir miısadem•. de olmuştu~. 
Bir çok kim. kr de yaralonmıştrr. 
Ba.ıı tevkiffl't iı:ra erli. tstir. 

tevide1lemektedir. Sigortacı Hamdi B. söz alarak 
dedi ki: 

M ht ı 't hk J d - O halde telditin eılıabı mucibe
U e l ma eme er e ıi timdi söyleniyor. Deminki esbabı 
Mubtdit Türk - Yunan hakem mucibe ile •imdiki tu.at te~kil edi

mahk~ıneıinde bu8Ün ve ııerıeınbe yor. Neticede makanı.lan izahat alın 
günü, Türk - lngiliz mahkl"lnffindo mak üzere meıelenin tehiri miizake
de yarın müteaddit daval .. r »Üy<t e- resi kabul edildi. 
<lilecekı; l\'!utrnkiben muhtelit en.cümenin 

Miiteakıben Mecidiye köyünün 
tehir hududu dahiline almınau hak 
kında mülkiye encümeni mazbatan 
okundu. Ve kabul edildi. 

içtima çartamba günü t< krar lop 
lanılnvk üzere dağıldı. 

Iranla aramızda 
Halledilecek 
~..:esele kalmadı 

(Ba;p I jaci sahifede) 
de Murat Beylerle İt Bankuı 
ve Milli Reassurana ıirketi erki. 
nı tarafından samimi bir ıuret
te ka11ılanmıtlardır. 

Bize verilen mal\imata ıöre 
Mahmut Celal Beyin Jnuı MYa 
bati, iki memleketin iktııadi ve 
ticari münasebetleri noktai na
zarından çok faideli olmu9tur. 
Celal Beyin kanaatine göre her 
iki memleketin ihtiyaç ve men· 
faatlerine tevafuk eden ve bir
likte başanlmaıı mümkün olan 
bir çok işler mevcuttur. Harici
ye vekilinin ıon seyahati, kom 
fU memlekette çok iyi tesirler 
bırııkmı§, gerek hudut mesele. 
leri ve ıerek küçük büyük bazı 
ihtilaflar ve bilhassa ban anuı 
nn tahrikab yüzünden hisıl o
lan Uıfialler, son temu ve siya 
retten ıonra ~men zail ol
muıtur. Bugünkü İran, yeni e
ıular dahilinde inkitaf yolunu 
tutmut, Şahın yükık idar ve bi 
kimiyeti altında tedricen yükad 
melı:te bulunmll!tur. 

Mahmut Celil Bey, Moıko. 
Yada da ayni ıamimi ve sıcak 
bir ıaubabbetle karttlandıklan. 
nı, Rus dostlarıınızm Türklere 
kutı büyük bir ıevgi beıledik. 
lerini ilave etmitıir. 

lzmirde 
Tevkifat 

( Ba~z I foci sabii~e) 

le llnıJıim ve llwabimin zevee•i Me
lih.at. hemtireai Makbule, anneai 
Melek Hanrınlar yablanmıtlanbr. 
Yakalananlar anımda tütün amele
ıi olan birçok kadmlar da bulunmalı: 
tadır. Maznunl•rdan bazılarınm ev
lerinde yııpılaıa tabarriyatta elde celi 
fen mühim veaaik komüniıtlerin 
Türtdye faaliyet merkezini meyda. 
na çıkaracak mahiyette lıulunmftkta
dır. 

Zabtta çok ketum davranmakta
chr, Nezaret altına alınanlardan bım 
lan tevkif edilmittir. Kadmlanlan 
tahli:ye oJu...,.lar vardır. 

/st•nbulda da teflki/tıt 
gapıl•calc mı? 

Komüniıtlik meıeleai hakkında 

burada (Vil&,et Ye poliı mehafilin
da) ,...uğıınuı tablrikatta fU eeftlll 
alddr: 

"- Gauteı ... .ı. ırördiik. Buraya 
bir it'ar valai defildir. V.ı.i olu,... 
>caıı.n. ıröre lııareket edilir. Re'.
lıir tahlıikwıt yoktur." 

" Tahdidi tealihat 
l konfer.ansında 

CENEVRE, ıs A.A.. - Taltdidi 
toılihat konfenma• bfrroau, tıa meaa.i 
nilı seyrini takip etmelı; üzere buırün 
öğleden oonra toplanm1fbr. 

Bi!h .. oa Almanya'nın istediği gi
bi birçok memleketler hatiplerinin 
söz oö:ylemek i•teyip iıtemediı.ı....i 
husu•unun anl-ıılmaaı menuu bah
sedilınittir. 

Böyle bir uaul, umumi •Üzal.ere 
nin uzayıp ıim-iııi intaç edecek
tir. Şüpheaiz büro, buna t.iheklıin 
mini Ghnak Ml•J e celrtir. 

Hindiatanda tevkifat 
LAHORE. ıs A.A. - Dü. -

JıaA Peıa- ...._.ca- ,_ t 1 -..;, ............. "* ...... s... 
dul Sinırll, She •- ._,.on ı * 
tevkif -edilerdı 1 .._ pdorilmit
tir, Jlqale'li .r 13 un riiea••n 
MnGna Kemal Eaat, M. Sinch'ın 
yel'İne konpe reialiiine tayin edil
miıtir. 

KEŞMiR, 15 A.A. - Kolti ve 
Rajouri ebaliıi anamda bir neiıız., 
pleyan hüküm ıiirmektedir. Bura
larda l>ükumet kıanetlerinin İa:yanı 
baıdırmıı olduiu zannediJiyor. 

Müslümanlardan mürekkep lııir 
ırruP, Dhaniae kasabaama hücum et. 
mittir. Mültecilerle beraber bir müf 
reze polis memuru kaaabayı müdaf•
a etıniılerclir. Poliafer, atq llÇtlllflar 
d .... 5 maktul vardır • 

M. 2 T ahtelbahirinin 
çıkarılması tehir edildi 

LONDRA, 15 A.A. - Porda
moutb'cl.n Tinıeı pzeteaine ı.ilcliril 
diğine röre M 2 ıabtelhahirinin çı
knnlmıuı için yapılan ameliyat t• 
hir olunmuıtur. 

Dalgıçlaı·ın içinde çalıfmakta ol
duklan Tedwordh vapuru ile Moo
d11lo tahlisiye ıremİ•i üıaülbarckde
rine :ıvdet etmişlerdir 

Sun'i tedbirler 
Ve şeker piyasası 

(Başr 1 iaci sahifede) 
Trakya mıntakuınm ihtiyacı i. 
çin ayırdığı tekerden bir ınikda 
nnı daha piyuaya çıkaımış ise 
de bu mikdar, talep ve ihtiyacı 
tatmin edecek kadar olmaclıfm 
dan fiatlerin yükselmesi ihtima 
Ji daima mevcuttu. Bu vuiyet 
karıısmda Utak fabrikumın 
tekerlerinden iıtifade edil-i 
dütiinülmüt ve bu fabrikanın 
kendi ihtiyacından fazla olan 
tekerlerinin İıtanbuJ piyaıaaı. 
na yetittirilmeai huıusu temin 
edilmittir. Utak teker fabrika. 
11, esas itibarile bu karara var
mıştır. Binaenaleyh bundan 
böyle İstanbul piyasasında ki
fi mikdarda Utak fabrikasının 
~kerleri satılacak ve bu suretle 
şekerin fahi, ıurette yükselme.. 
siııe mini olunacaktır. Ancak 
Uşaktan buraya eşker sevkinin 
İcap ettirdiği fazla masraf, tabi 
atile fiatler üzerinde de kendi. 
ni bir mikdar hissettirecektir. 

Bizim tahkikatımıza naza. 

ran ıüınrükte üçyüz vagon ka
dar teker ıtoku mevcuttur. Bu 

tekeri getiTen tacirler, şekerin 
ihracına müsaade için huldlme

tin ınavafakatini, rica etmi9la-. 

ae 4e bükdmet icil ve kat'i bir 
2aruret ıöımedikçe kontenjan 
eaaılanna aadık kalmaia karar 

vermitıir. Fillıakika buaünkil 

vaziyette henüz böyle icil ve 
kat'i bir zaruret yoktur. Diğer 

taraftan zannedildiğine göre 

bazı kimseler milli fabrikalar. 

dan aatın aldıkları tekerleri 

ıtok halinde muhafaza etmekte 

imiıler. Maksat, iletide fiatler 

yükseldikçe bunları piyasaya çı 

karmaktır. Herhalde yerli fab.. 
rikaların ,ekerleri bitmeden ve 

hele ötede beride stok teker bu 

lunmadığma kanaat gitirmeden 
hükilmetin kontenjan esumı 

bozacak bir karara varması 

tahmin edilmiyor. Bu itte hal

kımızın da bir vazifeıi vardır. 
Bugünkü vaziyet ve ihtiya. 

cımıza çok uygun olan konten. 

jan politikasının muvaffak ol
ması iı;io halkımızın da yardım 
etmesi lazımdır. Bu yardım en 
evvel istihlik mikdannın azal. 

tılma11, Utak ve Alpullu fabri. 
blan tarafından teker fiatmın 
yübelmemaiı için alman tecl. 
birlere riayet edilmesi, alika
darlann fazla ıtok yapmak he
•eaine kapılmamaaı ıuretile ya 
pılabilir. Her halde yapılan he 
•aplara göre milli fabrikalar 

kendi mevcutlarile ıeker fiati. 
nin fazla tereffüüııe meydan 
Yermekaizin vaziyeti idare ede.. 
bilmeleri mümkündür. Esasen 
dört bet ay sonra da yeni mah
sul, idrak edilecektir. 

