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NUSHASI S KURUŞTUll 

Fransa, da 1 

Kabine Buhranı 
Franaada kabine buhranı çıkar 

sokmaz, hemen alda ıelen ıual ıu-
dur: • • i 

- Ae11ba bu buhran hancı ı ya-
•c•te de bir tebeddül manaımı ta
zammun ediyor mu? . . .. 

Hemen haber verelim ki ıundiki 
buhranın doirudan dojruya harici 
liyuetle alikatı yoktur. Dojrudan 
doiruya diyoruz; çünkü hazan da
hili ııiyateti harici ııiyuetten ayır
mak kolay değildir. Sonra buhran 
dojrudan dojruya harici ıiyuetle 
alikadar olmua dahi, kabine tebed
dülünün harici ıiyaaet üzerine te1i
ri olnuyacağı iddia edilemez. E~~ 
müe11dele halinde bulunan •8' ve 
tol cenah fırkalarının, harici tiyuet 
m..elelerinde ayn ayn yollardan yü
rümek istedikleri inkir kabul etmez 
>1r hakikattir. 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün Dol

mabahçe sarayindaki dai
relerinde meşgul olmuşlar, 
öğleden sonra da Boğaziçin
de motörle bir gezinti yap
mıslardrr. 

Bütçel40 
Milyon •• Vaziyet bu merkezde olmakla 

b..> aber, ıimdiki buhranı clOğrudan 
clojruya Lava! kabineainin takip et
mekte olduğu harici ıiyuete atfet
mek te doğru delildir. Buhran, bat
tamakta olan intihabat müe11deleai
le alikadardır ve yeni intihabat ka
nununun parlftmento tarafından ka.. 
bulü üzerine çıkmı§tır• 

Memurlardan teka
üdiye kesilecek mi? 

MiUi bir hükümet teklinde ikti
dara selen Lava! kabineti tedrice~ 
bu milli mahiyeti kaybederek sag 
cenah fırkalarının bir koaliıycınu 
halini almııtı. Ve Hariciye Nazırı 
Briand da seçenlerde kabin~en. Ç~ 
kildikten ıonra Lava! kabıneaırun 
mahiyeti büıbütün tebarüz etti. 

Gelecek mayıata Fransa'da inti
habat yapılacaı;.,.,•._ faiııo>.k tm'r 
mücadeleye hazırlanmaktadırlar. Bu 
hazırhk cümleıinden sai cenah fır
kaları intihabat kanununda tadilat 
yapmıılardır. Ve yapılan tadilit d~
ha ziyade sağ cenah fırkalarma mu
Mittir. Kadınlara da intihap hak
kı vere,...,eni intihabat kanunu se
çenlerde parlamento tarafından 288 
rey ile kabul edildi. Sol cen~ fırk.a: 
lan, hafta aoıyaliıt radikallen~ reıaı 
M. Heriot olmak üzere meclıa sa
lonunu terkederek obıtrükıiyon 
yapmak iıtemiılerae ele muvaffak 
olamadılar. . 

Kanunun bu ıeldide yani -~ 
ıin mevcudu 604 iken, ~cancle h .. 
rey ile kabulü iyan meclillD ':''" 

·· telakki edilmedi. E•ıen Poın
:... iktidardan çekildiği pnden be-; 
ri, i.yan mecliıinin, par~~ntodaki 
ekıeriret ile ara~ı iyi ~e~di. -t:· 
dan bıri Baıvekilden 11üzahta , 
lunmak iıtedi. M. Lava!, Cenevre de 
beynelmilel bir konferans devam e
derken, iıtizahta bulunulmamaımı 
rica etti. Ve bu ricası kabul edilme
yince, iıtifa etti. • t 

Reiıicümhur Doumer • ıoayalıa 
cümhuriyetçil«den Painleve'y} ka-
h. kil. tavzif et-
ıne teı ıne memur . 

miıtir. Painleve 1924 ıeneamde 
Doumergue' e kartı aol ce~ . f_ırka0 -!arının Reiıicümhur namzedi ıdı. n 
dan sonra da kaç defa kabine . reiı
liğincle bulunmut ve mütea~dit "'!
binelerde de Harbiye nezareb vazı
fetini ifa etmiıtir. 

Painleve aol cenaba menıup ~~
makta beraber, sağ cenah.•~ da ıb· 
madını haiz bir devlet ve ilım adamı 
olarak tarunmııtı. Ancak. ~ainle~e 
ıu dakikaya kadar kabinealDI tqkile 
muvaffak olamamlftır. Franaız kabi
nesinde bu aralık en mühim iki va
zife dahiliye ve hariciye nazırlıkla
ndı;. Dahiliye nazırlığı mühim~i~; 
çüclrii intihabat yakla9ıyor. Harıcı: 
ye nazırlığı mühimdir; çünkü kabi
nenin ıiyaıeti Cenevre'cle devam et
mekte olan beyneln9iel . ~nf~ 
etrafında temerküz etmıtbr. Paın
leve dahiliye nazırlığını kendi ubde
Iİne' alarak birinci müıkülü hallet
ti. ikinci mütküle seliı\ce; bunu ~
!edememiştir. Ve bu yüzden P~n
leve'nin teşebbiiıü akim kalacaııa 
benziyor. Sol cenah fırkuı Painleve' 
ye yardım etmiılerdir. Fakat aai c.,. 
nah fırkası, Laval'i hariciye .azın 
yaptımıak iıtemiılerdir. 

Halbuki Painleve, Laval'a nafia 
nazmığmı teklif etmiı, hariciyeye 
de Paul Boncour'u setinnek iıt ... 
mittir; Bu yüzden ele Painleve mu
-..ffak olamıımııtır. 

Vaziyet timdi çılmıuda sörllnii
yor. Sağ cenah, bilbaı~ Brian~'ı 
kaybettikten sonra kabine tetkil 
edemiyor. Sol cenah ta ..P müza
hereti olınaluızm iktidara kolay ko
lay SeçetlML Bu ...,Ut altında aklaı 
parlimentonun dalı~ •• yenı 
intihabat yap.ı-n seliyor. E-n 

"--- bi" •--"nü ~ ........ p&rM111RDtO ta 1 """"' 1~ 
.... lunuyor .,,. ilkbaharda da m~
lıat yapılacak. B~~eyh Rem• 
c\iinhur i.yan .-li11run ~~~
tile parı.;;:;entoyu daiıtabilir· Fil
laakiica meclisin bu aralık d_aiıinia11 
lol -aı. fırkalarm da iılenne el•• 
rir. Çünkü intihabat •ki iwıı!nla 
yapılacağı sibi, beynelmilel .-yet 
te kendilerine milaaittir. ,_ · 

Diğer taraftan aai emah 1rr .. -
ları bu arahk intibabattan kaçın
IDak iıtiyorlar. Mayıaa kadar Pruı
Ya' ela intihabat yapılacağından, ~
-.ıya' da müfrit milliyetperverlerın 
lıazanae11iını ve bunun ela Frana'da 
keneli lehlerine akiıler buıule setire
eeğiııj iimit ediyorlar ye intihaba
tın Alman intihabatma tekaddüm 
etmetini iıtemiyorlar. Bu ıerait al. 
tında Franıız buhranımn nasıl hal
ledileceği merak ve al8ka ile takibe 
d ger bir hi\dis~ir . 

Ahmet ŞÜKRÜ 

_ M•tıııiler düşen blt•rof mJntalrada tNblrll bir vuirt - Çin .trtaatma Şa11Kbaya çıkarıı.n Japon topçalıırı 
kumanda eden mllll Jralıramıuı Çan-K•y...Şek 

Shanghai önünde göğüs göğüse 
kanlı bir muharebe oluyor 

Çinliler anudane mukavemetle iktifa ediyorlar 

Cemiyeti akvamda Çin. murahhası işi böyle 
giderse 100,000 kişinin boğazlaşacağını söyledi 

LONDRA, 20 A.A. - Changhai 
dan Reuter Ajanaına bildiriliyor: Bu 
sabah saat 9 da Japon topçuları Cba 
pei üzerine at"I açmlflardır. Saat 10 
42 de harp ba~lamıştır. 

Japon hücum kuvvetleri sarbe 
doiru seniı bir cephe üzerinde Cha
pei haricine taarruz etmekte ve Hon 
skiou parkı §imalinde Kiongouan'a 
cloiru bir ileri hareketi yapmağa t&
tebbüa eylemektedir. 

Mutaamz kuvvetlerin hedefi d.,. 
mirYolunu tutmak ve oradan hücu!"" 
lanna Chapei'ye tev~ eyleme~~· 
Japon tayyareleri Kianııouan köyu
nü topa tutuyorlar. Muharebe Çanıı-.. ,, 

Kai • Chek orduıunun 87 inci ve 88 
İnci fırkalarile başlamııtır. Japonlar 
19 uncu Can ton orduıunu T chanıı -
Ka.i Chek'in orduıuadan ayırmak is
tiyorlar. 

Malıarebeden e"vel 

CHANGHA Y, 20 A. A. - Saat 
7,50 de Japon kuvvetleri taarruza 
hazırlanmıılardır. Japon kumandanı 
jeneral Uyeda aaat 8 de ıu beyanat
ta buluıunuıtur: 

"Sabrımızın aon merhaleaindeyiz. 
Saat 7 de Çin kuvvetleri enelden 
beri itsal etmekte olduktan ilk hat
larında bulunuyorlardı. Kendilerine 

yarım ıaat daha mühlet verdik. ~drı 
di taarruza baılamaldığımız li.zım
dır. 

Japon jenerali, Japon hükıimeline 
vermiı olduğu üutimatoma bu aabab 
saat 7 olduiu halde bir cevap alama
dığından Çin kıtaatının yerlerini ter 
ketmeıi ve icap eden cevabın sönde 
rihnesi için kendilerine Y&run aaat 
daha mühlet vermiı olduğunu ili.ve, 
eylemiıtir. 

Bombalan hi.mil olan 10 Japon 
tayyaresi Chapei'in ıimalinde uç
maktadır. Diğer birı;ok tayyareler 
de uçmak üzere makinelerini hazırli 
yorlar. Askeri tayy..,. ve Japon ku-

(Devamı 6 ıncı sahi/ede) , ......... ,,,. ,., ...... . 
in hisarlarda ki 
Mütekaitler 

Tekaüt maaşları gene 
mi kesilecek? 

GGmrükler ve inhisarlar Vekale
tinin tetekkülü üzerine inhisar idare 

!erinin de bu yeni 
V eki.lete raptedil
dikleri maliımdur. 

Yeni bütÇe eskisine 
niıbetle 46 

milyon noksan olacak 
ANKARA, 20 (Telefonla) 

- Fırka grupu mali tetkik 
komisyonu bugünkü İıçtirr.aında 
Ziraat ve nafia vekillerini din
lemittir. Komisyonun tetkikah 
daha bir kaç gün devam ede
cetkir. 

Umumi kanaate göre 932 
bütçesinin 140 milyon üzerin
den bağlanması zaruridir. Bu 
takdiJ"de yeni bütçe eskisine nis 
betle 46 milyon nokıan olacak
tır. Masraf bütçesinde bu far
kın nasıl temin edileceği he
nüz malum değildir. 

Ancak memurlardan yüzde 
vedi buçuk niıbetinde tekaüdi-

Hasan Fehmi B. 

ye kesilmesi esasının yeniden 
ihdasına taraftarlar çoktur. 
Bundan maada tekaüt kanunu
mın mali hükümlerinin tebdili
ne de lüzum gösterenler var

dır. 
Osmanlı borçları için 932 

bütçesine tahsisat konamıyaca
ğr anla~ılıyor. Esasen Paristeki 
müzakerat müsbet netice vere.. 
cek olursa bulunacak anlaşma 
tanır taksitlerin bir kaç sene te 
cilini de istihdaf edecektir. 

Paristen menfi bir netice is
tihsali takdirinde ise eıaıaı büt 
çeye tahsisat konmasına lüzum 
kalmayacaktır. 

Cümhuriyet hilkUmetinin 
borçlanna gelince; bu borçlann 
muntazaman tediyesine devam 
olunacaktır. 

Ziraat bankası
nın inkişafı 

----~ 

Bankanın Ziraat veka
letine rapb düşünülüyor 

Sahıp ve 8aımuharrırı 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdllrll 

ETEM İZZET 

J 

Murabahacılar gene 
zavallıları 

kasıp kavuruyorlar .. 
Bunlar gene kaçak iş yapmakta, 
• /. 30 a kadar faiz almaktadırlar! 

Maaş cüzdanları niçin rehin sayılmıyor ve 
Emniyet sandığı gibi 

müesseseler neden para vermiyorlar? 
Rehin üzerine borç para veren 

bazı müe11eaelerin fakir halla ilWlf
aızça ooymalarına mini ohnalıt için 
geçen ıene haziranında bir nizamna· 

me D"fredilmitti. Bu nizamnameye 
söre rehin üzerine borç para veren
lerin ıermayeleri 5000 liradan eksik 

(Devamı 6 111cı sahifede) 

1'ürk mele işsiz 
kalmıyacak 

Şeker buhranının önüne geçecek 
muvakk t bir tedbir bulundu 

Son vaziyet nedir? 

Şeker meıeleıl dün yeni bir ıek-ı cek anrya tekerden ihtiyaç niıbetin 
le sinniı ve Ticaret müdiriyetinln de vermeği kabul elmİftİr. Şekerci· 
tava11utile dün tela• buhranına kıı- ler bir ay oonra bunu ayn• iade e-
men mini olan bir ( deceklerdir. Eier bu kabil olmazsa 
tetbir bulunabil- ~toları tirkete kalacaklıE.. 
mittir. Bu ıekil, ıeker buhrarunın önünt 

Şekerli mamu .. 
!it ımalitaneleri aa 
bipleri Ticaret 

seçebilecek mahiyette telakki eclil
mezse de fiat tereffiiünün tayin edi. 
lemiyecek bir müddet için önüne sec 
miıtir. Maamafih Unaktan lıtanbui 
için tahıiı edilen ıekerlerin ihzar e
dilmiı olduğu baklanda dün gelen 
haber piyaaayı itidale ıevketrniştir. 
Şeker liatlerinin bu tereffüü aliı.ka. 
dar makamlan yakından alakadar et 
mektedir. Ticaret müdürlüiü vaziye 
ti ehemmiyetle tetkik etmektedir. 

müdüriyetine mü
rae11atla tekerıiz
lik yüzünden ta
tili faaliyet etmek 
mecburiyetinde ka
lacaklannı ve bıı 
yüzden binlerce 

Tiirk işçisinin it
ıiz kalacağım bil
dinniılerdir. 

MUHSiN BEY Maamafib nınumi luıııaat fiatler-
de~ yüksekl_iiin ~ok devam etrniy&
cegı merlı:ezındeclir. HükUmet vazi
yeti ehemmiyetle nazarı dikkate aı.. 
n.k Y~ tertip ed~en kontenjanda 
buna sore kontenıan kartılıiı koy• 
muıtur. Eğer vaziyet fevkalideli• 
keıbedene ı•ker kontenjarunın ...,_ 
best bırakılma11 varit sörülmekt• 
dir. Şeker fiatlerile beraber f"kerli 
mamulit fiatleri de yiibelmeie "-1 
lamııtır. Bilbuaa toptan helYa ~at· 
teri de 40 lnınıttan Sil kuruta yuk· 
oelm.iıtir. 

Ticaret müdiriyeti esuen lktuat 
vdıi.letinden ıeker meteleıi için di. 
rektif almıt olduğundan derhal meıe 
lenin tetkikine başlamıt ve bir taraf
tan da Alpullu ıeker ıırketile tema. 
aa siriımiıtir. Ticaret müdiriyetinin 
bu tavauutu neticeıinde Alpullu f&
k!"" fabrikaıile ıekerciler araıında 
hır anl&fma zemini bulunmuıtur 
Alpullu tirketi 38 liradan elinde bu: 
lunan ıekercilerin iıine yarayabile-

A·nkarada Halkevlerinin açılnı.ıı merasünirulen bir inııba ve Recep B.yill 
nutuk irad ederke11 alınan bir rt<;mi ... 
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Çöl destanı 
Painleve de kabineyi 

teşkil edemedi 
1 Suya mı 
Düşüyor? 

Bia: lnııiliz ordımuıun Ga. 1 kaynak suyu yoktur. Kııoı. bü
zeye geldiği gibi, Kanal'a tiren yük s~ller, bu~a~an,. yuvarla. 
içinde gitmemi,tik. nan ~1r kaf• g~b·, ~ııp geçer. M D ·· ı · d berdevam 

Biz gediğimiz zamanlar, Bız eski fatıhlerm yolundan • OUmer muşavere erın e 

Terki teslihat konfe
ransını yağı tükeaen 
kandile benzetiyorlar 

Muafiyet listesine araşit yağı konmıyor 
iktisat vekilinin cevabı 

Sina çölü, .Peygamber Musa. dğ~I, Tih ~erin~~ hec~ deve· PARIS, 20 A.A. - M. Painleve, na tevdi edilmif olan vazifeye muha· 
nın geçtiği zaman kadar ıasız, lenyle geçtik. Boyle bır sefer kabine tetkilinden sarfınazar etmit liftir Reiıicümbura giderek bana 
boş kuru ve çoraklı. imparatorluğun rüyaama bile olduğundan rciıicumhurM. Doumer, tevdl etmi~ olduğu vekaleti kendin· 

Fakat biz Analı üe konu§Up girmediği için sulh zamanı bir sabahleyin biribirini müteakip ayan ne iade edeceğim." ~ 

kudret helyuma ag"ız açma. deve teşkilatı yapdmamıştı. De reisi M. Lebrun, meb'asan reisi M. Mecliste asabiyet 
· Bouisson ve bunlardan sonra da M. 

dık Filistin sonlanndan Ka- velere hususi bir iytina ile ba. Tardieu ile M. Heriot'u kabul et-

CENEVRE, 20 A.A. - Bugün
den itibaren tahdidi teslibat konfe. 
rantı, ta' ıasmı kaybetıniı, sönmek 
Üzere bulunan bir kandil haline gel· 
mittir. 

l-latta IS gür> evvel "çmış oldu
ğu umumi müzakereyi ;,ıı sabah hi· 
tama isal etmesi bile mümkün idi. 

ANKARA, 20 (Telefontaı - ı lekete ithal olur.maktadır. Bunllll 
Meclisin bugijnkü içtimaında mÜD· 929 senesi V6 ondan evvelki seneler
bal MUı meb'uıluğuna intibap olu- de memleket ithalib bir milyon lira
nan Naki Beyin tahlifi yapılrnlf ve yı tecavüz etmekte idi. Zeytinyağı
Kocaeli meb'usu Sırrı Beyin Al'8fit nm f'ıatının düşmesi üzerine 930 ıe
yağı ve Hindistan ·cevizi ithalatına nesinde 300 bin vt,- 931 senesinde 
dair ıual takririne lktısat Vekili 190 bin liralık araşit frsbğı meınl&
Mustafa Şeref Bey cevap vermiştir. kete girmi;tir. Maam-"1ib 9~2 oe~csi 
Vekil Bey ezcümle demi~tir ki: teşviki sanayi kanunu muafiyet lıstc 

PARIS 20 A.A. - Kabine bub-
, H·1· . ü" ranının dördüncü günÜ-. a a ıa ... nal; a doğru, bütün çöl~e Türk kılm~ rük!erin~. ıu_ıferlerini miştir. 

kudretinin yumruğu ıle taşı, kendı adetleruıe gore Klare et. 
toprağı ve kumu dövdük; her mek için yetiımit adamlamnız Gayretler boşa gitti 
tarafı elektrik makine, su, bah yoktu. Çabuk hastalanıp ölen PARIS, 20 A.A. - Reisicumhu-
çe ve kasabal~la donattık. bu develerin yerine, çölde aşiy- run müdahelesi üzerine M. Painlcve 

K.anal'da birinci keşif harbi ret bulup <\eve satın alıyor ve tarafından dün öğleden ıanra ve ak-
1330 senesi cubatında olmut- altın bulup veriyorduk. Pm üotü te;kil edeceği kabineye bir 

"' Hafir ile Nahilden batka hiç uzlaşma hükiımeti mahiyetini ver-
tur. rd mek için aarfedilen gayret ve teteb-

Şu tabloya dikkatle bakınız: bir yerde ne ağaç, ne ot va L büsler neticesiz kalmıttır. 

§areleı·- devam ediyor. M. Painleve'· 
nin kabine teşkilinden feragat etme
ai üzerine bu ııece buhranın §İddeti 
ne suretle artnııı oldui;"U malı'.\mdur. 

Yeniden i~e b~şlamak I~~ gel~
ceğini söylemek doğru değıldır. Zı· 
ra M. Painleve'nin tetebbüsii reisi
cumhura lırkalann vaz:iyetini daha 
iyi görmek imkanını bahtetmittir· 

Maamafih, intihabatın yakın ol
nmamın bütün parlamento gruplarm 
da bir nebze uabiyet ba.d olmasına 
sebebiyet 'l'el'Dlektedir. 

