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IVUSHASI S KURUŞTUR 

Nebati 
Yağlar 

Vejetalin İm•linde kullanı
lan hindistan cevizinin Teıviki 
Sanayi kanunu mucibince it
hal edildiği malUındur. Bazı 
mıntakalardan aldığımız mek
tuplarda bu iptidai madde yeri 
ne ay çiçeği kullanılabileceği bil 
diriliyor. Ve ellerinde külliyet 
li miktarda ay çiçeği bulundu
ğu ilave ediliyordu. 

Bu neşriyatı gören bazı fab
rikatörler, ay çiçeği tohumla
nna alıcı oldular. Ay çiçeği to 
bumu bulunduğu iddia edilen 
Adapazarı Ticaret Odasına tel 
graflar çekildi. Gerek fabrika
törlerin çektilderi telgraflar ve 
gerek Adapazan Ticaret Oda
sından alınan cevaplar evvelki 
gün . matbaamıza gönderilmiş
tir. Yağ fabrikatörlerinin ay 
çiçeği taleplerine kartı Adapa
zan Ticaret Odası §U yolda bir 
cevap vermiştir: 

"Şimdiye kadar talep olma
dığından ay çiçeği ekilmemit. 
Binaenaleyh mıntakamızda sa
nayide kullanmak için külliyet 
li miktarda ay çiçeği tohumu 
yoktur . ., 

Bu muhabereden anlıyoruz 
ki bugün elde, yağ fabrikaları
nın faaliyetini idame edecek 
miktarda ay çiçeği tohumu yok 
tur. Ancak Adapazan Ticaret 
Odasının ceYabı dikkatle oku 
nacak olursa, yalnız ay çiçeği 
talebine karşı cevap vermek
le kalmıyor, daha ileri giderek 
tohum bulunmamasının esbabı 
nı da izah ediyor. Belki de Ti
caret Odası verdiği cevabın ne 
için kullanılacağını biliyordu. 
Ay çiçeği tohumu yoktur de-
ıekle beraber, bu maddenin 

bulunmaması mes'uliyetini de 
§İmdiye kadar buna rağbet gös 
termiyen fabrikatörlere tahmil 
etmek istiyor. 

Şu muhakkaktır ki timdiye 
kadar fabrikatörler tarafından 
ay çiçeğine rağbet gösterilme
mesi hindistan cevizinin ser
best ithal edilebilmesi yüzün
dendi. Ve şimdiki rağbet te ya 
bancı olan bu İptidai maddenin 
ithalini külliyen menetmek ih
timalidir. 

Bu vaziyetten ne timdiye 
kadar hindistan cevizi kulla
nan sanayicileri, ne de talep 
olmadığı halde sırf milli bir va 
zifedir diye, yahut ta talep o
lur ümidile, ay çiçeği yetiştir
ı:niyen zürraı mes'ul tutmak 
doğru değildir. Ve bugün de 
vaziyet çıkmazda görünüyor. 
Çünkü Hindistan cevizi itha
line müsaade edildikçe, ay çi
çeği yetişemez, ay çiçeği yetiş
ınedikçe de mevcut fabrikala
rın faaliyetini tatil etmeden hin 
di.ıtan cevizinin ithaline mani 
olmak doğru değildir. Bu §era 
it altında ne yapmak lazımdır? 

Filhakika vaziyet çıkmazda : 
görünüyorsa da çıkmaz görün
düğü kadar derin değildir. Bu 
meselede aranacak nokta ay 
çiçeğinin veya memleketimiz
de yetiten her hangi İptidai 
maddenin vejetalin imalinde 
kullanılan yabancı mevaddın 
Yerine istimal edilip edilemiye
Ceği ve bunun memleketimiz
de yetişip yetişmiyeceğidir. 
Öyle anlatılıyor ki, bu nokta
larda bir ihtilaf yoktur. Esasen 
ı:nemleketimizdeki bir kısım 
Yağ fabrikalarının ay çiçeği to 
humu ile çalıtmaları da göete
riyor ki bu maddei İptidaiye ile 
istihsal kabili tevsidir. Ve di
ller fabrıkalar da ay çiçeği ile 
çalı,abilirler. Fakat zürra sa
tacaklarından emin olmadıkla
ll cihetle §İmdiye kadar yetit
lirmemitlerdir. Binaenaleyh 
eğer zürra yeti9tirdikleri me
vaddı satabileceklerinden emin 
İseler, vaktinde ekmeğe ba§lar 
l11r. Diğer taraftan ekilen mah 
ıul de idrak edilmedikçe, taş
radan gelen iptidai mevaddı me 
ııederek fabrikaları atıl bı
rakmak ta. doğru değildir. Hü
kUınetin nazım vaziyetinde bu 
İşi idare etmesi pek ili müm
kundür. Ve geçen hafta da an 
l n 1--- I. : . . ... ..I: ~:-:_ - :L! T --1 

Japon kılaa 
Gazi Hz. 

Gazi Hz. dün Beyazıt ve 
Şişli taraflarında bir tenez
züh yapmışlardır. 

Tevfik 
Rüştü Bey 

Doğru Cenevreye gi-
Çin kıtaatı Japonlara karşı tuttukları mevzilerde. diyor, bugün 

1 Ç• ' d h t } } f Bakuya hareket edecek 
Japon ar ın e e şe sa ıyor ar· 1:._:~~~a!!/:i:1f!!.eJi!ıJ/lr~~= 
R h b h Amerı.ka donanmasını h ırlıyor 1 ı·andan tayyare ile Enzeli'ye USya ar e azır, az ' geldik. Yarın (pazartesi) .va-

lngiltere protesto etti, Çin kttaah yer yer çarpIŞIYOfl :::.la Bakuya hareket edıyo-

Fakat henüz resmen harp ilan 
endişelidir. Çin merkezi 

edilmemiştir. Vaziyet nazik ve 
hükumeti tahliye edildi .. 

Japonlar tarafından hapis ve tevkif edilen Çinliler . . 

AlıHyı tarktaki karıtıklık devam 
ediyor. Japonlar Changhai'~ i.nal 
vaziyetini muhafaza ve Çınlılere 
kartı filen harp halinde bulunmak
tadırlar. Çinliler de henüz resmen 
harp kararını vermiş ve ilan etmit 

değildirler. fakat yer yer muhave
met gösteriyorlar; harp hazırlıkla. 
nna devam ediyorlar. Gden haber
ler bilhassa Changbai'nin itgalinden 
sonra Çinde umumi bir galeyan bat
ladığuıı, harp seslerinin yükseldiği-

ni, askeri tahtidat yapdclığmı, ekse· 
riyet fırkasının harp karan verdiği
ni göıtennektedir. Ayni zamanda 
yeni Japon İfgali lngiltere, Ameri~ 
gibi Çinde büyük menfaatlar sahibı 
olan devletleri harekete getinniı, bir 
takım aiyasi ve aakeri ihtilatlara ae
b..biyet venniıtir. Ki Japon zabit ve 
neferlerinden bir kıamı bu cümleden 
olmak üzere Amerikalılar tarafından 
tevkif edilmittir. lngiltere de Japon 
ya'yı proteato etrniş, Amerikan do
nanması her türlü ihtimalı ve hare
keti nazarı dikkate olmak auretile 
harekete geı;miıtir. Bu bidiıeler ce
reyan ederken Ruıyarun da dikkata 
tayan olan vaziyeti tebarüz etmekte 
Moskova' dan nüma 'İtkar ve tehdi
daver se•lerin yükıeldiği görülmek
tedir. 

Vaziyet elimize gelen telgraflara 
ııöre hulasa edildiği takdirde ıudur: 

1 - Japonlar Cbanghaı•da yer
leşti/er. Ecnebilere ait imtiyazfr 
mmtakalar haricinde tecavüzlerine 
devam nmektedim 

Z - Çin bükı'.lmetı barp lrararını 
göze aldırmış, takat henü:ı muhare
be illın etmemiştir. / apon tecavüz
lerine mevzii ~Jcillerle mukabele 
etmektedir. H IJkfJmet meruzini 
Nankiılden nakletmiştir. 

(Devamı Sinci sahifede) 

······•······················· 1-Iaa}'ret 
o,,.,,,,, 

Yıldız sarayında dün sabah yapI1an içtimada . . 

Balkan misakı müza
. kere edilmektedir 

Konferans bu sabah ta toplanacak. 
Hararetli müzakereler oluyor 

Balkan konferansı 5 konseyi ve 
komitesi dün sabah Yıldız sarayında 
toplanmıtbr. • 

Saat 10,30 ta Balkan ~?vletlef! 
tebııaamın tabi olacakları reıım komı 

teai toplanarak muzakeratta bulun
muttur. Ayni zamanda ruzname mu 
cibince konseyin de toplanması mu
karrerdi, fakat Balkan devletleri te

(Devamı 2 inci sahifede) 

b 1 1 te un yapmaktan az farklıdır. 
takip etti~i usuller,. u :e~; e Binaenaleyh zahirde yağ fahri
de de tetkık ve tatbika . g. d. k l ·b· görünen müesaese-

B.1. ki · ı•ın e a arı gı ı 
ı ıyoruz ıanayı y • 1 h kikatte birer un fabrika-

hiasiyat ile hareket etmek dog- er, ha. t' d d"r Ve madem 
d - ·ıd· S . . t•d • me- aı ma ıye ın e ı . ru egı ır. anayı ıp ı aı b l b"tu·· n iatihsalleri . d 1 k ki un arm u vaddı en ucuz pıyasa an a ma. l k · fhl ' k ediliyor ve 

ve mahsulünü ~e en pahalı pı- ~em e e~tdd1;.i' :ımadığından 
yasada satmak 11ter .• Fakat t~ ıhr~ç ~ tarda a ni cinsten 
nu da kabul etmek lazımdır ki hanç pıyasa .

1
• !1 rekabet 

h. d" • . d b •ka mamu at ı e nihayet ın ıslan cevızın en ay h" d • . 1d. halde 
a dan yağlar, ihraç edilmi- mevzuu ba ıs egı. ır,. 0

• h 
y p lek ı· . d . t"h)•'- ba•ka memleketlenn zıraı ma yor mem e nnız e ıı ı .... e y . . . • ed •. · 
dili;or. Binaenaleyh biz haki- aullerinı ı~t~hla~ . eceıı:ımı; 
katte hindistan cevizi istihlak yerde esas ıtıba~le ;ır ~ra~. 
ediyoruz. Bu muamelenin sa- memle~et~ o!an en ıdmha sdu ~ 

, 1-1· ,1· etme a a og 

Edilecek 
Şey! 

Muhasebei Hususiye 
müdürü kaçakçı mı? 

Mildfir Bey ilç ay hapse 
ve memuriyetten mah

rumiyete mahk6ın oldu! 

KIRKLARELi, 30 (Hususi mu
habirimizden) - Geçenlerde bura
da bir aenç kı:ım parçalanmasile ne
ticelenen infilak hadisesini ve buna 
sebebiyet veren barut kaçakçılığını 

bildinni§tim. Her ihtimal nazan iti
bara alınarak yapılan tahkikat ve 
yoklama neticesinde tütüncü Sabri
nin dükkanında ve evinde 104 kilo 
kadar kaçak barut bulunmuş ve 
Sabri ef. ile bu işte alakadar görü
len Muhasebeyi hususiye müdürü 
Refik, Vili.yet Encümen katibi Hik 
met Beyler ve 7 köylü tevkif olun
mutlardır. Yeni kaçakçılık kanunu 
mucibince bu maznunlar sür'atle 
mahkemeye sevkedjlmiı ve evvelki 
gün akıam üzeri bu tayanı dikkat 
kaçakçılık davası İntaç olunmuıtur. 

Refik B. üç ay hapıe ve memu
riyetten mahrumiyete, Hikmet B. 
bir buçuk ay hapse ve memuriyetten 
mahrumiyete, tütüncü Sabri bir ıe
ne hapse, diğer maznunlar da birer 
ay hapiı cezasına mahkum edilmiş 
ve hapisaneye naklolunmuşlardır. 
Bilhassa bu meselede Refik B. gibi 
yüksek bir memurun alakadar olma
sı umumi teessürü mucip olmuıtur. 
Diğer tuaftan infilak bidiıesi dola
yıaile kaçakçı Ali ile ıeriki Hüseyin 
ve hancı Kadri de gene kaçak barut 

· maddesinden tahtı tevkife alınmış
lardır. 

Bunların da muhakemelerine bat 
)anmak üzeredir. 

Gerek Refik B. ve geı 
daki 

Osman 

Tefi/ile Rüştü Bey doğru 
Cene11 r~g• gidiyor 

ANKARA, 31 (Milliyet) 
- Hariciye vekili Tevfik Rü,. 

Tevfik Rüştü Bey 

tü Bey Moskova - Berlin tari 
kile Cenevre'ye gidecektir. 

it Bankası Umum müdürü 
Celil Bey ve Tevfik Rü§tÜ Be
ye refakat eden diğer zevat B.er 
)inden lstanbula döoeceklerdır. 

ismet Pş. ve 
Dahiliye vekili 
Geliyor 

ANKARA, 31 (Telefonla) -
Baıvekil ismet Pı. ve Dahiliye veki
li Şükrü Kaya B. bu akıamki trenle 
lstanbul'a bueket ~~mişlerd!':·. 

Baıvekil ve Dahılıye Vekılı ıstas
yondan Vekiller, Askeri Şura ~a
rı ve ıair zevat tarafından tetyı e
dilmitlerdir. -------
Balkanlarda 
Türkçe -=----
Rom an ya' da Türkçe 

tedrisat 
için kuı s açıldı 

Geçen teırinievvel ayında lıtan
bulda toplanan 2 inci Balkan konfe
ranıı, Balkan li
sanlannın tami
mi hakk.'llda bir 
karar ittihaz et. 
mitti. ikinci kon
feransta Romanya 
murabbaı heyeti 
azasından profe
sör Dr. Jean 
Raducano, Bükre
ı'e avdetinde bu 
hususta teşebbü
şata giritmit ve 
Bükreşte Ulumu 
lktısadiye fakül
tesi hükmünde bu
lunan Yüksek Ti
caret ve Sanayi M. RADUCANO 
akademisinde, Balkan liıanlannın 
tedrisi için kurslar açmağa muvaffak 
olmuştur.Bu kurtlara 3 bin kadar ta 
)ebe devam etmektedir. Burada haf. 
tada iki saat türkçe tedris edilmek
tedir. Cenubu - Şarki Avrupa ensti
tüsü rektörü M. Tarareıcu tarafın
dan verilmekte olan türkçe deralere 
20 talebe devam etmektedir. Akade
minin rektörü bulunan M. Jean Ra
ducano'nun &ikan lianlarını tami
mi yolunda vaki olan bu teıebbüsü 
her tarafta alaka uyandırmııtır. 

M. Jean Raducano, İstanbul' da 
b~lund~ğu zaman, Hu~k . fakülte-

Sahip ve 8qmuharJ"•ri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nqriyat " Y uı MUdtı..D 
ETEM iZZET 

li 
KayyumEf.nin gayreti 
Be}'azıt camisi kay}'umu dün 

gazete f otograf çılarına 
resim aldırmak istemedi ! 

Bayazıt camisinde kadın cemaat Hafız Rıza Beyi dinliyor . • 

Evvelce de yazdığımız gibi tebri
mizin bazı camilerinde dün de türk
çe Kuran okunmuştur. Hafız Sa
dettin Beyin saat 14 de fatih cami-

inde türkçe Kuran ukuyacağmı ha
ber olan halk erkenden camıe ael
miılerae de Hafız Sadettin Bey, W. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

• 
lzmir Beledivesi Gazi 

• 

Hz.ne tarihi 
bir resim takdim etti •. 
Resim 250 sene evvelki lzmiri 

göstermektedir .. 
Jamir Belediye nıiai Dr. Hulusi 

B. dün Anlıara'clan ,.,ı.rimize ael
mit ve Tokatlıyan oteline miaafir ol
mu§tur. Hulusi B. kendiıile görüıen 
mubarririmize ıu beyanatta bulun
muıtur: 

- '"lzmir'e ait bazı itleri Veka
letler nezdinde takip için Ankara'ya 
gİtınİftim. Ankara' dan çok büyüloo 
sevinçle dönüyorum. Orada lzmir'
in ihtiyaçları büyük bir aliıka ve mu 
babbetle takip ediliyor. Vekaletlere 
temas eden iılerimizi hallettik. iz. 
mirde yapılması icabeden itleri de 
maballen halledeceğiz. 

300 bin lira açık 
h:mir Belediyesinin, bütçesinde 

300 bin lira açık vardır. Bu seneki 
bütçenin 900 bin lira kadar olacağı
nı tahmin ediyorum. Halbuki İzmir 
Belediyesi, ihtiyaçları temin için as
gari bir buçuk milyon liraya ihtiya
cı vardır. Bunun için bir taraftan ye 
ni vmdat menabü aranacak, diğer 
taraftan ehem mühimme terci
han yapılacak, azami tasarruf temin 
edilecek, fakat bittabi tenvirat, tan
zifat, aıhhi ve içtimai muavenet, it-

(Devamı Z inci sahifede) 
l zmir Belediye Reisi Doktor 

Hulflsi Bey 
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~Büyükharpte Hicaz,~ 
= F elestin, Suriye •• 
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Falih RIFKI 
Güzide edip Falih Rrfkı Bey ·BüyUkharpte Cemal 

Paşarun siyasi bürosunda çalışan yegane zabittir. O iti
barla paşa~n bütün lı:ıısusiyetlerine, yaıptığı işlere çok 
y~-vakıftır. Faılih Rrlkı ıBey şimdi bütün lbu bilgi
lerını, muşahed.e ve ves1kalarıru 60 tablo halinde Milli
yet'te neşrediyor. 