---··-..----
Bir Yunan vapuru 
Karaya oturdu 

ISTANBUL, 15 A.A. - Karade
niz Boğazı metlıaline talıriben 00 
mil meufede Rumeli Miıiliode ltne
llda nıevkiindo Hkiz yüz ton hu1ııa
lıat yüldii Ywıan lıandırah EYaDge
IM N .... iw vapoına tiddetli fvm. 
n tipi dolayıatle lıa:ralanı prpwalı 
nıhneclar ......... lıataıak telıilreU... 
clenn lıartulmalr için Pinuda Jlma-
11111da kaptam tanlmdan lrama otur
tufmuttıa1'. Tiirlı gemi lnırtmme ~ 
ketinin Saar tahl;.ıy.ei .ı.tıal -
halli lıazaya ırilmit Ye kuıUnDa • 
...ıiyeaine batlaıruttır. 

lrlanda'da iki cinayet 
DUBLIN, 15 A.A. - Sabık par 

laınento azasından Ye önümüzdeki 
intihabat nıımzetl.-inden M. Rey
nolda ile bir poJia hafiyesi, FoUiefd 
de ı eHherle itfif edilmifte.llr. Po
liaçe ıüphe edilen bir tahaı, cinay• 
tea hiru ..,..,.. teYlıif etmişlerdir. 

Fransanın harici 
ticareti 

PARIS, 15 A.A. - K.anunuaani 
içinde ithalat 2340 ve ihracat 1806 
milyon fraaktan ibaret bulunmUt· 
tur. Bu miktarlarda 1931 lı.inııoııaa
ııiıine nazar .. 1445 ve 765 mily-
luk bir tenakuı ve harptea enelki 
aon tabii aene addolu1111n 1913 kanu
nuaaniıi zarfındalıi ithalat Ye ihncat 
yelı:Unlanna nazaran 1630 ve 1388 
milyon franklık hir lna:yüt •rdar. 

lnhisarların 
Nakli 

(Bap I iaci ulıifede) 
Aıım, biz İnlıİ8an umum miid 
Mehmet Ye l>ıırut inlıiaan u1D1Dn 

.türü Liitfil ~wdea miı" re1ı1.....ı 
lan bu komiı:yon dün ilk defa o 
tütün inhlaarı um-. müdürü H 
rii B. ,_dinde toplanmqtıl-. D" 
içtimada raponın he:yeti umumiy 
üzerinde ihzari ıurette müzak 
we:ır- etmittir. Komisyon bu 
tekrar toplanacak ve bu hafta ao 
......... ~ Uon.le çalııpıj 
tir. 

Teftif lıeJeti reialori _. 
raponı. inhiarlana lıazı luanıollaıj 
nın birlettiril.elı Ankua',. 
!erinin -• itibarile aleyhinde 
muılarda. Raporda mudafaa 
noktai nazara ıöre, inhiaar ida 
ancak pİyaaa ve ticaret merkezi 
lıtanbul'cla hükümet ve hazineJ 
nafi olahilirler. lnhisarlann mev 
tetkilib111 parçala:yarak ıufıel 
bir lwnunı Ankara'ya nakletmek 
diğer bir kumım lıtanbuPda 
mak idari ve teknik nolıtai nazs 
elan doiru ırörülmemektedir. 

Raporda bu mütalea ıerdedildi 
ten ıonra inhiıar idarelerinin mu 
ka Ankara'ya nalıli arzu edildiği 
dirde, bütün tqkili.tile 1rill • 
nakli daha manfılı: olacafı Ye 

halinde naldedilmedifi tıılıdircle 
nun tM:..i Ye telaıik noktaı au-a 
d• ı..zı zararlan mucip 0 L, r 
)'an <ıdifıınitt;r. 

a.. nıporcla aerdeclilen mijj"" ~· 
knt'i mabiY"'tte deflldir. Bu 
ikinci dereeeoi., tetkike Ti EZ 'ff 
hisar lct.rmri mııum müdlirle • 
müreldrep komia7on bu ı.-.ta 
lıİr karar Yeretelı ........,_ İ 
lar .,.. Cümrilıler -ııiletina p 
reeelıtir. 

Amerikada içki isti· 
yenler çoğalıyor 

HA VRE, 15.. A. A. - Ameri 
<la hlr tıodru vazifesi ifa C'derek y 

onııda Los Angeles ve V....ı.ing 
darülfihlllnlarında baş yıe botun ce 
.rahi.ai hakkında dualer -.ıerc11ek n 
det emıİ§ olan ~mıfeMCUr P<ını: .... ~ 
avdetinde içlrl ınemnuniyıet ihak 
da blr takım suallere maruz lıaJ. 
mıştır. Zira miima.ileyh, §arab 
mcmuiyıeti tıbbı komitcsjnin r()is~ 
bulıuımak:tadır. 

Pro!esseur ckmiştk ki: İçki 
nuiycti aleyhindeki hareket Amc
rikada gittikçe kuvvet peyda et• 
mektedir, yakın bir istikbalde ka
nunwı tadi 1 edi.lme..i muhtemeldir, 
fakat bemtn şimdi değil. 

Birçolı hüki'ımctlerin ayan mec.IJ.. 
•indeki temsil tarzı, hal.km lıisya
tı ile Jr.anuni miimea;Ucriın hiMiua
tın arasında hakiki bir talil: vuku
bulmaaı &'ibi pıip bir neri.cc tevlit 
etmi§tir. 

:Meali aııcak 80,000 nufuau olen 
Nevada hükUıneti, 13 milyon mıfu.. 
au olan Nev-York hlik6meti ile 
ayni siyasi ..ı&bi~ ealı;,p bulım
ıınalrtad1l'. Nufmu pek çok oı... bir
fok bükGmctler, içki mannuiyeti a 
leybindedir. Adet itibarile de olsa i
:yanm reylai .-ınnoiyet lıelıüıııte
dir, balbolri Aınerilıa ınWetinin mil 
him bU ekııeriyoeti içki nıcmnuiy~ 
lramutunu tadil etmek i&al'W"etini 
hi&sey !emektedir. 

1935 aeneaindc eak«iyetin Juınu.. 
nun yeniden tetkikine taraftar ola
cağı ümit olunabilıir. 

Birçok ku~tli birlilder vücude 
getirilmiştir, buınların en mühimi 
içlri memnu.iyeti alcyhin<leki ft
dınlar birliğidir. 

Rcisicürnhur, ahiren söyle bir 
söz aöylenıiştör: 

" Amcrikada içki mcmnuiyetinı 
ortaya çıkaran kadın!ar olmuştu.r,lıu 
m<!mnuiycti yiru: onlar lıaJ.duıııaılr-
1.ardır." 

Saint Pierre kilisesinde 
ıüpheli bir paket 

ROMA, 15. A. A. - Dün altıpun 
Saint Pie.rre kiliııeıü kapatılacatı 
nnada lıiliac hizmetçilerinden biri 
Pça üçüncü 1nnoccnt'nin mck;ani
Dİ tezyfo eden arslan hcylrcll<:rin
den birinin yanında aon derece .. ,1]', wheli bir paket buJmuttur. 1-
çioıı.de ne olduğu anlaşı.laınıyan bu 
paketi Papalık Jaa.darnıalan yeni 
Vaticane .i.ı;tasyonunun karJı ında
ki çeşmeye atmıştır. Hiçbir hadiee 
olmamıştır. Bir IUİ lııa.at mevzuu ba 
hi• oltlfl olmadığı ıüali yan gô
rii!metkcdir. 

Bu eon &ünlerde Saint Pierre ki 
liaeeindc birçok muaaim yGlpdmıt 
olduğu.ııda..-ı bec türlü ihtimaller h 
tıra gclınckWdir. 

G.:çcn ya.tda yine böyle bir pa· 
ht bulunmuş ve naklediJmiJ o.!du
iu Belvedc:re "c yakın bir çayııııla 
biT kaç ma eorıra i.lfiliik etımş 
tir. 

Köstencede tcvkifat 
BOKREŞ, 15 A.A. - Rom; n}a 

emıüyeti umumiye idnreli. KöGt rı .. 
ee'de bir komiiaiıt tetlülatı mey • 
na çıkannı•tn-. 6 komü.aiıt tevkil e
clilmittr 



=--- • - ------

Halkevleri T eşkilab 

C. H. F.nın en yeni ve en mühim bir 
hamlesi olan bu teşkilatın program 
ve talimatnamesini neşrediyoruz.. 

Heyecanlı 
Bir dava 
~ARİS, 15. A. A.- Matla gaze· 

~nden: M. Paul ımc:our, Caniye
ti akvamdaki müzalreceleri bi.rden
bir~ bıırakarak Surey'nin A.syayl 
Sugrada olduğımu istinaf mahko
meainde iddia c<tmig olan M. Mille
rarı.d'a karşı bu kıt'anın orada ol
madığını iddia ve i<ılıat e1ımck için 
Pari.s'c gelmiştir. 

Muhabir mektubu 

Samsun-Çarşamba 
hattı Terme'ye 

kadar uzatılacak mı? 

Tarihi Tefrika: 53 

Sabatav Zevi 
Nlllcleden: R. iV. 

ffer sabah deniz kenarına 
inen bir kafile ! 

(Dünkü nüshamızdan mabat) 1 heyetince de tenvir ve 1awiyede 
4 - Köylerden gelen 1ıedavlye buJıunulu.-. 

mllh'aç çiftçilu ve &i.lelerinin ıelıir Ç - Bir Jclltllplıamye bir eı=in 
ve kasabalarda lıa.rmdxılmaııı w te ayni nüshaaı taaddüt ettiği zaman, 
dav.ileri ve faki:r lgçücr ve aileleri f.a:ı.lalaııla k~hanede ebik eser
bakkında ayni yardımda b<dıwyna ler, müadili otemın ~k şartiyJe 
.,azife ayrılır. değiıtiriliır. 