Filhakika, art?k iaimlerini kaydet. 
tirmiş ancak beş, altı hatip vardır. 
Fakat Fransız heyeti, tamamen ve 
lazım gelen salabiyetini haiz olduğu 
halde bulunmadığı surette umumi 
mesai encümeninin mesaisine batla· 
ndmaoı imkanı mevcut olmadığını 
nazari itibare alan konferan1, me .. i
sini tehir etmiıtir. 

V qingtonun doğumunun yıl dö
nümü olan pazartesi günü Amerikan 
heyetine bir riayet olmak üzere kon 
feraııs içtima etmiyecektir. 

932 ıenesinde yeniden tertip olu
nacak te§viki sanayi kanunu muafi. 
yet listesine ar114it yağını koymıya. 
cağız. (güzel ıeıleri). 

sine aı·aıit fıstıimı ith:ı.! Gtmiyec&
ği:ı, hariç bırakacağız. Onder. çıkan
lan yağ yeıine memlekette mevcut 
dlier tohumlarımızm kullımılma11 
temin edilecektir. 

Arafit fııtığı bilhassa yiyecek Mecliı perşembe günü toplanacalı: 
zeytinyağı tedarik etmek üzere mem tır. 

Mıııra gidiyoruz. insanlarımız Urban dağ gölgelerinde, kaya M. Painleve teşebbüslerinin seme 
ve hayvanlarımız Rwneliden, diplerinde yatıyor. Erzak ver- resiz kalmış .oı"'."~ma ~ğmen gec;e 
•ark ve garp Ana.doluıunda.n mek değil, bu bedbahtlar ara- ~ında _kabmesmı tetkil etmek ııı-
' d '"b . d k yetindedir. ve Suriyeden, fennı ııeyler, sı. sın a at gu resm en arpa ayı • ı 
lah Ye mühimmat Avrupa ve !ayanlar ve atılan kemiği kemi M. Painleve'nin sözleri 
lstanbuldan, buğday şimal Su- renler az değildir. PARiS, 20 A.A. _ M. Painle-.e, 
riyesinden, Ha\-p ve Adana.dan - Çadırın nerede? matbuat mümessillerine beyanatta 
gelecektir. H~ ".iz ne m~ll~ Diye sorduğunuz zaman ço- bulunarak iki &iinden beri cümburi-
rimiz, r..~ de askeri toselerunn: ğu size eğri bir taşın babasın- :ı-.:e~erv~<;r uzlaı"!a ~binesi ~"§ki· 

d • d kal ··ı • • ·· t eb" li ıçın hiçbır gayreti esırgememıı oJ. 
var. Anadoludan gelen emır. .an ma go gesını gos er l· duğunu söylemiıtir. 
yolunu bir defa, Konya ile A· lır. Mumaileyh demİftir ki; 
dana arasında T oros dağlan, Geçtiğimiz yer biır istika- Sol cenah grupları, feragatin son 
Ad ·ı Halep arasında da mettir: Ne yol, ne de işaret var hadd!ne ka~ gide~ek benimle .ta.-

ana 1 e . B dı B ·· k l • · d " mamile t"§nki mesaı edeceklennı 

Sol cenah, sağ cenah ve ha~ 
merkezdeki mutediller her zamanki 
itidallerini gösterememel<Ucl.'rler. 

Filvaki, buhranın bidayetinde a.r 
lenildiği ...,çhile, dahiliye nezare~· 
nn kime tevdi olunacağı bakkmdaki 
müzakereler ıan haddine gelmiı o
lan bu umumi almganlığı göatermek 
itibarile çok manidardır. 

M. Tardiea, nezaretsiz 
nazırlık alacaktı Amanos dağlan keaıyor. u • ~·b. ugfun le ~r1 .egmb oy uNg~ beyan ettiler. Güvenmekte haklı ol-

dik, sarp ve yolsuz dağlan a- 1 ızı ır ~a sı ıp oza~.. ı. duğum diğer yardımlara gelince PARIS, 20, A.A. - M. Tardieu, 
rabalar katırlar ve otomobille,- şan koydugunuz tepe, yenm de bunlar sistematik bir turette benden M. Doumer ile icra etmi~ olduğu mü 
le a•ac~ııınız Dahası var: De- ğiştirir. O vakitler l·snıi tebliğ. esirgendi. Binaenaleyh, ancak bir lakat esnasında binızlaşma zihniyeti 

· ~ l 1 dxgı." için Adana lerdt. mesela lbin gibi isimler mücad~le hükUmeti telakki edilecek ile ve Cenevre'dtki Fransız heyetİ· 
nız yo U 0 ma · · · d" · Bunl k ·· bir kabine tetkil edebilecek idim. Va nin ba•ında kalmasını tem.İn maksa-
hattına ve Suriye hattına ne ye ışıtır mız: ar ne oy, ne ..ı olduğum netice iıte budur, bu i- dile ne:zaretsiz bir nazırlık kabul &-

ni vagon, ne de ağır malzeme kasaba, ne vaha, yalnız çadır ae memleketin menfaatlerine ve ba- deceğini beyan eylemqtir. 
getirilebilir: Bu, kabiliyeti art· kuru}n:uş t°'!rak .. v~. kum ~onak --------------------- 1 
mayan, be,- gün kuvetten dü- lan ı~iler. Bır buyük ~ehır ka- S b k K l Hindenburg'un 
şen ve odun yakan bi~ ~attır. dar §O~r~t kazanan İb~n çadır- a 1 ra namzetligw i 
Odun için menziller ıçm, yol !arla bırlikte, veya bır fırtına Alf 
yapmak i~in Kanal'a götür~ü: k?J>tuğu zaman kaybolup gider OnS 
ğünüz insanlann bir kaç mıslı- dı • 
ni arkanızda bırakacaksınız. Bi'ri Huiııa denen noktadan 

Sonra yiyeceği dütününiizı sonra artık sapsan, ayak bi
Kudüa' ıancağı Berut, Şam ye leklerine kadar geçen kumdan 
Aklti tehlrlen,' Lübnan sanca- bqka bir_teY yoktur •. l~aa:':1 ~u 
ğı, hemen bütün ıabil k•aaba: ~da, b~~ batakta gıbı yurur, 
lan hepsi yemek ister ve aynı ayagı.nı guç çeker, her adımda 
demiryolu ile onlara da buğday bir günlük yol zahmeti duyar. 
götürmek lizı:mdır. Ost taraf- .. Ç?,ll: sıcak ina~a suyu •. d~." 
ta yalntz Havran ve Gerek san şundurur: Uzun bır yaz gunu, 
cakları müstahsil iseler de me.. bir çöl yazının günü, bir delik
deni vasıtaları yoktıır. ten ate§ kuyusuna iniyor gibi, 

Bütün müstehlikler, ordu gittikçe eriyerek yürüyen as. 
ve şehirler cenupta idi. Her ıe- ker için bir içim sudan, yüzüne 
yi bu kınk dökük demiryolun- serpilmiş bir avııç sudan mu-
dan bekliyorduk. kaddes ne olabilir? Sina taze 

Ya çöl? Ordunun geçtiği su ~yularda~ ma~rumdu. Yal. 
yerlerde ilk yolları develerimi- na tımaldeki badıyede tatlı ve 
zin ayak izleriyle açmıttık. Tih tuzlu .bazı kaynaklar vana da 
sahnıN üç kDfeye benzerı Bir !>4:de~ler. ~«?yunlarla dev?lere 
çok ydr~e biç insan yok. ıçırdıklerı ıçm bu ıular pıs ve 
tur. Urban denilen fakir bede- hastalıklıdır. Bazı meçhul ıu
viyler odun bulunabilecek yer. lan yalnız Urban bilir, fakat 
lerde--ve ıu çukurlannm dibin- hiç kimseye haber vermez. Çö
de otmurlar. Çölün başlıca lün ~n büyük ~ırn ~ir d~mla ~u 
güzergahlarından biri Süveyf ve b.,,. avuç golgedır. Bız yag. 
ile Akabeyi bağlayan caddedir. mur birikintilerinden istifade 
Bu eski güzergah bile bala1ca- etmiştik .. Bu'!lar~ a~ıındaki 
tte bir izdir: Yalnız gece gün- mesafe bıle yırmı bq kilometre 
düz üstünden gelip geçen bay. den aşağı değildi. 
van ayaklan yolun rengini, iki On seneden beri yalnız ae. 
tarafınln renginden ayırmıştır. fer zamanı Tilı sahrasına yağ. 
Büyük rüzgar oluna bu renk mur düttü. Ordu Kumandanlı· 
ayrılığı da ortadan kalkar; gün ğı her tarafa emirler gönderip 
!erce bot ve ümitsiz ufuklar j. yağmur sellerini tutturdu, ve 
çinde kalırsınız. setlerle toplattı. KUDıandanlı. 

Oçleoıenin Akdeniz yaka. ğm ikinci bir emri her inıan 
smda Cefır badiyesi, ortaaında için yirmi dört saatte bir mata
Tib had.iyesi, cenupta Sini ba. ra ıuya izin veriyor ve fazla su 
diyesi •ardır. için birikintilere tecavüz eden. 

Filistin ve Mnırm eıki yo- leri pek ağır cezalarla tehdit e
lu Cefir badiyesinden geçiyor. diyordu. Yalnı.:: kumandanın, 
Kervanlar eski zam•nda bura. büyük bir ordu içinden tek bir 
dan işlediği gibi, lı.-ail oğullan kitinin, yüzünü yıkamak için 
nnıkırk sene kaybolduğu çöl de ikinci bir matara au kullanmak 
burası idi. Badiyede hiç iymar hakkı vardı. Ordu Kumandanı 
hatıraları yok değildir. Fakat kendi karargahı ümerasından 
eski l&l'ay ve mabetlerden tat, birinin haftalardan beri su gör 
toprak ve tuğla yığınlarından ıneyen yüzünü yıkamak için. yal 
batka bir §ey kalmam11,tır. vararak istediği bir matara ıu-

lstanbula gelmek üzere 
Napoliden 

Pireye harek~t etti 
NAPOLI, 20 (A.A.) - Sabık Is 

panya Kralı Alphonıe dün sabah 
Gauthier vapurile Nııpoli'ye gelmit· 
ti.. Sabık kral §ehrin temaşaya değer 
yerlerini gezdikten oonra ayni vapur 
la Pire'ye hareket etmİ§tir. Sabık 

kral Atina, htanbul, 1-U- ve Ro· 
dos'u da ziyaret edecek ve oradan 
Şam'a kadar gidecektir. Sabık kral 
bu ıehri de ziyaret ettikten ıanra Fi 
liıtin'e yahut Mısır'a gidecek ve 
Marailya'ya ndet için hkenderiye
de vapura binecektir. 

----·---·--·······"-
lik au ancak içindeki böcekleri 
ıslatmağa kafiydi. 

Kıt'alar Kaoal'a kadar katı 
peksimetler yedi. Yemleri kal
mayan develere, insanlardan 
artan peksimet kırmtılan verdi 
ler. Tahammül edemiyen deve. 
les-den bir çoğu yollarda ölüp 
gitti. 

Haftalardan beri sıcak ve yu. 
muşak yemek görmiyen kıt'a 
!ardan biri Kanal'a yakın bir 
tepenin üstünde, hayatta belki 
son geçirecekleri bu ak§am bi
raz et yemek iatemiıti. Aıker. 
!erin birer matara sulan vardı. 
Nafile taşıdıktan karavanalan
nı zayıf tahtalarla yaktıklan a
teşlerin üzerine koydular ve te
penin dibinde yatan ölü bir de
venin başını kesip pı9ınneğe 
başladrlar. Karavanada, hep 
beraber bir deve başını güç (5. 

latan, kıymettar sular tebahhur 
d~yordu. Fakat talih, akıam üs. 
tü h•fif çizgi halinde Kanal su
yunu gören ve Mısır hikayele
riyle sarhoı olan bu kıt' adan, 
yaşamak için bir aon geceyi çok 
gördü. Aldıkları emir üzerine 
ölü deve batını, yan kaynamıı 
sularını kumlar üstüne döktü. 
ler. Tulumlanru alıp Kanal'a 
gittiler. 

Ariıten geçenler bir evliya yu esirgedi. H~r parça au en 
türbesinin etrafını çevi.ren me- tehlikeli cepb1Utelilderden hada 
zarlığın taşlarından birinde fU fazla bir iytina ile ve kat'i emir 
kelimeleri okur: "Yeniçeri A. almış süngülü neferlerle sakı. 
ğaaı Emir Emiyran.,, Türklerin mlmqbr. Bu ufak çukurlar bin 
eski Mıarr seferinden belki çöl. çeşit böcek, mikrop ve daha bil 
ler içine yalnız bu dört kelime nıem nelerle dolu idi. H•tti bir 
kalmrthr. Biz iae çölde silin. gün ordu KUDıandanının yave. 
mez unutulmaz bir umran des- ri pek pis bir çukurdan matara. 
tam brraktık. llDJJl kadehini doldunnutlu. 

Her aene hazirana doğru Ce Suyun renıini ve içini gören ' 
fir badiyeainin havasını kor. doktor: itte Anadolu çocukları ka· 

Hitler gibi sergüzestçuga 
başımıza g•tirmigelim 

CASSEL, 20 (A..A.) - Tanç
Cephe ismindeki cumhuriyetperver 
cemiyetin Cassel'de aktetmi§ olduğu 
bir içtimada sabık ıasyaliıt nazırlar
dan M. Sollmann, ıoıyal demokrat
ların reisicumhur • intihabı mesele. 
sindeki vaziyetlerini tarif ey)emİ§tİr. 

Mumaileyh, Hindenbourg'un Iİ· 
yaoet noktai nazanıt:l.m cümburiyet 
ananesinden başka bir ananeye men 
sup bulunmakta olmasına rajmen 
mütarünileyhhı yedi senelik riyaseti 
esr'.lmda kendisini 1925 ıeneainde 
İntıt.ap ctmİf olan nasyonaliıtlerden 
çok daha ziyade aiyasi kiyaset -gö .. 
tenniı olduğunu beyan etmİ§tİr. 

Soıyaliıt hatip, netice olarak, 
Alman cumhuriyetçilerini Kitler gi
bi ıergÜ%qtcn bir fagialin iktidar 
mevkiine gelmeoine m8ni olmak için 
reylerini kanunu esasinin baclimine 
venneğe davet eylemiıtir. 

Bir otomobil kazası 
CHALONS.SURSAONE 

20 A.A. - CeneVl'eye gitmekte 
olan Sovyetler sefiri bir otomo
bil kazası neticesinde baımdan 
y•ralaımııştır. Sefirin sıhhi va. 
ziyeti memnıııPyeti mucip bir 
haldedir. 

M. Briand'ın sıhhati 
PACY. SUR EURE, 20 A. 

A. - Amerikan gazetelerinin 
verdikleri bazı haberler hilifma 
olarak M. Briand'ın ııbhi vazj. 
yetinde hiç bir vehaıru-.t huır 
olmaımftır. M. Briand Coche. 
rel' de istirahat etmektedir. 

Yugoslavya'da bir köy
de çıkan hadise 

ROMA, 20 A. A. - Zara'da 
çıkan Littorio Dalmatico gaze
tesinin verdiği bir habere göre 
Yugoslavya'da Rasbnze köyü 
civarında bulunan köylüler iki 
jandarmayı öldürmütler ve bir 
çoğunu dil yaralamıtlardır. Bu 
hadisenin yiyecek tedarik et
mek üzere ekseriya ltalya'ya 
gitmekte olan köylülerin bu ae. 
yabat için kendilerine verilmi, 
olan vesikalann geri alınmasın 
dan dolayı intikam maksadi.le 
tetebbüa ettikleri bir hareket
ten ibaret olduğu ııöylenmekte. 
dir. 

Fransız ayanı önünde 
yeni nümayişler 

Salı günii konferans, Paris ftka. 
yiine nazaran biraz iıle ,mqgul ola· 
cak ve umumi müzakereleri kapata
caktır. 

Çarpmba günü Franoa'nın da ye 
rini ifgal edeceği ümit edilmekte O· 

lan eli kitibi umumilik tarafın
dan ta':::.. edilmit olan tahdidi tea 
!ihata müteallik muhtelif teklifleri 
karşılaıtrracaktır. . . 

O zaman miizakeratın bakiyesini 
tanzim etmek, bilhassa umumi encü 
meni berekete ge!innEk icap edecek 
tir. 

Hakim olan fikir, bu encümenin 
önümüzdeki peqembe veya cuma ıü 
nü ittirak edeceği ve 2 marta kadar 
içtimamda devam eyleiyeceği mer· 
kezindedir. O tarihte uzak tark m.,..· 
ıelelerile iıtigal etmek üzere Cemi· 
yeti Akvam büyük meclisinin içtima 
a daveti mukarrer olmasına binaen 
mesaisine faıda verecektir. 

Bu fevkalade mecliıin, Cemiyeti 
Akvamm ibdaindan beri, ikinci defa 
olarak ihzari cemiyetin hemen bütün 
azaaınm Cenene' de bulunmakta ol
ınaaından dolayı kolay olmuıtur. 

Tahdidi teslihat konferanoının, 
Cemiyeti Akvam meclisi kebirine ia 
tibale edebilmai için ismini deilf
tirmeai kafi olduğu söylenebilir. 

Bir faideai olduğu, ~e dahil o
lan birçok heyetlerin münakafaya 
çayan görmekte olduklan ~ umu· 
mi meclisin manevi ve dıploınatik 
ihzan pek baıka bir ıe,.dir. 

Bu noktai nazar, fazlaaile hakib· 
te tetabuk etmdı:tedir. Uzak tarfıı. 
Yllkayü, ve bunlarm yakında h&sd 
edeceği neticeler, Cenevre afala Ü· 
zerine ağır lıir endiıe halinde çök. 
mektedir. 

Dün a)qam, Cemiyeti Abun 
meclisi tarafından Japon taunızana 
birkaç saat kala aktedilmlı olan ad .... 
ta feci celae, bazirunda derin lılr 
heyecan uyandmnııtır. 

Umumi fikre göre 3 mm"l meeli· 
aikebiri, Cemiyeti Akvam meclisin
den ftızla biqeyyapmaa maıbtmıel 
olmadığı meılmzindedir. 

Umumt miizak•r•nln •ona 
CENEVRE, 20 A..A. - Tilhdidl 

tealihat konferansında - eden 
umumi müzakerenin, Fnmıu muralıı 
baı heyetinin mevc:nt olına-·•.ı... 
dol•yı ancak ııalı cünü biteceği IÖy 
lenmektedir. Çarıamba günü konf&
ranı biirMu 1t1uhtelif teklifleri kartı 
laıtrracak, Perıembe :rahut Cuma 
günü umumi komiıyon toplanaeak. 
tır. Cemiyeti Akvam Büyük Mecli
sinin fevkalade içtimaı dolay11ile U· 

mumi komisyon mesaisini 3 muta 
tehir edecektir. 

, Mısır'da uyuşturucu 
maddeler ticareti 

KAHiRE, 20 A..A. - 1931 
ıeneaiıode uyu,turucu maddeler 
ticaretile müttagil 4,237 kİ!İ 
malıküın edilmiştir. 1930 ıene
ıinde mahk-Um edilenlerin mik. 
tan 1564 idi. 1931 de bu ticaret 
le itligal edenlerin miktan 
2,882 ve 1930 da 5,681 idi. 

M. Mihalakopulos'un 
seyahab 

3 üncü kontenian listesi resmi 
gazetede intişar etti 

ANKARA, 20 (Telefonla) - ismet Paıa avdetini müteakip 
hey' eti vekile içtimama riyaset elnıİftir. Bu içtimada üçünc:il 
kontenjan listesi ve merbut kararname müzakere ve intaç • 
dilmişVr. Liate ve kararname bugünkü resmi gazetede intifar 
etmiıtir. 

Bu maksatla sabahlan intişar eden gazete teabhurla akıam 
yirmide neşrolunabilmiıtir. Yeni kararnamenin bi.-inci maddesi 
aynen f()yledin 

"11986 numaralı birinci ~üzeyyel kararnamenin 8 inci madd~ 
sine ıu fıkra ilave olunmutlur: Ancak bu nakiller bir kontenjan 
devresi zarfında yapılabilir. Devrei ııanide kalan bakıyelcr 
müteakip kontenjan listesi devrP.,'\~M ;•,.elJ\'ı .... ,.....az.,, karama. 
menin ikinci müzeyyel maddesinde bir;Jıci kararnamedeki A.B.C. 
ilb •• listelerinin aynen muhafaza edildiği musarrahtır. Üçüncü lit 
te nisandan itibaren tatbik edilecektir. Geçen defa olduğu gibi bu 
liste de üç aylıktır. 

iktisat vekaleti şeker meselesile 
meşgul olmağa başladı 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Şeke,- fiatınm ıebepsia olarak 
yükselmesi Ankarada alaka uyandrrmıetır. lktııat vekaleti bu itle 
mqgul bul11nmaktadır. 

icra ve iflas kanunu 
ANKARA, 20 (Telfonla) -Adliye enc:ümni bugünkü İçti· 

mamda icra ve iflia kanun liyiballll'l üzerinde tetkikabna devam 
etmit ve 34 maddenin mi12akeresi ikmal edilmiıtir. 