Baştan başa merak, alaka, heyecan dolu fııkralar ve 
m~~hedeleri ihtiva eden bu eser ayni zamanda güzide 
edıbın en mükemmel edebi eserlerinden de birisi ola
caktır. 

ZEYTfNDAGI 
ün ilk }'azı 2 nci sahifede .. 
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Siyasi Tefrika : 1 . HARDCô HA~ERLER , ....... ------ --, 

Fransız-Japon 1 Youngplanı ve ı C. Akvamda - DAl(-SA_ Zevtindağı •• 
itilafı mı? Almanya iş yok!? Kadir gecesi türkçe Yazan: Falih RIFK' 

ı 
palı Cemal Paşa olduğunu yaz-Başlangıç. mıştır. Fransızlar bazı necri- M H · t' "dd tl" M ı· 1 , 1dareciJiğinde zaptiye tarafı '1f • errıo un şı e 1 ec ıs sa ı veva çar-

Büyükharbin son aylarında 1 ~ındır. G?rünüş ve gc_;ste yata cevap veriyorlar bir makalesi şamba gÜnÜ toplanıyor 
"At .. ,, . bm nşe her vakit fazla ehemmıyet PARIS, 31 (A.A.) - Reş- _ L YON, 31 (A:A.) - Le CENEVRE, 31 (A.A.) -
Ceme:l vPa!°:Oşe:mda:is:ıaluJ~ ~e_nniştir. Bu tarafı tam şarkh mi mahafilde bazı gazeteler Democ:;ate gazetesı~_de neşre; Bugün Cemiyeti Akvamda gö
gelmi,, artık yalnız Bahriye ıdı . _ . . tarafından neşrolunan ve Fran lunan !eyakku~., unvanlı bır rülecek bir it yoktur. Meclis 
Nazırı idi. Kendisine götürdüm Çalıdtk~nlıg0ına şhı?'dı . bile sa Japonya arasında bir itilaf- makaJesınde Radikal - Soaya azasile katibi umumilik erkanı 
ve neşredilmesinin doğru olup gıpte .. e e~km.b knu ıç bır za- name mevcut olduğuna ve bu list .. fırkası r~is~ M: Herriot, Changhai vakayiini beklemek-
olmadığmı sordum. ~~ Ued§~ı , ı gın ve gevşek itilafname mucibince Japon he ezcumle dem~ştır ki: tedirler. BekJenilmiyen f~vka-

"Ateş ve güneş" çöl ordusu gorH" ı~ . . . yetinin Cenevrede tahdidi tes Y oung planının Almanya ta lede bir hadise vukubulmadık-
nun kahramanlık ve ıstırap hi- ıç şuphesız namuslu bır a- libat meclisine dair olan Fran r.~fı~d~1! reddedil.~esi, her tür ça, meclis, salı veya çarşamba· 
kayelerinden ibaretti. d~dık. F~kat 

1 
~n':11n dka vagdon arz tezlerine müzaheret etme- lu ıhtılaf~n ~arabı~ı olacaktır. dan evvel içtimaa davet edilmi· 

Nazırım bir gün sonra müs- ve ıpe. t~cca~ ıgıalı e ~~n ı- sine mukabil Fransa'nın Aksa Young planı ıle bagl~?~ı§ olan yecektir. Dünkü celae, emin 
veddeleri geri verdi: 1rıp y~tıştırmegeBç ııtıgı ıbensb~ yı Şark'ta Japonya'ya müsait yalnız Alma.oya degı~d!r·. A~ malumata malik olunmadıkça, 

_ N retmeseniz daha iyi 0 _ ar o muştur. unun se ı, bir hattı hareket takibini kabul manya bu planla kendısını bag hali hazırda müzakerat icraaı-
lur, ded( ı~n senelerde ltti~-~t ve Tera~- etmiş bulunduğuna dair olan !amış . olduğu için Fran•ızlar nın doğru olmıyacağmı göster-

"Ateş ve güneş" te bir iki ki fı~kaslmmda tdeflıgı.':' pbay edbı!- şayialar mutlak surette tekzip ışgallen altmd~ bulunan mm- miı olduğundan gerek katib) 
zabit Ye neferden başka hiç kim ~be~ış o k~smk aı;ı1, uç. adşın ı- edilCmhektedir. ta~aları ter~ettıler ve Alman• mnumilik ve gerek meclis, va
senin ismi yoktu. Eski Dördün r~ ın~e ra ıp esı ?'esın en ve anghai'daki Fransız me- ya nm demıryolla!"°'a s:rbeat- kayiin aihhati hakkında müna
cü ordu kumandanının dört se- bırdgkuun par~lı hpart~z~ı;ıın fayda mFurlarının Japon kuvvetlerinek çe tasarruf e!m~ıne musaade kaşa götürmez raporlar topla-
ne yanında çalııan bir muharrir s~ o . nacag~ epsı ıçın zanne. ransız mmtakasma girme ve onu ~er turlu kontroldan a- 1 mak için fevkalade müteyak-
den beldediği, belki bu değildi. dılı;,~~ndenpdır. K müsaadesini vermiş oldukları zadeBettiler. Al kiz davranmaktadırlaı·. 
İttihat Ye Terakki şefleri ara- a at aşanıı_ı ar~&usu, suretindeki haber de keza tek- rüning'in manyası, Diğer taraftan, Cenevre ile 
sın.ela kendisinden babsolunma- Cemal Paşanın Sınyüs oglusu, zip olwımaktadır. Bu ınıntaka Y oung planını yırtmak suretile Washington arastn<la Amerika 
sın ı;ok istiyen ve seven Ce- Enver Paşanın levazım çamu- da inzıbatı Fransız polisleri te 

1 İmparatorlu!: Almanyasmm hükilmetinin tEşrinievvel aym-
maİ Paıadır. ~daı_ı yo~':1rduğu tipl.e~, hep· rr.in etmekte berdevamdır. bitaraflığını ihlal etmesi sure- da yaptığı gibi Cemiyeti Ak-

B""yükh t Suriy idaresi aı aynı polıtıkanın eserıdtt . Fransız konsolosu, ecnEbi tindeki hareketine müşabih bir vam meclisinin ve bilhassa 
için h~ç bir ::ı:ı: yazı y:zmamıt 

1 
1Bil~ ne kadar haklı idi- mıntakalarında inzıb~tın mu- harekette bulunmuştur. Changhai komisyonunun talı. 

hm; çünkü yalnız beğendiğim ler. Hıç unut~am; Cemal Pa· hafazasına nezaretle mükellef M. Herriot, netice olarak kikatına ittirak etmek arzusun 
eşylerden bahsetmek lazondı. !~ Ahnanya~a ıke?, lstanb~lda olan beynelmilel konsoloslar serbest insanları ve serbest mil da olup olmadığını anlamak i-

Mu""tarek ıenelerind ise ı bır yere venlmek uzere dogru- heyeti müzakerelerine iştirak !etleri mukavelenarnelerin ha- çin müzakereler devam etmek· 
e e ' d d - k d" · · · k ld d F 1 ld 1 yalnız beğenmediğim şeyler- ~n og~ya ~ ı .. yet.ıştırı_ı:ıeşı etme le o uğun an ransarun e en masun o ması esasını tedir. 

den bahsetmek lazım olduğu i- bır z~~ı~den uç yuz !ıra ıste- Changhai'daki hattı l:ıarcketi- müdafaaya davet Etmektedir. Changhai tahkik komisyo-
çin Suriye idaresine dair biç meklıgımı yazmıştı. Hanı? .~t nin menfi olamıyacağı ehemmi • nuna gelince, bu komisyon, öğ 
bir ıey yazmadım. !arını tırmanara~. efendısınm yetle kaydecliJmektedir. Kayyum Ef.nin leden sonra Paris'te toplana· 

Bugün her ikisini de söyle- ~ektubunu kendısıne okuttu- Bundan başka Fransa bel- cak, ve Cbanghai'a gitmek i-
mek mümkün olduğu için "Zey gum bu zat: .. nelmilel mıntakanın istatüko- Gayreti çin hangi yolu takip edeceğini 
tindağı,. nı neşrediyorum. - Ma~tteess°:f, on para ve- suna riayet etmek lüzumunu kararlaştıracaktır. Filvaki Ma-

Biz, timdi kırkına yakluan- remem, dıye.benı savdı. Japonya hükilmetine ehemmi- (Başı ı inci sahifede) verayı Siberya hattı üzerinde 
--. M nf t nl tut f ti b"ld" k • · J ·1· 1 1 raz rahatsızlandığından ca·nide bu-lar, Osmanlı ım· paratorlug"unun e aa ınsa arı ar; a- ye e ı ınne ıçm ngı ız ere münakalatın inkitaa ug-ramıt 

k h f ed ı Anı "k 1 1 lunamamıı, ve tabii türkçe Kuran 
son gençleriyiz. 1914 te doğ- at mu ~ ~a ~mez. . .. en a 'arın dün Tokio hü- da okunmamıştır. olduğuna dair bir şayia deve. 
mu• olanlar 1914 te Ü ı,. __ ye Hangısı hangı kuvvetı mun- kumeti nezdinde yapmış olduk Yerebatan camiinde okuyacak o- ran etmi• idi. 

y ' ç, ~· b 1 b km ••t k" . 1 bb . . k y di yatında bulunan çocnkJar, a ~r~ ışsa, o e ·ı. ona mı- arı leşe üse ıştıra etmiş- lan Hafız Fahri Bey de dün camie CENEVRE 31 (A.A.) 
bugün Türkıy" en· gençle . ol- ras gıbı konardı: Talat Pş. nm tir. gelememiştir. M. Massrgli, dün Fransa hükU 

' ın n ed" Merk • • E N"h h 1 b Türkçe Kuran dün yalnız Bayazıt muşlardır ve hatırlarında impa mesn ı ezı um~ı, n· ı ayet, a i azırda Say- cwniinde okunmıııtur. Cami, son meli ilamına harbe mümanaat 
ratorluktan hiç bir iz kalmamıt Y~ Patanın dayand.~gı, or~u gon'da bulunmakta olan Wal- cemaat yerine kadar dolmuıtu. Türk vaaıtalannm tevsiine matuf 
tır. ltte onlara saltanatın Su- ıkdıd. Cemal Paş~ya Turk ocagı, deck - Russeau kruvazörünün çe Kuran okuyacak olan Hafız Fab- umumi mukavelenameyi imza-
riy .. , Felestin ve Hicazdaki son a ın ve gençlık kal~ı~.tır. ve Aksayı Şarkta bulunan di- ri Bey bile camie güçlükle girebil- lamıttır. 

dini ihtifal yapılacak 
d ıoı W 

25 güzide zat · a rafından türkçe 
tekbir gt. ti rilecektir 

Ayasofya camiine radyo konuldtı 

IST ANBUL, 31 (A.A.) - Ramazan günlerinde İstanbu
lun büyük camilermde okunan Türkçe kur'an bütün halk ta
bakalarında derin tabaaaüsler uyandırmıştır. Bilhassa geçen 
cuma §ehrin en kıymetli on hafızı tarafından Sultanahmet ca· 
cıiinde yapılan Türkçe mukabeleyi dinJemeğe kotutan ve bir 
mahşeri andıran on bini mütecaviz insan kütle·· · ··~· · 

mi a~a~ıtbr. .. . . . sındı 
T urkiye Cumhurıyetı Dıyanet lıleri Riy1 

vicdani heyecan ve temayülünü tatmin için az: e olan 
itina. ~österilmesini alakadarlara emrelmittir •• ARI 
ğu gıbı btı sene ramaıı:anda da şubatın 4 üncü p t rlt 1 akşamına tesadüf eden Kadl~ vec:r',de Ayr şa r 1 oner 
Türkçe büyük dini bir ihtifal yap ~ .. k. ;-- _ _ 

.o gece aaat 20 den itibaren lstanbulun en 1 _ılı ,;e- güzei 
seslı hafızlarından 25 güzide zat Türkçe kur'an ve mevlut 
okuyacaklar ve Türkçe tekbir getireceklerdir. 

Yapılan tecrübeler tekbirin ahenginde ve T ürkce sözlerir 
deki tesir ve füsunun çok derin olduğunu göstermiştiı·. 

.~u muazzam ihtifali her tarafa dinletmek için Ayasofya 
camııne radyo konulmuş ve her türlü tertibat alınmıştır. 

Bugün açılacak olan tütün kon· 
gresinde görüşülecek m;:;seleleı 

ANKARA, 31 (Telefonla) - Tütün kongresi yarın saat 
on birde Himayeietfal içtima salonunda toplanacaktır. Celseyi 
lktısat Vekili Mustafa Şeref Bey açacaktır. Kongreye lstan
buldan üç lzmirde.n dört, Samsundan 4, Manisadan 2, Muğla
dan 2, Bafra, lzmıt Trabzon Odemiı ve Denizliden birer mu-
rahhas iştirak edecektir. 11 

Ayrıca lktısat Vekaleti Ziraat ve iş Bankaları, Tütün in-
hisarı ve Ziraat Vekaleti namına birer murahhas iştirak ede-
cektir. 

lçtimaın ruznamesi şöyle tesbit olunmuştur: 

senelerinin manzarasın göster Cemal Paşa son gunune ka- ğer bir takım Fransız cüzitam miıtir. Halk, kesif saflar halinde 

mek l"atı·yoru 
1 

dar Osmanlı ve Türk ve İslam !arının bayat ve mallan tehli- namazlannı kıldıktao sonra, türkçe 
m · k 1 1 • b b Kuran okuyan Hafızın etrafında top 

N tarih d h t e ime enni iri irine karıştıra keye maruz kaldığı takdirde lıuunıtlardır. 
e , ne e a ıra yazı- k k d fik" d 1 _ eks"k Balkan misakı · 

Müzakerede .• 

Tütün zeriyatının tahdidi, kaçakçılığın men'i, Türk tütü
nünün dahil ve hariçte tağşişten men'i çareleri, tütünlerimiz 
için umumi veya mevzii tipler tayini, Türk tütününün mem
lek~t dahilinde işletilmesi, tütün ihracatının sukutu esbabı 
ve inkitafı çareleri., ihracata kredi temini •.. 1 

yorum. Bu satırlarda bir zama- ~ a !"r • ı~ a am ıgı ı Fra.nsız tebeasını himaye m~ı<. Bu sırada camide türkçe Kuran 
nın portresini çizmek isteyen bır şahsıyet ıdı. aadıle yakında Changhai a dinliyenlerin grup halinde resimleri-
notlar okuya~ksınız • Onun türkçülüğü milliyet I gideceği söylenmektedir. ni almak isteyen ·gazete fotograf mu 

esaslarını anlayıp, kavrayıp habiri Cemal Bey, va~esinin ifum 

k G 
da beklenmedi ~r mümanaat& ma-

arar verm~ ?ımumdan fazla, azi Hz.ne hediye ruz kalm•ıtır. isinin kayyum 
Bizdea Belgradı aldık! ı geoç kuvvetını ve kadınve teced Ed"l , " . olduğunu aöyleyen ihtiyar bir adam 

man diifman murabb::ıı:~ düt kuvvetini kendi biasesi ola- l en tarıhı reSlID Cemal Beyin yanma yaklatarak: 
"N" " k ah d . · • I rak ayınnaamdandır. (B - Evkaf icıa.eMnin emri var. Ca-ı' as asını a ıatem.ıı er H""km'" it d b I I aşr 1 inci sahifed") milerde resim alınamaz! demittir. 
di. Osmanh delegesi ayağa kal- u u a ın a u unan ara faiye itleri ihmal eclilmiyecektir. Be Bu yolda bir emirden baberi ol-
kar't: _ N hacet ded" 1 t karşı sert, düşündüğü tedbirle- lediye bütçesinin darlığına rağmen, mayan fotograf muhabiri, iti camide 
bulu d ıız" e vereli ' 

1
' 

1 
an ri tatbik etmekte tereddütsüz lzmir' de bulvarlar ikmal edilmekte, bulunan bir poliı Ef. ye anlalmı§tır. 

a e m, · d ı· "d" J t buld- ı..: b"" yeni bazı caddeler açılmakta, Pasa- p li f camii ·' · ekm k B-L- ı i • "N" ,, 1 ve ıra e ı ı ı. s an ..,.. u- o s e . er.ue reaım ç e 
1UHUanmız çın lf ı- ""k .ı..: 1 • ka 1 ka port önünde Gazi Meydanı ittihaz e- t b da k d" · d b 

tanL._ı_ 0 
kadar yalandı. yu r ...... p enne rıı esas ı memnu o sa un n en ının e a-

owa rarlar Yerecek kadar ceaur de- dilen kııon tezyin ediLnektedir. beri olacağını aöylemitse de oruç ha 

Biz, eğer Vardar'ı, Trablus'u 
Girit'i ve Medine'yi bırakırsak 
Türk milleti yaşay&'DMlz, zan
nedi)'Ol"duk. 