Filhakika 11<>n ııene·ler .zarfın.da 
Berut'ta vefat etmiı bir Lübnan'H 
iki oğluna 150 milyon bıraktığı 
hal.de 4 kızına hiçbir şey bmılı:ı:ııa,. 
mıştU'. Mezkur Lübnan'h, Fransız 
·tabiiyetini iktiaap etmig olduğurr 
dan dolayi 4 kızı Fraruıız veıaset 
kanııııundan istifade etmek i9temit 
ler ve Par>ateki biraderlerini mah
kemeye oelbctırJglerd.ir. Mahkeme
de mümaileyhımanm vekili eabak 
relacümhur M. Mi.ilandır. Ve mab
ı.cme kendiler.inin tezini kabul et· 
miftir. 

Bu hat bir 
,Jhn 

zahire ambarımız-a 
akıtacakbr .• 

Sabatay'ın arkasına böyle sabahlarda bir 
kafile takılır ve onu seyrederlerdi! 

Verilen müsaade üzerine Sa 
batay ile adamlarından her aa
bah küçük bir alay tetkil ede
rek hapiıaneden dqan çıkarak 
deniz kenanna gelirlerkm so. 
kaldara halk toplanıyor, merak 
la bu kafileyi aeyrediyordu. A
layın arkasına takılıp gidenler 
de arttıkça artardı. Sabatayı 
takip edenlerin bir kınm "Me. 
aib,, e inanan yahudilerdeıı bir 
kısmı aleyhtarlanndan, bi; kıı 
nu da bu alayı seyrederek eğle 
~!erden mürekkepti. Sabatay 
aoguk haYada denize girerek u. 
ZUıı müddet kalıyor, bu suretle 
yıkanarak mukaddes bir riya
zet vazifesi yaptığına kani bu
lunuyordu. Sabatay Zevinin a
leyhtarlan her vakit gürültü çı 
lc:armağa hazır bir halde frnat 
arıyorlardı. Nihayet sadrazama 
müracaat edildi, "Mesih,, ile a 
damlarm.ın her sabah deniz ke. 
nanna gıdeı-ken muhafazaları i 
çin hükUmet tarafından müael
lih bir kuvvet terfik olunmağa 

r~ d~ğildi. Bir çoiu da "Me
sih,, ın kendisini kurtannaaı i
çin neden bili br mucize gi>5-
termediğini soruyorlardı. Buna 
kartı "Mesih,, İn adamlan ta. 
ra~dan verilen· cevap ,u olu. 
yordu: 

5 - İş.aiırJ.er.in iş bn.!nwerına o.- d - Şahat kütilplıanel.ecde bulu.-
lillet olunu.r. nup okıutulmaaı:nıda f.ayda görülen 

6 - Şube bütün bu vazifelerin kl~Lar iğreti &lmabllir veya müna 
y<ııpılabi.lmesi içıin varidat meaıbala lıi.p bede!Jorle lrira.lanabilir. 
rı arar . .Bu malıısatla mümal{> u.- Şıme, milli hanu be91iyeeelr -
marı ve fırsatlarda mahaıllia icap.arı !eri ziyadtde!tiırmek w mümkün ol 
aa uygun müsamere wya tcoeıı:zülıı dufu bıdar her dlmrede okuma -
1er terti.p eder wya ettirir. kini ıryıandmnak için mümkün ve 

6 - Halk Dcııahanoleri ve ıtu:r. münasip olan bet' <tıedbirl aJac:alrtrr; 
Jar Şubesi. Umumi idare heyetince tavsiye olu 

1 - Hal km aeviyeoıl.ni yUıı..elto- nan kıitap ve gazete okuyucWannm. 
oek her türlü okıutına ve yedştimıe artmasına gayım edec>ektir; kendl 
h:-.eketl~in ~!er.ley~ cenJtleme- bqlacma lıiıtaıp ve gazete almayanla 
sıru tıemın ve ılıımaye mabadlJe beır rm bu aczwsunu JU:ournunda müşte· 
Halk.evinde bir (füıdlı: deı,.lıanesi ve rek alım çaı:eleri buJarak ttn•ime 
ı.ı-ıar fube9l) açtlacakt... çalqacaktır. 

2 - Bu ~ube mahaJJI idarel...,).e Şubeler, ne g:ibi ne§riy.ata lbti-
belediyelerin ve husuel 1ıeşebblla er yaç duyduWarı haldnndıı.ki mııtale· 
babının : alaruıı caporuannda yua.caldardır. 

Okutup yaz.dumak. 3 - Klitüplıane""' Okuma Oda-
Ecnebi lisanı vıe feıı Qecıaled ver !arının idarui. 

ınek. Her kütüphanede bir fibrist tu-
San'at öğretmek. tu.lor. Fibriat, kltabm k~baıne 
Ameıt hayat bilgileri talim et- numarasını, admı, nevini, kaç kiıtap 

mck.. . , veya kaç el.it olduğuaıı, y.zanın .. 
.. Gı~ ferdı takviyeye matuf tefCÔ dmr,. kaç sahif.e oLduğ>unu, ınerede, 

bu91eriıni yakından ve aailam bir a hang:ı matbaada ba.ılmıt vıeya yazr.I 
!IAka He takip ederek inenl.lecı ııe- rnış _bıalu:ııduiunu, teberırll edllııiit
küde çalışmalaırıııa vıe isten.ilen ne- sc kınıin tarafında:ıı ııebe«ll <Od>lıdi· 
ticeye vaırma.lar..,.. yardım eder. ğini, ayni zamanda eeel'İn bir husu 
Teknik ve ibtiAs ve mektıep Jounı.. •t n~fı vana onu bildirir. 

t:sir Çinli, güzellik 
krahçesine qık 

PARİS, 15. A. A.- Macar gaze
teleri, 1931 senesinde Mis Macaris
tan ilAn edilen Matmuel Snc:a 
Lan.pel'in. ab.iıren Nis ,ebrinde 
Şangbay'm ipek tacirlC'l'ioden çok 
zengin bir Çinli ile tanı§mII oldu· 
ğunu yazıyorlar. İki genç araaında 
hemen bir muaşıka be§l•mıı ve Nia 
Macariıtan'ın valideei bir lııdivas 
talebi mıı.woeı-inde kalmqtx. Gıi 
sel kızan val.ideli IDC9Cleyi derhal 
zevcine bLldimıit ve telçafla ııu" 
vahı almıttır. 

" Şiddetle reddediniz, Şaıı.ghay 
,ehri bugünler.de ikameti çok tıehU
kcli olsn bir maha.!dir." 

SabJJ demJryollarıada Teke iatasyonu - tıe/Ui nokt.ısı 

ııayeoiade mücadele mü o mir olabilir. 
Diğer hükumetlerde ukerlik dahi 
ba h&fCnlt mücadelesine ittirak ey
lediklerini iıittim. 

Ticaret mektebi bllfladı. 

- Ne demek?.. Daha naıd 
bir mucize iıtiyonunuz? •• Sa. 
batayın bili sağ kalabilmit ol
ma11 herke.i ıatırtacak bir mu 
cize değ" ·eli ? u mı r .. 

ları açtımıağa biJ!ıııasa ehemmiyet F•hrist, kütüplıaııeni.n de demir· 
verir ba§ defteridir. vıe bk nüahuı: fı.rlı:a 

3 - 1:fa11u:vlcrinde bu bilgi mü- idare. heyetinde bulıundunıluır. Bq 
esscse:lermden mümkün olUS& hepsi ka nushaları çıkttı.lerak isteyenlere 
olma.zaa birkaçı açılacaktır. verilir. 
. ı::>enı ~ kurslaroa vatandaşların 1 Her kitaıını Uzuine fihriatlıeki 

fı.kri &C'V'lye vıe tah&il derecelerine numara yazılır; bu numara g;uıete 
g.ore oıw.r.k, tarih vıe yurt bilgile- ve mecıı:nıalardan devam e1melote o 
111, medeni biılgilu, ecnebi lisaru, !anların yalnız eldeki ilk aiiahala· 
hesap, muhasebe usulü ve makine rına konulur. Kita,p.!al' bunun li%Cri 
yazısı gibi hayatı akzanmak ıiçin ~ ta911Ü ahı.mıc. 

R.oMe uğrıy1111 nıpnlı aııllfllan 
Jııeı>dWn.i mağiU.p addeylemit .,.. it
lerinin tesviyesi için acilen Şang. 
hay'a azimet ey.lemigtir. Pek yakııı 
da avdetle Budapeşte'de ikameti ih 
tiyar edecektir. 

SAMSUN r Çar!"nlıa ve Terme 
kazaları.., Samsun' a çok yaldqbr
~t olan aahil demir yolu, viliyetia 
~~t ve ticaret i.leıninde büyik bir 
11ı~taf huıule ıetinniftir. Bu bayır 
lı 11" t~~s eden ve 25 sene müd
detle •ınti:t'4lZ mukavelenamesini ak 
teden Canik meb'usu Şükrü Beydir. 

tak
-----'alri tan.hi ceer ve abidelıe- ,".'eınli zadeler bu it için (250,000) 
-ınu ""' sermaye koyarak müeuİI olmuı 

rin iyi muhafazası b.uswıUnda ala- 11~· Deıniryolu 926 senesinde it· 
kadar reemi ma\camlaırı tenvir eder. emege batlanuı ve bir anonim ,,,.._ 
Bu aerJerin ınuııafazası maksad.iy ket halinde deYam eylemekte bulun
le teşekkül eden hwıutıi cemiyetlb- muıtur. 

Şebrm en maruf caddesinde ve 
bir bahçe içindeki bu mektebi ziya
ret eyledim. Miidür Hikmet Beyin 
ıuurlu iılareaile temayüz eden bu 
mektep lkbsat Vekaleti tarafından 
(1926) da teaiı ve iki sene sonra 
Maarif V ekilletine devrolunmuıtur 
Mektep nebaridir. Ve müddeti taİ. 