Müzakerat esnasmda muhtelif müesaelerden gelen mütıılealar 
nazandikkate aluımaktadır. 

Yeni Fransız kabinesini M. 
Tardieu teşkil ediyor 

PARIS, 20 (A-A.) -Saat on sekizde Elyne'ye sden M. 
T ardieu yerıi kabineyi tetlı:il yazifesini kabul etmittir. 

M. Tardiea, bu 1'Uifeyi ifaya çabıacaimı .Oylemiıtir. 

Rıhtım şirketi sui istimalı 
lZMID., 20 (Hususi) - Rıhtım tirketindeld ıuiiatimal ilzıeı. 

rine tevkif edilenler busiiD tahliye dilmiılerdir, 

lzmirde geni tevki/at var 
1ZM1R, 20 (Huınst) - Komfuıiıtler hakkındaki tabln1r1 ta 

devam e-dilmektedir. Yeni tevkifat vardır. 

Edirnede şiddetli kar fırtınası 
EDiRNE, 20 (A.A.) - Bir haftadan beri devam eden kar 

tiddetini s6n iki gün zarfında arttırmıt ve bu yüzden münakalat · 
kesilmittir. Bugün hava açıldı, fakat kar otua: ıantimetreden fuı 
ladır. Trenin yarın gelebileceti zannediliyor. 

Gripten mektepler on gün müddetle tatil edilmittir. 

Tohum ıslah kongresi Ziraat 
vekilinin nutku ile açıldı 

'.ANKARA, 20 (A.A.) - Bugün allat 12 de Ziraat •ekili Mub 
lis Bey, Ankara yüksek ziraat mektebi konferans aalomında to
hum ıslah kongresini mühim bir nutukla açmqbr, 

Vekil Bey demittir ki: 

NAPOLI, 20 A.A.- Yunan 
Başvekil muavini M. Mibalako 
pulos Angbor vapurile Napoli' -
ye gelmitlir. Mumaileyh bera. 
berinde Yunan konsolosu bulun 
duğu halde tehirde Pompei ha 
rabelerini gezmiıtir. 

"Tohum ıalahı kon-gresini açıyorum. Bu toplanıp sizlere bir 
ay evvelisi gönderdiğimiz nıznamedeki maddeleri görüşmek için 
rica etmiştim. Her sene yine bu ayda ve yahut bey'etinizio daha 
elveritli gördüğü diler bir zamanda toplanılacaktır. 

Konuşacağnmz ifler çok Ye mühimdir. Zamanmn: dardır kı
sadır. Onlan bulisa edeceğim, Prolfl'amıoızm ana batlan belli
dir: 

1 - Memleket tohumlarımızın tetkiki, YUJflannm tesbiti; 
2 - Yerli tobumlanmızm ıslahında, memlekette yetiftiril

meainde ifimize yarayacak ecnebi tohamlarmm tecrübesi; 
3 - Memleketimizin muhtelif mm.takallll'l için en elveriıll 

tohumların aynlmuı ve bulunması; M. Mi'halokopulos dün ak.. 
,am Marsilya tarikile Cenevre
ye hareket etmitşir. 

4 - Bu tobumlarnı en verimli •e kirb ıunıtte elı:ilmMi tarzı 
•e usullerinin tesbiti. 

Islah itleri i.lerledikçe çalqma netice eri alındıkça büt~ 
zin müsaadesi niabetinde iıtaıyonlan genitleteceğiz. Adedini ar. 
tıracağız. Muhtelif mıntakalarda tecrübe tarlaları açacaiız. T o
bum üretme çiitlikleri yapacağız." 

kunç sinek aürü1eri buryor. O - Sıhhiye reiıi sıfatiyle al- nala böyle gittiler. Bu, Anado. 
vakit kervan develerini bile be- zi bu sudan içmeği menederim, lunun her yerdeki, Çanakkale
ze sarmak, konak yerlerinde tüt dedi. . deki, Erzurum dağındaki, Me
sü yapmak lazımdır. Kadehi dudağına kadar gö- dinedeki destanıdır. Fakat Sa-

Tih sahrası sert tattan bir türen zabitin kunmıuı ve ren. na çölünde Türk milletinin bir 
dağ silsilesi ile yanlmııtır. gİ erimit gözlerinde, hiddet bir ikinci destanı daha var ki her 
Kum daha azdır. ateş gibi yandı; bu kimbilir Türk çocuğuna belletmek lazım 

Cenupta Sina badiyeainin hangi ölümü getiren kadehi gelir. Onu da yann anlataca. 
dağlan uzaktan renkli görü. damla damla, serinliğini ruhun- ğım 
nür. Bu müthi~ b•diyede hiç da duvarak içti •• Ve bu bir içim Falih RIFKI 

P ARiS, 20 A.A. - Quartier 
Latin'de ayan meclisi aleyhin
de yeni nümayi9ler yapılmıttır. 
Polisler yüzlerce talebeyi Mont 
pamaue mahallesin~ doğru u. 
zaklaştırmışlardır. Bir kaç kifi 
tevkif edilmittir. 

lrlanda intihabah 
DUBLlN, 20 A.A. - Fırka 

ların vaziyeti, saat 1,15 de ber. 
veçhi ati id• : 

Hükfunet taraftan namzet-
ler 45, Cümhuriyetçiler 61, 
Müstakiller ve çiftçiler 15, A
mele ve müstakil amele 9, Cüm 
huriyetçiler 11 azalık kazanmış 
!ardır. 

Nutuktan sonra kongre reisliği ve mazbata muhanirliği m. 
tibabı yapılmı§ reisliğe yüksek ziraat mektebi rektörü Aziz, mu 
bata muharrirliğine Eakitehir tohum ıalahr istasyonu müdürü 
Ahmet Emcet Yekta Beyler intihap edilmit ve kongre dağılmq.. 
trr. Kongreye Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Adana Türk Ye ec.. 
nebi mütehassısları Vekalet ve yüksek ziraat mektebi erkinı qti
rak etmittir. 
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Tütün işleri yeniden bir ehemmiyet aldı 1 
Ekonomi 

Tütün işleri için her 
sene toplanılacak! 

Maarifte 

Ecnebi ,_ 
Mekteplerinde 

Türkçe hocalarının 
tayini meselesi 

Kongreler için içtima merkezi oJa .. 
rak lstanbul kabul edilmiştir .. 

Ecnebi ve ekalliyet mekteplerin
deki türkçe hocalarının tayini hak
kı::un Maari~ idaresinden mekteplere 
devredildiğone dair bRzı şayialar çık
m~br. Dün bu huıu•ta yaptığımız 
tat-kikata nazaran vaziyet şudur: 

Tütün ve tütün ihracatı meaeleai 
bütün ehemmiyetini muhafaza et
ınektedir. 

Geçenlerde Ankarada toplanan 
tütün konıresinde verilen bir çok 
mühim kararlar vardır ki henüz mat 
buata intikal etmemiıtir. 

Kongrede verilen bir karara göre 
alakadar vekaletler ve milli kredi 
müeaseaeleri murabhaslarile, tütün 
muıtahsil ve tüccarlarından mürek
kep her sene bir toplantı yapılacak
tır. Bu içtimaı merkezinin İstan
bul olma11 esaı itibarile kabul eclil
nıittir. Kongrede verilen mühim ka
rarlardan biri de ferdi tetebbüslerin 
tütün ticaretinde en büyük bir mev
ki ve tesir lıiHeai..ıılduğu ıimdiye 
kadar yapılan tecrübelerle sabit oldu 
iundan tütün ihracat tacirlerinin 
himayeaidir. Kongre ıu karart d_a 
vermiı lıulanuyorduı Tütünün han
ci ticaretin hali hazır ıekil ve esas
lanncla hükiimetçe her hangi bir ta
dil tasavnıru mevzuu bahsolu,..a bu 
tasavvurun tatbikinden mukaddem 
bir defa ela müstahsil ve tüccann 
davetile ikinci bir tütün kongresinin 
toplamnasL · -·· 

Kahve 
Fi atı! 

Fiatlar durmadan 
artırılıyor 

Bir müddetten beri kahve 
fiatlarında görülmekte o~a':' t~
reffü ehemmiyetli ve calıbı dık 
kat bir ıekil almıştır. 

1 Son senelerde kahve fiat a· 
rı çok ucuzlamıttı. Bu ten~
zül kontenjana kadar bu ıekil
de devam etmiıti. 

hatti fiatlnr k11men düşmüştür. 
Çünkü gümrük ~ah~idatının. 
sabtın çoğalması uzenude_ tesı 
ri olmuştur. Hereke fabnkası 
asash ıuı·ette ıslah edilmekte
dir. Beykoz fabrikasını? da ba
zı makineleri ikroal edılmekte
dir. Bakırköy bez fabrikasına 
yen~ makineler konulmaktadır: 
Bu ıslahat fabrikaların kendı 
sermayelerile yapıhn~kta ve 
bankaya bir yük teşkil etme
mektedir. 

istihsal ve istihlakte 
tevazün 

Ecnebi ve ekalliyet me!depleri 
ido:ıresine bakan mürcttişi u;numili
ğ'.n kaldmlması üzerine ba vazife 
Maarif müdürlüğüne verilmiştir. Bi
lilkis 1neTJı l r mektepler, ~imdi eski
sinden dahR çok r.:ıcrkezi bir idare 
ile idaı·~ye başlannıı~tır. Resmi mek
teplerde olduğu gibi ecnebi ve ekal
liyet mektepleri tü;·kce mualfonleri 
badema doğrudan doğruya Maarif 
Veki.Jeti tarafından t::t:t;n olunacak
tır. İstanbul Maril !'1Üdürlüğü yal
nız inha ed~r ktir. 

Maarif müdürliiğiinc ilave edilen 
yeni vazife dolayısile iliinci bir mü
dü'" muavinliği ihd:'\~J zaruri görül~ 
mektedir. Şimdiki muavin Hıfzırrah
maıı Beyin diğer bir va7.İfcyc tayin 
edilerek yeni iki muavini getirilmeıi 
dü'şünülhektcdir. 

Londrada beynelmilel kurşun Diğer ta•·al tnn •on defa Maarif 
sanayii irtibat memuru ~r. _J. v<kıiletinin ecnebi mckteplcrdek\ cc-

"b At" d şehrımıze nebi talebenin türkçe okunması mec 
L. Gı sonı ID~ an buriyetinin t:unim edilen kararı do-
gelmiştir. Mr. Gıb~on, Avıupa. layısile bir k,.ım türkçe hocalannm 
da muhtelif sanayıe me~sup ı açıh·a lcalacağı zannedilmektedir. 
fabrikaların istihsalatı ile ıztıh .Ru brar ecnebi mektelcri türkçe 

1 k
• ında bir tevazün te- 1 bocaları arasında bir endişe uyandır 

a at aras . 1 · 1 mr~tı.r. 
mini maksadıle seyahat etn:e.,. 
tedir. Mr. Gibson dün Avrupa Hukuk mezunlarının 
fabrikalarının tehrimizdeki ve- •1 killerini Tokatbyan otelin~ da. staj arı 
vet ederek bir ziyafet vermış ve Yeni hazırlanan hukukçulann 
kendilerine istihlakatın arttırı- stajları kanunu projesine gör~ bu
larak istihsalat ile bir tevazün kuk mezunlarının ıtnj müddeti iki 
temini etrafında uzun, uzadıya sene olarak tesbit edilmiştir. Ancak 

· · M G"b bu staj avukat olmok istiyenler için 
l"zahat vermıt•ır. r. ı son k d ' d avu at yanın o ve bakim olmak is-
Yunaniatana gitmit ve ora a tiyenler için de hakim yanında yapı-
bazı temaslarda bulunmuştur. lacaktır. Hakimlik staji için münhal 
Burada tetkikabnı bitirdikten beklenmiyecek, mektepten çıkınca 
•onra Sofya, Belgrat ve Bükre derhal staja başlanacaktır. Bu iki 

t
e gidecektir. mesleğin birinden diierine geçınek 

Avusturya rejisi de 
tütün alıyor 

için evvelki meslekte on sene hiz
met etıniı olmak tartbr. 

Divan bugün toplanıyor 

Belediyede 

Umumi mecliste dün 
görüşülen meseleler 
Beş senelik program yarınki 
içtimada müzakere edilecek 

İstanbul umumi meclisi dün 
ıaat 14,5 ta reis vekili Necip 
Beyin riyasetinde itçima etti. 
Divan katipliği mevkilerini 
Etem izzet ve Sadi Beyler iş
gal ediyorlardı. 

rülmekte olan meblağın tahsili 
ne tabidir. 

Meclis dünkü içtimamda ra 
porun hey'eti umumiyesini tet
kike vakit bulamadığından ya. 
rmki içtimada tetkike devam e. 
dilecektir. Zaptı sabık okunduktan son 

ra müzakereye geçildi. Tuzla 
köyünün Kartal kazasına raptı -

Haliç şirketinin 
mali yaziyeti 

Haliç vapur §İrketinin vazi
yeti maliyesini tetkik eden ko
misyon esas itibarile tetkikatı -
m ikmal etmitşir. Komuyonı 
bir içtima daha yaparak fenni 
müşavirlerin fikirlerini alaCJ!k
tır. 

Ayakkabıcıların bir 
müracaah 

hakkında dahiliye vekaletindenı 
gelen tezkere kavanin encüme
nine havale edildi. Sanyerdeki 
metruk mezarlığın pazar mahal 
li yapılması muvafık görüldü. 
Mimar ve mühendislere beledi 
yenin ehliyet vesikası verip ve. 
remiyeceği işi kavanin encüme
nine havale edildi. Bundan ıoo 
ra 1931 senesi hesabı kat'i ra. 
porunun tetkikine geçildi. Dün 
yalnız varidat kısmı müzakere 
edildi ve fasıl fasıl okunarak 
aynen kabul edildi. Rapora gö.. İstanbul ayakkabıcılanndan 
re, idarei hususiyeye ait ta- bir kısmı belediyeye müracaat 
hakkuk ettirilen mikdar 6,591 ederek son zamanlarda altı mu 
b;n 550 lira 35 kuruştur. Tah-1 kavva olan bazı ayakkabılar i. 
min edilen varidat ise 5,823 mal edildiğini bunun ise san'at 
bin 121 lira 5 kuruş olduğun- karlar için fena bir vaziyet ih
dan 768,429 lira 30 kuruş faz. das ettiğini söylemitlerdir. ~e
la tahakkuk tahsil edilmiştir. lediye bu müracaatın, bel~ıye 
Bu rakamlar ise eski tahsilata ile derecei alakasını tetkik et· 
nazaran çok noksandır. mektedir. 

Belediyeye ait olan varidat Gaz ihtikarı tahkikatı 
ise 7,381 ,903 liı-a 48 kuruştur. 
Halbuki bunun ancak 6,320 yok! 
bin 937 lira 46 kuruşu tahsil e
dilebilmitşir. 

Arada oldulıça büyük bir 
fark kaydedilmektedir. Beş se. 
nelik programa dahil bulunan 
hastaneler ve - • · ·· t ~-D&n VUCU 

bulması varidabn bakayada gö 

Bir gazete, İstanbulda bir ııaz 
§irketinin ihtikar yaptığından 
belediyenin tahkikat yapmakta 
olduğunu yazıyordu. Belediye 
reis muavini Hamit B. böyle 
bir tabkiltattan ademi malumat 
beyan etmi§tir. 

Mahkemelerde 

Hırsız mı 
Ahbap mı? 

Hnsızhk maznunu ben 
şaka.. yaphm diyor 
Muharrir lbrahim Necmi S. 

in evine girerek eşya çalmaktan 
maznun Rauf 2fendinin muha. 
kemeaine dün batlanılmııtır. 
Rauf efendi bu ailenin 10 sene
lik samimi bir dostu olduğunu, 
her zaman evlerine girip çıktı
ğım, vak'a günü evde kimse ol 
madığı için onlan gelince tela. 
§a dü~ürmek suretile bir şaka 
yapmak maksadile bazı ufak te 
fek §eyleri alıp aakladığmı ve 
kendilerine bilahare iade ettiği 
ni söyledi. Mahkeme maznu. 
nun söylediklerinin doğru olup 
olmadığının İbrahim Necmi B. 
ve ailesinden ıorulmasma karar 
verdi. 

Vefata sebebiyet 
davası 

Davut efendi isminde bir 
Maliye müşavirine sırtındaki 
uru almak için bir operasyon 
yapan Dr. Mantos efendi aley. 
hine müteveffamın refikası ve 
kızı tarafından bir vefata sebe
biyet davası açıldığını yazmq
tık, Dün bu davaya üçüncü ce • 
za mahkemesinde devam edil
miştir. iddia makamı tarafın. 
dan sebebi vefatın mufaaaalan 
ve vazıhar.; raporda zikredilme
si için tıbbi adli meclisine tez. 
kere yazılmasını istemiş, tara. 
feyıı avukatları bu talebin leh 
ve aleyhinde beyanı mütalea et 
mişlerdir. Neticede mahkeme 
bbbı adliye müzekkere tastiri. 
ne karar vermiş, dava 28 mar. 
ta kalmıştır. 

Bir tütün kaçakçısı 
tevkif edil~i 

Gebzedeu gelirken lıir bavul do
lusu kaçak tütünle yakalanan Meh

Viliyette 

Yol 
Parası 

Yüzde ellisi nafiaya 
verildiği doğru değil 

Vili.yet hususi idaresi tarafmdaa 
toplanan yol parasının yüzde ellilini 
Nafiaya aynldıit yazılıtılftır. 

Y aptıitmız tahkikata nuaru, ba. 
doiru değildir. Aynlan miktar yüa
de yirmidir. 

Matbuat işleri 

Matbuat memnru Şeımettin Bey 
Vilayet pzetesi ile mqğul olmağa 
memur edilmi!tir. Muvakkat bir za. 
man için de matbuat itlerine Mek
tupcu Osman Bey ilivetea beka"lk· 
br. 

Profesör M. Malche'in 
bir tavzihi 

Dünkü nushamızda profeoör M. 
Malcbe'in Darülfuaunda yapmakta 
olduğu tetkikatını bitirmit olduğunu 
ve bazı fakülteleri gez~ yazmıı 
tık. Dün mumailcyhten alideki fil 
mektubu aldık: 

Ehnclim, 
Gazetenizin bu günkü cumarte

si nushıuında tetlcikatıma ait verdi. 
iiniz maliimat arasında doiru olnu
yan cihetler vardır. Fen Fakültesin
de ecnebi muallimler bul=- a
leyhinde tek söz söylemedip.. gibi, 
Maarif Müıteıan Beyefendi ile ziya 
ret de etmemiı olduğum, lıtanlıul 
Lisesindeki Lisan t drisatı hakkında 
beyanı mütalea ettiğim vaki değildir. 
Keyfiyet.İn teshihini rica ederim e
fendim. Albert Malche 

Milli Amerikan 
bayramı 

Va~ington'un iki yüztincü 
senei devriye.i münuebetile 
Amerika sefiri Mr. Grew, yarın 
Amerika kolonisinin tehrikab. 
nı kabul edecektir. 

ithalatta tahdit sisteminin 
tatbiki ve kontenjanı listesinde 
kahve mikdarmm umumi ihti· 
yacı karşılayabilecek bir ıekil
de olmaması kahve fiatlarım te 
reffüe ıevketmiıtir. Kontenja: 
nın tatbikinden evvel kahve fı
atları okkası 92.98 kuruşa idiı. 
Hatta fiatlar tenezzüle doğru 
gitmek," · -:li. Fakat kontenja
nın tatbikile bu vaziyet berakis 
olmuş ve kahve fiatları ıür'atle 
yükselmeğe başlaımıbr. 

Avusturya rejisi her sene 
memleketimizden bir milyon ki 
lo tütün alırken bu aene üç mil
yon kilo tütün alaca iiııu bildir 
miştir. 

Darülfünun divanı bupn -ın 
Muammer Raıit Beyin riyasetinde 
içtima edec<:kti. Müzakere edilecek 
meseleler meyanında bütçe de var
dır. 

• met oilu Ahmedin muhakemesine j •1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!11-!!!!• 
dün ihtisas mahkemesinde başlan

mıı, maznun tütünlerin Abdü11elinı 
isminde bir jandarmaya ait olduğu

Bugün kahvenin okka11 145 
155 kuruttur. hrtısadi mahafil
de fiatların daha fazla yükael· 
ınetinden endite edilmektedir. 