Çocuklarımızın Avrupa11 
Marmara ve Meriçte bitiyor. 
lnkıraz ve kurtulut gibi, bir 
milletin tarihte ikisi bir asır i
çine hemen hiç sığmamış olan 
ve yalnız biri milli tarihin en bü 
yük fash olan iki badiıeyi dört 
bet ıene içinde görüp geçirmit, 
en büyük milli acıyı, ve en bü
yük milli sevinci tatmıı olanla
rın hikayeleri okunmağa değer. 

Zeytindagı U!mal Pata tçin 
yazılmış bir eser değildir. Fa
kat büyükbarp Suriyeainin her 
bahsi ister istemez, az, çok ona 
temaı edecektir. 

Cemal Patanın şah11 ve karak 
. eri hakkındaki hükümlerimin 
ne olduğuı ancak bütün tab
lolar tamamlandıktan sonra an 
'aşılabilir. Ancak her gün bq. 
ka bir tefsir yapılmamak için 
şimdiden bir tahlil yapmağı 
faydalı buluyorum. 

Cemal Paşanın yüksek brr 
asker olmadığını mütebaaaıı o
lanlardan ititiyoru%. Kendisinin 
eski ve yeni askerlik itlerinden 
zevk ve anlayışla bahsettiğini 
de pek hatırlamıyorum. 

Büyük bir devlet adamı ol
madığı da 1-0ylenebilir: Beyoel 
milel meseleler bakkmda görüt 
ve kavrayışı basitti. 

Cemal Paşa mislini pek az 
gördüğüm bir organizasyon a
d_aı_n~ ~e bir umum - müfettit 
tıpı iclı. Mareıal Alenbi Suri
ye içlerinde yürürken: 

- Her adımda Cemal Pata
ya sart geliyorum, demekte 
haklı idi. 

İsveçli seyyah Suven Heden 
Büyükharpteki Türk hükiimet 
tefleri arasında en fazla avru· 

"ld Gazi heykeli şına vuran Kayyuma meram anlat-
ğı i. lzmir'de Gazi heykelinin mart i- mak kabil olamamış~ır. Bu esnada 

İyi arkadq ve şefti. Adam sinde rekzedilebileceğini ümit ediyo hnik arasından bazı kimseler, iti an 
feda etmekte ı;ok ihtiyatJı ve rum. Ankara'da Sinyor Kanonika'- lamadan Kayyuma bak vermek iste. 
sabırlı davranmııtır. Sonra en dan aldığım telgrafta 8 şubatta Bren mişled.ir. Nihay.:,t Polis •crkomiseri 
mühimmi, tecrübeden geçtikçe dizi'den hareket ve 12 ıubatta hey. ca,,.ie "elerek h;ç yoktan ortaya l.ir 

bü 
kelle beraber lzmir'e muvasalat ede hiHise çık•.r mık isteyen Kayyurea 

ve ··yük nüfuzun tadına doy- .. b"ld" ·ı · re•im almm'.· ın',· hiç bir mahzur ol 
duk bo 

cegı ı m mıştir. Kaide IS tubatta " "" 
ça, yuna tekamül etmesi tamam olacaktır. Kaidenin etrafında madığıru ıö:ı !»...ır~ tir. Bu esnada ca-

ve fazlalıklarından kurtulması. park yapılıyor. miin imamı olaıı zat ta araya kant-
dır. Taksim Abideoini geçen sene gör- mıt, o d" E ·k~r idaresi tarafından 

V tan ld - d müıtüm. Ne yalan ııöyliyeyim, mev- böyle bi• emir werildi<(inde 11rar et· 
a perver O ugu a fÜp mı· ~t;r. Miı•:naf;h, foto<!l"afçmın re-

b ••t•• lh · ka zula mütenasip ve zevkime uygun _ ..,. _ 
e go urmez. tırasına ne - bulmadım. lzmir heykelinin- duba sirn çekmesine e m;ni o!amıyarak: 

dar hudut yokaa, vatana zarar mükemmel olacağını ümit ediyorum. - Siz -re•mirıizi alın. Biı: de icap 
Yerecek hareketlen· bilerek yap Esaıe b k ı· ' ' · · eden makamata keyfiyeti bildiririz, n, ey e ı, zev,.:mızı tama· 
maama da o kadar ihtimal yok men tatmin etmez•e kııbu! etmiyece- elemiştir. 
tu. ğiz; bu hususta koyduğumuz bazı Bu küçük fakat teessüre rıayan 

rıartlar vardır. hadise böylece ynlıştrlı;tan ıonra 
Cemal Paşanın ölümü ile fay- Hafız Rıza Bey türkçe Kura -

dalı bir unıur kaybetmiı oldu- Haynt pahalı/ı~ı hafifledi nını okıımağa başlamıştır. Hafız Rı
ğumuza hükmedebiliriz. Orga· lzmir'de bayat pahalılığı, eıkiıine za B. in, dün okuduğu Mezir suresi 

nisbeten bafiflemi•tir. Se • .e ve sai- "d" Haf o ___ B t""rk nizaayon, idare ve im.r ad•-· • ı ı. ız n.uoo ey ıureye u çe 
-~ re ucuzlanqtır. Et için şehir mecli- 1 ak ·· J b l d 

olarak yetiten ve Surı"yeden ev · o ar foy e a1 a ı: sınin seçtiği bir komiıyon karadar _ Kuran, emrinde galip ve ka-
vel herkesin tenkit ettiği kusur almııtır. Bu kararlar, yarın (bugün) dir, tedbirinde hakim olan Allabüte
lannı yavaş, yavat düzelten açılacak tehir mecliıinin bu devre- ala tarafından indirilmiştir. Biz sana 
bir türk, zahmetini çeken topra sinde tetkik edil.-cektir. Biz ete narh kitabı hak olarak inzal eyledik.. Ce-

koymayı faydalr bulınıyoruz. Bele- d · b" d · · d -'---
g" a meyvasmı vermelı' ı"dı'. I maat erın ır vec ıçwn e Hanu diye,. zmir'de Hı.Ik Pazarları ar~. d"nl" k- ·· ·· t f "ttik 

Tarudıgmı- t--1-'tçı"len"n en -·'- bu rl d d" ~ ı ıyor, ursqnun e ra ı gı çe mn<ı """'• pa:za ar a, ığer esnafa kar doluyordu . 
büyük ve kuvvetlisi, Gazidir. fi bizzat satı1 ouretile rekabet yapa- Hafız Rıza B. devaııı etti: 
Gazinin Cemal Paşaya pek a- rak ucuzluğu filen temin edecektir. - Ya Muhammet! de ki ben din-
Clmıt olduğunu babrlanm. lzmir Rıhtnn Şirketine, hükümet den muhlio olarak Allaha ibadetle 

tarafından çok h~klı olarak vazıyet emrolundum." . 
Falih RIFKI 

Şişe fabrikası 
Memleketimizde bir §İ§e fab 

rikaaı tesis edecek gurupa aza 
mi teshilat gösterileceği ve iç
kiier inhisarı idaresince 25 mil 
yon adet §İşe mübayaası teab 
hüt edileceği yazılmııtı. Müa 
kirat U. M. Aaım Bey henüz 
müracaat müddeti hitam bulma 
dığıru, ti'e fabrikası inşası i
çin müracaat vaki olmamakla 
benber, bir çok gurupların 
matbu şartnamelerden müba
yaa ettikJeriıni aöylemittir. 

Adliye tayinleri 
ANKARA, 31 - Trabzon ihti

..... mahkemesi hakimliğine Ankara 
aılıye mahkemesi rei•i Cafer Kimi.I 
ve müddei umumiliğine de Ankara 
müddei Qmumiliği baş muavini Hay 
rettin Be ler ta · n ol 

edlldi. Şirketin halkı dilı>ir eden bir Halk, öz dilinden din . kitabını 
çok vaziyetleri vardı. Bilhassa yüz dinlemekten çok büyük bir in~İ .. rıil 
karası olan atlı tramvavlar, halka hissPdiyordu. ' 
kıymetli ve.kitlerfoi kay'>ettiriyordu. Dün Beyaz•t camiinde manasız 
Bu tramvaylar, her türlü sıhhi terait bir ısrar yü:tjinden bir hadise çıkar 
ten de mahrumdu. Hükümet, bu şir- masına ramak l.<alan Kayyumu ceo 
ket tarafından idare edilen atlr tram maat araımdan bazı kimıeler Evkaf 
vaylara da v8%1yet etti. Belediye, hü idaresine ıikayet etmilerdir. Geç va
kiimetin vereceği karara göre, atlı kıt Evkaf müdürü Niyazi Beye sor
tramvaylan dnralmıya ve ıslah et. duk: 
miye talip ve hazırdır." - Camilerde reıim alınmasının 
Gazi Hz.ne takdim edilen men'ine dair bir emir verilmit mi-

dir? • resim 
Hulüıi B dün Dolmabahçe sara

yına giderek Gazi Hz. ne takdim e
dilmek üzere lzmir'in 250 ıene eY
velki halini gösteren kara kalemle 
yapılmıt bir resmini götürmüttür. 
Hulüıi B. in verdiği izahata göre 
bu resim, 1 zmir' de bir kitapcıda bir' 
salnameye ait yapraklar ara11nda bu
lunmuştur. Resim, lzmir Belediye
ıince bir metre 30 santim boy, 25 
santim eninde agrandisman yaptın( 
mı,tır. Resimde eski lzmir'in şekli 
görülmekte, nhtım ve kordonlar bu
lunmamaktadır. Ozerin<le türkçe 
yazılmıt. temt ve mnhal isimleri VIU"· 

Niyazi B. ıu cevabı verdi: 
- Böyle bir emir vermek için 

Evkaf idaresinin mecnun olması la
zımdır. Camilerde arzu edildiği :ı;a. 
man fotograf aldırılabilir. Bayazıt 
camü Kayyumunun hareketine ge· 
lince kendisine mensup olduğu ma
ıarifat daireıi tarafından tevbihatta 
bulunulmuttur. icap ederse tecziye 
ye de edilecektir." -·--·····················-·---·--·-nan Y eldeğirmenleri görülmekte 
şimdiki Kordon civarında bir bin~ 
(Ceneviz Konsolosaneıi) olarak ya
zılı bulunmaktadır. 

HulÜ•İ B. ya 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 

baasmın tabi olacakları rejim mese
lesini muzakere eden komite azası
nın da konseye ittirakini temin için, 
konseyin içtimaı bir saat kadar tehir 
edilmiş, saat 11,30 ela konsey, Bal
kan misaki komitesi halinde toplana 
rak mü:ı:akeratına devam etmiıtir. 
Dünkü içtimada Yunan murabbasla
rmdan M. Spiropulos tarafından, 
Balkan miıaki hakkında hazırlanmq 
olan proje müsveddesi 01üzakere e
dilmiştir. M. Spiropulos'un hazırladı 
proje, Bükrette toplanacak 3 üncü 
Balkan konferansı ruznamesine it
hal edilecek olan Balkan misakı pro
jesine dair bir teklif mahiyetindedir. 
Bu teklif kabul edildiii takdirde a
sıl Balkan misaki projesi meydana 
gelmiı olacaktır. 

Balkan devletleri tebaa11mn tabi 
olacaktan rejim komitesi dün öğle
den sonra saat 4 de tekrar toplan· 
mıştır. Konıey bugün saat 10,30 ta 
tekrar toplanacaktır. Evvelce yapı
lan program mucibince konı1!7in 
dün akrıam dağılması lizım celiyor
du, fakat rnznamede mevcut madde
lerin mü:ı:akereai dün ak~ kadar 
ikmal edilemediğinden buırün tek
rar içtima edilmesi tekarrür etmit
t;r. Müzakerat bugün ikmal edileme 
diği takdirde yann tekrar içtima edi 
leccktir. 

3 üncü Balkan konferansı Bükr"f" 
te içtima edeceğinden, ruzname mu
ctbince konferans riyasetinin Ro
manya murahbasına devri, konseyin 
son cel$eıini yeni reisin riyaseti al .. 
tında aktetmesi lazım gelmekte ise 
de, Romanya baımurahhası, Konsey 
içtimaına iıtirak edemediğinden, ruz 
namenin bu maddesinin tatbikine 
imkan görülememektedir. 

Dün alqam murabbaslar ıerefine 
D..-ülbedayi'de "Mum Söndü,, piye
ıi temsil edilmiştir. 

Heyeti ve kilede verilen kararlar 
ANKARA, 31 (Telefonla) - Hey'eti Vekile bugün öğ· 

leden evvel toplandı. Bu içtimada diğer bazı meselelerle be. 
raber Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlıiı tqkilat kad
rosu da tasvip edilerek Reisicümhur Hazretlerinin taadikle
rine arzolunmuştur. 

Ankarada taggare abidesi 
ANKARA, 31 (Telefocıla) - Heykeltraı M. Krippel gel-

di. Tayyare abidesi i§ile meıgul olmaktadır, 

lhtısas mahkemelerinin kararı 
ORDU, 31 {A.A.) - Kaçakçılık kanununun tatbiki ne- ç 

tic:eainde mağazasında bir kutu cigara kiğıdı yakalanan ma
ruf bir tüccar muhakeme neticesinde altı ay hapis ve 81 lira 
ela para cezasına mahkfun olunmuıtur, 

1ZM1R, 31 (A.A.) - Şehrimiz ihtisas mahkemesi kaçak
çılığa dair olan ilk davayı rüyet etmiş, Oıküdarlı Ahmet Şev-
ket isminde bir kaçakçıyı altı ay hapse ve 172 lira 92 kunıt /) 
nakti cezaya mahkıim etmiftir. !o 

Mısır kabinesi azasının maaşları 
KAHiRE, 31 (A.A.) - Mısır kabinesi izası, maaflarının 

o/0 10 nisbetinde tenzilini kabul etmittir. 

Çinliler şiddetli hücuma geçtiler 
Japonlar Harbine gaklaşıgorlaı 

ŞANGHA Y, 31 {A.A.l - Reoıo ajanıl bildiriyor: Tak-
viye kıtaatı alan Çinliler tiddetli hücuma batl.amıtlar. Ve Ja
pon sefirinin ikametgahını da bombardıman etmitlerdir. 

HARBiN, 31 (A.A.} - Kirine taarruz eden kıtaat ric'ate 
baılamııtır. Japonlar Harbine y.ıdqmıılardır. · 

MOSKOVA, 31 (A.A.) - Pekinden gelen haberlere göre, 
Çin fark demiryollarmm cenup kınmnda mühim tahribat 
yapıllDl§br. Çin kumandamnm verdiği emir üzerine bu kııon
da birçok hatlar sökülmüş ve köprüler atılmıştır. 
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Murahhaslar geçen cuma günü ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!a 
Galatasaray lise•inde talebe tarafın
dan ıereflerine verilen miiaamereclen 
pek memnun olmuşlar, talebe fran •. 
sızca tekellümünde ıröıterdikleri 
meleke ve kabiliyeti takdir etmişler: 
dir. · 

Konseyin teblili 

Tayin 
ANKARA, 31 (Telefonla) 

- Diyanet işleri zat işleri mü
dürlüğüne muamelat mümeyizi 
Omer Lutfi Bey tayin edilmiı
tir. 

ISTANBUL, 31 A.A. - Balkanı-----·------
dmetleri tebaaıınm tabi olacaldan 
rejim komitesi bu aabab saat 10 bu
çukta içtima etti. Riyasete Yugos
lav murabba11 M. Topalovitcb inti
hap edildi. Müzakere netieeıinde 
Yunan murabbaı heyeti tarahndan 
ihzar edilen projenin esas ittihaz e
dilmek üzere muhtelif heyeti murab 
basalar taraflanndan üç ay zarfında 
tetkik eclilınesi ve tetkikat neticesi
ni" diğer murabbaı heyetlere tebliğ 
edilmek üzere Yunan murahhas he
yeti azasından M. Bakalbasıis'e gön 
derilmsei ve Bükrette in'ikat edecek 
olan üçüncü Balkan konferan11run 
içtimaından iki gün evvel komitenin 
içtima ederek hazırlanan raporlara 
göre ~t'i P':°İ~nin teıbit oluruna11 

etti. Ruznamei müzakerab tetkil e
den mevattan biri olan Balkan misa 
kı müzakeresine geçildi. Muhtelif 
heyeti murahhaıa reideri n bazı •· 
zalan projenin heyeti umumiyesi 
baklanda beyanatta bulundular. 
Konsey yann sabah 10 buçukta içti 
ma etmek üzere saat birde d-&ılclı. 

Balkan devletleri tebaaaırun reji 
mi komiteıi öğleden sonra saat 4 te 
ikinci defa olarak içtima etti. Komi. 
leye bavale eclilmiı ikinci vazife olan 
bir Balkan mesai ofisi t"tkili projo
sile mefgul oldu. Bu huıuıta gele
cek konferanstan evvelki komite iç
timaına kadar her murabbaı heyeti
nin kendi memleketlerindeki i, ka· 
nunlan hakkında tetlôkat 

ft1. Venizelos 
Parlse gitti 

PARIS, 31 {A.A.) - M 
Venizelos, buraya gelmiıtir. 

M. Tituleaco ile M. Tbomar 
da buraya gelmittir. 

Adanada yağmur 
ADANA, - iki günden beri YI 

liyetimiz mezruatına aon derece na
fi Ye fasılalı ,.aimurlar yağmakt. 
dır. Hannın bulutlu olması yağ
murların devam edecefi ihtimalini 
Yermdrtedir. 