Fakat "Mesih" e iman eden 

ler onu yalnız böyle her sabah 

deniz kenanna gelirken gör. 

mekle iktifa etmemeğe başla
mı§lardı. Nihayet tekrar sadra-

Sabataym adamlan '-ıdi. 
siu.in paditaba "Mesih,, oduğu 
nu. aöylememit olduğunu iddia 
edıyorlardı. Maamafih ne olur. 
ıa olaun Sabatay Zevi etrafın. 
da söylenen ıeyler "Mesih in 
tara~arlarile .ıeyt;tarlan ;r ... 
ımcla~ ~ünabtalar ıenifledik 
çe ııenıtliyor, Sabatay Zevi me 
selesi de bu auretle gitaide e. 
hemmiyet kazanıyordu. Bu. 
nun sonu ne olacaktı?. Hapiaa. 
nedeki Sabatay Zeviye kim ol.. 
duğunu, yahudiliği kurtarmak 
iddiasında olup olmaclığ1t11 sor
salar belki buna cevap olarak 
gene eskiıi gibi ıadece: 

- Ben Kudüsteki yahudi fu 
karalanna para toplamak için 0 

radan oraya dolatan bir adam~ 
dan ba§ka bir şey değilim!. 

re muzaha,ret eder. K< d t 
B) Ha)k.evjnin bulunduğu yerde u re • rekabet, kon/ör 

ıil dört ııenedir. Mevcudu ıs kız zama müracaat edildi. "Mesih Cevabını verecekti. Lakin 

fay<ialı olen demler m- w usul- Kütilphane ""' okuma odalarına 
lcri. dai-resiınde öğretilir. ayrı bi.r dolap dolduracak kadar 

..-ııl müaeler varaa onıları ~in- ~attın &enitliği 75 santim ioe de 

.ıeıtirmeğe, eloailderini tamamlama- &°!"t. hatların kudret ve kabiliyetini 
ya. yokaa bunlar•',' ~ına ça• haızdir. Edevatı mütehsrrikesi ve 
ıııır. Tarihi abi<lclerın fotoğraf. umum Yesaiti modem bir ıekildedir. 
)anili almak, mOmkiln olaın yerler- Evvel~~ kamyonların rekabeti yüzün 
de alçıdan kllçilk mode.lJerini yap- d.en ~utee~sir olan demir yolu idare 
tırnıalı::. Qaıılerinöe ikyazılarm fo- 11 ~felerı tadil ederek fiatlenle ten 
. to(raf .eya kopye.lerlni alımalıc. zilat yapması ve günde iki defa o-

ve 45 erkek talebeden ibarettir Bu in her istediği adamı, iatedig.!l 
raya ilk mektep mezunlan alı~-
tadır. Şimdiye kadar 21 talebe me- saatte nezdine kabul edebilme. 
zun olup bunlardan bir kıomı müu ai için müsaade alındı. Bu su-

Sabatay böyle ıöyleae bile o
nun etrafındaki hareket gitgi • 
de büyüdüğü için kendisinin bu 
na kartı ne yapacağı merak edi 
lecek bir noktadır: Sabatayın 
tiaıdiye kadar tabama hiç bir 
ziyan aelmemiı olmuı yukarı •. 
.da anlatddığı aibi ona dokun. 
mağa lizrm olan.cesarete kim. 
•en.in malik olmayı9mdaıı ileri 
geliyordu!.. Saba tay Ze.iye il
tihak eden yahucliıler her gün 
arthkça nihayet devlet maka • 
matı bunun 0«91e varacağını 
dü~meğe baılamaktan, endi
te hıaaetmekten kencW..ini ala 

4 - H.alkevlıerinde açılacak ders çok eser tebeıırll edıeruer.in adı tak
h~ ve lnx.sların mua!Jimleri fahri d~~ yer~de kütüph.anenlıı biır görü
d.ir. Vatarı.da,ları okutmak vıe öğret nur yerıne açıkça yaz.tır ve 0 kısım 
mek sucetile hayat milc:adelesiode onun adı ile anılır vıe f"ı.Jıriatılecde 
daha kuvvetli ve mumfakıyetli bir ay., ıhir yu verilir. 
hale getirmek gibi çok §«efli olan Klitllpı..neıer.c:ıe 1'e okuma odala 
bıı vazif.ıyi kıymetli ıı.clradaşlarmu:r mı.da ol<uım. paraaıadu Kütüphane 
..,irgemezler. ye mal olan bir 'l"Y dıı~ya çık.anl 

ııeaatta ı;alıırnakta ve bir kılllll da retle gerek "Mesih,, e iman 
Avnıpada tahsillerini ikmal eyle- ed 1 d ek mektedirler. en er en, ger se sırf merak 

Tamira! 11• gapılacalc sevkile S..batay Zeviyi görmek 
teşkilit isteyenlerden bir çok kimseler 

5 - Halk.evleri müsait olmadtfı ına:r. 
talııdit'de derlı;tne ve lrun1a tedarik Kütüphane v.e okuma odasında 
edilecek b"!ka mlinasi,p yerlerde 1• 'ft ya fırka oealdıınnda 'l'eya mahal 
çıtır. le ve köy odalarında ft ba.n yerle<' 

6 - Hal.kev.lerinin açacağı ders- de kcadiliğinden mahalle klUüpJ«i 
hanelerin ve kwıslarmm idareleri halini alan !tahvıeılerde yer.ine göre 
bu §Ube komite&iniın yaıpacağr Ye münasip mevsim ve zamanJanla bi
Halkevi idare heyetinin ,taedik ede rer açık okuma i\fnU ayırılabUir. 
ceği husus? bir talimata tabidiır. Bu Ve böyle zamanlarda şubenin ayın 
§Ube lıusu~ı idarelerle belediye' ~ cağı açık ve skıdtrerek okuma lı:abl 
taraf~.ndan açılmıg. olan darabaıııel:- li~"e;ti olan bir 'VataıW&şa mfin.Mİ4> 
re mumkün ola.n yardımlarda bulu- görülen bk eser yübek -1e oku
nur. tıüur. Ayni makısa.tla bir H.alkevl· 

7 - Halk dershanelerinde yeti
""' her devre mezwılarııun ,eba
dctname 1"ri bütün fWlı:evinin iftira 
kile §ereflcrine yapılan toplanma.da 
merasimle dağıtılır. 

8 ·- Husuai te~bbiiJlnle açıl
nttş bu kabil mektepler ve kıırslar 
mezunlatina ait şebadetnamelerin 
de bunları yetittiren müe-lerin 
talebi ve muvafakati ile Halkevi sa 
!onunda ve ayni merasimle dağıtıl
,,_, muvafrk olur. 

oo.J. - Kütüphane ve Netriyat Şu-

1 - Kütüphane ve okuma OdaJa 
n. 

Kü tüpbanele.r halk bllgiai.!ıhı i
ler.lemeaiode baş.lu:a llmi.1.lerdi·r; :Bu 
sebeple her Halk.evinin bt"1•mdıığu 
)'Cl'.de bi.r kütüphane, bir okuma o
daaı bu.!unmak Ha.lk.evinin ilk tesia 
l"ftlarından sayrltr ve loeındi binası 
mü&ait oldukça burada bir kil~ 
~~ b~ olwına odası ayrılır. Biııa&r 
muııa.ıt olmayan veya mevcudu ve 
tıeııiııaıtı kifi gclmcyen yerlerde bir 
kkap dıalabı veya .ra.fı olıııuıt hu.k.ın
durulur. Halke'V'kıri keodi kütüpha
nelerini, okuma odala.nnı kendi hi
rıMarmıılan ayrı yeder.de de açabi
J.U.l.or. 

Bulunduğu şehir ve kMabada u 
muma açık bir kütüphane buhııı.sa 
bile her Halkıevi gene kendi kütüp 
hanesinin esaaınr kurar vıeya kurun 
caya ka.dar elde bi.r batka kütüpha
neyi bir ihtiyaç bi.kr ""' bunu bu 
lr.es için bi.r •htiyaç haline getirir. 

2 - Olamacak Tedariki. 
Bir klitüpbaııeyi zer>ginlettir

mek için fil yollardan gidilir: 
a - Aynen kitap, garıete, mec

mua gibi matbua ı.rın "" fotoğraf 
lııollekaiyonlann.m, albüm ve harita 
lannın aahiıpleri, mıı.baıftr veya na
ıi.rleri veya ahp okudu.kılan aonra 
ken.dilerinde eaklayanlac tattfmdan 
kütüphaneye t-ebemıları teşvik olu 
ftW'. 

b - Fırl::ı ncfriyatı. Hikimiyeti 
M.idJ.iyc, Vekiletlerin eski ve yenl 
neşriyatı, R smi Gazete ve zabıt ce 
ridclcri gihi merloczin meocanaı ve 
ya kararlaştmla.cak fiyatiylc tıemin 
edeceği eıJerlC"r almn'. 

e - Gerek doğırudan doğruya, 
rek belediyelerden &boma ııureti

le idare heyetJeri bütçelerinden ya
tırlaoak yaMımlarıla unasi.p "'61'· 
!erden satın almır, abone yazılır. 
Han~i eser rin satın Etlınmasr mü .. 
ıııasi.p o <hıl(U voluııda uııwml i.dare 

nln ldititphane §Ubeei, buhıoduğu 
,,erden ualı: köy vıe laıeab.ıara gi
den böyle oku.f'ICU)ann giııti~i 
yede.rde de bu vazifey.i. yapmaları· 
nı temin edebilir. 

4 - Neşriyat. 

Bu şube f rrk:anın ayni zaıınanda 
aqrlyat işi.erini de yardımcı biır U& 

vu olarak çalışır. Ve telgraf, telsiz 
tel.graf, radiyo veya aair muhabere 
ve teoriır vaaıtalarından ;.dfade e
dwek bu VafrtalarJa veya hususi 
tamimlerle halk arasında yayı.lnıa.st 
iltizam ohman ma!Uınata geni§ bir 
mtişar ısahası teminine gayret eder. 