Milli fabrikalar fiatlan 
arhrmamışhr 

ithalatın tahdidinden aonra 
Yerli fabrikalar aıamulitınm 
daha pahalıya satılmakta oldu. 
iu yazılmıttı. Sanayi ve Maa
din Bankaları umum müdürü 
Sadettin B. bu hususta demittir 
ki: 
"- Milli fabrikalar mamula 

lt ithalatın tahdidinden sonra 
eski fiatlarını muhafaza etmİf, 

Borsa fiatlan 
Kambiyo 

lngiliz lirası 

Kapanı~ 

L K.. S. 
7 26 00 

Bir T. Lirasının mukabili 

Fransız frangı 
Dolar 
Liret 
Belga 
Dnlhmi 
Isviçre fraltfl 
Leva 
F orin 
Kuron ç. 
Siling A. 
Perata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
ley 
Di.,-r 

Tahviıit 

1. Dahili 
D. Muvahhade 
A. DPMİr•·t1lu 

12 06 
o 47 60 
9 18 00 
3 40 90 

37 ıs oo 
24 33 75 
63 98 so 
1 17 47 

15 99 50 
4 26 50 
6 14 75 
1 99 87 
4 23 00 
3 85 28 

79 46 00 
26 81 00 

1 apanı~ 

~~ ooj 
2ıı 30 

Konferans verilecek 

1 ••••••• 

Kardan 
Kapanan hat 

Yol temizlendi ve 
trenler muntazam 

seferlere başladılar 

Hars şubeleri bu 
hafta toplanıyor 

- aöylemi!tir. 

Türk ikbsatçılan cemiyeti seki
zinci içtimaını bugün Ticaret Oda
ıuıda saat 16 da papacaktır. - -

Muhakeme Abdüuelimın dahili 
dava edilmesi için bqlıa güne bıra
kılmq, Ahmet tevkif edİl1'\İttİr. 

j ' 

Bu toplantıda müderris Miinir 
Beyle muallim Servet Bey tarafın
dan blrer konferans verilecektir. 

ithalat ve ihracahmız 
Şarkdemir yollarında ıon günler

cle fazla kar yağdığından dolayı mu 
nakalit intizamını lıaybetıniıti. Ahi
ren karlar temizlendiğinden muna
lıali.t iade eclilmiıtir. 

Şubeler ayrı ayrı günlerde 
idare heyetlerini seçecekler 

Pıçaklı aile kavgası 
Kansı Kinüle Hammır· yarala. 

mııktaıı mazmın Jlyula llyaaı yara
lamaktan maznun akrabau Münü
rün muhakemelerine dün •iır ceza 
mahkeme ;İnde devam edilmit, Mzı 
müdafaa şahitleri dinlenmiı, yeni. 
den plı.İt ce11M için muhale- .. , ... 
süne bıralolmqtır. 

ihracat ofisi ba!lıca ihraç •!yala: 
ınwzm ünunuaani ayı ~cI:Jü 
miktar kıymetlerini teobit etmııtır: 

Ofis bu kıymetleri geçen senenın 
ayni ayile ıu auretle lıartdaıtınnak-

~DE 1931 1932 
Tütün 3,285,913 3,555,771 
Pamuk ham 991,582 513,968 
Fmdık iç 1,115,337 921,981 
Ozüm kanı 2,730,810 1,793,967 

Z Y • 1 "37,8ô1 20,417 
• agı "' 21 093 Afyon 12.331 , 

Yün 141,017 115,951 
incir kunt 2,291,309 763,757 
Arpa 2,195,543 18,473,802 
Yumurta 263,241 644,578 
Tiftik 167,150 65,243 
Maden kömürü 6,347 21 ,240 

KJYMET T. L. 
Tütün 3,844,690 4,303,334 
Pamuk bam 372,478 170,734 
Fındık iç - 731,344 530,659 
Ozüm kur- 776,876 669.182 
Z. Yağı 608,222 7,028 
Afyon 143,135 138,178 
Yün 65,743 42,804 
incir kuru .f35,220 100,102 
Arpa 90,064 748,967 
Yumarta 7.f7~0 366,574 
Tiftik 177,521 23,699 
Maden kömürü 90,938 199,043 

Yunanistan yeni _ -esaslar hazırlıyor 
Gelen mıılıimata naaaran Yuna

nistaa ithalatı tahdit içio bir kanun 
projesi hazırlamı9tır. Bu proje bu
günlerde parlamentoya tevdi edile
cektir. Proje, hiikürnete, Yunanis
tan& ithaline müsaade olanacak et
yanın miktarını tesbit ~ salilı.iyet 
vermektedir. 

Haber aldığımıza göre bu liste 
bu hafta içinde ne9rolunacaktır. 

Layipzig sergisi 

Aldığımız habere göre, geçen per
tembe ve cuma geceleri yağan ıid
detli kardan Kırklareli battı ile Al
pullu ve Çorlu araamda 2 metreden 
fazla kar toplamıuıtır. Bunun üzeri
ne Şark demiryollan hareket dalı-esi 
ıefi M. Antoman refakat.inde müfet
tiç Rıza B. bulunduğu halele kar ma
lıineai ile birlikte karın en kesif bu
lunduğu mmtakaya ,iderek yolu aç
mışlardır. Ayni zamıuıda Kabe!cça 
ile Siııekli tırasmda 94 üncü kilomet
rede 15 metrelik bir kısım çöktüğün. 
den burası da İ ıtanbuldan &iden 
Yol dairesi müdürii M. Christ tara
hndan tamir ettirilerek seyrüsefer 
tanin edilnıittir. Dün alqam kon
vansiyonel vo ekspres trenleri muay
yen vaktinde Sirkeciden hareket et
mİ!lerdir. ETVdki gün gelmesi la
zım gden elısprea treni diiıı aabah 
saat 8,30 da, konvansiyonel de 11 de 
Sirkeciye vasıl olmuf)ardır. Dün &el 
meoi lizım gelen trenler de Bulgar
lar tarafından iade edildiğinden bu 
trenler liredibnit demektir. 

ikinci komisyon da 
tedkikabnı bitiriyor 
lnbisarlann tevhidi meııeleoile 

mcfgul olan tütün, müskirat, barut, 
tuz inbisaı-lan müdürlerinden mürek 
kep komisyon dün de toplanarak mü 
zakeratına devam etmi~t.ir. Diinkü 
içtimada inhiaar idarelerinden tevhi
di kaba olan ıubeler hakkında bir 
cetvel tanzim edilmiıtir. Komisyon 
raporunu bugün ikmal edildiği tak
dirde yann Anlcara'ya gönderecek
tir. 

Halkevi han tubeleri i-
ı:ası bu hafta içinde ayn ayn 
günlerde içtima ederek idare 
hey'etlerini seçeceklerdir. ida
re hey' etleri çalışma tarzlanm 
tesbit eden birer dahili nizam. 
name yapacaklardır. Şube ida
re hey' etleri teşekkül ettikten 
sonra her hey'etten seçilen bir 
azanın iştirakile umumi idare 
hey'eti vücut bulacaktır. Umu
mi idare hey'eti aralannda bir 
reis intihap edecekler ve bu re
is lıtanbul Halkevinin umumi 
reiıi olacaktır. 

Halkevine aza kaydolmak i
çin müracaatlar tevali etmekte 
dir. Her gün yüzlerce genç ve 
münevver kaydediliyor. 

Halkevine aza kaydolabil-

Karlardan 
Yıktlan han 

Belediyenin mesaliyeti 
"ar mı, yok ma? 

Tavuk Pazanuda Yağcı hanmın 
bir kısmının karların l irile yıkıldı
ğ nı terzi Dimitrinin de enkaz albn 
d~ kruarak yaral~dığın! ya:z~ı~~ 
Bu i,te belediyenın. vazıyetını. og
rerunek üzere yaptıgımız tahkikatta 
meselnin İç yüzü !Udur: . 

Fen memurlanndan hır zat bu 
bana giderek. te~ik~yi görm~ı v'.' 
han önündekı dukkinlann tahlıyeaı 
için sahiplerine tebliı:a.t i_crası lazım 
geldiğine karar verıruıtir. Ancak 
bunların adreslerinin tesbiti ile itti
ğal edildiği sırada kaza ani olarak 
vukua gelmi,tir. 

mek için 18 y84mı doldurmut 
olmak lazım geldiğinden, ınüra 
c:aat eden yüzlerce ku ve erkek 
genç mektepli maalesef kabul 
edilememektedir. 

Kayıt için duhuliye ve aidat 
yoktur. 

Devlet memurları araımda 
kaydolmak için binlerce müra
caat vardır. 
Aza kaydolanlar içinde bir çok 
münevver hanımlar da vardır. 
Hanımlar daha ziyade içtimai 
yardım tubeaine girmektedir
ler, Federasyona dahil olmıyan 
spor klüpleri de müracaat ede
rek spor !ubeaine yazılacakları 
ru bifdinnitlerdir. 

lstanbul Halkevinde 15 mart 
ta lisan kuulan batlayacaktu. 

Ayasofya 
Mozayikleri 

Mütehassıs Amerikalı 

İf!! başladı 

Ayasofya camündeki mozayılda. 
rı meydana çıkarmak için hükUmet. 
ten müsaade almıı olan Boıton asan 
atika enstitüsü müdürü M. Vithe
more ite ba9lanuttır. M. Vithemore 
dün bu husustA deınittir ki: 

- Ayasofya'daki mozayıklarm 
meydana çrkanlma11 müsaadeli mün 
hasıren Boston lisan atika enstitü
süne verilıniştir. Bu ameliye yapılır
ken ne cami.inde ne de mozayılderde 
tamirat icrası mevzuu bahis deiil-

lhhsaa mahkemeleri 
faaliyete geçiyor 
Şehrimiz ibtiau mahkemele 

rine tayin edilen bikimlerden 
Refik Bey dün tehrimize gel. 
mittir. Fevzi Bey de yakında 
gelecektir, 

ihtisas müddei umıımi.likle
rine tayin edilen Rqit ve Mu
zaffer Beyler gelmitler ve 
Müddei umumilikte mevcut k. 
çakçılık itleri clevralmıya baı
lamqlardır. 

ihtisas müıt&!ıtikliklerine 
tayin edilen Halda Bey de gel. 
miştir. Saffet Bey bir ilri güne 
kadar gelecektir. Hakimlere 
mahsua oda hazırlanmı,br. is
tintak dairesi de hazırlanmakta 
dır. Bu zevat bugünden itiba
ren bilfiil ite baılıyacaklardır. 
ihtisas mahkemeleri, müatan
tiklikleri katiplikleri için ayın 
25 inde ihtisas mahkeme.i olan 
her yerde, bu meyanda lstanbul 
da da bir müaabaka açılacaktır. 
O zamana kadar katiplikle.- Ye. 
kaleten idare edilecektir. 

Bir matbuat davası 
dir. Bir anket yüzünden Burhan 

Mozayıklann, meydana çıkanlma Cahit Beyle Peyami Safa Bey 
11 için İtalya' dan celbedilen müteluu arasında cereyan eden münaka
sis amelenin mesaisinden istifade e- t_a, mahkemeye intikal etıni•. 
dilmektedir. T 

tı.r. Haber aldığımıza göre Bur 

1 nhidam hakkında gece saat üçte 
karriir eden İzmir Ticaret Odıuı is- Eminönü kaymakanu Raif Beye 
tihbarat müdürü Zeki Bey de dün malumat verilmi9, Raif de nahiye 

Bu sene iıtirak edeceğimiz bey- ıehrimize ııelmiıtir. Mumaileyh Mil- müdürleri ve polis amirlerile birlik-
nelmilel .Liyipziı paranyırmda terti li lktı58t ve Tasarruf Cem.iye- te vak'a maht'dline giderek icap e~ 1 

............. - ... - ..... - ........... - ....... _ 

bata nezaret etmek üzere Milli ta- ti muamelat müdürü Vedat den tertibatın alınmasına nezaret da fen memurlannın bir meı'uliyeti 
Bor&a 1-larıci sarruf ve iktıaat cemiyeti muamelat Nedim Beyle birleterek Triyeste ta- eylemiştir. Bu Jekilde alıuan terli- olup olmadığını tahkik etmektedir. 

A müdürü Vedat Nedim Bey bugün rikile U.yıpziğe gideceklerdir. Zeki bat neticesinde kazanın daha feci Fnzla yağan karlann bazı etki han 

han Cahit Bey Sonposta'da Pe 
yami Safa Beyin yazdığı bir 
makaleden dolayı mumaileyhi 
dava etmiş ve dı..in Burhan Ca. 
hit Be in vekili avukat Rifat L

l __ .1.J"ıı.ı' •ı..llın.,.;..•,&; , • .._ __ _J._'}...ı' ıJ3U!~ıı.1.ı;; "'A.~LJL..::ı.;..;.;· y:.ı~p-zİ;:.ğ:.;.e_h_ar_•_k._ct..;...e_d_ec_<_k_,ıi ... r • .._ __ L-B .. e.;.y.ı.s.ıeo.rg.t.iioode...,s.,ipan_·.,,ı.eı.Er-talü.ı.m .. a.,ıkı.i.;.çınn" ..J...tbİ.EirC.-.:.şe_ki_"l-al .. m_a_oı_n_ın_ö .. n .. (' .. ne_ r .. o,c.;.i_ım_ı .. · ' .. - J..v.;e.;b.(,i&,n;;;al,ar;;;da yeni teıirat yapıp yap-f - - - .. • • • • - • .. .. ._!__ ~ - .... 1 • - --

de takibatta bulunulmak üzere 
müddeiumumiliğe müracut et 
miıtir. 

Köroğlu davası 

Köroğlu ııazeteainde çıkau 
"Bir sahur habruı'' ..-leirilah 
yazıdan dolayı Bürhan CAhit 
Bey aleyhine açılan müst~ 
neıriyat davuma dün üçüncü 
ceza mahkemesinde bq)anmıı
tır. 

Bürhan Cahit Bey JIUIDID 
müstehçen olmadığını iddia et. 
mit, iddia makamı ise ınilatelı. 
çen olduğunu aöyliyerek Bü ... 
han Cahit Beyin 426 •e 427 in. 
ci maddeler mucibince tecziye
sini iatemi§tir. Muhakeme mü. 
dafaaya kalmıttır. 

Vakfiyenin zeyli 
lıtanbul Evkaf müclürlüii 

•akıf kayıtlar kalemi hqkitibi 
Nazmi ef. Şeyh Mehmet efendi 
nkfiye1inin zeylini. imha ede. 
rek Vakıf ale,hine sarar tev)it 
etmekle maznundur. Dün -· 
maileyhin mahakeıuesine •iır 
ceaa mahkemesinde de9aın ediJ 
mit, Evkaf hukuk mütaviri Sü. 
leymaa, Vakıf kayıtlar kalemi 
katiplerinden Kemal Beylerle 
Evkafın emekdar ve ihtiyar def 
tercisi Naim efendi tabit ola. 
rak dinlenmittir. 

Neticede Şeyh Mebınet efen 
di va~yesinin N az:m.i Bey tara 
fmdan ımba edildiği anlıwla
mamıt ve mumaileyhin beraeti 
ne karar verilmiıtir. 

Çocuk düşürme 
davası 

-Çocuğunu düşürmekten mu 
nun Firdeva Hanımla Firclev• 
Hammın çocuğunu düşürmek 
için ilaç yapan dokt:>r Horhor. 
yan efendinin muhakemeleri 
dün ağır ceza mahkemesinde 
devam etmiş, iddia makamını 
işgal eden Bürhanettin B. Hor
horyan efendinin 469 ncu, Fir
devs Hanımında 4€8 inci mad. • 
de mucibince tecziyelerini iste
mi tir. Muhakeme müdafaa i-
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;Jlilliyct 
Aann umdeai "MiLLiYET" tir. 

21 ŞUBAT 1932 
tda.rehanc: Ankan ca.ddeet, 

100 No. 
Telgraf adreei: tat. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Baıımuharci.- -re Müdür 24318 
Yazı işleri Müd!irlllğU 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

MİLLİYET PAZAR 21 - .ŞUBAT 1932 

H i KAY f: f[J.~~ IEı 1 Tarihi fık~alar 
~•t\\r"~ Lodos eser gaz oLur; 

..._ ı.~~~:::~ye~ .. ~~:.~:m •'""" ~:;:az ~ser ~~! :.~":,=;•"'· sti'' a. /i. 
arkadaşım anlattı. ticaret mümessili yaşlı bir he- _ u enim aı·a ba· tım taşa ııni.yesinden istfade ile i Pa- I 

Tahsil içm (Geneve) e giden rifti. bassam tuz olur. şa, Fuat Paşa devrinde Bosna 

1 
bu delikanlı ırmdi orada iş bul H b h 'f . <l' l Ağustosta şuya girsem bal- ve Hersek eyaletlerine gönde. 
muştur ve büyük bir müessese Ver;ı ~ ~rı ze1;~n 1 'e. k ta kesmez buz olur. rildi. Ornda asayi~in iadesine 

Fa,~a ha ~nın 1 tıyacı yo , deyu mevzun ve manZ!.ım bir hizmet etti. Sonra da Boşnak-
1 ABONE OCRETLERİ: de ~~;:;ndırda! tu~ a kt d erıf ya~!ı ;ımasın~ ı darbı mesel vardır. lstanbul lıı.ra kur'a usulü askeriyesini ka 

= 

BUGÜN 

ELHAMRA ve MELEK 
sineqıa,ların<la 

Lilian Harvey ve Henry Garat 
t<ırafından temsil edilen senenin en büyük muvaffakiyeti 

Kongre eğleniyor 
filmini her halde göriinüz. Bu eserin musikisi herkes tarafından Tllrkiye için Hariç için l ragmen F ıı mm p~şı~ den ııdyrı ! hı-.lkının ağzınd". da: bul ettirdi. Büyük bir muvaffa ' 

sviçre'de çapkınlık pek ko- mıyor. ırsattan ıstıfe e E e- 1 L d l I 'h led' Gid k d terennüm edilmekt<>dir. 
L. K. L.

8
K_. lay değildir. Fakat harp içinde 1 k d k I' o oa eseı· yaz o ur; poyraz ayet ı raz ey ı. er en e ~====::::::::::::::::::::::::: 4 - hre.d{ _ alına 

1
°
1
mp ımd an yapıyor, ecer kış olur mrsraı can zaman- niz yolile gitmişti. Avdetinde 3 aylığı 

6 
" 

12 

14 _ ve harpten sonra İsviçre'nin e ıye er yo uyor u 
1 50 de 0 dı'llere destan ahlaAkı deg"i,. H • 1 .f 1 d •1 l lardn daı·bı Mesel haline gelmiş Tuna tarikini iltizam etti. Ma- En şen ... En llıoş ... en eğleıııceli asri Fransız uperetlerinden 

14 _ 28 _ -. atta ıerı .<a ın a ev en- , · . k h"k" t' 
ti. Eskiden ka•la göz arasında . b'l kl'f . . .:ır. carıstanın mıs. arrı u ume ı o- A d •• " 

Gelen evrak geri wırilmcz -
Müddeti geçen nliabalaT 10 kıı
ru~tur. Gazetie vo matbaaya ait 
i~l<or için mildiriyot>e müraeaat 
eailir. G.zetemiz Uhtlarm me&•.;. 
liyetini kabtµ etmez. 

, mcy8ı ıde te ' etmdıştıh. .. Bu darbı meselin vazu kim. lan Peşte şehrine uğradı. Ma- ğzım an opme ahbap olduğunuz bir İsviçreli u • am aı·a:r.nr a er gun 
kızla hafif tertip seviştiniz mi ka <.k - · b l 1 diı-, bilir misiniz? - Müverrih carlar, siyasi mültecileri Rusya 

d 
vga çı masmıı. se ep c uycr-

1 
Alıınci Cevdet Paşa . ve Avusturyaya iade etmek : (n..- ,,pur ıla "---"-A) 

ertesi günü annesi izdivaç şart u y I [ ...-.... ~ ·uu~uıç 
· K -' ı - a ı.ıaklli? . icin harhi göze a dırmış olan 

naı;nesi elinde kapıya dayamr- . aovın'ıı h' .. . .. - Bu darbı mesel~ nakleden -ı Büyük Reşiıt Pap. dairesinden ,. Pa>ıis'te ~bda eden artİıStler .tara'fnıdan temsil edilen lbu 
dı. Şimdi onlar da pİ•kin oldu- a a ı yu~ v~rın y fı'lm p-"-f..tı·mda • , -G" •. . ~C k" ,1 

1
°-

1
-de şehri Re&it Ef~ndi namile · ydİ!fttis kaza$ker, Türk Cev- 1 ' ""' ''"' · 

lar. rum. oruyortun. o ta,u ı- ıf ·· t "k h" M ı 1 Ef · d. "bü "k b' h" t . MELEK S NEMA S 1 
Husu.I• kılrn' ı'klerde he· r "U"n t d' u t·ı·· l 

1
. men , mus eşrı şe ır acar. : cet en ıyı yu ır urme . . . . .._. ff k" .., •. 1 _ _, k . ,, yo1, ısrar c .yor. na " ev 0n- l f ·· V b 'd' ı h bb 1 k 1 d 1 O j ıçın '.Yent ıuır muıva a ryet te..,"ı ouece tır. 