Ankara elektriği 
ANKARA, 31 - ~ 

trik ıirketi belediyeni 
me i,ine talip olmu•' Ş ina•İ 
de müzakerata ba,• oıhhi gıd H 
tebrin her tanıt 

d 
( 
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. - Maarif vekili 

Tülün kongresi bugün ..... ~,- rdi •• 
------------~------------------------------~----~--~----------------------------------------------------~·------~---------~~ Poliste Belediyede ı Viliyette ~konomi Maarifte 

Mektenleri • 
iki yerde iki hırsız 

Sokaklann Umumi 
A 

Açhlar Pisliği Maaş 

ca· 
bir 

Vekilin bir nutku ile 
açılacaktır. 

'.br.m~iyetli kararlar bekleniyor 
Deh. ·si buırün sa• 

l anacaktır. 
C_HA~HA da Şeref Be-

vakit ıı.eçt1kçe, :ak olan bu 

malUnıat .,.,.nedilerek 
gön.ı.,..;lınittir· 

Ankara' ya 

50 senelik ticaretimiz 
Japon ,meral ko, . el . 
k 1 . • b·• ,.. mes -- e11· • -ı dön .. er ennın ve ı• i~ deler bir Tic:aret .,.ı..mm ınca ~" .,. 

nere· kontroluau tama:o ib tunca mü rnı.inaaelıetile Oda tetkikat fUıı.. 
mrıtır. Bu asker . ~ı:ca -· ~ • · liicliirii Halda Nesilü 80f' ~ 
nelmilel mıntai<t' 1 °'• ... "'•. .adan n kitap ~ 

zei toı.·-·· -·· .,. • ı 3ı.rıl• eh-- -. Bu~ ,.ına Odanm .ali 

U
• t Yeti bir kat daha .aayüt etJDe1o. tir, ~....ı detiJ .,....ı..ı.et jk. 

lir. Kongreye ittirak edecek lıtaıı ~ w- elli •••lik ıe,ri 
1 odası raurahha•lannclan Nemli ..,.'.?,-:~ra.,~ ıı.. eclilmlttir• 

rır ~e Mithat, Kavalalı llırahiın pa§& mu._...,y..,. " 
ullarından Hüseyin ve tetkikat Bö 1 y yok. diyorlar 
>esi müdürü Hakkı Nezihi Bey- f e şe • 

a dün hareket etmitlttdir. Çek .ıovakJaıun luına lziDI Ye 

Kongrede tütün iılerinde en sa· incir iÜ,.ıatuu ...,n'ettili ye bu 
hı salahiyet zevat bulunmuı iti- lıararcl.ı 111iiııhaaıran Türk m.ıısuJ&. 

• •ile verilecek kararlar tütün illih· bmn lcasıedildiii hald<ındaki baı.... 
!at ve ticaretimizin yannın göste• lw lltbaadi mehdllde hayret ve e-

l n bir rehber olacaktır. ıı-i,..de kartdıuunıfttt. 

Bucün Ankara' da toplanacak 
1 itün Kongresinde, Türkiye'nin 

'05 · 1915 aenelerf ile 1920 • 931 
neleri tiitün istihsalltı, bu istllua
lın baıhca mıntaluılara isabet mlk
ırı; bu devreltte alt ihracat mili

- ırları, gene bu deYreler zarfında 
e- ki Reji'nin ve inhisar idaresinin 

nelik tütün mübayaat ve ihracat 
ikdatları, bu ihracatın milı:dar ve 

Ü- Ymetlerine &'Öre niıbetleri tetkik 
z mukayese edilmek Üzere ihsai 

Ofis bu haberle yakından alika. 
claı- aLnut ye nıdyeti Çekatlovalıc 
alefe ı.mmuersiyalinden '?""uıt~r. 
Çekodovak ateıffommeraıyal Ofue 
böyle bir tetbinlea haberdar olma. 
clığını •• Jhtlrnal vsmedifini bildir-. 
mittir. 

Çikolata ihracabmız 
Bazı çikalkta fabrikalarının ~u· 

riye ve Filistine yaptıkları tecrube 
lhracab orada büyük lıir rağbete 
ma.zhar olmuıtur. 

Şehrimizdeki çikolata fabrikala
r- yeniden sipariıler yapılmrıtır. 

Hasta ilk doktorunu 
haber verecek mi? 

Etıbba odasındaki teklifler dok

-
Ecnebi mekteplerden 

bir kısmı 
emri dinlememiş! 
Şehrimizdeki grip salgını 

dolayııile bütün mektepler 13 
şubat cumarteııi günü sabahına 
kadar tatil edildiği malumdur. 
Fakat baz< ecnebi mektepleri 
bu karara riayet etıniyerek ted
risat adevam ettikleri hakkında 
maarif idaresine bir ihbar vaki 
olmuttur. 

Maarif idare.i bu hususta 
derhal tahkikata batlamıt ve 
müfettitler mıntakalanndaki 
mektepleri teftite bqlamıtlar· 
dır. Hakikaten bur mekteple
rin tedrisat yaptddan anla§ı
lıraa keyfiyet Villyete bildiri
lecektir. Vilayet bu mekteple
re karal'ID tatbikini tekrardan 
emredecektir. 

Bir elden idare 
Şehrimizdeki ecnebi ve ekal 

liyet mektepleri idaresi Maa· 
rif vekileti batmüfetti,liğinden 
alınarak Maarif müdürlüğüne 
devredilecektir. Maarif müdür 
lüğü resmi mekteplerle bera
ber, bu mekteplere de bakacak 
tır. Hususi mektepler kalemi 
de Maarif müdürlüğüne rapte
dilmittir. 

Bu suretle bütün mektepler 
bir elden idare edilmiş olacak
tır. 

M. Malche gidemiyor 
Darülfünun mütehaasııı Pı-o 

feıör M. Malche muallimle
re mesleki bir iki konferans 
vermek üzere vali Kazım Pa
şa tarafından lzmire davet &
dilmi,ti. M. Malche burada tet 
kikatına ba,lamıt olduğundan 
vazifesini bırakarak İzmire 
gidemiyecektir. Profesörün bu 
radaki tetkikatını ikmal ettik
ten sonra memleketine döner
ken lzmire de gibnesi muhte
mel görülmektedir. 

şebekesi yakalandı! 

Hırsızlar öteden beri her taraftan 
a~ırdıklarını 

bir evde depo ediyorlarmış! 
Kasımpaşa' da bir hırsız şe· ı minde biri de yakalanmış ve ad 

bekesi meydana çıkanlmıttır. !iyeye verilmiştir. 
iki ay kadar evvel Kaınnpa Y enikapıda da Agop, Ko-

tada tüccardan Nazım B. ismin ço, Niko isminde üç hırsız Ya· 
de bir zatın dükkanı soyulmuş kalanmıştır. 
tur. 

Çalınan kumaşların kıymeti 
1230 liradan fazladır. 

Beşiktaı'ta baıka yerler de 
soyulmuıtur. Polis tahkikatını 
tevsi etmiş ve şüpheler Arna
vut Hilmi ve Hursit üzerinde 
toplanmıttır. • 

Bunlar polisçe bilinen gece 
hırsızlarıdır. 

Hurşit ve Hilmi Kasımpaıa 
civannda bir evi gizli surette 
kendilerine yatak ittihaz etmiş 
tir. 

Polis, evvelki gece bu evde 
taharriyat yapmıştır. Evde bir 
çok çalınmış eşya meydana çı 
karılmııtır. 

Bu meyanda Nazım Beye 
ait kumaılardan bir kısmı da 
bulımmuştur. Ancak Hilmi ve 
Hurşit evde bulunamamıştır. 
Y alnrz Hurşit U unkapanında 
yakalanmııtır. Tahkikat de
vam etmektedir. 

Diğer hırsızlar 
Eski hırsızlardan Feyzi is-

Mahkemeierde 

Karmanyolacılar 

Hasan, Ki.mil, Hamza is
minde üç karmanyolacı yaka· 
lanmıştır. Bunlar da adliyeye 
verilmiştir. 

Bir kız yandı 

On yaşında Şöhret isminde 
bir kız Suliıkule caddesinde 
bostan duvarı yanında topladı
ğı çalıları yakarken diz kapak 
!arından tutll!muştur. Alet 
kızın her tarafını sarmıt ve bal 
dırlarına kadar yanmı' v• bi· 
raz sonra vefat etmiştir. 

Sabıkalılar 

Sab<kalılardan bahkçı Meh
met dün Kumkap<da ahçı Muı 
tafa ustanın dükki.nına git
miş, dükkan sahibi dışarıya 

çıktığı sırada bir palto ile 47 li 
ra ve içinde para dolu bir kum 
harayı aşırıp kaçmıttır. Meh
met yakalanmıttır. 

Bir kadının cesedi 
mezar.dan çıkarıldı! 

Yapılan tetkikat bunu 
isbat etti 

Geçenlerde toplanan verem 
le mücadele cemiyeti kongre
sinde sokakların pisliğinden, 
süpürülüş şekliden tiki.yet &
dilmiş, ve belediyeye hücum e
dilmisti. Bunun üzerine beledi 
ye te'mizlik işleri ve Sıhhiye 
müdüriükleri tetkikat yapmış
lar ve hakikaten caddelerin son 
zamanlarda pis tutulduğunu 
görmüılerdir. 

Belediye va:ı:aifi kaymakam 
lıklara devredildiği için, bele
diye merkezleri bu gibi itlerle 
resmen meşgul olmamaktadır· 
lar. Kaymakamlıklar ise idari 
birçok işler meyanında beledi
ye vazaifini liyıkile yapama
maktadırlar. 

Belediye sokaJdarm temiz· 
liğine itina edilmesi için kay· 
makamların ehemmiyetle naza
rı dikkatini celbetmek üzere 
bir tamim göndermeğe karar 
vermi!tir. 

Rapor hangi hekimden 
alınacak? 

Hasta olan memurlar her 
hangi bir doktordu. rapor ge
tirmektedirler. 

Badema bu nevi raporlarm 
belediye 'hekimlerinden alınma 
sı tamim edibnittir. 

Şehir meclisi içtimaı 
Şehir meclisi bugün saat 

14 le içtima edecektir. Ruzna 
mede yeni verem sanatoryomu 
ıu mecraları, Beyoğlu tarah 
kanalizasyonu, Darülaceze m• 

· selesi vardır. 

60 hin lira tasarruf 

fikir 
torlar arasında 

münakaşalarına yolaçtı .• 
Doktorlar ne diyorlar? 

Etıbba muhadenet cemiyetinin 
çtimaında bir hHtanın ilk dokto
\ından aynlarak ikinci bir doktora 

iyi olması için İttediği 
memnuniyetle verir. 

malumatı 

lnhisarların 
Naki; 1 

IJüddeiumumi bir kadının ölümü 
münasebctile doktoru dava etti 1 

Belediye veznesinin kaldın! 
ması ve ma-.ların bankalardan 
verilmesi üzerine bir sene zar
fında vezne memurları maatm
dan 60 bin lira tasarruf edil
mittir. 

Tünel arabaları 
Tünel arabaları, yeni hat 

i 
taüracaat ettiii zaman ikinci dokto
'un bu müracaatı birinci doktora 
laber vermesi muvafık bulunmuş 

• •e bu hususta Etıbba odasına müra
~t edilmesine karar verilmiıti. 
()ün bu karar etrafında muhtelif 
~oktorlarımızın fikirlerini sorduk. 

Fethi Beyin fikri 
Ceı-rahpaşa hastanesi laboratu

ıar şefi Dr. bakteriyoloı Fethi Bey 
>u hu•usta demiştir ki: 

- Bu me--teki bir nezaket mese
•sidir. Herhangi bir doktorun ken
lisine mür~caat eden haıtarun ilk 
loktoruna haber vermesi zuhuru 
lluhtemel her hangi bir ihtilatın da 
inünü alır. Sonra hastalann da ikide 
>irde doktor değiştirmelerine, bin
letice yapılan tedavinin seyrinin bo 
~ulmasına mini olur. 

Şükrü Hazım B•glrt fikri 
Haseki hatıtanesi sinir hastahk

ilrı mütebaııısı ve Türk Tıp cemi
reti umuıni kitibi Şükı·ü Hazım B. 
le demi"1;ir ki: 

- Bu u~ulün teammümü bilbasn. 

Burhan•ttin B11gin fikri 
Cerrahpafa hastanesi Oı>eratöru 

Bürhanettin Bey de demiıtir ki: 
_ Avrupada evinde tedavi edil

mekte olan lıir hastanın ~ilıi mü
davisi bırakılıp ta baıka bır doktor 
celbedildiii zaman celbedilen dok
tor tabibi müdaviyi haberdar eder. 
Çünkü tabibi müdavi o hastan'.". hu· 

• t" . haıtaltğrnın seyranı ve 
susıye ını, . . . 

. t• . bilir bildıklerını de celbe 
vazıye uu ' . 
d·ı · doktora bildir>r. Kabina-

ı en yenı 
1 .. caat eden haotalar için ara rnura . 
böyle bir müracaat tatbık edilmez, 

1.. da yoktur " esasen buna uzum ' 

B 1.. bi·zde de tatbiki lÜphe-u usu un 
siz ki ıayanı arzudur v-e hastaların 
lehinedir." __ ............... -
Grip mi, 
Huınma ını? --

Tevhit esnasında açıkta! 
kalan olacak mı? 

inhisar idarelerinden hangi ıube
lerin tevhit ve Ankara'ya nakli ı 
~~vafık olaca;iını teshit için teıek
kul eden kom.ııyon, dün Tütün r..hi 
s~ı tefti9 heyeti reisi Ratit Beyin 
rıyas~tinde ilk içtimaını aktetmiıtir. 
Konusyona Müskirat lnhiaarıadan 
müfettiıi umumi Vedi B. Ye Tuz in. 
hisarından baımüfettiı B. ittirak et
mektedirler. Komiayon, 15 şubata 
kadar mesaisini ikmal ve neticeyi 
Vekalete arzedecektir. 

Bu üç inhisar idaresinin birçok 
ıııbeleri tevhit ve Ankaraya nakle
dileceğinden birçok memurların tas
fiye edileceği muhakkak ıörülmek
tedir. 

Doktorlara 
Vesika 

Merakla bekleniyor •••taıar için ,ayanı arzudur. çünkü Sıhhı"ye müdür.ü sal
•erhanci bir hasta ilk doktorun" bı· 
·akıp bir ikinci doktora gittiği za- gın için ne dıyor? Etıbbanın ihtisas vesikalar• 
ilan ikinci doktor hastanın ilk gör- .b. peyderpey Sıhhiye müdürlüğü-
lüiü tedaviyi ve seyri bilmez, belki Şehrimisde olduğu gı 1 diior ne YUrut etındı:tedir. 

Ahmet Hidayet Bey Ertuğrul Muhsin Bey aleyhine ııçtığı 
hakaret davasında 

Bundan bir müddet evvel 1 Dünkü celsede Ahmet Hida 
Ereğli'de Şaziye isminde bir yet Bey, vekili avukat ~ehti 

'hanıma doktorlardan biri ço- Sait Bey, Ertuğrul Muhaın B. 
cuk doğurtmak için ameliyat hazır bulunmutlardır. 
yapınıtlır. Bu hanım tedavi Evveli. davacı Ahmet Hida 
için buraya getirilmit ise de ve yet Bey davuını anlatmıt, Er 
fat etmittir. tuğrul Muhsin Beyin, bir ten-

Ereğli müddeiumumisi E- kit yazısını vesile yaparak 
reğlideki doktor hakkında yan bir mektupla kendisine hakaret 
lıt ameliyat icrumdan dolayı !erde bulunduğunu söylem.ittir. 
dava ikame etmittir. Neticede muhakeme, karar 

Ereğli müddeiumumisinin için 14 şubat sabahına bırakıl
göaterdiği lüzum üzerine Şazi- mıttır. 
ye Hanımın cesedi morlla kal

de ayni t~daviye yeni ı.a.tan hatlar. baz< tehirlerde de salgın halde Bu vesikalardan biri Anka
( ahut n~ticelenmek üzere olan ilk grip var. Dün Ankaradan ve- ra'da sahibi tarafından alınabil 
edaviyi bırakır ba,ka lıir usulün rilen bir haberde halk aruında mit Vekil Bey bütün veıika
•thikına 1ıa,ıar Netice hastanm a- grip naı:nını ala~ ed~a~~~lığm lar hazırlanıp Sıhhiye müdürlü 
"Yhinedir, hastalıg· ı ya uzun sürer, n-ı· f-nen teabıt ıldıgıni ve d ·ıd·k t H"d B ( ~· -· ğüne gön en ı ten sonra ev- Ah t 1 ayet · Son zaman arda umumi ma ~hut müıkülatla tedavi edilir. haıtalıg" ın "Nezt.ev. i. ıari hum- . V .k I me eyvı d 

dırılmıştır. Ağaç kesenler 

ziini emretmittır. esı a arın hallerde ve ca delerdeki ağaç 
Halbuki doktor hastasının ilk ta- ma,, olduğu bil_dırı!ı~ordu. tevzii birçok doktorların iıte- açtığı da va !arı kesmek teşebbüsünde bu-

üzerinde hem birinci hem ikin 
ci mevki olarak, bugün itleme 
ğe başlayacaktır. 

Yangınlar çoğaldı 

Son bir ay içinde yalnız İs
tanbul cihetinde 80 yagın çık
mııtır. İtfaiye müdürlüğü u
mumi yerlerin her on beş gün
de bir teftiş ve muayenesini ka 
rarlaıtırmıştır. Buralarda yan
ğına karşı tedabir vasıtalan 
tatbik edilecektir. 