8 - Köycültır Şubesi. 
1 - Köycüler ,W-inin esas v~

~ifesi; kciylerin sıhhi, medeni, .be<lıl 
i.n.ki§af ve telcanıülilne, köylll !ok !C 
lriırli arasında karşılıklı sevgı ve 
tesanüt duygula=m kunetlenme
ene ··•--...... d .... ..-·-- ' kö•"'-r' • 2 - Şube, muhit ,_ ını 
mümkün oLduğu karlar aık ve çok 
olarak Halkev:i umumi mü.samerele 
rinc ve halk.evi mensu:plarınr da 
müııait meYSimlerde köy !erde ter· 
tip edilecek kır bayraınlanna da
vet suretile aevişme ve ..ııqma ...,. 
iliyle ve vaaıtalan hazırlar. 

3 - Halkevinin decsane v<ı kurs 
tar şubesi ile çalışma birliği yap
mak suretiyle mümkün olan ycr
leroe köylüyü okutrnıya çalrıµnalr, 
temasa giri~ilen köylerde 1.S günde 
bi.r yazı bi.Jmiyen köylülerin mek· 
~ı ya.zmak ve içtimai y<ırdım 
f\lbderin.in .,,;;za!ıaı'etiyle basta 
köyliileE'İ.n rhir ıtblıat ve bakım 
m~lerinde mua}"Cfle ve teda· 
vUttme rebbttlik etmek lı::öycülc.r 
fUl>esinln ftZifeleri cümleeinden
dir. 

4 - Şube, malıll ve bilhasaa harp 
malillil köylülerle ıehit köylülerin 
Aile ve yetimlerini himayeye ve 
bu.nlann ~da lııeıııdileri ~çin 
takibi müşkül veya imkinsı:ı ._,,ı 
i~rerini kolaylastmnağa ve netice
lendimıeğe çalı~tr. 

S - Bütlln köy muallimleri ha· 
yat ve .-..diyetkrici köylünün 
yükselmesin ve sa.adetine vakfet· 
miş olmak iti.barilc. Halkevi köy
cüler şubesinin tabii azasrdırlar. 

!l.- Muzıe ve Sergi Şuıhesi. 
1 - Müze ve sergi !fUbesi: A) 

Halkevı müzesı B) Sergiler gnı.pu 
olmak üzere iki grupa ayrıltr. 

:? - Müze grupunun iştigal ve 
faaliyet sahasr başlıca şunlardır: 

A) Mensup o)du~u halkevi mın· 

C) Tdıerrıl veya maddi .imlcin lan. trenleri de üçe iblağ eylemesi sa 
vanıa aatın a.lma ııureti.le tarlht kıy yesınde kamyon!ann rekabeti artık 
meti haiır e-ıılı:I yazılac, ciltler, tez- kalmaınqtır. Esasen kaınyonlann 
biıpler , dlvattlar, minyatürler, çi. yollarda d'vrilmeai ve istiabrndan 
.ıüler, balılar ve nakışlar gibi milli fazla yolcu -..., ve bu aaretle nü 
kültür veeikalıari.le eski millt kıya- fu_ı :ye Cfyaca zayiat huoule gelmeai 
{etler, oyalı ya:ı:maJ.ar, çevrder, e. ~unden berke$ demiryollarmı ter 
lıi kılı91aır, yatağanlar, tilfeloıer,u- "i!' ey~ekteclir. Trenlerde elek
ıı.rıcaıar w alelumum ei.lahlar, ae- trik tenvırab vana da m-'eniri 
cl<:ıf, albn, cUmUt w uir b.lmıalar iki saat kadar kısa olmaamclan dola 
ve oymalar gibi milli etnoitDfya 1't tofai tertibab yapdmamııbr 
vıesikala.rsnt t~y. çalışmalı: &U• Samıunda o kadar kar y~ 
retlle mahalli mllze.ledn 1-U ve beraber babn satılır dereeelard 

Mektebin tamirat fasbndan para her gün hapisaneye gidiyor, o. 
sı mevcut olduğundan bazı odalar nu görebiliyordu. Sabatay ken 
il&Ye edileeek Ye butlan da tadil disini görmek isteyenlerden 
ve tamir olunacaktır. Ayni :raman- h' bi da: ıç · rini geri çerinniyordu. 

• 1 - Hakiki bir kooperatif tetki- Sabatay Zevi bu vaziyet kartı
~~.~-ılacak ve t"fkookilitın ~er tek· aında artık kendisinin evvelce 
-.-• Y&fayan peratiller lııa- dedi - . .bi K d 

linde olacalrbr. gı gı u üsteki. mühtaç 
2 - Spor. yahudilere para toplaınU: için 

tir 3 - Kütüphane teıis edilecek- oradan oraya aiden bir adam ol 

• Mektepten çıkanlar ı..n1caııra mndığmı anlatmak istiyordu. 
iatUap ederler "e _._t ticaret Bilakis kendisinin bundan da. 

t.qekldilllne bilmet edu. ::.: &O~ldar yapbğnıdıuı ,,..0 :. 

3 - Sergi gruıpu blriai (gllzel uıtı - Çolc ihtiyaç Yar 
aanat.laır) a. diğeri milli manw•lit dır. Herkeo ırilıi iten de ı... • 

....... 't -'--k u larda sofuktan müteea•'- ol~rı-
baJ&tmcla ?htslar. Bu mektep - b bü• ... m. b' "f • mur olmalı: için defildir. Dördiiacü a , ...,. ır vazı esı vardı. 
uıııf talebesi öilcdea sonra banka Herkese bunu bir daha anla~ 
ve ticarethanelen ıiderelı: staj görür ır.ak lizım geliyordu. "Meaib 
ler bunlar mektep tarafından mwı- in mucizeler ıösterdiğiııe em·" 
~n kontrol edilirler. Mektepte olan taraftarl • • S b ID 
gece ticaret kursu açılmak içU. Ye- .,, _ _. . an ıçın a alay 

ve mabs ...... ~ aı ......_ zere iJri. dan kendimi lceridi ..z~ , aaııum-
ye ayrılır. Her birlcin bat)n:a. itti- ta uğratıyordum! 0--e ıoıtma 
gal ft faaliyet .sabalan §unlaııdır: 

A) aıı..e.ı eanatlar bımı gerek Terme 11e JJafraga kadar 
tıalkevi mıntakasında. gerek -.o- uzatılac7k mı? 
ıeır.etin dil« tarafla.nada Nıl•man o-iryolomıa T·en,_~ 
oresoaamJaTın. heykeltıraşların, mi- uzablmaor ımdnuTe!'d"*ı·r-'e .rklıadu-b 

·~ı.:~..:ı~.· ve ft et u ınartarın, ~~ .. ,........ın. ve emsali nunla meığuldür. (Terme) T" ki • 
aanaıtJıir.la.rla tıcmasa gırerelr, bunla nin bir zahire anbarı • ur y& 
rın gönderilme masrafları kıeıııdi.J.e- ' hatbn oraya kadar uz:'~ugundr 
rine ~ almak iizıett ~""!<bt ?e· azim faydalar vardır. Bu ma1ın " 
ya daimi surc«e teşhir edilmesini kazanın ziraat ve iktısadi saye.de 
istiyecekle.ri eee.clui Ha!l<ev.i bbıa- selecektir. Bafra için hen!abb Y,"k-
81 içi.nele halka Wı.ıtır; muht.e.Lif ta bir t~ebbiis olmadığın':zlıa~eı~':!İ 
mne.-lerle kulüplerd.c, gazino- chnı. Bununla beraber Baf 
b:<fa. ka~veler~. ~ic;aretlıanderoe edilecek bir kaza değildir. ~ ~o 
miUt bedıl ıoevkımı:n yülcıseltecel: !unun ilk fırsatta oray kadaremıry 

1 · L •• •--- 1 a uza eser enn yer uwuw.:ımı ve memle- tı ması da çok isabetli bir hare.k 
kette hakiki sanatın revaç kazan.. olur. et 
..-mı temlı:ı.e çalışır. K8.r fle 

B) Sergi kısmr: Memleketin her . zarar 
tarafmdaki alikad.arlarm yine dai Bu demiryolu kendi kendine ;1• 
mt ?eya muvakkat lraydile ve ken~ let:?e masrafını temin eylemekte ve 
di nıasraflariyJe göodettoelııleri mil ka ıyen zarar etn;ıemektedir. Arttır
li maıwlat ve mahaılat nüm dığr paralan eski. borçlarına yatır
lerini teşb:iır eder. Alım ve sa une. n_ıış olduğundan ~undj borçlu va7.İye 
<ube namına filen va ta 1 tıma imden lrurtulmuftur. 
'J sı <kmamak4 I J • • 
!a beraber mal sahiplerinin adt'e'!- dareae ıntızam 
~!le mallann satış şart.larmı B A"'.~ri müdtek:ub·tlerinden Mııhsin 
.,.....,te ~tır. ey, uç se~e en eri bu hattı pek 

C) Milli Tasarruf vıe İlrtisat ş.u- vakıfane bır surette idare eylemek 
beleri.~in bu!und~g.u ve bu işi biz, tedir. _ Hattrn idaresindeki intizam 
zat gorınek ısted1ğı yerlerde halk- ve dogruluk şayanı takdircf'ır. Me-
evi eergi kıarınlarmın vazifesi bu murlar çok iyi seçilmiş ve herkes 
cemiyet şubelerine müzaharetten · vazifeııine can ve gönülden sanlmış 
baret kalacaktır. ı- olduğundan bütün halk bu iclarc-

(BITT/) den memnunc!urlar. Şimdiye kader 

S k 
A ihb1as ve ıair yolsuzluk vukua gel. 

anat arlan davet memiş ve tüccara aumi teıhilat gös 
Cümhuriyet Halk Fukası İ • terilmittir. 