Yu .. zlerce genç kız . aı'lelerı'nd~" k t l l'f __ ._. F 1 ı. ı prn esor a·m cry ,., · ve ·naı a ete arşı ıı. ı ar. • :=::::::::::::·~~~~~~~~~~~~· . ...... me et ı t'Ciı)·or. a~-:at. ııcp- l\.c.. ·• Al C d p [ E .. · d · 1 · d · 
·Yefitköy askııri . rasat· meıke gizli (Curettage) yaptınyor- . ini. reddedi 0>u Diy::ıı·d· I rnverı:·'~ . ~met e,_v et a na• nc;ımenı ~nış erı:ı e res~ı __ _ 

zinden aldığımu; mauımata göre l ~ Ed. d y m. ~ ~· . 'ga Tu:·la vılayctı muzacatrı:.ı:lan J kabul ıcra ve zıyafet ıhı eyledı- ı Emsalsi:.h.ir muvaffakiyetle i 1- Sinema -Tiyıdr<ı 
BUGÜNKÜ HAVA. 

ar. · ıyor u amma seı·<>e yn·mı L f k b d el • ! E .. · d · · kı k ~ 
bugün hava kapalı olacak, kar 1 Ne İse orası lazım değil. yaşın fırtınası esiyor. Kadın Ho ça i asi\ ası'deie ;!,•~:ışı~.. 1 er.d nhum~ı:ı·. cnı~nt ~f a~~ A s R 1 SİNEMADA 1 
yağması kuvvetle muhtemeldir. 1 Bu arke.daşım daha tahsilde sanki Tann taala tarafı;,dan IA acı -~~-aı zha ·ı· ~len ııb·. ld- ·ı·~lınlan er ırı ev e ld - en·ı ı ! gösterilmetke olan Bugün Akşam İllınbul Belediijnl 
Rüzgar mütehavvl mütedil kuv- iken (Lausanne) de oturdug"u b . . . h lk d'I . 'b' umu a ıye ta Sl ı.nı starı u a ı e conustu; mensup o ugu ı - . AŞK U,.. R UNDA Saat 21,30 da \"ehir1f'yilfl'OSU 

enım ıçın ~. ~ 1 mı ış gı ı ta. : Fatih Sultan Mch::net medre- ) mü fene-dair sualler irat eyle. 1 '-'" "# 
''etle esecektir. pansiyonda genç bir Fransız pusunu, sen~mnı cuarırcasına " 1 .· d b' · d, el' CASUS ENİNDE ııııııııııııııı 

20-2-932 tarihinde tazyiki_ ne kadını ile tanışmış. b · k · t' ·d f ~e eı m en ırın e yapmıştır. ı. SONUNDA 
enUıms:ıne ıs ıyor um. Farisiyi c!e Çarşambada Murat Cevdet Efendi bunların her j fevkalade hissı ve müessir film, 

caklık 3 en az nakıs ı santigrat j ıattı: il h 'f' b · ki • ,. mo a te <tnı şey ın en ve saır ırıne va ı ane, a ımaıie cevap Y_ azan: 1 
simi 767 milimetre en fazla sı- Bu mtcerayı bana şöyle an za.ı.nayayım il ki . h' d . b" . "k f •1. • Mevzuu'llun güze.iliği, feerik ve Komedi 4 perde 

1 

~ 

d d
en. Cl'I ~n 

1 
ul sı_rno.şıb ıg1m Topkapılı F eh miden oku..;uş- lar verdi, Macarların Cevdet 1 sıhrifımz tablaları ve J ACQUE-

kaydedilrııi~tir. ı· - Genç, güzel tam bir Pa- an aıma •up ıe ~mr ırs a 1 LİNE LOGAN ve FRANCİ L. Verrı.cuil 
·k b.. ~.. h b~ ' ld l: 1 tur. Nesri sade ·türkçede nazir- Efendiye olan hüsnü nazar ve

1 
111 

- ~ ı·isli kadındı. lsviçreye bil' hn~~I ~ıı ~ı guıı_ ad er a fj~m ~ı siz bir güzelliği haizdir. Naz- takdirleri bir kat daha arttı. ' X. BUSHMAN tarafından güzel Tercüme eden: 

[f ., , 1 mtİ·.evsim istirahat için gelmiş. u cumelı taı·aıın an ter ettı- d I d . N'h E .. . d . ı bı" ta ~- tems·ı· 1·ıe t~-·şakı' Bedia M. Vasfi 111111111 ._. - , .. 1 . M d .· , . d'l mı a seve seve o cunm· sa e ş1 ı ayet sıra ncumenı anış- , r rz""' ı 1 ~- • Rıza l:LIC u ~·ş ve a ı ıt e tayın e , - irıerdeııdir. azasından ilmi felekiyat mün- ranııı takdir.ıerini kazanmak-
Kocası galiba cenupta bir mış. . Kısası embiyası, tadhi j tesibi olan zata geldi. Bu zatın tadır. ZENGİN VARYETE Tenzilatlı halk gecesi 

Birazda yalan ı muallim !miş. Harpte ~lmüş. -o Okh! Kurtul~um! dedlıdn:ı· ı· meşhuı-clur. Kavaidi Tiırki.ye, 1 Cevdet Efendiye irat ettiği SU- r NUMARALARI 
Bulundugumuz pansıyonda •. a şam pansıyo?a . ge ı- kavaidi Osmaniye, belagati Os al şu idi: - RAŞİT RIZA TİYATROSU 

söyleyelim birçok ecnebiler de vardı. Fa. gım zaom.an banka dedıbkr: d maniyesile lisana, Mi:ı-an se- 1 - lstanbulda mevasimi er- j İrtihali müessif 
kat o kimse ile görüşmüyor- yarın a •am en ve 

Artık gazetelerde hep doğ. - d . ~ o" b"' 
1
•• ha dat, Adabı sedat ı·isa!e!erile İL ' b:ıa nasıl hükmü.nü icı·a eder? 1 ömer Paşa ahfadından Hıfzı Pa-

du. çayına avet ettı. urgun a · k İl · .. ' c d Ef d' b 1 k 
ru yazmak ve doğru okumak. Yalnız Lausanne'deki Fı-an reket ediyor. · :;." rr.antı , ;te. mEı. clmt•n~zl a;.eye / l b~ et en ı d' U s':Ja ~· P~. şa kerimesi Sclanik eşrafından Ke-

Bugiin akşam saat 21,30 da il!. 
defa olarak SERSERİ piy.es 4 P"'
de. Yakında Otello. 

tım bıktım. İllallah! Gık dedik sız ailelerile temas ediyoı·du. G'd A k .. ? ızmet etmıştır. varu nucu- usa ır cevap ver ı ve e ı ı: rim Efendi mahdumu merhum Tev ;.,,:ı,.__ 
yahu! Biraz da yalan yazalım. Onunla sofradaki yerlerimiz - G'ı e~e mısın. 1 k mu ilmi felekiyattaki bchı·esini . - lstanbulda mevasimi er- fik Beyin refikası ve Evran<>s za- ECONOMOU OPERET HEYETİ 
Zaten hakikat acıdır derler. O k k ld . P ,-. ıtme . .:seym !ayıp,_':' aca . göstermiştir. . baa yoktur. lstanbulda iki mev de Sabri Beyin kayın validesi, Nus 

aı·ıı ar•ıya o ug" u ıçin gö. e < rıca "'ttı a nız uır çay j Fransız Tiyatrosunda 
halde yalan tatlı bir şeydir. Ya ı·üşmemek imkansızdı. Bir haf . • ' .. - . Lisanı kavmimizin ıstı:ahatı sim vardır: Biri yaz, biri kış- ret ve Cevdet Beylerin hemşireleri Bugün birinci matine saat 14,30 
zalım da biz de alem de tatsın! ta, iki hafta nihayet ahbap ol. ıçm~-< ıçın. 1 1 lmkukiyesine ettiği hizmette li tır, Eğer lodos eserse -velev ve muhtelit mübadele komisycau te Ya sena hrisomou. İkinci maıtine 

l •te 51• -e bı'r su" ru" yalan.. aşOıml a <andçdı ~lı: C' . ~anı şükran ile yado!unacak · ki kanunlarda olsun- yaz o- Türk Heyeti murahhasasr müşavir-• ~· duk maz e ım ıtmıye saat 18 .d-e Satanerie. Akşam Sl<Va<c 
Efendim, •eker fiatı yükse- n' b k-. ' ' . . - ceht ve gayretlerdendir. . 1 lur. Eğer poyraz eserse -ve. terinden Kerim Tevfik Beyin va-

• era er gezmeğe başladık. ce sın. B t 'k' .1 .d . I k' • t t ) k !idesi Nesime Hanım irtihali dan saat 21,30 te Soulamitis. Yarmlo ,pa 
liyormuş.. L&.k da, Montreux te dahi Ce Sustu.. 1 . .u z~ aKı 1 1 j;" ~n ~.etış- l ev -1 agus os a 0 sun- ış O· beka ey.Jemiştir Cenazesi Pazar gü- zarte<;i ak~amı Roııketa 2 klsımlık 

Yerli mallarda ihtikar ya. aux te uzun gezmeler yaptık. Ertesi aün hen tahii mekte mıştır. e azas erlık rntpe- ur.
1
. b l t b 

1 
h l nü Yeşilköy<leki köşkLerinden Ye- ve 40 tabloluk muazzam opereti. 

pılıyormuş.. Gece otellerde kaldık Yani e. be gitti.m. Aksi gibi o gün bir ...................................................... kıne!tdarbıc:::el ~l:u:tur. a. şilköyden hareket e>d<ocek olan 11,45 
Y enibahçede stadyum yapı- fendim seviştik. ele tıı.tbıkat vaı-dı. Gac kaltlım. Yakında bir ırnkadaşın evi. ,,. ,,. ,,. t"ecile kal<lrrrlarak Bakırköyünde-

lacakmış.. Cıva gibi bir Paris kadını. A.kşam ancak yedi el; par;_siyo ne !!İttim. ı ki aile kabristanına defn'edilecek-
Fen ·- parası a tacak Ş k Ga .. 1 · · ... : d I . Macar ülemasile, eneöme:ti tir. Mevla merhumeye rahmet, ai-

er ve çop ı· ı mı şık. na geldim.- l°)oğru omm odası. oz enm
1 
ın -~. ~. .~a nız clanişte, Cevdet Efend; müsa. J Jei ke<lerdidesine sabrı cemil ihsan 

mış... Şirin mi şirin. na, daha ı:ıelmemişti. onun tokat anmış yµzunun pen h b d k t .. l k . 1 eylesin 
Kar devam edecelanİf.. fıviçre kızlarının kemikli F akıı.t !.ı~n lınsla kendi oda çe pençe kraarı§J ve \ekmeyi a. e:e er e~ ercuman 1 vazı · 
İstanbul belediyesinin vari- b yiyen vücud' d k' k fesını profesor Vambery yapmış /I~••••••••••••• 

k 1 
sporcu acakları yanında onun ma rreçiyordum ki baktım mer , a d unım yer e ı ıv- tır, Macarlı pl'Ofesör y ıı.mbery 

datı e si mı,.. düzgün, uzun ve narin bacak. divenleı·den çıkıy<ıı-. .- nışı vnı· 1• k d t b 1 - ı Dr. Cela" l Tevfı" k 
Japonların mak.adl Çl'nı' ı'ı 1 k d 1 d d A k h b' 1 . pe genç ya•ın a stan u a ge . - arı ne a ar göz a ıyor u. - Nerede; in, dedim. rtı er şey ıtm stı. d' B 'k ~ s· p d ı 

İstanbul birinci ticaret mahkeme 
sinden: İş Bankasına merhun o
lup mahkemece satılmasma karu 
yerilmi~ olan Sirk.:cide Gülbcnk ha
nında İş Bankası ardiyesinde mev
cut 11688 okka tiftik il<; 145 okka 
afyon 27-2·932 tarihine müsadif <lU

martesi günü saat 13 ten itibaren 
İstanbul ticaret ve Zahtre barsasm tila etmekmif... A k b d 1 d • • • . .. ı. :eşı taşta ınan aşa me ı 

rtı en en ayrı nuyoı· u, · - Terziden geliyornm. De Kadın elbet_-ı. e.bemm yüzu ı·eses}İle ye.rl-ti. Ulumu,....,_ .Zührevi ve idrar yoılu ıhasta-
Tahdidi teılihat olmıyacak- V l'b b d · d' hak k d ld -• ..- da satılacag" ından görmek isteyen-e ga 1 a en e onu sevı. 1·' me uca egı ı. . , . kiye ve lisanı türkiyi müke111>- lııkları mütehassısı: Siııkeci, 

mış... yoı·dum. . . Odasına girdik!. Ve m.uhakkak lsvıçre yı ter mel tahsil etti ve •ehri R-it Muradiye caddesi No. 35. 1 lerin her gün a•diyeye müracaatla 
Kadınlar müsrif İmif.. · ' Ve hatta" kıskanıyordum. ' D t •tt' .,, ı d kt • -, 1 .rı ve almak ir-in .de yevm ve vakti - ave e ll'1 ın mı. ce ece ı. ismini takındı; orta Asya seya Her gün saat 14-18. ~ 
~;~::er;!ı'A~~=~i~i;e Çünkü kadının peşinde ko. Sesi titriyordu: ~akat ne o!urs~ ~lsun, o an hatine çıktı. lranı, Turanı, ; .. ••••••••••• .. ı mezkCırda borsada bulunmaları •-

tanlar az değildi. - Hayrı-! dedi. dakı hırsımı yenmı.ştım. Belh ve Buharayı dola•tı. Niha 1 J lan olunur · 
!erini kopya edeı111i§... ' j 

(Va. Nu) Alaturkadan an. _ ........ -....................................... içime mel'un bir ~üphe gır O gece arkadaşımın evinde yet E'.fg~nistan taı·ikilc H.indis-
1 için bazı köyleı·de nasıl tezek mıştı. ı,a)dım. tıina ındı. Bombayda.ıı Luıd va- ) 
am;;;.'!i Safa cılızmıt·• yakİlıyoraa Çinde de insanların Onu sokak kıyaf~tini değiş Bütün gece heyecan içinde puruna binip Triyesteye azimet , 

Benim aakalım yokmuş .. ve ha&ılatından iatifade düşünül. tir~ed~ şöyle ayakta bir mua 1 yaptı.ğ:mı c!~şüniırken ya~aş !a ve Petşel'.e .avdet eyledi. Seya- ı 
saire ve saire.. mil§ ve tatbik ediliyormuş .. An yene ettım. · vaş ıçıme bır nedamet çöktü. hatmanesını Le Voyage dun 

laşıldığına göre kömür odun az Boynundan l<ürkünü çıkar. i'\ünü hissediyordum ve utanı. faux Derviche unvanile neşret. 
olacak.. dım, yakasını ıo,çtım. yordum. ' ti . 

Cinde 430 milyon adam ol- Ve ornda bir leke gördüm. Bundan ağır hakaret olamaz Baladaki fıkrai tarihiyeyi 
duğ-~ınu sölüyorlar. En aşağı Yirmi yaş sinirinin bütün dı. Şimdi gidip ayaklarına ka. bizzat profesör Vambeı·y nak. 

ve Otomobil 

Sirgortalarmızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Tiirkiyede bilafasda icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
Hasılatınızı alırız .. 
Çinde seyahat eden bir Al. 

man muhabirinin sözüne inan. 
mak mümkün olursa Çincle kl
ı-aları azaltmak ve . mahrukat 
fiatlarını kırmak ıçın şayanı 
dikat bir usul tatbik ediliyor
muş. Bir kiracı bir ev yahut 
pansiyon tutmak isterse ev sa. 
lıibi söylüyormuş: 

bir hesapla günde 215 bin ton hıncı vücudumu kemik. pansam şüphesiz yüzüme tükü · letmitşir. Şöyle ki: Devri Ha
mabı-ukat hasıl oluyor demek. leştirdi. Gözlerim karardı. Ku ı·ecc!<tİ. l3u nedamet 'Ve ıztırap midide olan ikinci lstanbul se-
tir. !aklarım u1uldadı. Kendimi la kendi ker.dimi yerk~n birden yahatinde, YıJdiz sarayında J ku b' ,__ • . _, . · t t 

1 h'b' · · ..ı O ·ı ·b. b' '- • ~ · .. . f .. F . p ' l mpanyasına ır ... ..,re ugramauan sıgor a yap u-Çin i ev sa ı ının sözüne sız tutama"ım. toır.:ıtı" ır mıı- l cıre ı:<apı a~ıını. suvan erıkı aık aşayı tesa. i • 
muvafakat cevabını veriraeniz kine gibi kalkan kollanın bir . Ve onu sapsarı çehresi ile düfen kendisine takdim ettiler ;~ mayınız. Telefon: Beyoglu 4886. 
kiradan muayyen ve herkesçe tren makası gibi çakırclayaı-ak 1 karşımda buldum. - ve Cevdet Paşa damadı olduğu 1 
mallım bir mikdar tenzil ediyor kapandı. j Titriyen sesi I<ı:ılağımın ya nu söylediler. Pek mahzuz ol-

1 

- Efendim, odanın kirası on 
beş dolardır .. Hasılatımzı da sa 
tın alırız .. 

!armış.. İki şamar yüzüne yapışm:ş ; nında, buz ı:ibi yüzü alnım. du ve münasebet düşürerek ba. · !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!I! 
Bir de Çin için geri kalmış tı. Bir tekme de beline indir. ! da idi: . ladaki fıkrayı o esnad• hikaye yaşında lstanbula gelmesi, Si-

Bu hasılatın ne demek oldu
[!unu izaha hacet yok •. Isınm·ak 

derler. Şu fikirdeki isabete ba- dikten sonu şimşek gibi oda. \ - Beni affet. i;>edi. Seni al eyledi. nan Pata medreıeıinde yerleşe 
kın yahu!.. dan fırladım. ı mağa geldim. "' ~ "' rek türkçe tahsil etmesi, Orta 

da seyahat ederek tetkikat yap 
ması Macar encümeni danit'
ni.n tensip ve talebi üzerine idi. 

FELEK Pansiyondan çıktım. 20 Şubatı Buthan CAHlT Profesör Vambery'nin genç Asyada Türk kamvleri arasın- Abdurahman ADIL 

Milliyet'in Edebi Romanı:'l6 

·GÔZY ASLARI!. 
' 

Etem iZZET 

tıkların yetmiyormuş rribi bir 1 çoktan rnzı olaeaktltn. rniıı önünden geçiyor, tüyleri. 
de evime mi geldin. Burası ı.ı. Başım kazan gibi idi. Gözle- mi ürpertiıyordu. O •• eve gi-
rnumhane mi be adam?.. ı·im kl\n çanağına dönmüştü.Yü riş, gönlünü gözünü Narana 

Derse ben ne yapardım?.. reğimi müthiş bir $lkıntı kemi kaptırış, Nesrine hakaret, Er
Neye dönerdim?. Bunun için riyoı·du. Neyi düşünecektim, gin'i tahkir, adilik, bayağdık, 
korktum, elimi bir türlü zile hangisini dü§Ünecektim ? .. Han cür'et, o melek kadar temiz ve 
dokundurnmadım. Ve.. dön- gi birinin içinden kendimi sıyı- güzel kadına ağzına geleni söy 
clüm! rıp çıkabilecektim?.. !emek ve her şeye: 

Dedi. Bilmiyorum. Sarho-1 Dağınık, perişan, yorgun- Fakat, yine kafamın içiıl<ic, Bunaltıdan kendimi yiyip - Evet .. 
r,um diye mi, yoksa acıdığın. dum! dilimin ucunda tek bir hayal, bitirecek gibi idim. Diyip sokağa çıkmak, ııır-
dan mı, bir türlü kocasından . Ayaklanmı sürüye sürüye tek bir isim vardı: - Oğlum hesap.. 'ıoş ' sarhoş dolaşmak. Bir in. 
ve çocuğunun babasından vaz geldim: - N;,ran.. Dedim ve .. kalktım!. · 'an saadetini kendi elile ancak 
geçememesinden mi, ı;ıeden?.. - Gönül apartımanı! Başka lıiç bir 9ey düşünmü- . , • . ı bu kadar yıkabilir ve o saade-

- Hayır .. gidiyorum!. Bitmiştim: İçimde bir kor- , yordum. Sanki evinde'1, kan- Ne nrnba, ne otGmobil, ne tin harabelerinde ancak bu ka. 
Dedim. Ve .. yürüdüm. Cake ku vardı. Bir türlü apo.rtım:ı. 1 cırın kolb.rı arnsındıın en kü- lı'am7"Y· ıı;ç birisine binnıe- J dar adileşerek dolaşabilir! 

timden tutup çekmek, beni içe nın kapısını çalamıyoı·dum. 1 çük bir bahane ile sıvıpn, alça dim. Yürüyor ve .. dü~ünüyor- Bu anlarımda kc;ndi kendim 
riye almak istedi. Ve.. boğa- Düşündüm: ' lno adam ben değ ildim!. dum: · den nefret ediyor; kalbim, ka-
zında tıfcılan bir sesle - Girsem mi?. - Be,, ne oluyorum?. fam, beynim, damar ve sinir. 