-- -+-• .......... ...,..__ - -

Limandan geçen 
Vapurlar 

Son bir ay zarfıoda lstanbul 
limanından 659 pavur gelip geç 
miştir. 

Bunların 132 si Türktür. Li 
maoa gelen vapurların ekseri
si Yunan ve halyan vapurlar<
dır. 

Liman tarifesi 
Liman dahilinde itliyen me 

rakibin bilet ücretlerini tayin 
eden komisyon dün ilk içti· 
mamı yapmı, ve gelecek sene
nin vapur bilet ücretleri üze
rinde tetkikata batlamıttır. 

·-··-···--·················-···--····-·· 
Posta hakkında ikamei dava et 
mi, tir. 

Mutemet Ef. Adliyede .. 
•ibine müracutla hastalığın seyri- lstanbuldakı grıpın de böy- ' 1 • · • b be 
•,i, tatbik edilen tedavi üsulünü, ve- le b'ır nev•' olup olmadığını an- dikleri ihtisas !ube ennın mü- Muharrir Ahmet Hidayet lunanları zka 1 ıtai lediye me- Zimmetine para geçirerek 
1len ilôçları, ha.tanın ve hastalığın hh. . d tehassıu ünvanını istimal et· Beyin Cümhuriyet gazetesin- murları ya a amakta ve hakla- ortadan kaybolan belediye mu. 
ıususiyrtlerini sorarsa daha İyi bir lamak için Sı ıye mü ürü Ali melden mahrum kalmalarını de "İstanbul Sokaklarında., fil rında tanzim olunan zabıt va- temellerinden Nail Efendi 
•davi yapar ve yapılmakta olan bir Rıza Beye müra~at ettik. Ali mucip olacağından doktorlar a mini tenkit eden bir makalesi- rakaları ile adli}eye sevketmek Mersinde tutularak şehrimize 
•aviye yeni ba~tan haşlıyarak has Rıza Bey diy.or. k_ı: . . k J"k ·ı bek tedı'r. 1 . b rasında mera ve a a a ı e - · · t. u··zerine Daru··ıbe getiı'i miştir. ' ı beyhude yormaz. _ Söyledıgınız gı 1 bir has mn ın ışan • • 

t Bu şrl<il kabul ediline hastanın talık bilıniyorum. Grip her za- lenmektedir. dayi ve film rejisörü Ertuğrul Bir netriyat davası Belediye müfettişleri tara-
r lehi~dedir. Hiç bir doktor ken ·ptir. Muhsin Bey tarafından kendisi fından İsticvap edildikten son-
takıİıa.,. •n hastayı ilk doktoruna 1 manHgrı 

1 
rın sür'atle tahav .. . Kara müsteşarlığı ne hakaretamiz bir mektup Bundan bir müddet evvel ra adliyeye teslim ~dilmiş ve 

kümetin 'iıa·i'l.kü ha~ta eğer ilk ' ı·· d ava a buna karşı ted~· gönderilmiş, Ahmet ~idayet Son Posta gazetesi lzmirde ya tevkifhaneye sevkedilmittİ'r. 
• • ·d nanevıyatını kay- un en ve ırı ANKARA, 31 '"7 Mili! müdaf; Bey de Ertuğrul Muhıın Bey ğan yağmurlar dolayısi ile iz- Nail Efendinin zımmetine 
ışı ı are etme• ı.endisine müra- ihtiyati alınmamasından Refet kara müstctarı ~emıl. Calut .P•t• . e d . . il 1 d ld 1 1 
k .. d·· y · aıken· sıhhı'ye rıyasetıne tayın edı- aleyhine bir hakaret avaaı aç mırın se er a tın a ka ığını 12 bin ira <adar bir para geçir un ur.. e .~ı;ç~!'•ta h~ıtaya 11• eder. fakat grıp ~zarsa başka 
!atmak ıstedıgımız temın etmez. h t I klar da tevlıt edebilir len Refik Müniı· Bey ite batladılaı·. mıştı. Davaya dün sabah sulh yazmıştır. diği anlaşılmıttır. Nail Efen-

'd 1 • · h as a 1 
• 'b ·ı · Münir Beyin yerine Gülhane hasta- ceza mahkemesinde başlanılmış Müddeiumumilik bu neşri- dinin üç senelik hesabatmın l'a a pancarcı ıgın ·. . a•ta.sını y k e~as ıtı arı e adı grı·p- d k Aı· E t B · t 

L ....r.il' L...A.lııw.Uu....aı~~~·ç;.::•n::.__!!,<lı~ği!'.e!:.r ı......,_0_..:s.:a_.__.w,·ıı...ı:ı.c.ıı::.i'.ı..&..ı.....,..:....:....ı..;:h:;:a;.;ne;;•;,;;in;;,;e;_;;.;.0 ;;,':.:i0:;.1• __ 
1 

_ •_• __ •_v_ın_•_-.Utııırc_ ____________ ':::":.:t.'...ı .:m:.:.u:::· h:.:.e~y!;y~iç bulmuş ve Son . tetkikine lüzum görülmüş tür. 

Zat maaşlarının da yok
lamasına baılanıyor 

Şubat umumi maatımn te. 
ziatına bugün batlanacaktır. 

Şubatın ilk haftasında da 
kazalarda zat maaşları yolda
masma bqlanmaaı takarrür et
mittir. 

Şimdiden maaı sahiplerine 
her kazada bot yoklama ilmü
haberi tevzi edilmektedir. 

Asker tekaütlerinin yokla
ma ilmühaberleri ukerlik ka
lemlerince tasdik olunduğu tak 
dirde ayrıca mahalle ihti1ar 
heyeti izasmın tudiki aram!. 
ımyacaktır. Bu yoklamada bil
umum :ı:at maatları sahipleri
nin eski cüzdanlar< alınarak ye 
rine yeni cüzdaa.lar vf'rn .... .4::. 
tir. 

Çiçekçilik sergisi 

Çiçekçilik ve meyvacılık •• 
gisinin mükemmel olması İçİll 
Ziraat Odası çalqmaktadır. 
Sergiye ittirak edenlerden ka
zananlara mükafat verileceldir, 

Hayri Be) 
lrak'tan döndü 

lrak'ta teker sanayii .. 
nin inkitafı 

Bir müddet ev.-ol Irak Kra 
lı F eysal Hazretlerinin clantl 
üzerine Baidata ıiden TnJQ,; 
ya teker fabrikalan m6dürl 
Hayri ve ıirketin ziraat umumi 
müfettiti Şefik Beyler ••M 
etmiıleı-dir. 

Hayri ve Şefik Beyler F01 
ıal Hazretlerinin lrakta teker 
sanayiinin tevesaüü hakkında 
yap<lmuını istedikleri tetkib.
h yapmakla me,ııul olmuılar
dır. 

iyi süt 

latanbul bu sütü ne 
zaman bulabilecek? 

~ırlar için verilen son 
mühlet rnay<1ta bitecektir. Be
lediye, inek sahiplerine aıhhi 
ıüt istihsali usullerini öğret
mek üzere may<1ta bir kurs aç. 
caktır. 

Diğer taraftan aldığımız ma 
lumata göre, lıtanbulun &S•; 
süt tesisatına malik olması ve 
bir takım süt fabrikalarile şeb. 
rin muhtelif semtlerindemütead 
dit tevzi merkezleri tesisi için 
pek mühim bir teıebbüs vuku 
bulmut Te bu huaustaki tetki. 
kat hayli ilerlemiş bulunmaktıı 
dır. 

Bir prens geçti 
lıveç hanedanı kralisine men 

sup Prens Erik , refikuile bir u 

likte Mıaırdan tehrimize ııel
mi, ve Perapalas otelinde bM-u. 
gece kalarak dün Avrupa'ya,ıu 
gitrnittir. 'e 

Müflis ıirketi tasfiye 
Müflis ıüt tirketi, alacak

larile konkordato aktetmekt&
dir. Dün Es-f Bankasında 
bir içtima yapılmıt ve alacak· 
lılara '70 30 teklif edilmiştir. 

Müflis tirketten belediyenin 
de bir haylı matlubatı bulun
maktadır. 

Mübadele taksiti 

. 'I 

Muhtelit Mübadele komisyo 
nunda, dün pazar olduğı.Jı.e!.~ 
alakadar büro toplanar~e neıret· 
ye tabii emli.kten şimdi) 
ne kadarının iade edil 1 • 

ıme enne 
ne ~adarının henüz 1 ıatıtı an 
tahlıye bulunmu' old~.t • 
k. . . • a ımpa· 
ık etmıttır. Bu emla u ..._ d 

da iadesi tamam olarak ve koız 
misyon emrinde bulunan 6.2.a 
500 lngiliz lirasının bir taksit 
de o zaman gayri mübadili, 
tevzi edilecektir. 
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--- -Japonlar Çin'e dehşet ~~~~~~~~~go•;•o"~'"'";"~' 
1
.,.

0 
::;::u::k~!r -

(Başı 1 inci sahifede) 
J - fngiltere ve Amerika Clıantr 

hai'ın işgalinden sonra hadisata 
karşı ciddi bir alaka ve teyakkuz 
göstermek mecburiyetini hissetmiş
lerdir. 

4 - Cemiyeti Akvam bala «harp 
ıni . sulh mü? .. » 1 «mahallinde tet

~ kikat» gibi hikayeler ve laklakryat 
lf:ıiı ile meşguldür. 

S - Rusya Aksayı Şark vaziyeti
ni çok ciddi bir aMka ile takip edi
yor, kendisinin harbe sokulmasına 

çalrşıldığını, böyle bir «gayri kabili 
içtinap• vaziyet tahaddüsü karşısın
da harp etmekten çekimniyeceğini 

i1 "Çıkça söylemektedir. 
6 - Blitün dünya Aksayı Şark va 

ziyetini ciddi bir alaka ve endişe ile 
takip etmektedir. Vaziyet oldukça 
nazik ve inkişafa .rmıbtaçtır. 

Dehşet içinde 
CHANGHAI 31 A.A. - Vaziyet, 

vakit geçtikçe, gerginleJmektedir. 
Japon jeneral k?noolosu, ~a~~ a~
kerlerinin ve bılhassa gonullülerın 

e- kontrolunu tamamile elinden kaçır
mıştır. Bu askerlerden ~darı. bey
nelmilel mmtakaya geçınıılerdır. 

1 ngilizler Amerikalılar ve Çinli
ler Changb..i etrafında siper kaz
maktadırlar. Franıızlann techizab 
iyidir "' mıntakaları mükemmel su; 
rette himaye altındadır. Cumartesı 
günü saat 18 de yeniden S JafGD 
muhribi gözükmüştür. 

Saat 19 da 70 lngiliz askeri ka
raya çıkmı§tır. Nankin'deki Çin fn:: 
kası i§ başındadır. Gece yarm, 4 bu 
yük bina yanmııtır. Hiç bir mağaza I: açılınalllI!tır. Bir paket sigara al

'. mak iınk8m yoktur. 
Changhai' da ancak 3-4 gün kifa 

·. yet edecek kadar yiyecek bulundu
öu temin olunmaktadır. 
~ Dün Japonların 17 av ve bombar· 
dıınan tayyaresi görünmüıtür. Bu 
tayyareler, Kiang-Nan'a doğru gidi
yorlardı. 

~li Changhai'da sokak muhare
beleri mi? 

CHANGHAI, 31 A.A. - Japon
lı !ar, Tchappei'deki Çinli ahaliyi dııa

rı çık311DJ!lardır. 
Japon kuvvetlerinin karımnda 

Boundary - Road'ı itgal eden Çin 
kıtaatı, jeneral Koo- Chıı - T ong ku· 

· k manda11 altında bulıınaıı Tchang • 
Kai • Chek, birinci nüınııne fırkası
dır. 

Beynelmilel mıntakadaki Ameri
kan müfrezesine kumanda etmekte 
olan binbatı Powers, Stone • B~dııe' 
in ötesinde bulunan kıtaat tabiiyet

. 'eri ne oluna olıun, silBblı veya si
' lih11z olarak köprüyÜ geçtikleri tak 

d dirde üzerlerine ateı açıla~ğaı.ı bil
h dirmlıtir. 

Fransa imtiyazlı mıntakası, mu
n barip ı..t'alardan hiçbirin~ Chizi 
,1' köprüııünü:n geçilmesine ınıısaade e
a dilmiy~ni bildirmittir. 
· Bir Çin obüıü,_ Tcha~ıı-~.oa~'-

daki Japon mabedıne dııımuıtiir. 
Bugün beynelmilel mıntaJıaYa be§ 
obüs dütmüttür. Bir Çinli ölmiit, 
bir diğeri yaralanmııtır. iki Japon
ya'lı da keza yaralınımqtır. 

, Saat 16 da Szech~en - ~.ead ile 
Y okong-Roaıl'ın ıimalinde tufl!k a. 

e teşi tekrar bqlamııtır. 
· Birçok yerlerde yangınlar zuhur 
etmiş olduğu haber veriliyor. 

Changlıai' da şafak 
1 CHANGHAI, 31 A.A. - Vazi. 

· yet, sakin olmakta devam ediyor, 
, Gece eanasmda mühim bir hadise 
, olmamııtır. Yalnız şafakı.,, avvl!I 

tek tük sil.ô.h sesleri sükiiııu ihlil e
diyordu. 

Çinlilerin zagiatı 
NEVYORK, 31 A.A.- Chang. 

· hai' dan gelen bir telgrafa .,..zar an 
Cbapei müsademaından Çinlilerden 

. 600 kişi ölmüı ve 400 kiti yaralan. 

. mıttır. 
, Japon hariciye nazın, lngi!i>: bü. 
klımetinin enditelerini ıam.,,,en an

. ladığı ve imtiyazlı mmtakıonJn bir 
ı hücum noktası ittihaz edilınenteai 

için mümkün olan her §eYİn yapıla.. 
cağı baklmıda sefire teminat ,..erıniı 
tir. 

Zanneclildiğine göre, Am.,..ika hü 
klımeti de mümaail bir teıebbü•te 

1 bulunmuıtur. • 
Çin Jııikumetinin "'erkeıı 

NANKIN, 31 A.A. - Milli h~
kiimet, De§tttmit olduğu re.smi .b'! 
beyannamede bükUmet ınerkeOJlln 
•imali Honan'ın payitahtı olan Lo
, an'a naldedilmit olduğunu bildir· 
mektedir. 

Bıı beyannamede Japonya'nıp Çin 
hüküınetini zor]a arzularına rarnet
hl•k niyetinde olduğu beyan olıı~
maktadrr. Maamafih Çin hükfujı"lı, 
:zaruri olan bütün meıru müdafaa 
tedbirlerini alacaktır. Hüklımet, dev 
!etleri muahedelerin tahmil etmit ol-
1uğu mükellefiyetleri ifa etıneğe da· 
et ~f'ktedir. 
Mançııri' de mrılt.arebe 

oluJor 
TOKIO, 31 A.A, - Rengo Aia~ 

sın Tcbuang - Tchong'daki mubab1 

ri, bu aah!dı Harbin yakinind.t<i 
Tchanı • Tcheng istaaiyonnna Iıİİ· 
cum eden kuvvetin jeneral Ting -
Tchao kumanda11 altmda bulu~an 
ve fal L.l Çin demiryollarını muhafa
za eden 3000 kitilik kuvvet olduğu· 
nu bildinnektedir. 