b,t:l~~i.liyeti İdare Heyeti Riy:':.,. Tarla fare:~ri 
t ... ..., .. : f.s SamRnuo Terme kazımadan 

.• tanbul Halkevi teşkilit ve me- maada her tarafında tarla fareleri 
sam haklrrnda görli!pnek Üzere Gü- vardır. Vezirköprü ziraat memuru 
al. San'atlar Birliği Edebiyat Su- Saim Bey yeni bir ilet icat ederek 
~ ~terem azal.arının şubatm ve kükürdü samanla yaktıktan son-
17 ıncı çarpınba gfuıü saat on beş ra k6rükliiyerek fareleri öldürmek. 
buçukta, musiki, ""'6im, heykeltraş te olduğunu iıittim. Bu ıısul viliiyet 
ve mimari tubcleri muhterem az3- dahilinde tatbik olunmuı ve çok 
lannın da yine ubatm 18 inci per- faydası görülmüştür. Saim Beyin 
~~ ?i.7.ıü ~ on beş buçukta ilacı cok ucuza mal olmaktadır. Bur 
Cagaloglı.ındakı Frrka Merkezini sada da Fora namile bir ilaç ket-
teşritleri bi:lhassa rica olunur. folunduğunu bildirmiştim. Bütün A 

Halkevi isan ders'eri nadolu'.ıa tar1a1armuza c1omuz1a., 
_ fareler ve ıığaçlarımıza da hater~t 

<:agaloğlunda halkevinck öteden- musallat olmutlardır. Bunlara kar
~ devam etmekte iken ğirip s:;J. şı her tarafta seferberlik ilan eyle
grnı ~e bayram dolayi.sile tatil di- ı m_'.'k lazımdn·. zeytin ağaçlan bu 
len tu~kçe "._C ecnebi lısan dersle•i yuzdcn çok hasara ugrlınllJtır. Hü
cvvelkı ,program vcçhile tekrar ba~ kıimet bütün kuvntile mücadeleye 
lamışt~r; AUkad:ıranın dtv~'1lı Jü-1 başl:unıştır. Mev~i tedbirler fayda 
zttınu •lan ollll'lur . vermez. Hep birden i,e sarılmak 

kaletten muaaade istenilmqtir. L.eVIl11n bugün mahbus bulun-
De /tercl arlık masr pek batka türlü tefsir edi 

Samsunun senevi nridatı bir bu liyo~du_ Sabatay Zeviye dair 
~ milyon raddesindedir. Fazla yenıdeıı bir çok rivayetler çık. 
varidattan her ay merkeze 40 - 50 mıt, ağızdan ağıza pekçok fev. 
bin lira irsalat yapılmaktadır. Borç kaladeliklerden bahaedı·ı·ıyordu. 
için m<Wlruf olan kimse yolctar. Va-
r~dabn en çoğu kazanç, sayim, ara- Meseli onun tevkif ve hapse. 
ZJ, muamele ve bina vergilerinden- dilmesi etrafında tunlar aöyle. 
dir. Tahıiliit yüzde yüzdür. niyordu: Sıi.batay hiç bir zaman 

Ragıp KEMAL mevkuf bir adam gibi lıtanbu

Hicaz, Necit ve Italya 
dostluğu 

ROMA, 15. A. A.- İbnii9suut 
ile İtalya Koneolo•u Hica.z ve Ne
cit ve tevabii Krallrğı ile İtalya 
arasında akdedilen dostluk ve tica
ret muahedesini on Şubatta imza et 
mt~!croir. 

Bu muahede ile İtalya İbnüssuu
du Hicaz, Neeit ve tevabbü Kraft 
olarak tanınmakta ve bu Kra!J.ılı:: i
le samimi dostluk münasebetleri ve 
iktisadi mesai iştiraki tesis etmek 
tedir. 

Memel meselesi 
BERLİN, 15. A. A.- Tilsıiu'de 

ortasında hududun """"""' •-- .ld . k I' Lo .,-.,.~""' O U• gu ra ıçe uis' köprüsün .. 
ğında Meme! hadi.sele-riııe ~at,~ 
proı:-ıto ?ümayiıi yaıpL!mıştır. r ır 

Nuınayışte bulunan 5 000 ki . 
ğı~ki nukatı eden brar .!~~ 
alkı~larla kabul etmişle~dir. 

li
l - Meme] valisi M. Me.rkys'in 

az . 
. 2 -. Dir~ktuar reisi M. BO'ttcber' 
ın yenue •adosi, 
. 3 -:- 11'.lemel aruisinde normal va 

zıyetın ıadetin tesi.ıi, 

.. 4 - M~l meeeluinin yeni<ien 
gozden geçirı.lnıesi. 

Bu içtimadan eonıa Tilsitt ekal
liyeti r~isi M. v;dunas'a karşı hu 
mane bır takım nümayiıler yapıl· 
mı§ ve polia mümaileybi balkın te
caüzüne karşı himaye etmek için 
kendisine ikametgahrna kadar re
fakat eylemiştir. 

.Polis, bayrakl.arla donatılmış olan 
Lıtvanya kon11<>kıshanesi önünde 
yapılma~ ~sten.ilen bir aüm&yifi de 
menetmııtır. 

la getirilmemi,ti. Kendu· padi 
şah tarafından kabul edilmek 
arzuaile lstanbula ııelmit, bu 
hususta bilvasıta padifaba mü.. 
racaat ebnİ§ti. Lakin padifah 
Sabatayı kabul etmiyerek sad
razam~& emir venni§, Sabata. 
yın ne ıstediğini öğrenmek üze 

re kehdisile görüşmesini ve o. 

~u tevkif ettirıneaini aöylemit

tı: B~nun üzerine elli kitilik ye 
nıçerı kuvveti Sabatayı tevkif 
etmek üzere yanma gittiği za. 
man yeniçerilerin ağuı ne y ... 

P~~ağını .faşımııt, Sabatay Ze. 
vıyı tevkif edememittir. Döne. 
rek sadrazama gelmit: Bu ada 
mm herkes gibi olmadığını, o
na el sürmeğe bile cesaret ede
mediğini ıöylemitıir. Yeniçeri 
ağa11 kafuı kesilse bile Saba. 
tayı tutmak gibi bir vazifeyi ifa 
edemiyeceğini söyleyince sadra 
zam bu sefer iki yüz yeniçeri 
göndermiş, fakat bu yeniçerile 
re kumanda eden diğCT bir ağa 
da Sabatay Zeviyi tutmağa ce. 
a~ret edemeden dönüp gelmit
lt. itte buna benzer bir çok ef
saneler ağızdan ağza dola§ıyor 
d~. Sabatay taraftarlan bunlan 
bır kat daha mubalağalandıra. 
r~ ya~ar~eıı "Mesih,, in aley. 
hmdekılen korkutmak istiy,pr. 
!ardı. Fakat Sabatayrn düşman 
ları sade böyle efsanelerden kor 
karak susacak adamlardan iba. 

~~tlardrr. "Meaih,,i ıı>rmek 
IÇlD tehalük g&tereolw yalnız 
fıtanbul yabudileri dejildi. 8q 
ka yerlerden de bir çok yab.u
d_i seliyor, Salı.tayı rillmek i. 
çm onun bulunduğu bapiaane. 
yi doldunıycırlardı. Bunlarm a. 
rumda her ııiln ekmek parası. 
111 çıkarmalı: !çin çabfmafa ınec 
bur olan fakirler de pek çoktu. 
Maamafih Sabatay ·böyleleriİıe 
kuvvet Ye teselli vererek diyor 
du kh 

- Şimdi kaybettiğinizi çok 
geçmeden kat kat kazanacakaı. 
nml •• 

Sabatayı rl>rmefe aelenle 
yalnız böyle laıvvet ve tesell~ 
8!DYan f~leı-den ibaret değil 
eli. Zengın ve nüfwı: ıahibi da
ha bir çok yahudi de hapiaane. 
ye kotanlı: "Mesih • • 
eli 

., ı UJaret e 
yordu. Bunlar "Mesih,, in bu 

zorunda bqlarou eferelı: kolla
rını kavuıtararak, OllUJl iltifa. 
tma mamar olmak için seuiz 
hareketsiz, ayalı: üzerinde sa~ 
atlerce durup bekleşiyorlardı. 
İstanbul yahudileri bir zaman... 
lar Sabatay Zeviye kart ne ka
dar btQWDet ve muhalefet' göoi
temıitlercli ! Fakat o zamanlar 
geçmİf, timdi tıpkı lznıirde 
"Mesih., e gösterilen merbuti. 
yet gibi derin bir his İstanbul 
yabudileri aı-aamda da günden 
güne yaydarak kuvvet buluyor 
~· Eskiden Sabatay Zeviye 
düıman olanlar timdi onun en 
sadık taraftan oluyordu. İzmir 
de ~lduğu aibi latanbulda da ya 
hudıler itlerini , güçlerini, ka. 

zançlannı bırakarak ellerindeki 
mallarını dağıtmağa bqladı
lar • Yahudiler ahı verit ya
pan İngiliz tacirleri bunun za
rarını ·herkesten evvel hissedi
yorlardı. Bu dünyaya ehemmi 
yet vermemek, "Mesih., in aça 
cağı kurtulut devrine hazır
lanmak üzere perhiz ve riya. 
zete koyulmak lazım geldiği 
kanaatine saplanan yahudiler 
git gide her teYi ihmal ediyor
lardı 

(Devımr ru) 



-----r ••= ısu 

X:~dere Fosfatlı Sark Malt Hu Asası Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Kqif .bedeli 2648 üra 52 kurılış oluı Toı*a'Pı mcktıebi etra- 1 

fma yapıllalk yaya Jraldırnn ?-3-932 pazartesi gıünü ibalıe edil
~ üzere :kapalı ıııuflıa münakasaya iııonı:nuştuı-. Teminat 
lkçeei 198 liradır. 