- Sen delisin.. Girmesem mi?. Gözleı·imi açlığım zaman · Bu ne !:epazelil.?. lerrm sanki hep birden bir kat 
Dedi. Yine aldırmadım. Bir iki defa elimi zile gö. l<endinıi bir sabahçı kaht·ehane Yaptığımı kim yapar?. ran kazanının içine konmuş 

Y,ine gözlerimi her şeye kapa. tlirdüm. Yine çektim. Annesi- ı sinde huJdem. Sızmışım. Saate lki ayın icinde deli divane- knynatılıyordu. 
dım !.. ni hiç tanımıyordum . Naran' la baktım: Dokuz buçuk. Daire ye döndüm!. Ve .. ne yaptığımı bilmiyor. 

Son cebriınle kendimi kapı. pazaı·lığımız bir yemek ycnek saati. Gözlerimde dünyanın Ne bayağı ademmı~ım ! dum. Yine bil' an geliyor bam 
dan dışarıya attım! içindi. Halbuki biz sabahı et. manzarası bambr,şkaydı. Dün. Benden daha adi ad:ım ol. başka düşünüyordum: 

Yalnız arkamdan gelen ve tik. Hem kendimizden ı;cçin- den beri olanları bir düşündüm, 1 maz.. -· Naran'ı seviyorum .. 
Ldaklarımda çınlayan bir ses ceye kadar içtik, eğlendik. An gayri ihtiyari ağzımdtın çık- ı Zavallı lıancığım !. Her şeyimle onun um! 
vardı: nesi, onu bu lıalde nasıl karşı- tı: Ona kıymak ne kadar adi. Artık CJndan ayrılamam .. 

- Yfı. Demek !!İhayet bu lo.dı? Sustu mu, haşladı mı?.. - Felaket!. Iik! Ben onun um, o benim! .. 

Çocuğumu seviyorum t.. . · 
Naran'ı d.Jba çok s.eviyo. 

rum!. 
Deli gibi seviyorum!. 
Bütün varlığımı vererek se

viyorum! •• 
irademi kaybederek ıeviyo.. 

rum!. 
Kendimi tamamile ona vere 

rek seviyorum!. 
Bunda akıl, muhakeme, man 

. tık yok!. 
Ben onun delisiyim!. 
Beh hastayım!. 
Ben yaptığımı bilmiyorum!. 

Ve .. hükmediyordum: 
- Onu böyle bilmeden, dü

tünmeden, muhakeme etme
den, ölçüp biçmeden seviyo. 
rum!. Birden bire ona kapıl. 
'dım, birden bire onun hükmü 
altına girdim. Birden bire o
nun oldum ve her şeyi unut
tum!. 

Diye bakmak iıtemiyor
duin. ATkadaşlarımın da gözün 
den kaçmamış olmalı ki, 
soruyorlardı: 
" ~Neniz var Beyefendi?. 

ı Hasta mısmxz?. 
Ve •. biraz çekinmeseler: 
- A •. iki gözüm ne oldu sa 

na böyle. Ruhi Bey nerede, ıen 
nerelerdesin?. Ne yaptın da bu 
hale düıtün?. 

Diyecekler. Bilmem bu işin 
aonu böyle neye varacak?. 

' . . 
Yemeğe çıkmadım. Sinirli 

sinirli odamın içinde dolatıyor 
dum. Aklımda hiç muayyen 
bir şey yoktu. Bütün vücudüm 
elektriklenmiş gibi idi. Kalhim 
müthiş sıkılıyordu. Telefon 
çaldı, kottum · 

- Aloo ....• 
- Ruhi .• 
Bu ıeai alınca çılgın gibi, 

bir aklını kaybetmiş gibi: 
Daireye ben değil.. ölüm gir - Efendim, canım , Nuan 

di ! Rengim 'sapsarı idi. Elime . cığım .. 
bir kağıt alıp ta: Dedim ve .. konuştuk: 

--.-.ı.......ı. .... .H.e>h"'---------1...K.Emic...n;u.ıtl..J<A.1'-C..l.l""-"tlıl~~..._--l._.J!..W.-1u....ı....ın ...... ..iL...,.,,..,.,i.v,ot-J...-dl.ı"--.wml.UUtm....is.in,-lt,..,a.Li.1-..ıııılıı1<a.•t.eS&J!!d.İ.1lOrdWiu..--...;.. - Ne v ,.? _ - N .. vanıvor~ıın Ruhi dk?. 
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• 1 
KADIN ve MODA • ) 

-~--

Banyo nasıl 
Yapılmalı? --

Yeni yapılan apartımanlann 
hemen hepıincle banyo dairele 
ri var. Banyosu <>lm .. yan eski 
apartımanlar ve evlerde de bu 
rıokaan telifi ediliyor. Görülü· 
Yor ki banyo ııündelik hayatın 
içinde zaruri ihtiyaçlardan biri 
olmuttur. ..... 1 •. • ,.,. . .;,.. 

Banyo, bir ııtiniin bütün.yor 
gunluğunu aldığı kadar , deri 
ve vücut için de çok faydalıdır. 
Eskiden Kleopatra derisinin 
tazeliğini muhafaza için gül su 
Yunda, diğer bazı methur ka. 
dınlar da, ıüt veya §&rap ban. 
Yosunda yıkanırlannıt. Halbtı
ki bunlara lüzum var mı? 

• Mesela vücudünüzdeki kır. 
gınlığı ve ağırlığı almak için 
oanyonuza amyeven, ihlamur 
ve avkalitpos atınız , kafidir. 

Eğer deriniz yumu§aksa, 

uaşeret 

Nişan 
Sofrası 

Söz kesildikten ve tarafeyn 
ailesinin muvafakati alın-
dıktan sonra, nitan meı'llaimi 
kızın evinde yapılır. Sofraya 
'her iki tarafın ailesi, eğer ta· 
vassut edenler varsa onlar ve 
en yakın dostlar davet edilir. 
Genç kızın ailesinin davetlile
ri intihap için müstakbel dama 
dın da fikrine müı·acaat etme. 
iri nezaket icabıdır. Damat ta, 
sofranın husuıiyet ve mehreıni 
yetini ihlal etmi.yecek tarzda 
davetlileri intihap etmelidir. 

Adet, aofra gecesinden ev
vel, o gün daınat genç kıza •be: 
yaz kurdelalarla bağlı beyaz çı 
çek gönderil·. Yahut beyaz çi
çekli biı· vazo hediye eder. 

Nişan yüzükleri o gece ta
kılır. Yüzükleri erkek yapll· 
rır ve o gün kendisi getirir. 
Binaenaleyh davetlilerden bi. 
raz daha evvel kızın evine gi
der. 

İlk devrialem nasıl oldu? 
Magellan beş gemi ile yola çıkmıştı. Filipin 

adasını buldu. Orada öldürdüler 
Bazı kimseler üzerinde otur 1 biri battı. Öteki de geriye dö

duğumuz kürenin yuvarlak ol nerek kayboldu. 
duğunun, devrialem yapıldık. Magellan da üç gemi ile ta. 
tan sonra anla,ıldığmı zanne. nımadığı bir deniıin dalgaları 
derler. Halbuki öyle değildir. içinde yoluna devam etti. 
Meşhur Christophe Colombe Üç ay, yimıi gün küçük kü. 
Amerikayı keşfetmeden evvel, çük hali adalardan maada hiç 
kürenin yuvarlak olmasına ih bir toprağa rast gelmedi. Fa
timal verenler çoktu. Fakat kat seyahat o kadar iyi gidiyor 
eğer yuvarlakH, bu dünyayı du ki, Magellan bu yeni deni
devretmek kabil değil mt? La- ze "Pacifigue,, - Sulh ve sükO 
kin bu büyük iti ba§a çıkarabi- netten kinaye - ismini verdi. 
lecek bir kahraman bulmak la. Nihayet 1521 senesi mart a 
zımdı. Belki de hepiniz Ma. yında uıakta yüksek dağlar gö 
gellan ismini işittiniz. ründü. Magellan Filipin adata 

Bu adam Portekizli bir asıl. rına vannıttı. Ne kadar sevin
diğini taıavvur edeniniz. 

Vahti bir adam olan Filipin 
kralı iyi kalpli bir adamdı ve 
gemilerle gelen lıpanyollan 

1 
hüsnü kabul etti. Magellan 
ona büyük lıpanyadan ve kralı 
Charle Quint'ten bahsetti. Ote 
·ki de kralın hendesi olmağa 
razı oldu. Hatta hıristiyan ol. 
mağı teklif ettikleri zaman ada 

Fakat hata etti. Aai kabile 
nin yanma gelince, bu kabile 
efradı kendisinin ve adamla. 
rmm üzerine tatlar yağdırma
ğa batladılar. Bütün gün mu
harebe devam etti. Nihayet 
İspanyolların barutları bitti. 
Magellan'ın kafasına bir tat 
ııeldi. Bir batka tat ıırhmı kır 
dı. Diğer iki tat Magellan'ı 
yere yıktı ve orada darbe ile 
öldürüldü. Askerleri de param 
parça edildiler. 

Kral muharebeye ittirak et 
miyeo diğer askerlerden de Çf' 

Fi/ipin kralı yabancı/an iyi 

'.~uvvetlendimıek için banyonu
!a tanet ve ceviz yaprağı atı

nız. Bu banyo yatlı tenler için 
de iyidir. 

. k k d nlar daima kadı'fe bonişonları tercih ediyorlar. Yukarda 
Bır co a r zarif bir model 

Yüzüğü kızın veya e!'keğin 
bahası takabileceği gibi, bizzat 
nişanlı da takar. Nişanlı yü. 
zükle tezyin ettiği kızın elini 
öper. Kız da kendisine gönde
rilen buketten iki çiçek kopa· 
rır. Birini kendi göğsüne iğne 
ler. Ötekini nişanlısına veril'. 
N"anlııı da çiçeği buton yeri
ne takar. 

1 
nın yansından fazla nüfusu ile 
hıristiyanhğı kabul etti. 

kBT!ji/adı • 
kinerek, onları bir ziyafete da. 
vet etti ve hepsini boğazlattı. 

Cildinizi yumuıatmak ve ta 
zelendirmek için iki kilo kepe
~i bir keseye koyunuz ve bunu 
oanyodan üç aaat evvel banyo 
suyuna sokunuz. 

Yabani kekik, livanta otu, 
'Uente ve bir litre suda kaynıa
'. ılmıı 500 gram adaçayı banyo 
/ a atılırsa, son derece bot ko· 
'.<ulu ve viir,ud" nafi bİır banyo 

Kışlık zarif eldivenler 

ideal koca 

~ide edilir, Bir Amerikan mecmuası 

f d 
ukaı, ideal kocanın nasıl olabileceği-

Banyolar sı ır an y . . . k d 1 
ed 1 1 ' ni anlatmak ıçm a ın ar ara. 

10 - 15 derec e oma ı ve . 
·>anyoda bir ceyrekten fazla kal $ında bir anket . açmış~ı. En 

1 d Z
. . banyo çok rey alan netıceleı·e gore, 

mama ı ır. ıra uzun 
/orgunllık verir. Banyodan ı _ Koca sabahleyin keyif 

;onra kuru bir süngerle silini li olmalı. 
melidir. Ondan sonra her han 2. - Sofraya vaktinde gel

:ı-i bir kolonya ile firiksiyon ya- \ meli. . . . • 
::ııhr. 3 _ Evin ıdaresınde kau~ı 

. ı nı serbest bırakmalı, yani ev 
Pıyaaada satılan banyo toz. . d • I , r y apoklarına 

ları karbonatla sülfat dösüt ve 
1 işlen" c <~C" ı· : 111 

k b. hl" S 't'raz etnıeme ı. şap arıtık ır ma uttur. a- 1 • • • h t 
dce faııla ıurette kokulandml- 4 - _K<larısı_nı_n Ye:~~; s:y 
nıı~lawdır ve vüc.ıde hiç te fay. ta anı:esın en ıyı yap 
dalari yoktur. lemelı. 

' . 
' 

1 

1 
1 
' 

1 

S - Cömert ve iyi tabiatlı 
olmalı. 

6 - Evini kahvehaneden 
ıiyade sevmeli. 

7 - Bir cemiyette sevimli 
davranmalı. 

8 - Kadın gilzelliği bahsin 
de iyi hüküm vennell. 

Buna siz belki Amerikan 
kafası diyeceksiniz. Çünkü biz 
de bu nevi·den kocalara kılıbık 
derler. Halbuki anketin neti
ceıine göre, Amerikan kadınla 
rı kocala!'ından ıeka, cesaret, 
güzellik, kuvvet, enerji, sabır 
gibi asıl kocalara lizım olan 
faziletleri iıtedikleriae g6re, 
btınlara lüzum g&müyorlar de 
ınek. 

Fark . . 
- Bir l\merikao 'dariilfünu. 
nunıda piıikoloji hoca11 talebe. 
ıindeıı fU ıuali •onı:ıutı ''Bü
yük bir a,kı mı, büyiik bir ar. 

1 veli mi tercih ~er~iniz?,, 

!. Lutı<· ıı ~rkek talebe pe.rayı 

qka ·!+et~ ı\iftemit 
_.
1 

!er. Büti.i \az talebe .de qkı 
paraya 

Blimeft ~ ~~·~ 

Mu~ambah. · 
Tcnııık ufrııhmıl· ve mut 

faklarda lı;ull.,ndığnm;ı mutam 
balar n~ ik feYlerdir, Bunlan 
tm:ıi~lt>nıek için h8P sabunlu 
ıa kullanır:ı:. Fıılaıt e nan ıeç 
tikçe mu§ ambalarm :eıılderi, 
resioı !eri ve ı;içeldr . .-1 · ilinir ve 
biçim '1~ l.ıiı· tı\it.nZf4'a alır. En 

1 

iyisi ır·U ambala• .ı ııilt. batın(. 

mış he !l'! ıilmeli. Bb katık ia 
pirtoya, üç ka~· ~~(' ı yağı 

ilive \meli Bunı;nle. silme. 
li. 

An;onyak .' 

A~~'lJ ak h,men b men her 
1 eve ı · .. , ıl..·. Laua zemdir. 
ı Bi r ) t.!d. y ; lekct, mi var? ! E aU • ., ' l!' :fLl!'I ~ ırıya tre 
lkırıti, l~ ı · • şı : o.m'ln ıakla çı. 
l.ar. Sdu .n .y,.k 1alıların 
r.cltn";:i r _ l~1~...:n:!' ?oo vet ve .. 
ri.r. C••v,l.ı.r., _J ~le: mükeuı 

.,.e! -:ı •c.~.:~ ı ·. Nilu i, gümü
'>(! a!unı. ci.mı:..r ~ pırıl pırıl par . , 

<!o~.: .. f ~ ;ıı;. !ı.•nıtırılır. 
eki bütün a • le-

Damat, yüzüğün intihabın
da kızın zevkini sormalıdır. 
Yüzüğe de nitan tarihi ile isim 

' . .r 
Vahşilerle karşı/afitılar 

leri hakkettirir. Bu yüzük, ar· zade idi. Daha çocukluğunda 
tık vahim sebepler olmadıkça gemilerle seyah~t ederdi. Hin. 
inhilal edemiyecek bir taahhü- distanı biliyordu. Afrikayı do
dün sembolüdür. Binaenaleyh \aşarak, ta Hindistana kadar 
genç kız yüzükten ayrıl~az. gitmişti. Çocuk cesurdu. Fa
Bu yüzük taahhüdünün alırme. kat mağrur olduğu için çok fe 
ti ve umuma ilamdır. na bir huyu vardı. Kralı, ken. 

Akşam sofrasında hususi 1 disini layık olduğunu ıannetti. 
bir takım merasim göstermeme ği derecede mükafatlandırmadl 
lidir. Ziyafet gecıesinin kah~a- ğı için, arzı hizmet için Char. 
manları masanın orta yerme les Quint'in yanma gitti. Ya
otıırurlar ve her iki nişanlının ni demek ki, o kadar vatanpcr
ailele~i de kal'tt ~~ tat'afta ahzı ver değildi. 
mevki ederler. Dııer akraba O tarihlerde ispanya ile 
ve taallukat ve aile doatlan baş Portekiz yeni yeni bulunan 
larına ve içtimai mevkilerine müstemlekeler için bir türlü 
göre birer tuafa .o~uı-urlar. Ye geçinemiyorlardı. Bunun üze. 
mek sade, fakat ıtınah yapıt. rine Papa bir karar verdi. Ba
mlt olm~lıdır. . . dema şarkta keşfedilecek yem 

Hatta kızın servetı dahı ol- arazi Portekizin, garpte keıfe. 
sa, sofrada fazla süse hiç le dilecek arazi de ispanyanın ola 
lüzum yoktur. . caktı. 

Yemekten sonra, pıyano

lar, radyo ile, gramofonla, ni. 
tanlılar ve eş dost dansederler 
ve bu ıuretle havanın net'esi 
idame edilerek nişan gecesine 
nihayet verilir. · 

Aı·tık o günden itibaren. 
genç kız, yanında nitanlııı ol. 
ımadıkı;a balolara, davetlere git 
mez. Davet edecek zevat ta 
her ikiıini birden davet eder. 

Nişanlanma ertesi günkü 
gaı:etelerle ilan edilir. 

IKoınşu ıneınleketlerdel 

Suriyede 
iflaslar 
icar bedellerinin de 

tenzili isteniyor 
Suriyenİn hemen het' tarafında 

oon zamanlarda jfla~llll' çoğalmıt ve 
bu vaziyet nazarı dıkkati celbetmi-
ye batlamııtır. . 

Bir kaç pn evvel ılrt11adi vaziye
tin tetkiki ve bu huauata bazı karar
lar ittihazı için Berut ali komiaerlik 
dairesinde ve katibi umuminin riya
..,ti albnda uir içtima aktedilmittir. 
Oç aaat kadar devam etmit olan .bu 
içtimada batlıca üç meaele etrafında 
görütülrnüıtür. 

_ Umumi darlık. 
2 _ lktıaadi vaziyet. 
3 _ Tüccarın mali cihetten yap

mış oldukları tikayetler. 
Bundan batka bazı tüccarların 

borçların teci~~ hakk'.'.'da v~ki tal!~· 
leri görüşülınut ve bö:ı:!e .. bır te~b~rı 
icap ettirecek sebep gorulemeclığin
d n bu talep mevsimaiz addedilerek 
içÜrr..run devamı ba1ka bir &Üne bira 
kılmıştı.-. 

r:cı-ııtto ı:ünün en çok !İkayet 
mev;c:.ı?arından birisini ev İcarlarının 
yük.ekliği tctl<il etmektedir. <:~en
lerde rnüstecirlcr toplanarak yuksek 
iciır ı,~~~cllcı-inin tenzili için İcap e
den ycr!ere ıuür~cantta bul~ınmıya 
kara'.9 ,· r;. · 1~1i 1 lcrdır. Karnrda ıcarlar~ 
elan , ü' le dli niabctıe tenzilat yaplı 
ınas/ , . .: h :-dc!i icarın dört taksitte 
ödenınc.>i i~tc:ımclotcdir. 

icar hcJr.lltr-İ ctr:ıfı.ıda ynpılan 
hu gilW l t,.cbbii~ lcl'İn Suriyenin 
mu hl·!:; rrı-h· i;,ı!o ıl' h~§ladığı ha· 

, ., • ' '-:'.'r, l1.1lc > \·c Trnblus 

Fakat gapta da gayet zen
gin bir adadan bahsediliyordu. 
Magellan bu adayı btılup İspan 
ya müstemlekesi ilan etmeğe ka 
rar veı·di. Yani Afrikamn da 
öbür tarafına gidecekti. Ame
rikanın arka tarafında da bü
yük bir deniz olduğunu b~liyor 
du. Lakin gemileri bu denızden 
nasıl geçirmek mümkün olaca. 
ğını kimıe kestiremiyordu. 

Magellan geçecek bir yer 
bulacağı zehabı ile bet küçük 
eemilik b~r filo ile ~ola . ç~ktı. 
Kendisi fılonun amıralı ıdı. 