Obifllerlnin ekserisi Japon asi«· 
ri trenine isabet eden bir topçu hoın 

1 

bardnnarundan ıonra Çinliler ıü,..gi.i 
hücumuna kalkmıılar ve fakat ıaot· 

d ed · ddetl' bir muha 1 ca kruvazörü de Ak•ayı ıark suları- ı ahkamına muhalif bir harekette bu-
lerce evaın en şı 1 

• - 1 d M. Ma~ Donalc ın t ' tkı'kotı tebaasını himaye etmek üzere Har-
d ·· kii"rtülm" ·· lerdır na gidecektir. unamaz 1• ... "" E B f • 1 • rebe en sonra pus UŞ • k f bin'e dogru ilerlemekte olan Japon Sat ey te tış erın 

21 maktulden başka Japonların Cihan efkarı umumiye· Harp şagialurından ma şcz LONDRA, 31 A.A. - M. Mac müfrezesiniıı yarın sabah şehre mu-
38 i de yaral..,ı vardır. sine hitap Dün intişar etmiş olan ilanı harp Donald, Başvekalet dairesine avdet vasalet etmesine intizar olunmakta- neticesini İzah ediy 

Moukden'den alman bir telgraf- şayialaı~ ile Çin'in 15 inci mad?ı;Y! eder etmez, Hiriciye nezareti daimi dır. Kıtaat, jeneral Ting • Chaou'-
nameye göre Sovyetler Japonla_rı? CHANGHAI, 31 A.A. - Chang ileri sürmek suretile kendi kendi'1m müsteşaı-ı M. Van Sittart ile görüş nun askerleri ile müsademe vukuu ANKARA, 31 - Seyahatbın 
şarki Çin demirr,olları şebe~esını~ hai Çin ticaret odası ile Çin banker- Dokuz ay müddetle harp haline geç- müş ve mumaileyh Ba~vekile Aksa- ihtimaline binaen, ihtiyatla ilerle- det eden Maarif vekili Esat Be 
cenup kısmını istımal etmelerıne mu leri Cemiyeti, bütün cihan efkarı u- mek hakkından mahrum bırakmış yı şark vakayii hakkında izahat ver- mek tedir. beyanatta bulunmuştur: 
saade etmit olduklarından Japonlar mumiyesine hitap eden bir beyanna olması keyfiyetini karşılaştırmak ba miştir. . «- Muallim mekteplerimizin 
timdi gimale doğru çıkabilmek ikti- me neşrederek Japon tecavüzüne kikaten şayani dikkat birşeydir, zi- Bu sabah, kabinenin içtima ede- /ngiliz polislerini taşlıyorlar biye ve tedris heyetlerile yakın 
darına malik bulunuy?rl!'r. .. .. .. karşı muavenet ve müzaheret talc- ra 15 inci ve 12 inci maddeler tev- ceği zannolunmamaktadu-. Fakat CHANGHAI, JJ (A.A) - Bey temas etmek üzere başlamış o 

Demiryollarının Çınli muduru, binde bulunmuşlardır. biden mütalea edildiği zaman orta- M. Mac Donald'ın alakadar nezaret- ne/milel mıntaka ntn miralay Fle- ğum tetkikata meclisin bu defak 
icap eden tedbirleri almak ıçı~ Japon bükümetinin yalnız Man- ya şu hüküm çıkmnktadır: "Cemi- ler erkanile vaziyeti tetkik etmesi ming'in kumanda etmekte bulundu- tilinden istifade ederek devam et 
Tchang - Tchoun'a hareket etmit· çuri'yi ilhak etmek istemekle ko. na yeti Akvam azası, Cemiyeti Akvam muhtemeldir. lngiltere'nin Tokio ğu kısım ile Japonya'mn kontrolü Konya ve Adanadaki kız ve er 
· dı!jı, bilakis bütün Çin'i eline geçir- meclisi ı·aporundan ıonra 3 ay bir hüklımetine yeni bir nota vermit ol- altında bulunan kısmı tefrik eden mekteplerini de gördüm. Bura! 

tır. mek ve bu suretle Japonya'yı büyük d • d · b' · d · · · l · "' ki E ki ehi M · dek' d" veni bir hareket icrası Okyanos'a hakim kılmak proJ'esini mühlet &eçmedikçe harbe müraca- uguna aır ır şayıa everan et- Soutcheoı; sırkinin Şima ınde kaın u ve s ş r ve eraın ı ı 
1 ' at etmemeleri icap eylediğini kabul m~ktedir. mum/ hastahane etrafında bir tüfek mekteplerimizi ve müesseseleri 

mümkün tahakkuk ettirmeğe çalışmakta oldu ederler." Londra' da hegecan muharebesi başlamıştır. ziyaret ettim. Bunlar içinde lise! 
CHANGHAI 31 A.A. - Japon ğıı beyan olunmaktadır. Diğer taraftan 12 inci maddeye ortamektepler, ilkmektepler, sa 

konsolosu müt..;.,kenin ihlalı m!•.,.. Almanya' da ne digorlar nazaran ittihaz edilecek kariınn ma- LONDRA, 31 A.A. - Kuo-Min Japon/yar, iÇn nipncı efradının ve ticaret mektepleri, müzeler, A 
• I .1• Amenkan dil • Tang'ın Japonya'ya harp ilô.n et· hastahan.e yakininde endişe tevlit e- nada Amerı'kan kolleı"i, Mersind 

les' hakkında ngı ız ve .. BERLIN, 31 A.A. - Reı'chstag kül bir müddet zarf!Dda ittihaz e - k t d b 1 d - d d k ah" tt b' f ı · t ·· t ı _ .. ,. utare . . li me asavvurun a u un uguna a- ece m ıye e ır aa ıye gos er- na mektebi ve bir de köy mek 
konsoloslarile göruumduı ".ehl:'ı' dil. hariciye encümeninin komüru'st ••a mesi ıktıza etmektedir, mec s, rapo- . 1 h b L d 'd bü"·""· bi mi ld ki b t kt d. 

fm a e = . b d d' . ih . .,, ır o an a er, on ra a y~ r IJ o u arınr eyan e me e ır- vardır. Gitti'gım·· yerlerdo bu .. tu··n 
kenin Çinliler tara ,a'! ı - sı, Çin - Japon ihtili.fı hakkında mü ru ıse u mü deti me ısın tı. ... a heyecan tevlit etmiştir. Dünkü ga- /er. Bunun üzerine Japonlar, bahri- ' 
miş olduğunu söylemıştır. zakeratta bulunmak üzere encüme- ı muttali olduğu tarihten itibaren 6 zeteler, hemen bir akşam nüshası yo .•ilahendazlarma maha1/cyi ku- alliınleriınizle toplu olarak mes 

Amiral Shizowa, deniz ve hava oin acilen içtimaa davet edilme•ini ay olaı·ak t eshit ed;yor. neşrebnişlerdir. §attrrmışlar ve ahaliyi evlerini tah- vazifelerimiz hakkında mübahase 
kuvvetlerinin yeniden haı:.ckete.geç- istemiflerdir. Binaenaleyh Çin heyetinin, Ce- Vaziyet vahim olmakla beraber, /iyeye icbar ettikten sonra tüfek ve de bulunduk. Kız ve erkek mekt 
melerinin muhtemel oldı1:gunu •trap Mare13l Hindenbourg, ıı.ah ık müs nevre:dc son teşebbü5iinü icra et- Cbanghai memurini taraftndan sarfo mitralyözleri ile Çin nişancı efradı rimiz Cumhuriyetin minasıt i 

1 • ti' temlelca· t v•.lı.lerı'nden ol"'P Cemı"ye·u· mek sure!ile bu ahkamı kabul etmit lu · · d f"l' b" ·· ·· · d fen ve san'at bil .. ilerile l·endileri ey emış r. . 1 c: "' nan me:o;aı sayesın e ı 1 ır muta- ıızcrıne ateş açmışlar ır. ,. • 
Bugün öğleden sonra bın erce .. •~- Akvam mecfüi tarafından teıkil o- ve bilerek yukarda zikri geçen ma~ reke aktolunacağı ümit edilm<ktedir 1· • 1 çin ve daha ziyade Cumhuriyetin 

keri hamil olan 4 Japon !auvazoru lunan Mıınçuri tahkik komisyonu a- delerin t•hmil eylediği zezaifi derc~ı Maamafih, Çin ziı:r.arndarlanna . mtılyaz ı mmltakanın mçerkezfrlde alisi ve memleketimizin inki•.ar 
ile 4 Japon muhribi gelmif ve asker zasmdan bulunan M . Schnee'u busu te eylemiş olduğu mütaleası serde- isnat olunan tasavvurun devletleri, ~se ga. elyana _ge mış oian inli halk, çin İstifade lüzumunu anlamış ol 
ler hemen karaya çıJıarılmışbr. si •urette kabul ebniştir. dilınektedir. Japonya'yı tazyika imale için savrul ususı bngilız zabitasrnr taşa tut- larmı büyük bir memnuniyetle g 

Jı l nıgor l~te dig-er bir takım se:,eplcre in~ 1 muş ve unun üzerine zabıta. sürat- düm. Her mektepte kooperatif 
Çl'n mu·· ~ade/ ege azır a j 'tt 'ht · ı · s ··d h • muş bir tehdit olup o madığı suale ı k · ~ ngı ,•re, ı ı uıa mu a ti• zimam eden b~ sebep dolayısile Çin' c1· ç· e ta vıye kıtaa tı celbeylemiştir. tüphane ve haysiyet divanı te•ki 

NANKIN 3 l A.A. _ Meınle_ke- ld şayan görülmekte ır. ın, tasavvu- ' 
, N kin'e le etmemeli in Jııponya'ya harp ilan etmit o u- runu icra eylediği t:.kdirde Cenevre R h b ve konferans işleri gibi medeni 

tin birçok taraflarından an LONDRA, 31 A.A. _ Pazar ğu haberine Cemiy~ti Akvam maha- d k · . k b d USya azır içtimai işler imkanın müsnad'eoi 
tayyareler .e-kedilınektedir. Cant.on fil" d 1 . • e i imtiyazlı vazıyetıni ay e ece-

·• d günü çıkan bütün gazeteler, Chang- ın e pek az ihtir.ıal veri mıştir. ği ve hareketini mubik göstermek i- MOKOVA, Jl (A.A) _ Tassa- betinde inkişaf etmektedir. 
dahi tayyareler göndermekte ır. · ı · · J kkı • ·· ı al ' Tchang Kai Chek'in en güzide kıta haı va<:ıyıı dın n<ia muta e arda uı,ınma çin ne gibi sebepler ileri cürerse sür ıansrndan: Sovyet Rusya komünist Mektep idare ve muallimleri 
atından mürekkep kuvvetler. ~aı~u; bulunmokta ır. BERLIN, 31 AA. _ Çin • Ja- sün orada kendi, ine mutanrrız naza fırkasının 17 inci konferansrnın kü- !ebemizin ted•is ve terbiyevi v 
mandanlık karargahı umıımısı . ıtt!• Sunday Times diyor ki: pon ihtilafı, Almıın mati>uatmd3 rile bakılacağı mütaleası serddedil- .pt resmini icra eden M. Mo/otow, yetlerile beraber sıhhi vaziyetle 

d - ihtilafı durdurmak icin ciddi me- ı t j'f l mektedir. ezcümle demiştir ki: de ehemmiyetle meşgul olmaktad 
haz edilecek ol•n Nankin'e ogru ı- ıai sarfedilınedigı"" takdi~de tevell.u""t mu ı e ı müta ealara yol açmıştır. 1 Sıbh' . et ral k 
1 ı k di ı H · her ne- Berliner Tagb!att Vos•ische Zei- . Sansür ortaya çıktı Birinci ve ikinci beş senelik plan ar. ı vazıy şu a 1 mevc 
er eme te r er. er reı~, ·1•L edecek netayicin felakctengiz olaca- D ' z · olan mevsim hastalıkları istisna e 

fer, vatanını müdafaa içın ~~ .,.,ını hakkak tung, ve euhche Allgen1eins eı- /arın sonlarına geldik. Memleketi-
ele almağa amade olduğunu ılan et· ğr mu -"" tır. tung, Çin'in Japonya~ya resmen i- LONDRA, 31 A.A - Londra mizin muslihane bic surette imarı İ- lirse pyam mem.nuniyettir. 

Sunday Dispatch, Oiyor ki: ) lô.nı harp etmek mes' uliyetini üzeri- telgraf merkezi, resmi bir ilan neı- b l T k . K 
mektedir. .. Aksayı şark'taki İngiliz kuvvetle lı 1 retmiştir. Bunda Çine gidecek mek- şile meşgul u unuyoruz. a ıp et- onya ortamektebi ile müh 

Milletin efk~rının günden gune ri, lngiliz tebaa•ını biır.ayeye kafi- ne a nasmı bir t ü<lü havsala arına tuplarıa orada sansüre tabi tutulaca- tiğimiz siyaset bir sulh siyasetidir. bir müe11esemiz olan Adanadaki 
kamilen değiıtiği görülmektedir. dir. Binaenaleyh, lngiltere'nin ihti- sığdıramamaktadır. Zirn, bu takdir- ğı beyan edilmektedir. Çin'deıı gele Fakat Aksayı Şark vakayii, ciddl ta. ticaret mektebi binalarının m 

D ı ı • • ti lafa müdahele etmemesi icap eder. de devletler, Çin'i mutnarrız telek- cek mektuplara da sansür konulmu• bir teyakkuzu ve faaliyet ve istih- aaıtGbir hale gelmesine çalışıla 
ev et erın vaz1ye ki edecekler, Ja;onya da harbi teı- ld • zaratta bulı.nmag"ı istilzam etmekte- tır. ezdiğim yerlerde ilk tahsil 

r:'ransız gaz •te/erı· ~'t tm k h d ·1 o ug"u h rzediliyor. Bu hal, ög"leden al1im1 . 
/. 'l' r • • t stosu r' • w e e ususun a tamamı e ser- k dı"r. Zira, harpçu olan bourı·ualar ta erı arkada•lar tekaüt k ngı l:Z seıırının pro fi b kal k sonr• i havadislerin nedretini izah ' ne diyorlar? est aca tır. etınektedir. rafından bir takım surprizlere ma- nundan bahsetmişlerdir. Bu kan 

LONDRA, 31 A.A.. - Resmen Vorvaerts g t · h "'-ı b · çal J ak . T PARIS, 31 A.A. _Fransız mat- aze esı, arp uan • ruz kalmak ihtimali vardrr. nun u sene ıntacına ışı m 
bildirildigı-"ne go'"re lngiltere'nın . . 0 - nın çok ag· 1ı· t b" h ta lac •-r •ı D ld d B kad ı k k 

har bııatı, Aksayı şark vakayii dolayısi- ır ır a ıye a sı o a- ,.,, mac ontt pazar . R ır. u ar "!ar yü se tahsil 
kio'daki büyiik elçisi, Japon ıcıye ğıru ve Çin'in kuvvetli olan manevi ·ı • Paris ve Mançuri'dekı beyaz us çin de bazı temenniyatta bulunm 
nazırını bükümeti matbuasından al- le son derece heyecan içindedir. Ga· mevkiini sanacağım yazmaktadır. iatı ı yapamıyor /ar , Aksayı Şark ve Rusya'nrn ara- 1 dır 
dığı talimata tevfikan lngiliz tebaa- zeteler, bu vakayiie dair uzun ma. La Correspondance Politique et LONDRA, 31 A.A. - Baıvekil sını bozmak için açıktan açığa plan- ar . 
sının Japonlann Cbanghai'daki ha- kaleler yazmakta, telgrafları aynen 1 Diplomatique, Almanya'nın Japonya sabahleyin erkenden kabine arkada• /ar tertip ediyorlar. Maksatları, ec- Bunun i~in kanuni yollar mevc 

nl Ve tamamen iktibas etmekte "'e fa. ' ·ı ı 1919 ol ki be be VA'-" t ·· reketlerinden dolayı mal veca arı- ' ile Çin'den hangı'sinin haklı olduğu• !arının bazısile temaoa gitmiştir. Mü nebi müzahereti e ve evve ce ma a ra r .ımıe e mura 
im k kat uzun mütalealar seı·detmemekte · d · d b h · ta d'l · ld - d t tlıik d nın tehlikeden masun ka ası 00 • nu tayin ve bu bapta bir hüküm ita J&Verelerinin bütün gün devamedece senesınde ken ılerin en a settır- e ı mış 0 ugun an e e 

tasına nazari dikkatini celbebneğe dir. edecek bir mevkide olmadıgı· nı, yal- gı" bildirilmektedir. Mutat hilafında miş olan beynelmilel bir takım ser- mektedir.» 
ak ·· Le Journal diyor ki: b T ve imtiyazlı ecnebi mınt asının us· nız her iki tarafın da menafii halel- bilhassa pazar günü naz;rlarm sar- güzeştcularm yardımile ir am- Vekil Bey bundan sonra te 
· · t t Eg" er Nankin büklım.eti, Japonya' d · kt · ıülhareke ittihaz edilmesmı pro es 0 

_ ,_,,_ b ar olmıyan bu feci ihtilahn ııilıaye- fetmi• oldukları bu faaliyet, Aksayı pon hükumet vücuda getırme ır. neticesinde hazırladığı raporu 
• d h ber ya haaiaaten arp ilan edecek olur- • 

etıneğe memur edildiğin en a • ..., aczini tamamile iıbat etmiı olur. te ennesi temennisinde bulunduğu· §8.rk vakayüne atfedilmetkedir. Beyaz Rusların reisleri olan Mi- BaJveki.lete verdiğini söylemittir. 
dar etmiıtir. h''kii Zira, böyle bir karar bi•bir suretle nu yazmaktadır. Komı·k bı'r sahne lioukov ile Kerenski, son zamanlar-

sefir. aynı, zamanda Japon u - • Nasyonalist L k 1 A · h "k' bul t makıll bir tasavvur ve teenunül mah o a nzeıger, da Rusya'ya karşı ta rı atta un-
metinin abvalı tahliyeyi iadet. en .. e- Fransanm Japonya'nın hafı' menfaa· H d d k k - ç k 1 ky ' it ' sulü olamaz. Böyle bir hareket, bal. arp eoam fi er .~n ma uzere e os ova aya g mış-
sis etmesi irin elinden geleıu mum· tı olduğunu ve Ja~nya'nm Chang- ı d · • 1 ması km ihtiraslarına tabaiyet etmek ve .,.- sulh kon ~•ransı er ır. kün oldufu kadar aür'at e yap - hai'a kartı icra ettiği askeri hareki- I" 
nı talep eyl-'•ti'r. onun tesiri altında kalmak demektir, t t bil yl k 1 CHANGHAI, 31 A.A. _ Bugu··n Bu kabil tehlikelerin tekidine nıa -u• ,ı halbuki bir hükümetin ilk v·-''•·ı,· ı es e eme te 'bu unduğunu yaz bul nd • b" d 1• 
lngilizler kuvvet ıönue· ..,..,_ makta<lır. öğleden biraz evvel, muhasemata ni· ruz u ugumuz il" zaman a a-

'gorlar ~:~~ Z:~~~~~ bu gibi ihtiraslara Tetkik komisnonrı ne bayet vermek makııadile hali hazırda kayt temaşager vaziyetinde kalma· 
rı "' bir "Sulh konferanoı,, aktedilmekte mrza imkan yoktur. 