• Kqif bedeli 2442 Mı-a 37 truruş olan Üslküdaa.' llısaniye mek 
tdıi etn.fma yapılaca yaya kaldırım 7-3-932 pamrtesi günü 
fhalıe edilmek üzere kapalı zarfla miinıak'88aya koıımıış1ııır. Te
nıinat dııça;i (183) lira (50) Jr:uruştur. 

• Keşif bedeli 2371 lira 36 kuruş olan Azapkapı meıktıebi. 

etnfına yapılacak yaya kaJdmm ?-3-932 .pazartesi gün\ı .iıhale J 

edilmek iiZU'C ikapaılı: zarfla münaıkasaya ık.onmuştur. Teminat 
akçesi 17? llra 50 k>lı.ruştır. 

• Keşif lbedeıli 6193 lira 10 kuııuş olan Amııdoluhisar, Cihan
gir, Nişancı, Rami, Bakırköy, Yeşi.lköy melktep1'eri etrafına ya
pılacak yaya kaldırnnlan 7-3-932 pazartesi günü ihale edilmek · 
üzere kapalı %3l'fia münakasaya ıkonmuşrur. Teminat akçesi 
464 !lira 50 kuruştur. 

Teminat aikçeleri na'kden ıkabul edilmez. Ya Belediyeden ir
saliye aılınarallıt baııı.kaya )1'8tmlııp alınacaık makbuz ve yahut hıii 
ldimetçe mutelber tanınmış bankıa.l.ardan getirileceık teminat 
mektubu ile olur. Talip olanlar yukarda yaztlı işler haıklkında 

pctıname alma'k ve .keşif evrakını gönneık üzere lher gıün Le- 1 

vazını müdürliiğüne müracaat edilmelidir. Münaıkıasaya gire
cakler teminat makbuz veya mekruhu ile şartnamooıin pullu 
bir nüsihasıru ve fen vesikasını teklif melktubu içerisine ılroya 1 
raılı: ihale günıü saat on beşe ıkadar Daimi Encümene mürıacaat 

eım;ı~:~
59

) · M .. <l .. r -··oo ş h · ·mi .. edd t a ıyea u ur ugu en : e remım e muc e-
den inp oman mektebin bulunduğu karanfil s.okağında yapı-- 1 

lacak akldmıın bedeli ~eşfi olan 744 lira 44 kuruş üzerinden ka- 1 

p.,;lı .zarf usulıiıle müna'kasaya konmuştur. Zarflar Martın 7. inci 1 

puartc:ıııl saat 14 de açrlacağından talip olanlar de<p<>zitıo aıkçe- 1 

krini daireye muracaatla lş bankasına yat1rarak me:l!kur g.ün-
1 

de Endlmende llr.mr bulunmaları. (561) 

Adliye vekaleti Adil Tıp işleri 
Umum müdürlüğünden: 

Mlllil pC6inde cesetleri teşhir vıe mulhafaza iç-in y<ıptırıla
cak eoğ:ıık hava cihazı 25 gün müddetle münakasaya kOlll'IllUŞ ... 

tur. halıat ve taisilat ahnmaık ve 'bu baıptaki münakasa şart
namesini dkumaık istiyen taliplerın İ'ha1e günü olan 10 Mart 
1132 tarihine kadar ıhec gün saat 12 den 14 te kaıdar soğuk çeş

mede Adli Tıp İşleri Umum Müdürlüğüne müracaatları. (557) 

Darülaceze müdürlü~ünden: 
Nümune ve prtmımetıi veçhile Darülaceze idarelımıesine . 

lktbıa eden 50 aıdet yerli çıocı.ık ıkaryolaısmm ıkıapaılı: zarf usulile 
mijnahsası 27 Şubat 932 cumartesi ,günü saat on üçte icra edi
leoektir. Taliplerin teminat aıkçelerile müracaatlaırı. (457) 

• 
'ikinci çocuğunuza da 

Bir kumbara alınız! 
1 Türkive iş Bankası 1 

1an.9arma Satın Alma 
Komisvanundan: 

Nefis ipekli kumaşlar Tercüme ettiği Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERI 
BUl MAK SAN' ATİ 

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir, 

Biitün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

r
GAVRt MÜBADiL BONOLA.RJ -

Piyasandan daha yüıksek fiatle 
ALINIR 

İ.ı;tanbı:vl: Bahçeıkapu Anadolu Han N o 26 

iii:ım-••-•t S M E T ve A V N 1 ~---• 
Yün ve Pamuk İpliği ve 

Akmişe vesaire imaline 
mahsus Türk Anonim Şir

. ketinden: 
Şirke1imiz nizamnamei dahilis.i-

nin 24 üncü maıddeısi mu<:ibince his 
sedaran heyeti umumiyesi 21 Mart 

1

1932 tarihine müsadif pazartesi gü
nü saat 10 da Yeni Poı;taha.ne ar
kasınd• İstanbul Hanındaki merke· 

Laster Silbermann ve Şü. 
DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anv"""8, İstanbul 

ve Bahrisiyah arasınıda azimet ve 
avdet muntazam ıpostaJaın 

Hambull'g, B~. Strtin, Anvers 
ve Rotıe·rdam'dan limanunıza mu

vasalatı beklen.en vapur.Jar 
ALBANİA vapuru 18 şubata doğ 

2inde 34 üncü 
.... 

defa olarak adıiyen 
içtima edeceği.nden nizarnnamei da 

. ; h~limizin 25 hıci maddesine tevfi

AKKA vapuru 27 şubata doğru. 
APOLONİA vapıunı 4 Marta 

doğru. 

iş Bankası' riıri .. tesis et
tiği büyük ipek kumaş 
fabrikası pek yakır1da 
mamulatını piyasaya 

çıkaracaktır. 

Galata~aray tisesi Mü~ürlü~ün~en: · 
Melktebimiz talebesinin Mart 1932 üçüncü taksit dıers fu:

retlerinin tahsiline 25 şubattan itibaren başlantlacaık ve bu 
muamele Martın ilk haftasına 'kadar devam cdecektıir. Ücret-
lerin tayin edilen ~ müddet zıadmııda "erilm .. .Eli 
olunur. (547) 

Büyük Tayyare Piyangosu 

12. ci T E 8 T i P 2. ci K E ' i D E 

11 Mart 1932 dedir 
Büyük ikramiye: 35,000 liradır 

Ayrıca bir de 20,000 liralık mükafat 

ı 
fikan. liiakal 10 hisse senedine sa-
hip olan hissedarlar heyeti umumi
ye içtimauıda hazır huJ~mmak hak

kını haizdiı-JeL 

Heyeti umıımiyede a.;&Jeten veya "'e 
l<ilıleten lııazır buJunmak iM>eyen his 
sedıarların hamil olduJı.lwı ·hİ6Se se
netlerini içtima güni:no takaddüm 
e<laı on gün zadında merkezi ;,da. 

remize veyahut İetanbuJ.<laki b""' 
kalardan her hangi birine tevdi et

meleri mecburidir. 
Ruzname< müzakerat: 

Burgaz,Vmna,Kö&tenu,Kale 
vıe İbrail için füna.nımızdan hareket 

edecek vapurlar 
ALBANİA ~u.ru 18-20 şubatta 

tahmilıde. 

DERİNDJE vapıau 15-18 fllbat
ta tahmil&. 
Yakında Hambur.g, Bum Aowera"" 

Roterdam fünanla.rı içjn hauket 
odeıc.ek vapurlar: 

NİCEA vapuını 16-17 !Plıbatta talı 
milde. 
MACEDONİA wpounı 20-22 tu-

lıatta talımilde. 1 
ALBANİA vapll4'U 28-29 jUbatta 

tahmilde. 

1 - Meclisi idare r.ııpoxile ıir

ketin 31 KdnunevvıeJ 1931 tarihin
de ~atılan bi.lançosuının kıraati 

1 . Fazla tafeiJilt için GaJatada Ova
kimyan hanında Laırtıe.r Slll:ıemıann 1 
ve Şürekası vapur acentalığma mü
Tacaat. Telefoo: Beyoğ.ıtı 641-674. 

2 - Murak>plaır ~runun la
l . 

l .reatı, 3 - Meclisi İd;ırenin temettü 
1 tevzii hakkındaki wk.lifatı.nın tas-
' diki 
1 • 

1 4 - Çılran Meolıisi İdare amam· Dr. IJlSAN SAMI =ı 
dan iki zatın teı.rar lntilı.abı veya- ı Gonokok Aşısı 
hut l . di' ;]eri • • • 1 . 

Y"" erme !:""' n:ın tayını. 1 lelaoğukluğu ve ihtilatlarına 
5 - Muc..ıla,ploeır tayini ""' ücnetıle- lı kartı pek tetirli ve taze Bfıdır., 

1 rlnin tespiti, . Jivanyolu Sultan Mahmut tür-! 6 - Meclisi İıdarenin ibrası ve beti No. 189. 
1 mecJ.bl idare azalarına v~k 

1 hakkı huzurun tes,piti. 

ZA Yl - Galata ltııa.ıat Gümrü
ğünden verHmiş 106682 ı:wmerolu 

makıpuz zayi olduğu ve yıeniai a

lınmak üzredir. &kıisinin hükmü 
alma.dığı iliitı olunur. Çıkvaşveli. 

Ka.dıköy, bi.ri111Ci wlh hukuk mah 
kcmc6inden: Haydarpaşa ~ 

anbamıda memur Seyit Öıner ef. 
tarafından Kadıköyünde l:ıal:rariy.: 

caddeainode 22 No hanede aakin Ası.
kara hıfzrsılıa.sında memur iken 
elyevm ikıametgfilı w memuriyetti 

İı9tanbuJ ııeJiy.: mahkemesi hiırin- meçhul bulunan Yuauf Agah Bey 
· h kuk ~- · '-~-- ı .~__.. 1dra alryhine ikame eylediği yir.mi. ~ Cl U 1'.Mın::s,4DUOU: 6'-'CUWU , , 

1 · ı.e.r ~-'-~-~ F k - _,_ alacağının maa faiz ve tazmınat 
pç.ı ca.uuc.u ... e ıç>cı so agı....,.. . . 