Filo 1519 senesi eylôlünün 
yirmisinde yelkenleri açtı. Fi. 
lonun dört kaptanı ve iki yüz 
otuz tayifeıi vardı. 

Bu kaetanlar da mağrur a
damlar oldukları için, Amirala 
bir hayli müşkülat çıkardılar. 

Beş gemi Amerikayı boyla· 
dılar. Cenubi Amerikaya var
dılar. Rio de Janeyro'yu geç. 
tikten sonra, Arjantin sahille
rine vardılar. Fakat hava ga
yet fena idi. Gemiler cenuba 
indikçe, soğuklar da artıyor
du. Filo dsnirledi. Her taraf 
kar ve buzla örtülü idi. 

Bilmemekle beraber, gaye. 
sine yaklatmııtı. Yani Ameri. 
kaya ulaşacak yere yakın bulu 
nuyordu. Fakat fena havala. 
rın çıkardığı mü§külit yetit· 
miyormuş gibi, diğer gemile
rin kaptanları artık daha ileri. 
ye gidemiyeceklerini söyledi. 
ler. 

Magellan evvela bunları söz 
le ikna etmek istedi. Fakat öte 
kiler çok geçmeden isyan etti. 
!er. 

Bunun üzerine Magellan 
kaptanlardan ikisini idam et
ti. Üçüncüsünü de kendi hali
ne bıraktı ve 20 teırinievvel 
1520 de hala kendi ismile yade 
dilen boğ11za vardı. 

Magellan bu kadar muvaf. 
fakıyetten sonra mağrurdu. 
Yahşi kralı rahatsız bırakan 
civardaki diğer bir kralı tedip 
edeceğini söyledi. Bu suretle 
askerlerinin cesaretini de göı 
tennek istiyordu. 

Ancak gemide kalanlar, hep 
garbe doğru gide gide Hindis. 
tan denizini geçerek ve Afri. 
kayı dolaşarak lapaİıyaya var
dılar. Fakat bu suretle de dün 
ya ilk defa olarak devredildi. 

Tavşan kardeş nilıayet kendine göre bir ~apka buldu 

Dershanede 

Münhani hat 
Muallim - İki nokta ara. 

sındaki en kıaa yola ne derler? 

Talebe - Hattı münhani 
efendim. 

Muallim - Nasıl hattı mün
hani? 

Talebe - Kürei arz yuvar· 
lak değil mi efendim, onun için. 

Nasıl buldunuz? 
Muallim - Sen ıöyle Nu. 

ri, günetle kürei arıın arasın. 
da ne kadar meaafe var? 

Nuri - 80 milyon kiloınet
re efendim. 

Muallim - Bu rakamı da 
naaıl buldun? 

Nuri - Çok heybetli efen. 
dim. 

Sebebi 
Muallim - Niçin bir göl 

sakindir de, büyük bir deniz 
dalgalıdır? 

Talebeden biri - Çünkü 
efendim, büyük denıizferde bü
yük vapurlar dolatıyorlar. Per 

· dal a a ıyor. 

, Hesap 
Muallim - Bir mağazadan 

altı, bir mağazadan sekiz, bir 
mağazadan bet n:etre kumaı 
alıam, ne almıt olurum. 

Talebeden biri - Sekiz ay 
liapia cezuı efendim. 

Fenalık mükafah 
Londra civarında Ric'hmond 

kasabaaında bir mktepte, mü • 
dür çocuklardan mürekkep bir 
mahkeme teşkil etmiştir. Bu 
mahkeme yalan söyliyenleri, 
terbiyesizlik veya itaatsizlik 
edenleri, nezaketsizlik göste
renleri, fenalık yapanları teczi 
ye etmektedir. 

Mahkeme haftada bir defa 
toplanmaktadır. Mahkemenin 
reiıi, müddeiumumisi, avukatı, 
şahitleri her şeyi vardır. 

Mücrimler, cürümlerine gö-
re muhtelif miktarda "fena 
not cezaları almaktadırlar. 

" 
Bu fena notlar muayyen 

bir miktara baliğ olan talebeye 
mektep idarC'i bütün talebenin 
huzurunda "fenalık mükafatı, • 
vermektedir. Dojiruıu ya, höt' 
le mükafatı ki••e iatemea. 



' 

M ura babacılar 
Gene zavallıları 
Kasıp kavuruyor 

(Ba§ı I iaci sahifede) 
olmayacaktı. Relıinciler, m<m:Ut aer 
mayelerin beşte birini teıninat ola
rak lktıaat V eki.leti hesabına banka 
lardaa birine yatıracakb. Mahalli ti
caret müdürlükleri bu kabil müene
ıeler baklanda ayn ayn tahkikat 
yaptıracak, ouibali ıörülmeyenlere 
rehin üzerine muamele yapmııia ,,_ 
zun olduklarına dair birer veoika 
verilmitti. 

Ma&f cüzdanına mukabil borç pa
ra verenlerin de bu nizamname ah
Ümm• tabi bulımduklcm. cl.air ni
zana wnin birinci maddesinde bir 
fıkra vardır. Esuen en :z.iyade fika
yete sebebiyet verenler bu kabil mü
esıeoclerdir. Ticaret Vekaleti, nizam 
nameye muhalif iş ıören ikraz Te io
tikra:z müesseoelcrini ticaretten men 
ederek yazıhanelerini kapaclıfmılan 
bu ooyıuncular, timdi kahvehaneler 
de, mahalle aralarında, ıurada bura
da fahlt faizlerle, maaı cüzdanı kır
mak itine devam etmektedirler. 

Ruhoatiye alan müeueselerden 
birinin aalıibile dün ıörüttük. Bu 
zat eliyor ki: 

- Maaı cüzdanı üzeriae muamele 
:ramakta müteredclicliz. 

Vaziyet ıudur: Rehin elde iken 
borçlu parayı vennezoe alacaklı u
oulen İcraya müracaat ederek rehini 
ıattınr ve alacağJDJ tahsil eder. Ni
zamnameye nazaran maaı cüzdan!a
nnm da aynen rehin eibi kabul edil
mesi lizım ıelecek. Halbuki lstan
but Viliyeti, mııat cüzdanlarmıa ,.. 
hin oayılamayacaiı mütaleumda ba 
lunarak maddeyi o ouretle tefsir et
ti. Diğer taraftan ticaret müdürlü
ğü cüzdanı da rehin olarak kabul 
ediyor. Biz diyornz ki: 

- "Eğer bu nizamnameye tabi i
ırk cüzdan rehin makamında kabul 
edilmeli ve cüzdan muhteviyatının 
rehini elinde tutan alacaklı istifa et
melidir. Yok, eğer böyle olmayıp 
nizamnameye tabi değiloek, ıenet ve 
bono üzerine muamele yapar.lar gi
bi, bizi de barekitmuzda serbes bı
raksınlar. O takdirde, hükumete ver 
diğimiz bin lira teminat akçesi de 
bize iade edilmelidir. lhtilifın halli 
için lktısat Vekiletine miracaat e
dilmiıtir. Şimdi vekiletten ııelecek 
cevab. bekliyoruz." 

Maamafi!ı bu zatm idcliuı hila
fına bazı murahahacılar mütekait, 
dul Ye yetimlerin maaş cüzdanlarına 
mukabil çok fahiş faizle gizlice para 
vermektedirler. Bazı müesseselerin 
üç ay için yüzde ondan yüzde otu
za kadar faiz aldıktan oöyleniyor. 

Maaı ciizdaru üzerine ikrazatı ya 
pan müesseselerin adedi nizamname
nin tatbikinden sonra çok azalmıı
tır. Şehrimizde ~imdiki halde ruhsat
lı olarak faaliyette bulunan 18 mües 
lCte 'f,'lTd ... 

Bir aralık Emniyet Sanclığmm 
ın384 cüzdanıaa mukabil ltcm; panı 
verJMsi için bazı tetebbii.oler ya
pılm14, fakat Sandıim nizemoame
>İndc tadilat yaplmadılı:ça lıuna im
k:.n olmadığı anlaşılmıştı. Emr.iyet 
Snndığı müdürü Tevfik B. dün k 
meseleye dair bir muharririmize d&
ıniştir ki: 

- !laadık id~re heyeti kabul eder 
•e InaaJ cüzdanları mukabW.cle P"
ra verilebileceğine dair nizamname
ye bir kayıt konulabilir. ··~ as
hab:wn yefatı halinde müesseseye 
vc.-ıl'.ği parayı kim tazmin edecek?" 
hı-haine gelince bunun için de bir 
formül bulunabilir ve meseli faiz 
miktarı •.;. 1:> olen % 15 e çıkarılır. 

Fıu!a alınan bu '7c de 3 ü vefat 
ht.lind o Sandığın ııörec~ğj ziyana 
lıarş:lık ittılıaz etmek kabildir. Tabii 
bu benim tah•i fikrim. Dediğim gi
bi her şeyden evTe] nİzamnamenin 
tndili lbmıdır.'' 

Maaş 
Yoklamaları 

Henüz müracaat 
ctmiyenler çok 

Oç aylık -. yoklama muamela
tına devam edilmektedir. Defterdar 
Şefik 8. dün -. yoklama y.,.kı;.. 
ni gezmi.t, bazı intbemR?hklara t• 
sadüf etıniştir. Diğer taraftan henüz 
aıhabı maaştan yüzde 60 ının yok
lıunalanm yapbrmadıldan anla!d
mı, ılJ'. Yoklama mwunelihmn tan
zi:r.i ve teorii için bugün yeni tedbir
ler nlmacak ve lazım selen ıubeler 
yeni memıwlarla takYİye eciaec:eklir. 

lzmir vilayet meclisi 
IZMIR, 20 A.A. - Bugün vıli

yet umumi meclioi açılmqbr. 

Almanya gümrük sis· 
temini tadil ediyor 
BERLlN, 20 A.A. - Almanya 

gümrük ıistemini tadil etmek ta•av
vurundadır. ı.aliyc nazırı, bu Dleso
lc hakkında kabineye bir k nun Ja
yıhası tevdi eylercijtir. 

«&JLL1YET PAZAR 21 ŞUBAT 1932 
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1 Shanghai önünde göğüs göğüse muharbe oluyor l Vapurlar için 
Bir şirket (Ba~ı ı inci sahifede) j nebileri himaye edemiyecek bir ha-

mandanlık kararıihı mütbiı bir fa- ı le sokmaktaıdzr. 
aliyet manzarası arzetmekteclir. Japonyadan evvel diğer memle-

Kıtaat, Chapei istikmaetinde ha- ektler de fevkalade himaye tedbir
reket ediyor. Cebel toplarını hamil Jcrine müra<:aat etmek mecburiye
olaıı hayvanlar ıokaklardmı geçme- tinde ka.Jını~lsardır. Japonya, bu 
te ve beynelmilel mıntakanm şimal enıali taklit etmekten başka birşey 
inamı tarafına gitmektedir. 6 hücum yapmamıştrr. 
tankı Japon kumandanlık karaı·gi.- Şay<'t Cemiyeti akvam meclisi, 
hında eınir beklemektedir. Japonya'nm ittihaz etmiş olduğu 

Çinliler şiddetle mukat1e- tedbirleri takbih .ede«k olursa .. bu 
• emsal hakkındaki mutaleasmı aoy-

met edıgor lemek mecl>Uriyetiudedir. Chang-
• LONDRA, 20 A.A. - Reuter 1 hai"dan v~ l!'eçm:k Japonya için 

Aıanaı, Changba:'dan iotibbar edi- menlaatlerının '!'u:18faasını terke.~
yor: Japonlar taarrıız hareketlerine mek olacaktı. Hıçbır memkket, böy 
baıla<Lkları ~ tayyareler Çin le bir feragate razi ?lamaz. 
mevzilerini tiddetle bombardıman Japonya, Changhaıda yatmbıış 
ediyorlardı. olwn ı:ermayekr itibarile ikinci ve 

Tchaııg - Kai Chek'in kıtaatı ~ harici ticaret itibarile de üçüncü 
detle mukavemet etmekte ve bir l<a- mcv kii işgal etmektedir. 
nı bile arazi teı·ketmemektedir. Japonya. bütün Çinden koğul-

lki düşman arasında ıiddetli mak tehlikesine maruzdur. Ve lnı 
topçu düellosu başlamıştır. kulrunu muhafaza etmek için Cemi 

J . , yeti ;ıkvamdan müessir bir müzabe 
aponların Kıangouan ı ret bck1iycmcz. 
aldıkları söyl•nigor Meclis, mes.eleyi şcniyetlerc gö-

NEVYORK, 20 A.A. _ AHoci- re Mlktmck. içi':1 atr.c!i çarekr bul-
ated PreH'in Chanııhai Japon karar mak mecbu~ıyetı:'?e<lir. .. . 
gihı umumisindeki muhabiri, Kian- Japon. mumesısılı, b~nu muteakip 
gouan'ın tiddotli bir muharebeyi mü Mançıtrıde Japcn tcb<ısınn maruz 
teakip Japonlar taraf:ndan zaptedil- kalmış oklukl;ırı fena muameleler 
mit olduğunu haber vennektedir. ha_kk.'nda malumat ve izahat ver-

Japoa ordusu, taarruzuna devam 1 mışt~_r. . . 
dan evTel znevzilt:rini tahkim edecek M umaılcyh, Jaıponhı:rrn kendi 
tir. Çin askeri erkanı ise Çin lotan- menfaatlarına nezaret ':'e b_unları hi 
tının Japonları püskürtmüı oldukla- maye eyltmek me<:burıy~tmde ol 

Çin kuvvetleri, mühim ta~ye 
kıtaatı almıştır. Bunlar. Japonlar 
tarafından tecavüze uğramadıkça a 
tıeş açmamak ve ilerlememek emrini 
almışlarorr. 

Esa.s<:n Çin kuvvetleri, §evk "n! 

nikhini göstermektedir. 
Muhariple-rin zayiatırnı ait er

kanı henüz malum değildir. Japon 
umumi karargfilıı civarında bulu
nan bir Amerikan garajı bir Çin 
öbiisünün düşmesi yüzll.n.den fcv
ka.J.ade hasara uğramıştır. 

Tchang - Kai - Cheh 
taarruz edecek mi? 

TOKİO, zo. A. A. - Hariciye 
nuaretinde Changhai'a takviye kı
taatı gönderilmesinin pek az muh
temel olduğunu, çünkü bu kuvvet
lerin §İmdiki muharebeye iştirak 
etmek, harekat mahalline vaktin.de 
muvasalat etmelerinin imkanı olma 
dığı beyan edi.lmektedir. 

Hariciye nezareti namına idarei 
kelam salahiyetine malik olan bir 
zat, Tchang Kai Chek,in 19 uncu 
ordWlur. muavenetine koşacağı id
diasında olmakla beraber şimdiki 
muharebelere faal bir surette işti
rak e~sini zaruıetmcdiğini beyan 
eanetkedir. 

Böyle o!sa da hali hazırda Şaıı.g
bai'da bulunan kuvetler Tclıang
Kai Chek'in taarruzuna mukavemet 
mukavemet edecek deı"CCede kuv
vetlidir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
risefain vapurlarına ve teıioatına ııö 
re kıymeti umwniyeleri ancak bu mi 
bettedir. Böyle olunca yüzde 90-95 
biaseye malik olan devlet mümeoail
lerinin kararlan daima ekseriyette o
lacak, hususi vapurlar hep akalli
yette kalacaklardır. Bu halde ise, 
teıekkül edecek §İrketin vaziyeti Ll 
man inhisarı şirketinin aynı olacak
tır. Yani neticede, Liman inhisarın
da olduğu ııibi, tetekkül edecek tir
ket te, hususi hisaelerin tasfiyeoi za
ruretinde kalacaktır. Bunun için en 
doğru ı~kli hal, doğrudan doğruya 
bir Devlet inhisan kurmaktır." 

Seyriıefain mehafilinde de meoe
le bu ouretle mütalea edilmekle b&
raber, Sadullah B. itin hükiımet nıe 
ıelesi haline geldiği görüldüğünden 
bu haausta beyanı fikretmemekte
dir. 

Diğer bir alakadar zat te diyor 
ki: 

rıru beyan eylemektedirler. duklarmı fakat Mançan<le kalma
lanr.ın mevzuu lıalı,;olmadığmı söy ı 
!emiştir. Japonların arazi<k katiy100,0 O kişi çarpışacak 

Begnelmilel mıntakada 

obüsler patlıyor 

- "Teıekkül edecek Jirkete hisse
dar olacak vapurcular, münbasının 
karı gaye bileceklerdir. Halbuki, 
devlet noktai nazarından bazı ecne
bi limanlarma zararına da olta va
pur i,tetmek zaruridir. Bunu ise biı
sedarlanmn bir k11mı yalnız kar dü 
fÜnen bir ıirket değil, ancak devlet 
inhisarı göze alır. Bundan b&§ka ba
zı mevadın, iktıoadiyatımızm icap 
ettireceği lüzuma binaen, tenzilitlı 
tarife ile nakli lizımdır. Bunu da 
ayni ıelıeptf'D ancak devlet inbiaan 
teınin edebilir." 

CENEVRE, ZO. A. A. - Cemi
yeti akvam meclisi dün alr~m saat 
17,30 da M. Bocı.cour'un riy<ıseti al
tında içtima eylemiştir. 

Bu içtimadan maksat, Çin--Japon 
ihtilafının tetkikinin Cemiyeti ak
vam heyeti umumiyeııine tevdi e
dildiğine i<la.r olıın kararm alenen 
tefhimi içindi. 

Fakat Çin murahhası, M. Yen, 
&Öz istemiş olduğundan, meclis hu 
zurunda izahatta buhınmı.ı§tur. 

Miimaileyh, Changhai'dan alınan 
son haberJ.eri bildirmiş ve Clıang
hai'ı müdafaa eden 19 ~u Çin or
dusu hakkındaki Japon tebliğini 
protesto eylemiştir. 

Bu ordu, M. Yen'e nazaran bir 
okmünist unsuru olmaktan uzak 
bulunmakta ve hatta Thansi'deki 
komünistleri emücadele eylemiş hu 
1unmaktadır. Mümailcyh. 12 ler 
komiteoinin J a.pcmyaya y;ı,ptığı s<ın 
mü ra<:aa tın tamamen iti.da 1 dahilin 
de yazılmış oldugunu fakat c.:vap
sız kalmış bulunduğunu beyan et
miştir. 

M. Yen, bundan sosnra Japon ul
timatonı.;n metnini ve Çin hükume
ti makamatmm buna verdikleri ce
vabı okuduktan on.ra demiştir ki: 

·• 100.000 kişinin berbirlerile kar 
§ıJaııacaklan büyük bi>r muharebe
nin arfeoıinıleyiz. Çünkü bu hal Ja
pon aakemri yerlerinde durdukla 
n ı:..Jdc Çin aslrerle-rittin ana va
tan toprağından uzaklaşmasını is
teyen Japon •keri mahafiiinin ho 
şuna gidiyw." 

M, Yen, bugün iri! cıumartesi gü
n il için mukarrer olan ka"' dökül 
mesinden içtinap et-mek maksadile 
tedbir ittihaz eylcmı:sini Cemiyeti 
akvam mecikıindcn tailcp ederek 
sôrlenıe nihayet vennistir. 

Japon murahhası ne digor? 
Japon ırıiimessili M. Sato, Chang 

hai' ı lıoınbardıman etmi§ ve bazı 
masumların ölümüne ııcbebiyet ver
miş olan Japon tayyarelninin bu 
teessüfe şay;uı olan yanl.I§lığmdan 
dolayı teessürlrrini izhar ettikten 
llOIU"ll, Çiıı heyeti tarafmdaıı. Yeril
miş olan izahatin b<ozı noktalarına 
işaret eylemiştir. 

yen gözü yoktur. 
Eğer Japonya, bu araziyi ilhak 

etmek arzu etmiş <>!saydı bunu 
Rus-Japon harbinden sorua yapar
dı. 
Japonyanın isted.iği Mançıuride a 

çık kapı siyasetine riayet odilecek 
ve inti?am dahilinde çalışılabilecek 
bir faaliyet sahası muhafaza etmek 
tir. 

Japon miime••ili, Cemiyeti ak
vamın Çin 1Lı.ritasında:1 h::.ri-ci ;Mo.n 
golistan'ın silinır.~sine lmrşı hiçbir 
güna protestoda bulunmamış oldu
ğumı ve bu memleketi Sovyetler 
hiçbir protestoya maruz kalmadan 
ilhek etmişlerdir. 

M. ato demistir ki: bizi ittilıam 
etmi:den evveı' Cemiyeti Akvam.ta
rihini, bu noktası ile mcşğul oJ.-nalr 
idL 

Şanghay hakkında M. Sato, Ja
,ponyanm bir noktayi yani kendisi
ni müdafaa eylemeği istihdaf et
miş olduğunu söylemiştiıu. Bu he
def elde edilir edilmez Japonya çc 
iklecck ve -mahaliiııdc yapılank 
bir itilaftM\ onra men~fiini hita· 
raf kuvvetlere tc'Xli cy1iycı;chir. 