SINGAPOUR, 31 A.A. - Si~ga Kim mes'ul? gapaeak bulunan lngiliz konıoloshanesine Çin'de talıaddüs etmiş oları son 
pour'cla bulunan fngiliz aıker~enn· CHANGHAl, 31 A.A. - M. CENEVRE, 31 A.A. - Çin ile takriben 100 metre meoafede beyne! vakayi, emperyalist/erin yeni, yeni 
d b. · --~' · "n ıcabı· S F il M J en ır pıyade ııııwrezesııu un- o e . Chen, tamim ıeklinde aponya arasındaki münaıebata da- milr: mıntakaıla •on derece ıiddctli harpleri nasıl ottaya atmakta olduk-
da Cbangbai'a gitmek üz~ hr:· çekmit oldukları bir telgrafnamede ir Cemiyeti Akvam meclisine bir ra bir muharebe olmuştur. Jarmı gösfL!rmektedit. 
!anmakta olduğu haber verilme t Changhlli vakayünden Japonları m.,.. por takdim etmeğe memur olan ko- Mitralgöz sesleri altında Biz, nutuklarla oyalananıayı:t:. 
dir. s'ul tutmaktadırlar. Mumaileybima, mi•yon reisi M. Lytton, komisyo- Memleketimizin hayati menfaatleri-

balkı taarruza mukavemet etmek i- nun mümkün olduğu kadar yakin CHANGHA1, JI CA.A) - Bu sa- ni müdafaa için zaruri olan hazır-Amerika filosu 
LONDRA. 31 A.A. - Nevyork'. 

tan Reuter aıan· sına bildirildiğine go 
'k fil su re Asya sularındaki Amerı a 0 

• 

Çin' deki Amerikalılan himaY". "': ab 
val . ledi-. takdirde Çm den 

ıcap ey gı ınak 
alıp çıkarmak için amade bulun 
emrini almııtır. . ·· 

V B§İngton' dan bildirildiğıne gor_e 
M. Stimson, bükiimetinin beyne.ı..;
lel imtiyazlı mıntakanın .taDUU1!'1 
tine riayet edeceğini tenUJl ebnıt o
lan Japon ıefirini kabul etmeden ev 
vet Amerikan tebaasını ve onla~ 

1 ---•••-' • biınaye ebnek I• emva ve emuuunı emil • 
çİn Çin sularına Y"."i !:.f.. de: 
göndermek ihtimal• b . .. .. 
harekatı reisi amiral Pratt ıle gorut 

müıtür. N--ı.: ,. Ja 
Amerika erkanı, ~n m · 

, b ''°- eımege hazırlan ponya ya arp ıua.u d'sl 
makta olduğuna dair olan bava 1 er 
hakkında resmen mütalea serdet-. 
mekten imtina etmekte, a':'cak pim 
olarak bunun pmdiki ~azıyett~ çok 
vahim bir bidiıe oldupnu soyle
mektedirler. 
Am•rika/.ıltzr, Japonlara 

karşı 
NEVYORK, 31 A.A. - <;ha.n!I"· 

ba''d Aısociated Press'e bildın
ı an . 'l"h daz liyor: Amerikan balıriye sı a en -

ları Amerikan mmta":'sında. 20 k_a· 
dar Japonya'lıyı tevkif • et?"tlerd~r., 
Bunlar oraya Japon ıplikbanesını 
bimay~ için gönderilmi§ olduklan;n! 
söylemiılerdir. Mevkuflardan ıekizı 
müsel!Bb idi. . . 

Bu bidiae, Cbanghai' daki ecnel_n 
mıntakada bir nebze heyecana baıs 
olmuıtur. 

/ngilfere ile Amerika 
protesto edeet1kler 

LONDRA, 31 A.A. - .V,!r:ıgton 
dan, Reut..: ajansına bildırıbyor: 
lngiltere ile Amerika'nın Japonların 
Changhai'ı iıgallerini protesto ed.,.. 
celderi haber alınmıştır. 

Japonganın Amerikaga 
teminatı 

VAŞiNGTON, 31 A.A. - Jap~n 
hükumeti, Japonya'nın Changhaı -
daki beynelmilel mın~n , tama· 
miyetine riayet edeceğine daır Ame 
rika bükümetine yeniden teminat 
venni,tir. 

Portekiz da kruuazör 
gönderigor 

LIZBON, 31 A.A. - Halen Ma
cao'da bulunmakta olan Adamastor 
kruvazörü harekete amade bulun
mak için emir almıştır. Şimdi, M?"" 
zanbik'te bulunıruıkta olan Republı-

çin müttehit davranmalarını tavoiye bir zamanda gideceği mahalle gitme balı lngiliz konsoJoslıanesinde top- /ıklara malik olduğumuzu ispat et-
eylemektedirler. si İçin rüfekası nezdinde teıebbüıte f J J nl be lanmış olan sulh kon eransına apon meliyiz. 

apo ar, ynelmilel mıntakanın bulunmuştur. amiralı Shiosawa ile Çin kuvvetleri 
timal hududunu ve bu mıntakayı M. Lytton, tetkik komisyonu er-
Tchappei'e rapteden yolları i11al et- kamna Maverayı Siberya tarikile gi kumandam ve Changhai belediye re 
melerine sebep olarak bitaraflığı mu dilmesini teklif etmiıtir. Çünkü bu isi de iştirak etmi§ ve konferans sa
hafaza etmesi icap eden bu mıntaka- tarik ile gidildiği takdirde büyük ve at 12,35 te hitama ermiştir. 
da Japon emteasma kar,, yapf]an ya Atlas Okyanoslan tariklerinden Konferansın neticesi ne olduğu 
boykotaj hareketinin ibdaı etmit on, on iki gün evvel Mançuri'ye hakkında malümat alınamamıştır. 
olduğu vaziyet olduğunu ileri sür- muvasalat edilebilecektir. 
mektedirler. Konferans erkanı saat 15 te miralay 

lngiliz sermayesi ı nd hald Nankin ile demiryolu münakalatı Fleming de hazır bu u uğu e 
ve telgraf mahaberatı kesilmiştir. LONDRA, 31 A.A. - Changbai tekrar toplanacaklardır. 

C 
• da takriben 250 milyonlngiliz liralık 

emlyetl• akvama l im Büyük Britanya konsoloshanesi ngiliz sermayesi yatırı •§ olduğu-

g e lince nu söylemek mali mahafil tarafın- memurları, bir itilafname vücuda ge 
dan Çin vakayüne atfedilmekte o- tirilmesi ve bu itilaf name alıkamı 

Cenflflrede inanmıgorlar lan ehemmiyeti izaha kafidir. mucibince Japonların ilk mevzileri-
CENEVRE, 31 A.A. - Cemiyeti Maamafih, sigorta kumpanyalan ne çekilmeleri, ve ÇinliJerin de im-

akvam meclisinin son müzakerelerin Aksayı şark'ta muhasemat neticesin tiyazlı mıntakadan 1800 metre ka-
den anlaııldığına göre meclis, mec- de hasıl olan hasarlardan dolayı en- 1 b 
lu azasmdan olan devletlerin Chang dişe etmemektedir, zira ıigorta mu- dar uzağa çekilmeleri muhteme u
hai'daki mümessillerinden gelecek kavelenamelerinde harp yüzünden lundugunu beyan etmektedirler. 
vesaiki toplamadan evvel Çin • Ja- vukua gelecek hasarlann tazmin e- Maamaft'h, vaziyetin bflla pek zi
pon ihtilafının tetkikine giriııniye- dilmiyeceği musarrah bulunmakta- yade vahim olduğu beyan olunuyor. 
celrtir. dır. Soutcheou körfezi ötesinde imtiyaz. 

Dün akşam, Amerika hükümeti- M. Boralı bogkoia'}· ·ıah · · 
nin Cbanghai tahkik komisyonunun 1r mıntaka boyunca SJ. ateşı teatı-
mesaisine ittirak için vuku bulan aleyhinde si devam etmektedir. 
davete muvafık bir cevap vermİ§ ol· V AŞlNGTON, 31 A.A. - Sulh Sabahleyin Japonlar, bir hava nü-
duğuna dair henüz hiçbir ali.met teşekküllerinden gönderilen ve Ja- ma.yişi yapmışlardır, bu nlimayiş, 
mevcut değil idi. Binaenaleyh ihtita. ponya'ya karşı boykotaj yapılması hemen, hemen cuma günkü bombar
fm salı veya çarşambadan evvel mec fikrini ileri ıüren birçok müracaat- dımamn tesiri kadar müthiş bit ııe
liste yeni müzakereler icrasına baia !ara cevaben ayandan M. Borah, sir yapmıştır. 
olması muhtemel değildir. harbe doğru kolaylıkla ilk adımı teş. Tchappei ve Hong-Keou'dan bey· 
Konferans tehir etmigecek kil edecek olan bir boykotaia truna- nelmilel mmtakaya doğru fevç, fevc; 

men aleyhtar olduğunu beyan etmiş mülteciler gelmekte berdevamdır. 
Tahdidi teslihat konferansı reisi · Bu mmtaka dahillnde polisleri hi 

ile Cemiyeti Akvam katibi umumili- tir. k • • mil olan kamyonlar, sılr. sık dolaş-
ğinin Çin - Japon meselesi hakkın- Çin hü llmelınıtt makta ve nerde kargaşalıklar zubu-
daki müzakerelerin hitamına kadar beyannamesi ru jhtimali hissedifüse acilen oraya 
konferamı tehir etmek tasavvurun- •ı"tap etmektedı"r. 

d · 1 NANKIN, 31 A.A. - HükUmet, " 
da bulunduğuna aır o an ayialann J , h ;ıa ka Tchappelin merkezindeki yangrn 
aslı esası yoktur. aponya ya arp m~ rar ver- F /ahı . hflr 

Tahdidi teslilıat konferanoının meden biraz evvel baricıye nazın M. devam edı'yor. e tın zu un-
Loouen • Kan, bir beyanname neş. danbed bunun önüne geçmek için 

i•timaı esnasında medi•in içtima . . B be namede ç· h" cı"ddı" L'ç bı'r te.,,.bbu''s y•pılmamı ... 
devretini temdit etmesi için hiçbir retmi§tlr. U yan lD U· LU "' 

8 

" 

1 d • ·· al ·ı · 1 klımetinin müıellih Japon kuvvetle- tu 
mô.ni o ma ıgı mut eası ı en sürü • rinin Çin toprağına yeniden vuku. Sal.ihiyettar bir membadan istih-
mektedir. bulacak her türlü taarrüzüna kartı bar olunduğuna göre 18 vagon, mli-

V ahim meıru müdafaa halinin cevvaz ver- cııdele mıntakasında maktul dtışnıüı 
Dün Changbai vakayiinin daha diği mukavemeti göstermek için elin o/an J aponlart nnaqlarını duklara 

vahim olan ve bereket versin teey. den geleni yapınağ'! karar venrıİf ol doğru nakletmi~ir. 
yüt etmeyen ve tahdidi teslibat kon- duğu söylenmektedır. Sulh konferansı mesai•inl 
feransı için meş'um bir mukaddeme Hariciye nazırı, meıru müdafaa 
teşkil edecek mahiyette bulunan bir halinin ahval ve ıerait ne oluna ol- bitirdi 
takım 1ayiaların ne derecelerde veba sun, hi~bir milletin vazgeçemiyeceği CHNGHAJ, 31 (A.A)- lngili• 
met kesbetmif olduğunu kaydetme- bir bak olduğunu ilive eylemekte- Ironsoloshan!'sindt11 toplanan su/blr.on 
ğe lüzum yoktur. dir. leranst, mesaisini saat 18 den biraz 

Cemiyeti Akvam meclisinin tim· M. Mat: Donald Londra'g• evvel ikmal etmi~tir. Bu konlerms-
diki ahval ve terait altında reiıi M. d tt' ta Japon amiralı ile, Çin kıımanda-

B r' kil • · Cifi et fi ı nı, beynelmı"Jel müi' reya kum·--'•ft• Paul • oncou un a ane ve azım- - ..,,.,~ 
karaoe idaresi altında vaz.ilesini ifa LONDRA, 31 A.A. - M. Mac ırıira/d Fkming ve diğer /roııso/os-
ebnİş ve misakın ahkamına sadık Donald dün akşam Seaham • Har- lar hazır bulunmuşlardır. 
kalmış olduğunu kabul etmek te ı bour'da'n Londra'ya avdet etıniıtir. ,- arbinde neler olrıgor? 
doğru bir hareket olur, zira meclis Mumaileyh, Çin.Japon ihtilafıru tet-
reiıinin dediği gibi meclis J5 madde kik edeceği muhakkak olan mühim TOKlO, 31 ( A.A) - Harbindt11ıı 

\ 1 •••• , • 1 

Tahdidi teslihat 
Konferansı 

Fransız heyetinin Ce

nevredeki vaziyeti 

PARİS 31 (A.A.) - M. 
Tardieu, tahdidi teslihat kon
feransına gidecek Fran11z he· 
yetine riyaset etmiş ve müzake 
relerde Fransız heyetinm Ce
nevre'deki vaziyeti nrabatle 
wbit edilmiıtir. Fransız heye 
ti, bu akşam hareket edecek
tir. 

M. Laval, konferans hak
kında M. T ardieu ile görüşmüt 
ve Almanyanm tamirat mese
lesi karı111ndaki vaziyetine da
ir de Alman sefiri M. Vonhoes 
eh ile müdavelei efkar etmit· 
tir. 

PARlS, 31 (A.A.) - Tab 
didi teslibat konferansına itti· 
rak edecek Fransız murahhu 
heyeti bu sabah, üçüncü defa 
olarak M. Tardieu'nun riyaseti 
albnda toplanmıtbr. 

Sil8hlanan devletler 
PARIS, 31 (A.A.) - M. 

T ardieu, ayan meclisi hariciye 
encümeni reisi M. Berenger'i 
kabul etmiştir. Mumaileyh, 
M. Tardieu'ye Jeneral Bour. 
goiı ve ayan azasından M. Ec
card' ıo bazı devletlerin ailih
lanmalanna müteallik olıın ifa
datını havi bir iateoografi kop
yesi tevdi etmittir. Muailey. 
hin, bili.hara önümüzdeki Ce
nevre konferansı hakkında ko
outmuılardır. 

PRAGUE, 31 (A.A.) - Ha 
riciye nazırı, refakatinde kale 
mi mahsus müdürü olduğu hal 
de, tahdidi teslihat konferan
sında hazır bulunmak üzere 
Cenevreye hareket etmiştir. 

Şirketi kimler tasfiy 

edecek? 

Barut inhisarı şirketinin t 
fiyesine hükUmetçe mezkur i 
hisarın Teftiş heyeti reisi R 
şit, hukuk müşıı.viri Hamit 
mübayaat komiıyonu reisi T 
fik Beyler memur edilmi,le 
dir. 

Türk muhacirleri 

ANKARA, 31 - Muhtelif m 
hallerden memleketimize mubacer 
icrası için büklım.etimize mütead 
müracaatlar yapdmaktadır .Bu 
utla her sene bütçeye muayyen 
ıiaat konacak ve tanzim edilecek 
program dahilinde celbedilecek m 
bacirler memleketin muhtelif yerle 
rine yerleıtirileceklerdir. Bilhas 
Romanyada memleketimize gelme 
iıteyen Türkler pek çoktur. 

Hindistan da 
Galeyan, isyan 
Zabıta kuvvetleri silah 

istimal etti 

JAMMU, 31 (A.A.) - B 
ramule, Sopore ve Muzzeraba 
dan bildirildiğine göre, zabıta 
kuvvetleri , tiddetl~ bir oüma 
J'İt yapmakta olan balkı dağıt 
mağa çahtırken ıil&lı istimali 
mecburiyetinde kalmıtbr. 3 
maktul ve 6 yaralı vardır. 

Rajauri ve Mowshera'da u
mumi bir İsyan olmut ve bunu 
yağmacılıklar ve mecuailerle 
Sikhs'leri zorla dinlerinden dön 
dürmek gibi hareketler takip 
etmi9tir. 

Pooncb yakininde bir kasa 
bada iki köprü yalulmııtır. 
Maamafib, timdi Rajaura ve 
Srinagar etrafındaki arazide 
ıükiin hüküm sürmektedir. 

Nümayioçiler, Gurdwara'yı 
yağma etnıiılerdir. 

YENl DELHl, 31 (A. 
A.) - Hint bükiimeti iaterlin 
ve altm sahtı hakkında 1931 
emimamesile mevzu niza.mab 
ilga eden bir emirname ne,ret
nıittir. 

1931 eyliil emimamelerine 
göre, altın ve iıterlin satııı an 
cak Bombay ve Kalküta impa
ratorluk bankasının merkezi 
bürolan tarafından ve yalnız 
ticari ihtiyaçlar dolayııile icra 
edilebilecektir. 