76-78 No. kı ELit fabrikası sahibi 1 tahsili hakkındaki dava ~~nıe na 
Todori De'" · ,.,., f . mına yazılan dave~ın ilıamet 

ı;ırmencı o,..~ ıe • ıun • . . ~"Wi 

mukaddema Fen.er&: Ta§ menli- ,g31ı "b~ memuırb·ı'letı::;lğ~~ edil-'.~ 
.. ... tıne ınaen Jı " ldUll: ..-

vıen.de Koroğlu solııag~ 21 No fa mit ve bittalep hakkın.da ilfuııen teb 
~ madam Ev.Jimbıyıanm ha- liğat icrası.na karax verilmi§ oldu
Deflia>de l>WO'an Markıcı Markopu:l."8 ğundan berayi muhakıcme tayin lu
ef. aleyhi.ne ikame eylıediğıi alacak lınan 16-3-932 tarihine miisadif 
davasına mUteafük berayi tebliğ çarşamba giinü saat 10 da müma.i-

i göderiliın dava arzuhalinin, müdda- leyhin bizzat V'Cya tarafmdıuı mu
leyhizı göstwilen ikametgahı tuk aaddak vekaletname ile bi<- vekil 
ettiği ikametgahı hazırı da meçhul göndermek ııııretile mahkemede 
bulunduğu cihetle tıebliğ .. mm••li- hazır bulunması vıe akei ·taktirde 
ği anlaşılmasına mebni H. U. M.K. hakkında giya,p kararı ıttıil:ıaz dJ.u,. 

nun 141 .inci madde& hükmüne tev nacağı teblıiğ makamına kaim ~ 
ı fikan yirmi gün müddetle iJ.iııen mak üııere H. U. ll. kanıın.unıun 
1 

' tebliğine karar verilmiş olduğu teh- maddei mah..-aına tevfibn i:lin 
1 liğ makamı:nıa kaim almak üzere i- olunur. 
1 lan olıının. 

Mahkemei aeliye 4 Q.ncü hukuk 
dai,resindecı; Fatma Naciy.: Hanını 
veki.u Refik Habip Beyin evvelce 
Galat.ada kııı:l.e<libinde brot hamnıda 

i 
6 No. lu daiı'eainde otumıuş Ma
dam MatiJdi aleyhine açtığı gayri 
mübadil taktiri kıymet komisyo

, nllll4<l tahtı tevkife alınan ve mü-

iLAN 
latanhullda Marpuçu.Laırda Xayor-

Adet 
5655 
7545 
?545 
~770 
1885 
1885 
1885 
3770 
3770 

Cinsi 
Gebce 
Kaşağı 

Fırça 

Sünger 
Ktl kolan 

/ 
ı ~~nıııınımıımıııııııııııııııııııııııııııııııınııııı~ıııııııııııııııııııııııııı:mııııııııııııııınımm~~ııııımıı~ıı, 

= Milliyet Matbaası ~ = NEFiS VE SERi SÜRETTE 5§ 

vekkiılıesi Fatma Naciye Hanıma 

ait bulunan 5000 .Jiraya vaki milda
hclenin men'i ve meblağ< mezburun 
hükmen tabsili lıakkuıdaki davanın 
arzuhal sııtreti tM. Mat.ildiye ~ 
tebliğ eıdilıdiğıi halde §imcüye kadar 
cevap v"'rmemi§ okluğundan be.ımu 
cibi talep hakJarmda giyaıp karan 
1 trehaz edidmiş w ilah ki kat günü 

kas Hanındaki mağazada Züccaciye 
ticaretile müftıe.gia HABİB FRES
K-O VE ŞÜREKASI Şirketi 15-
11-931 tarihinıdıe fctıbediiLe:rek baii 
-fiyeye gimıig ,,. mler 1-fiye 
memurlatı ta)<i.n eclildlğimi.Jıdıen 

mezkGr tirketten alacağı olanların 

nnkı mUapi1ıelerilıe bir ay ııarlm.
da pazarttıei çarşam.ı.. ve oumartıe
ai gUnJıc'Ti ııaat 10 dmı. 12 yıe kadar 
tasfiy., ıDemuır.Juma mlkacaat eyle

mıeleri Ulaımu ve iııhu müMetİI' 
mllrunırula tasfiye muameJ,kı:na 

mUbqeret eclilıeuğiı>den, ,...ki ola
cak mliracaatlaorın mzari dikkaıtıe 
ıl!lınmayacağı U&ı oJıonur. 

Portatif hayvan su ıtoğası 
Kayış yular~ baslııh 

İp kolan 
Yem taıi>ası 

Yukarda cins ve miktarı yazılı ddkuz ıkalem muta'biye kapa
lı zarfla alınacaktır. Taliplerin şartnameyi ve nümuneyi gör
meık için her gün ve münaıkasaya iştirak için de Şuıbatın yinni 
birinci Pazar günü saat on bese kadar Gedi!h.'paşadaıki Komisyo-
numuza mÜ·racaatlan. (396) 

= Her nevi evrakı matbua tab'ını denıhte eder. Notere 
= ait bilcümle ewak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 

muhtıra, reçete ve faturalar renkli olaraık el ve duvar 
= = 

ilanları y~ mlır. Fiatlar mutedildir. 
ADRES: An.:.. •. ra caddesi dairei mahsusa 

Telefon: 24310 - 24318 - 24319 
i 

20-3-9.12 pazar aaat 14 tay.in kı.lın

mış ve işbu kararı ~yabi.nin tarihi 
ilan.dan itibaren bior ay müddetle i
ıaınen tehUğ.ine kıarar v.eriJmig ol
makla müdıdealeylti müm:aileyha tıah 
kikıat günü hazın: bulıunınatlığı Ulk
tirıdıe tahkikatın gıyabmda i.aa ve 

Hali tll'Sfiyede HABİB FRES

KO ve ŞÜREKASI Şirkıetl taııfi

ye memurları' 
İııtanıbulda Boyacı Hanında 

Avukat İsak Ferera 
Gaılatada Cituri Hanmda 

Emlalr tuhimne mukabil PARA 

VERİLİR saat 9-12 arasında Taııu 

~inizi altp İstanbul Bahçekapı 

<iördilnoc:ü Vakıf he<> amnakat 29 nu

marada UNİON KOL, T ad.reıint 

3 üncü ho orau 
ilinları 

K. O. ve I iınci frka hayva
natı için lkırdırılacaık aııpa a
lenıi münalkasaya konmutur. 
İhalesi 29-2-932 pazartesi gü
nü saat 16 da komisyonumuz 
da }"alptlacaktrr. Ta~iplerin 

şartnamesini almak üze·re her 
gıün ve münakasaya iştim e
deceıkileriırı de vaikti muayye
ninde komisyonumuza mura
caatları. (70) ( 488) 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karşı en mU.-ir deva SERVOİN 
haplaTıdıT. Dopoau, İstanbulıda Sir
}r.,clde Ati Rıza M,erkıez eczahancei
dir. Ta!}faya 150 ku.rug posta .ile ııön 
derilô.r. lzmi.-de J,,gat ıııazarmdakıi, 
Trabwn'da Y<Mıi Ferah ec~Jıe. 
rinde huJUllW'. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal caddesi 

3:iyük Parmak kapu, Afrika 
ıaruna bitişik Apartıman 
'lo 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
>aat: 14-18. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cmnadan maaıda hergün öğ

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

1etanbul kra riyasetindem : Ga.Ja 
tada Ömer Ahit hanında 18 No Jı 
yazıhanede Zahire w Komisyoncu
luk ticueti.lıe müşrekil Kostaki Mi
hai.tidis ere..dinin Koınkordato tale
biae vuku bulan müracaatı üzerine 
.icza kılman tetkikat netİ.ce11inde 

koınkoııdaıto talcbin.i!'I nazarı itibanı 
•lmma&ma ve icnı w ôf.J& kanu
nunun 278 ve 279 uncu maddıe:leri 

muc.ibi.nce borıtluya fki ay mühlet 
verilme6ine ve Galat.ada Noııdıeste
ren hanında 3-4 No. da Avukat 
AhdWhak Kıema1 Beyin KDmi«r 
tayinine ve ltbu müh.letiıı ilinilc 
beTaber kn ve if!Aa daKe-lıer.i ve 
1apu ıoicil memurlukJarma bildiril
meaine karar veriılmit olduju ilan 
olunur. 

l.tımbuJ üçüncü icra memurJu
lunıdan; MahcUfZ ve furubıtu mu
karrer bulunan Yedikulede kazlı 
çepnede weçaıne eokağında 6 nu
maralı deri fabrikasında 500 adet 

aiyah ve 30000. -?et. beyaz kuzu ba~ 
ruık derisinin ıkiıı« artııma suretı-
le 22-2-93Z tarihine nıliledif pazaır
resi ..... t ondan on bire kadar satı
ıac~mdan talip olanların mahalli 
meakürde memurine müracaat ey· 
lcmeleri ilan olunur. 

Kadıkoy icra daizesinden: Bir 
borçtan dolayı mahcuz o1an bir a· 
det yazı makinesi 27-2-932 tarihıne 
müııadif cumartesi günü saat 13 
den 15 e kadar İ6tallbu.!da Sandıal 
Bedesteni,.,,de satılacağından iha
le pul bedeUerile dellaliye müsteri
sine ait olmak üzere talip olanların 
orada bulunacak memura müra-caat~ 

!arı ilan olunur. 

-·---··"··········· .......................... . 