HASAN Gluten Mamulatından istimal Çünkü: Hasan Gluten m mulatmdı nişaüa yok.ur. Gluten 
• • iıe imal edilmiştir. Şeker hastalığma karşı Avrupa 'nın 

.şmanlilitan lturtul
ml\k ve kuvvetten 

dOımemek için 
muktedirenill raporlarile aabittir. 

cdınız. terkib; meçhul G'uten müstabzarahna faik o.duğu etıb bayı 
Ekmek, gevrek makarna, ıebriye, un Te çikolata nevileri varc ır. Her taraftan HASAN markasını arayınız. HASAN ECZA DEPOSU. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
28 ikinci Kanun 1932 vaziyeti 

Mond-Extra• ~-
rekmiı Avrupa sporcuları 

AKTiF PASiF MOND-EXTRA 

Kasa 

\1 vüle çıkarılan btııkonotlar karşılığı) 

1 
Külçe safi kllugr. ( lllveten tedı-

bn Külçe sıfl kllogr. 
Meskak Türk albru ufl kilo 

Banknot 
Ufaklık 

Da bildeld Muhabirler 
Döviz mevcudu: 

4,585,150 
1,364 

1Ji()7,905 

Lira 6,448.973.69 
1,907.98 

" 2.248..)28.31 
,, 7,.'i8~.656.- ı 
~ 7,625.82 

---- --

• { llAveten tedavüle 
Altına ta~"!li lor karşılığı 

çıkarılan banknot· ı\ 
ij Lıra 1 6,416,4118 1 1 . 

kabil dovız Serbest dövizler 

Hazine Tabvilleriı 
Deruhte edilen evrakı nakttye karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 lncl maddelerine tevfikan 
vaki tediyıt 

Cüzdan 
Albn ilzerine avan• 
Hiuedarlar 
Muhtelif 
Nazım He-pları ~ 

, Kanunun 6 ıncıl 500,000 Türk altını · ' 
maddesine tev-l Esham ve TıhvilAt ( itibari 
fikAn tevdi edl·~ kıymetle) 
len kıymetler l 1 ahsil edilecek kuponlar _,.. 
Muhtelif Depo He11plan 

1,175,190,0!"l_' 

~ Llra 
., 

158,748.56~.- ı 

984,735.57 

1 ~" 
4;625,000.- ; 

13,907,4-02.50 1 

10,737 42 

Yekiln 

Lıra 

(6,292.491.80 

1,58:.1,843.64 

7,591,598.14 

J .57,71ıJ,827,43 

o,-
626 80 

7,743,008.97 
1 ,:355,059.77 

18.543] 139,92 

210,872,596.47 

Sermaye 
Tedavüldeki Banknotlar 

ıı Lira 1 
1 15,000,000.-

Deruhte edilen evrakı naktlye ~ L»ira l 58,7-!8,5tı3. -
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine tevfikan 
vaki tediyaı c.....2'-------=9.::84:.:.:,.:..;7 3:.::5:;;:.5:..:.7_ u 
Deruhte edilen evralcı naktiy~ bakiyesi 157,76 1,827.43 
Karşılığı tamamen altın olarak tedavüle vız edilen 'il Lira 6,448,973,69 
Karşı! ğı t•mamen altına cahili kabil döviz olarak 
ıe.lavüle vazedilen _» _ ~,~16,408,11 

Vadesiz Tevdiat: 
Hazine hesabı cari si 
Dip;er mevduat 

728,282.50 
3,857,20 l.45 1 

Döviz mevduab 
Muhtelif 
Nazım Hesaplar 

~ 
il 

t 

l 70,629,20!>23 

4,585,483.95 
.J,W,195.27 

J ,652,568.1 o 
18,54~. ı .ı9. 92 

tıraş olurlar 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
İstanbul'da Çakmakç~lar,sandalyacılarda Küştüyü fabrikası yüzile şi 

12,yüzile yorgan 15, yağlrboya yastık 5 liraya, küştüyünün kilosu 100 k 
ruştan başlar.Kuştüyü kumaşların her rengi vardır.Ucuz satılır.Tel.2.30° 

li 

.,~n-SERVET-.
ı 

1! 

t 1 

Yeklin 
. 1 '210,872,596.47 

- · l~ ı 

Arayanların emrine amadechr 
Bunu temin için de, doğrudan doğruya 

KADER ( R. Ventura ) GiŞELERiNE 
müracaatla, büyük tayyaıre piyangosunun 

11 Şubat 932 keşidesi 
lakonto haddi % 8 Altın üzt:rine avan• % 6 3/4 

için lbir bilet almak lazımdır. Taliinizi deneyiniz. 
lstiikbaliniz, huzur ve saadetiniz bundadır. 

1 Zatiyeti umunuye, i§tehasızlıi< ve kuvvetsızıık 
büyük faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

Bar~iJe Mekte~ine Tale~e KaF 
ve ta~ul e~ilecektir 

Madde 1 - Mektebe alınacak talebe miktarı M. M. V. tensip 
olwıacaık ihtiyaç nisbetindedir. 

aı) Tam devreli Lise veya muadili olduğu Maarif V ekale
cince musaddak Tfuk veya ecn'6bi mektepler mezunu olmak 
ıeyahut hususi mekteplerde veya şahsi olaraık ayni derecede 
:ahsil gördüğünü iddia edenler maarif ~iselerinden birisinde 
ıaokalorya imtilianını muvaffakıyetle verdiğine daiır şahadetna

ne ihraz etmek ve Türk diline tam vakıf bulurunaık. 
b) 17 yaşını ·bitirmiş ve 22 yaşına henüz girmemiş olmak. 
c) Vücudunun teşekıkülatı ve sıhhati cıırduda ve her iklimde 

aal hizmete müsait bulunmak (emir ve kumandaya sekte vere
:ek rekaketi lisaniyesi bulunanlar alınmazlar.) 

d) Kusursuz vaz'ı tavır ve ahlak ve seciye sahibi olmak. 
e) Ailesi hiç bir 6Ui hal ve fena şöhret sahibi olmamaık. 
2 - Birinci maddedeki şartları haiz olanlardan İstaWıulda 

Tafsilat başlıca seyahat acentaları, İstanbul'daki Fahri 
mümessili: Mühendis H. ZECKSER Agopyan Han Galata, 
Tel B. O. 163 Posta kutııısu: Galata, 76 telgraf adresi: 
ZECKSER İstanlr.ıl. 6 ııa 12 Mart 932 de nümımelikler ser 
gisi - 6 ila 16 Mart 932 de büyük fenni ve inşaat sergi si - 6 
ilıi 9 Mart 1932 mensucat sergisi - 6 mı 10 Mart 1932 de 

IQlOr Levazımatı ve mefruşat sergi.E .. 

HiLALIAHMER 
Gazetesine ilin vereceklere: 

Hilaliahmer C. Mertkezi Umumisinden: 

Ramazan bayramında intişar etımiyecek olan yevmi g~
zetelerin yerine her sene ıolduğu gibi bıt sene de mümtaz bır 
tahrir ıhey'di idaresinde ve nefis bir şekilde Ankara ve İs
tanbuılda neşredilece!k olan Hilaliahmer ga~tesine ilan vec
mek suretile Cemiyetiıııize muavenet arzusunda olanların 
İstanbul Kıa!hraman Zade Hanında "Resmi İlanilar T. Ltd. 
Şitiketi,, ne müracaatları. 

İlan ücretleri yedinci ve sekizinci sahiıfelerde tek sütiin
da beher santimi (30) altıncı ve beşinci sahifelerde (40) ku
ruştur. 

laoparma Satın Alma 
Komisvanundan: 

'Adet Cinsi 
5655 Gebre 
7545 Kaşağı 

7545 Fırça 

3770 Sünger 
1885 Kıl kolan 
1885 Portatif hayvan su koğası 
1885 Kayış yular başlı~ı • 
3770 İp kolan 
3770 Yem torbası 
Yukarda cins ve miktarı yazılı dokuz kalem muta'biye kapa

lı zarfla alınacaktır. Taliplerin şartnameyi ve nümuneyi gör
mek için 'her gün ve münakasaya iştira!k için de Şubatın yinni 
birinci Pazar günü saat on beşe kadar Gedikpaşada!ki Komisyo-

:ıulunanlar her sene mart başında doğrudan doğruya haırbiye __ 

nektebi kumandanlığına ve İstanbul haricinde bulunanlar bu- G A b ı d • • d numuza müracaatları. (396) 

unduklan mahaldeki en büyük askeri kumandan veya askerlik • ntep e e ıyesın en 
iUbesıi riyasetine en geç temmuz nfüayetinde haTbiye mektebin-
le bulunacak veçhile istida ile müracaat ederler ve istidalarma Mevcut şartnamesine göre yapılacak şehrin umuıml haritası 
ill kağıt ve vesikaları bağlarlar. 21 gün miitldetle kapalı zal'f usulile münakasaya vazolurunuş-

a) Nüfus teskeresi, hüviyet cüroaru veya resmen musaddak tur. İhale günü 25-2-932 tarihine müsadif Perşembe güniitlür. 
;ureti. Taliplerin evrakı müsbiteleri ve teminat akçelerile Gazi Antep 

b) Musaddak srhhat ve aşı vesi.kalan (aşı vesfkası olmayan-· _b_e_ıed_i;,y_e_s_in_e_m_ü_r_ac_a_a_t_ıa_n_i_lan __ aı_un_ur_. _(.;.3_9_o_) ______ _ 
ara askeri tabiplerce hemen ve mecxanen aşı yaptınlrr. 

c) Mezun bulundukları mektebin şahadetn.:ımesi ıhususi su
·ette lise tahsilini görüp te lise ve baıkalorya imtihanını muvaf
a:kıyetle verdiğine dair hea- hangi lbir lisenin l:ıakalocya şaha

letnamesini veya bunların musaddak suretleri. 
d) Mektebe kabul olunduğu takdirde askeri -kanunun nizam

arı ve talimatlarını tamamen ve 3.'}'llen kabul ettiğinıi natrk ve
is.inin ve kendisinin birer tll1l'hhüt senedi saralı, uyiku halinde 
~ezer, sidikli, bayılmaık ve çmpınmak hastalığına müptela olma
lrklarına dair taliplerin velih:ırinin taahhütnameleri (bu gibi 
1astahklardan biri ile, mektebe ginnezden evvel malfil olduğu 
Jilahara anlaşılan talebe mektepten çıkarılır ve o zamana kadar 
J talebe için hii'kilımetçc ihtiyar olunan bütün masraflar vel~sin-
Jen tazmin ettirilir.) (376) 

KARON ALMAN KlTAPHANESl 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

Laleli Apartmanları idaresinden: 
Tayyare Cemiyetinin Laleli apartmanlarında beş ve dört o

dalı iki ev kiraya verilecektir. İstiyenlerin apartmanlar idaresi
ne müracaat eylemeleri. 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
.A:N .Aı::>C> L "LJ 

SİGORTA ŞİRKETİ 

Tı-şkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 

İş Bankasıdır 
Telgrnf : 
İmtiyaz 

• ...... _....••<-•• -•• M-~•••a••••• a.1uı.11a• ................ . .r"l.t to.ıt\ u ..... uı ,. au.ı.,. 
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KADER GİŞELERİ, size her türlü teshilatı gösterecek· 
+ir. Merkezi: İstanbul, Eminönü, Valide Hanı ittİ'salinde gu

besi: lstiıklal caddesi, Paırma:{kakpı 109 No. 

1 

SEYRlSEF AlN 
Merkez acenta: Galata Köprü 

başı B. 2362. Şube A. Sirkec 
Mübürdarzade han 2. 3740. 

TRABZON POST ASI 
(KARADENlZ) vapuru 

şuJAT Çarşamba 
saat 18 de Galata Rıhtunm
dan hareketle İnebolu, Si-

Onu Öksürükten, Nez
leden ve Çocuk Has
talıklarından Vikaye 
ediniz. 

Pror. SUNKAN BRAHMİN nop, Samsım, Ünye, Fatsa, 
Büyük e&erinden tercüme edil.en Ordu, Gireson, Trabzon, Ri-

MUF ASSAL ze, Hopa'ya gideoek dönüş
te me1Jkilr iskelelerle birlik-

Emulsiyon Skot, yavnınuzu ı..- Rüya Kitabı te Pazar, Of, Sürmene, Po-
talaruna:smdan muhafaza edeoekıtir. lathane'ye de uğrayacaktır. 

Neşvünema bulmakta ol-an vücu- 1 inci ve 2 inci fonna.Jarı çılanı,,ıır. 1ZMİR - PİRE • İSKEN· 
dünü takviye ve eari hastalıklara Foıma:sı s kuıruştuır. Tavsiye ederiz. DERİYE POST ASI (İZ· 
mukavemete yardım, kanı ihya ve Tevz.i Merkezi: Nümuııe MatbaaBI. MİR) 2 Şubat Sah II de Ga 
ciğerlerini vikaye edecckıtir. Emul- lata Rrhtımın<lan kalkıır. 
siyon Sk.ot terkibinde bütün dünya ı-------------ıılıiiiii••mıiiiiıiıııiiiıiıııliliiııı!ııııi-llİ 
nm en halis ve saf halık yağının en 
zengin ve en mugaddi vitaminlecj 
vardJ.r. Mukavvi Hy;poplıoeıı>hitler 
ise sinirleri besler, kemikleri k11v
vetlendirir, beyaz, güzel di§J.er husu 
ltinü ~min eder. Doktorlar F.mii.lsi
yon Skot'un adi balık 
yağından 3 defa daha 
kuvvetli olduğunubit 
tecrühc i~bat etmiş

lerdir. Çocuklar daha 
Oatif bulmlar ve bü
yükler kolay hume
derler. Kuvvet ve sıh 
M.t için olan hakiki 

EM~tllJ~N 
1 K ~ T 'u 

Musirren isteyiniz 

1 
Askert fabrika· 

lar ilanları 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz Postası 

DUMt~rlNiH 
vapuru 

1 p . 
şuBAT azartesı 

akşam saat 17 de Sir
keci Rıhtımından hare
ketle, (Zonguldak, İnebo
lu, Ayancık, Samsun, Ordu, 
Gireson, TTabzon Rize ve 

(Hope) ye ~z~et ve 
aynı ıskele

lerle Görele, ve Ünyeye 
uğrayarak avdet edecelktir. 

1 AK DENlZ POST ASI 
• •• •• 
ınonu 

Vapuru 

şu~AT Pazartesı 
alkşamı Siıikeci Rmtrrnından 
harCJk.etle Çana1ckale, İzmir, 
Küllük, Taş Ocu, Bodrum, 

200 ton Gazöl Fethiye, Antalya, Alayıe, Fe 
Yukarda!ki ma1.zeme aleni niilce ve Mersine vıimet ede

münaalksa ile 29-2-932 de saat cektir. 
Fa2lla tafsilat lÇtn 

on dörtte ihalesi yaıpılaoaktır. Sirlteci Meymenet ham al· 
Taliplerin şartname için her tında acenteliğine müracaat. 
gün ve münakasaya gıiıme:k reı. 22134. 
için de o gün teminat (Telkli- l•iıliiiliiıiıiiıiiı------• 
fat) ile müracaau. (353) 

Kadıköy lcra Dairesinden: Bir 
borçtan doJ.ayı mahouz olan aynıllı 

gardrop 1? - 2 - 932 Gırihlne mlı
sadif Çarşamba günUaat 13 ten lSe 
kadar Kadıköy pazar malıallind.e ea

tdacağırukın ihale pul .-eıriınk.riyle 

telliliye müşteri.Une ait Ol!mak 11.ııe

re talip olanların orada bulunacak 

memura müracaatları ilan olunur • 

Norjske Orient Linic 
Yakında gelecek ~ı.ar: 

ANKARA vaıpwu 12 Şubata doğ
ru limannnıza muvasalıetle Dwı.
kerque, Hamburg ~ İskandinavya 
limanlan içıin emtiai ticariye tahmil 
edeceı.tlr. 

Tafailit için Gaılata Frenkyan ha
nında Theo. Reppcn vaıpur Acenta
lığına müracaat olunması. Tel B. O. 
2274 

İZMİR - MERSİN 
Lüks ve sürat postası 

GERZE Xa/:b:t 

ÇARŞAMBA 1 
Aık amı saat 19 da Sirlrecı 

rıhtımından hareketle doğını 
(Çanakkale, İzmir, Fethiye. 
Antalya, Aliiiye, Mersin ve 
Payas) az~met ve avdet ede 
ce'ktir. 

Tafsilat için Siııkeoi'de Kü 
çille Kırzade hanındaki acen 
tasına müracaat. 

Telefon: 23118, Galata a· 
ceııtası Galata rıhtımında 35 
No. Vuçin.o Tel. Beyoğlu 
1169. 

1 

lstanbul Tapu başmenıurluğun

dan: Edimekapıda Atik Ali Paş' 

mahaUefilnin Sarı Yanko ookağmd8 

ı Le~r oğlll Petrodan metruk ati 
30 «dit 32 No h hanı:nin 9/16 hw 
sesi Siroz mübadillerinden Firde~ 
Hanımın evlatları Muatafa, Talat, 
Mitat Efendilerle Ayşe Hanımın İS" 
tibkAkJarına mukabil lakiln t.laresiıl 
ce teffiz edilmiş ise de mezkf.ır cnı· 
lak mü.ıtesna Ayayorııı K'1iııeei ev
kafın.dan bulunması ve bu Evkaftaıl 
olan emlak kayrtları TapLya devre· 
dilıniyerek Kilise nezdinde bulır.: 

maıu ve mütevelli tarafından ve..J 
len kayıtların muteber ol.maması hır 
ııd>iyle eencı.aiz tasarruftan addır 
lunduğundan işbu mahalle iddiay 
ta.aarnıf edenlerin on beş gün zar 
fında v saiki tasarruf.iyeleriyl.c bı 
~kte İstanbul Tapu İdaresine mllr 
caatları lüzumu i!an oJıınur 

Dr. A. KUTiE 
Cilt ve zührevi hastalıklar nı 

teba.sıaı. Karaköy, büyük mahalle' 
bıci yanmda 34. 

MiLLiYET MATBAASI 