Harp ilô.n edifrc:k mi? 
TOKİO, 20. A. il.. - Maıtbu <.. n 

istihbaratına göre haTblye nazırı, 
dünkü kabine içtimarnda arkada~a
rına 19 wıca Çin orôısuna Tchang 
Kai Clıek kuvvetlerinden takviye 
kıtaatı gönderilmesi dolayisile 
Changhaida vu.i}"'tin vahim bir 
::nahiyet ilttis;op etmesi tehlikesi 
me~u1 oJ.duğur.dan bahseylemi§tir. 

Nazır.J.ar, vaziyetin harp ilanını 
.zaruri kılacak bir şeikl almasına 
mani olmak için mümkün olan her 
ıcyi yapmak hıı.susı:ında hemfil<ir 
dirlrr. 

]opon taarrıızu Woosuna' a 
miiut1eccilu!ir 

ŞANGHAY, 20. A. A. - Japon 
kuvvetleri, tayyarelerin , tant;:lara:ı 
ve torpito muhripkri tarafınd:ın eıı 
daht edilen topların himayesi al
tında Kiangouanda bugün öğleden 
sonra ileri harekatına ba~l.amıştrr. 

Bu kuvvetler Voo•ung üzeri'lle 
taarruz etmel:tedir. Çinliler. ,,µd<let 
1i bir mukavemet gösteriyorlar. 

ıMümaileyh, japon.ların dümdüm 
kurşunu ve zehirli obihıler kullan· Japonya altimatoma 
mı; oldukları iddiasmı reddetmiş- TOKİO, 20. A. A.- Japon nhi-
tir. matomunım tevdiine müterafik olan 

M. Sato, J<ıp<ınlarıo mutaurız ol ahval ve şerait dün resmen izah e
dukları iddiasını ıla kabul etmemiş dilmiştir. 
tir. Mümai!eyh demi tir ki: Ja- Jer.eral Tashiro. evvelki gün 19 
ponya m«elesinin bidayetiıı.dezı,. uncu Çin ordU<KJ kıımandanma soo 
beri teb'asmın hayat ve menafini bir ihtarname göndermiştir. 
müdafaa etmekten başka birşey is- Çin11ler, hemen ve ..,,rih bir &Uiet 
tcmemİ§tİ1'. te cevap vermemi~rdir, ÇinJiler, 

Japonya, bugihi Hratkarane ha- hemen geri çeltihnenin mevzuu bah 
reketler icrasına mecbur kalma- solmadığını yalur.z tedrici bir çekil 
mal< için bütün mesaisini sarfeyle- meni<t derpiş olunabileceğini söy-
ırıiştir. Jemiş.l<:rdir. 
Yapmış olduğu teklifler, hiçbir Jap<ınl.ar, saat 20 ye kadar sarih 

zaman kabul edilmemiştir . bir cevap beklemişlerse de intizar-
Nazik an, hulul eylemiştir. Eğer lan bosa çıkmıştır. 

tah~ffüz tedbirleri ittllıaz etmek Çinli!cr, takriben cevap vennele
mukte:ıi ise b.ınları bugiir.den ev- ri iktiza eden daikkada Japon mev 
vel yz.pmak icap ederdi. zikrine karı;ı ateş açmışlardır. 

'!,• Sato, bundan sonra Çin-Japon İşte o•aman Japon konııolos je-
ihtil•il haltkır..cla uzun Uahat ver- nerali Murai, Changhai belediye 
n.is. ve ihtilafın men~elerini teşrih reisine, J<>poo askeri erkanı da 19 
eylemiştir. uncu orrlu kumandanına zikri geçen 

Umumi mutalea, fimdild f.ena.lık- ultimatamu vc.nnişlerdir. 
tar, Cemiyeti akvam mi9ak.ııım yal- Göf!üs göğüse muharebe 
ruz tensik edilmiş olan, teşkilatı 
mevcut bulunan hükUrnetlere tat- ŞANGHA Y, 20. A. A. - Ja,pon 
bik edilmekte olduğu merkezin.de- umumi karargfilu Kiang Van köyü 
dir. Çin ise teşkilatı olmıyan. ten- ile istasyor.unun Çinlilerd<n istir
&ik edilmemiş bu4ınan bir m<m'e- clat edildiğini bildinnektedir. Bu 
kettir. 10 seneden fazla bir zaman- köyün civannda göğüş göğüse kan
danberi dahili lıaqıler içindedir. lı bir müsademe vuku bı.tlınakta
Orada karga.'l8lık ve anaJ'lİ. her şe- dır. İki tarafın da ağır zayiata uğ-
ye lıiıkimdir. 

1 

radığı söylenmektedir. 
Japonya, başka <l vlet.Lere karşı Ne Japonlar ne de Çinliler 

her halde bu suretle haı-eket et-
mezdi. Çin, Cemiyeti ak"'3ma ka- henüz ilerleyemedilel' 
bul edi ldiği r.ıman zahiri bir teş ŞANGHA Y, 20. A. A. - Şimdiye 

ŞHANGHA Y, 20. A.A. Bugün 
.sabahleyin ve öğleden aonra beyne! 
mikl mıntakaya bir takım Çin öbüs 
!eri düşmüştür. Fakat §İmdiye ka
dar ecnebiler arasm.da \clefat vuku 
bulmuş olduğuna dair haber yok
tuı. 3 Çinlinin ölüm derecesinde ya 
ral ı olduğu söyleniyor. 

Amerikan bahriye silfilıcndazları
nın bulunmakta olduğu Souteh'ou 
okywnın .:enup sahili11deki kain bir 
,pamuk iplikhanesine bir takım mer 
miler düşmil!?tÜr. 

Tckfat yoktur. 
Muhasamat başlar başlamaz a

hali bu körfezin cenubundaki ara
ziyi tahliye edecektir. 

Bütiin ;;(in mülteciler dalgası İn
giliz!.,rle Amerikalıların kontrölü 
altı!ld• bulur,"113kta olzn beynelmi -
Jel mıntakaya doğru teveccüh et
mi 'j bulnmıyordu. 

ingi!terede endişe v• istirap 
• 

LONDRA, 20. . A. - Şanghay-
da başlamış olan apon taarruzu, 
İngiliz r esmi mahjfilini son derece 
m,-şgul etmctkedir. 

·Da :.y Herald, yazıyor: 
.. Çin. Japon ihtilafının vahameti 

dola.>"isil ckabine, hafta tatili esna
sında daimi surette içtima edecek 
ve vaziyetin istiJzam edeceği ted
birleri ittihaz eyliyeeek olan bir 
meclin ihdasına karar vermiştir. 

Amirallik dairesi ile harbiye ne
zareti büroları da hafta tatili csna-
41ında a'<ı k kalacaktır. 

Çin ohiislerile telef olan 
lngilizler 

ŞANGHAİ, 20. A.A.- Çin obüs
leri ile telef olan iki İngiliz bahri
yelitıinin gömülme merasimi, muha
rebenin son derece ~iddetle dev~ 
.:tmdttc olduğu bir sıra.da icra e
dilmiııtir. 

1500 ikşiı:k!n mürel<.kep bir alay, 
büyük iini formalarını giy.imiş <>lan 
İngiliz olaısoloalıan'!si ernıu ve 
memurl&rı, Fransa, İngiliz vıe ltaJ
yan gönüllüleri heyetleri ve bey
nr lmilcl mmtaka erkanından bir
çoğu, conaz,,lcri takip ediyordu. 

Japoııgtı'nzn Cewigrli 
akvama cevabı 

TOKİO, 20. A. A. - Jaıponyarun 
Cemiyeti 2kvama vereceği cevap ya 
nn gönderikccktir. 

Bu cevap, yekdiğerinden ayn iki 
vesikayi tde<:ek olup biri nı«lhı 
resine hitap edecek ve Cemiyeti ak 
vanı mektubundan maJQmat alıze 
dilnıiş olduğuı:ııu beyan, diğeri ise 
müracaatnameye imzalarım koymuş 
olan memlel::ctlerin her birine ait 
bir l:ıeyannaıueyi ihtiva eyliyecek 
tir. 

Bu ves.ikala.rın birincisinde To
kio hükfımeti, 12 ler komitesi ta
rafın.dan gönderilmiş olan ruıtanm 
t~kil etınelrte okl.uğıt itratsızlığa 
reisin nazari dikkatini celbedocelr 
ve bu vesikanın bir nüshasının im
za .ıahibi olan 12 devlete g~'ndcriJ
meai.ni istiytcektir. 

Vapıırcıılar ne düşünüyorltll' 

Dijier taraftan huouıi Vapurcu
lar anısında teşkili mc..zuu bahiı tir 
ket fikrinin naoıl karıılanclığını ım. 
lamak için tetna$larda bulunduk. 
Vapurcular, bu mesele haklmıda a
ralarında ııörüterek anlatmak Te 
ayni battı hareketi takip etmek mak 
saclile Ç&l'f&Dlba ııünü Vapurcular 
Birliğinde umumi bir içtima yapmı
ya karar venni~lerdir. Kendiıile gö
rüten bir muharririınize, Saclıkzade 
Fehmi B. demiıtir ki: 
"- Henüz tetkili mevzuu bahis 

ıirkete dair vazıh malumat olmadı
ğından bu huıuıta sarih bir fikir ~ 
clinmedik. Şirkete Seyrisefain'in me
benioi de i tha) edilecek mi, bilıniyo
ruz. Tabii bizim de oöyliyecekleri
miz vardır. Meseli, % S, hiuenin 
hwuoi vapurculara tefn1rini iıtiycbi 
liriz. Bu kadar sermayemiz olmasa 
bile, bize ait % 5, hiaoe aenetlerini 
farkı ödeyinciye kadar hülr.Umete te
minat olarak birakmamm da müm
kün olabilir. Bunlar İç.İn çarıamba 
günü toplanarak kat'i noktai nazarı
mızı teıbit edeceğiz." 

Vapurcu/arın daoası 

Diğer taraftan, rüıunıatça 340 
senesinden evvel Türkler tarafından 

oatın ıılınııııı olan • ; la içia -
lllpleriaden iot.. aiimrik ._. 
meselesinde dqiıildik yokı... Ba 
huouota Vapurcuların açtıktan dava 
yarın aabeJı 5 İnci Hukuk ınahkeme
ainde rüyet edilec:elrtir. V apurculara 
bu rüsumu teoviye etmeleri için v~ 
rilen bir ay ırriilılet bitmelı: 6nre al
duğu...ı..., "" -.elede 
kanllllİ harelııet eılea ve -da ....._ 
kemelik it &ÜI ·,u GülWiik W... 
Teıi, mevzu. belüa rüaU911.D taluili 
emval kanununa tev.fikan. tıılııiline 

hazm.nn.ıtır. 
a- t ;,ı · h alikaclar ı.;.. 

zat ~tir ki: 
·•- Hükuınet, memleket iktıoadl

yatını tanziın İçin ithalat ticaretini 
tahdit etıniıtir. Deaiz ticareti de 11-

kı bir kontrola ve cezri talimata ihti 
yaç göoteriyor. 

Bugün hasusi bir npurun Trab
zon'dan lstanbul'a kaç günde ııelece 
ğiai bilmek mümkün olamıyor. Çün
kü Trabzon'da iken hanııi iıkelelere 
tlğn; iw iddia eden bir vapur, 
yolda Jıoatka iskelelerde yük olduğu
•u ı..ber alınca, tarifesinde yokken 
oralara da uğraınaktadır. Vapurcu
ı..., 1 ·uııi alan vergileri verındrte 
teallil p.tereceklerine seyrÜleferle
rinde intizam temin ederek balkın 
emnİyetİllİ lııazansalar, claha fazla 
yolca ve tlf}'a bulmak imkanım elde 
eder. Bu ye bu ouretle vermek iote
mecfilderi verııiden daha çoğunu ka. 
zaııwlıır." ____ , _____ ,_·-···--
davet etmiıtir. İkinci ~yannameye gelince 

Çin'in vaziyeti hakkında tasrihatta 
bulunacaktrr. 

ittihaz edilen bu karar, Ceıniyeti 
Akvam mccli•ini, ıulhün muhafaza.. 
sına ait tedbirlerini takip eylenıek

Cemigeti akvam ic!imtıları- ten menetmeyecektir. 

nı tatil ediyor Aksagı şark'taki geni devlet 
CENEVRE, 20 A.A. - Cemiye- MOUKDEN, 20 A.A. - 20 ıu-

ti Akvam Meclisi, Çin ve Japon mü- bat tarihinden Mluıçuri ve Monııoliı 
rahhaılannı dinledikten sonra, misa-
kın ıs inci maddesi ahkamına tevfi... tan' dan müteıekkil müstakil yeni bir 

de.Jet tetlril edilmit olduğu reımen 
ken Meclisin, Çin ve Jaı>ı>n ihtilafı- ilan edilecektir. 
na ıttıla ham etmiı olduğuna dair 
bulunan kararı tasvip v& kabul et- Joponga'da intihtıbat 
mi,tir. 

Mecfüin gelecek içtimaı önümüz TOKJO, 20 A.A. - 1925 senesin 
deki mart'rn 3 üncü günü yapılacak de umumi intihabat usulünün tesi
tır. Cemiyeti Akvam Meclisi, Çin ve sinden beri üçüncü defa olarak bu
Japon h'ikumetlerini, Ceıniycti Ak- gün Japonya'da umumi intihabat ic
vam meclic:inin kendileri arasında çı ra edilecektir. 
kan ihtilafa ait ıef>,,plcrin ve bunla- Seiyukai fırkasının 24 azası ile 
'•' da.i.ı· olan vesaiki müspitcnin tet Minscito fırkasınd.iın 12 a7.a rakipsiz 

Almanyanın, en ziy11de müs,...de
ye rn=har millet pnnaibinden vaz
gesınemckle beraber, Almanya ile 
ticaret muahedesi aktetmenıiş olan 
devletlere tatbik edil:cek azami bir 

ı. 

k'lata malik ·İdi, fakat variyet pek kadar ne japonlar ne de Çinliler i
az so ra değşti . Çin • nerallcri Pıir 1 r v=·mişl rdir. J . cm v><alıla-

' ~· • ., . ''---"•en ıı&nT --- • Acel ce'le yanıa 
Elbet ııne '"'"'"'' haımda etti. 
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0 
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!imlattı ar. 
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Spor 

Temcit pilavı 
Cim Londos 

--

Burhaneddin Bey son cevaba 
da cevap veriyor 

Eıref Şefik Beye, 
Kanaatiniz benim Cim Lon

doa meselesinde size mağ)Gp ol 
duğum ıeklinde ise bunu değiı 
tirmeye lüzum görmem. Yal. 
ruz etrafımızda bulunanlar bu 
münakqada her ikimizin de 
mevkiini elbette takdir eder. 
Ben bu iti onlara bırakıyorum. 
Siz: 

- Ben ıeni ıahaiyat 'Yidi
sinde yendim.. diye bağıra du
runuz! .• Bundan bana hiç bir 
zarar gelmez.. Size kir gelir 

. ., o b"l ' mı.. nu ı mem .• 

Çatacağım adamı ıyı seç
mem hakkında bana verdiğinız 
nasihate teşekkür ederim. Lü
zumu oluna bu tavsiyenizden 
istifade edeceğim ... Siz de eğer 
bu münakafadan kendi hisseni 
ze bir ıeyler öğrendinizse -Bu 
nu tabii siz bilirsiniz- o ciheti 
bademaki münakaplannızda 
tabii göz önünden kaçırmazsı
nız.. Hele unutmazsınız ki; si. 
zin yakanızı bıraksa idim, bu 
son yazınızdaki guya fenni ce
vabı bile vermiyecektiniız. 

Azizim. •. 
Siz bir müstantik tavrile ba. 

na sual soracak vaziyette değil 
siniz.. Ben, bana kartı yazdı
ğınız ilk yazınızdaki sözlerinizi 
cerhedip size bazı teklifler yap 
tnn •. Nizamnameler gösterdim. 
Ve bundan evvelki yazımda da 
size ıorduğum sualleri ve arzet 
tiğim tezleri numara ile sırala. 
dım. Siz bunlara cevap veremi. 
yor ve bana bu aczinizi kapat. 
mak için çince sualler soruyor
sunuz~ Bu suallerin cevabım 
ıiz benim sözlerime cevap verir 
ken kendinizden alacakaımz .• 

Ben tayin ettiğim mfuıakata is
tikametini· değittirmem. Görü
yorum iri; siz münaka9a baham 
de acemisiniz... Muttud ka
çamak anyonunuz.. Ben bu it
lerde tecrübe dideyim.. Maksa
dı kaybetmem ve ettirmem .• 

Hiıliıa: 
1 - (Cim Londoı) un film

lerini bir komisyon görsün mü? 
2 - Beynelmilel ııüret ni

zamnamesinden memnu oyun. 
lar diye naklettiğim §eyler doğ 
ru mu?. 

3 - Güreş spor değildir de
mif tiniz .. Dediniz mi?. Deme.. 
diniz mi? Dedinizse nedenntim
di bunula sıkı fıla mqgul olu
yorsunuz?. 

4 - Beynelmilel profesyo
nel şampiyonluğunu tertip e
den bir beynelmilel profe&yo
nel federasyon var mı?. Yoksa 
bu unvanları kim veriyor?. 

5 - Profesyoneller tike 
yapamazlar Dil? 

lıte hülasası bu .• Bunlara ce 
vap vermeliydiniz. Hiç değilse 
yerde yatan benim gibi bir bok
söre merhamet edip bunu yap
malıydınız. Y apmadmız. Artık 
ben bu eevabı sizden icra daire.. 
si vaaıtasile alamam ki; .• 

Dediğim gibi siz bu esassız 
ve kıymetsiz (Cim Londoı) da 
vasmda kendi galebenize kani 
iseniz ne mutlu! Bana gelince; 
spordaki 25 senelik mesai haya 
tımda sizi.n gibi hasımlarla a
dedini hatırlayamıyacak kadar 
çok kartılaştığmı için bu bana 
ancak mesela pilav yemek ka
dar tabii geldi. Şu şartla ki fe.. 
na pitmİJ bir pilav. 

Burhanettin 

Halkevleri için taşrada 
yapılan mera.sim 

Her yerde ayni heyecan, 
ve samimiyet vardı 

alaka 

ÇANAKKALE, 20 (Huouoi) 1 f"lllllt Halkevi açılma Wl11811ı:ıi aoo 
Vıllyetimiz Halkevinin 19 tubat 1 derece samimi n parLılı. oh ;tw. 
cama ırünü havanın çok soğuk olna Halk tarihi Alaedclin teP'·'w ete. 
ama raimen umum halkımızın itti- iindeki ııeniı meydanlıkta toplıoD. 
rakile çok samimi Ye heyecıuolı bir mııtır. Merasim açık haHda yapd
ıelıilde açılma merasimi yapdmlflır. Wf, heyecanlı nutuklar irat edilınit
Meraıim iotiklil mar,ı ile llatlamııtt tir. Müteakiben Halkevi olaralı İh· 
mitealoben Cümburiyet ....ı. aöylea zar edilen binaya ıicliJmittir. 
..q ve cümhuriyeti temsil ..... - ,,. "' ,,_ 
lı ltir levha ııöıterilmi4tir. Halk le- o· be'-'.. E k" h' y 

H..ıı...;... JY&rl ...-, ı ııe ır, an ve 
rinin açılmaaındaki gaye 1) · z li' ele .ıe Halkevleri ,,...lalr .._. 
girenler namına söylenen hi+.' ' 
hararetle alkıılanmı§tır. Halle sici- nsimle açıılmııtır. 
ne büyük alaka ııösta ·ı 1 h ıli • 

Digarıhelcirü Yeni bir 
Şekil! 

DIY ARIBEKIJt. 20 (H-U) -
Dün ıehrimizde H.u.e...üoiıa ~ 
meruimi revı.ti.de tezalııarat .,. ı.. 
yecanla J'11pKda. Mer 1 • N lıaıtta bi-

bank••nıa yem rinci umumi miifettit ,._.. Tali Sanawi 
Beyefaıdi ......... lsaWe bilİİılwm ~. 

bir tekil 
verilmek isteniyor 

· Mil,.,. - ' L.:-: • memunn Ye 1 w-. if-
tira!< ....... bi.a t • 1 • • 1 1 •• 
Saat ... İltildiıl ~ ... ... Çll-
lındı ,. Wtüa t . m Mıwf J 
tqamıi eoliWi. M-· 11 ril ol 

,. • • ~ .... ....::.....1 
meı euwww- •-
bir camlı tablo ıı" · 1 ıli. ıs... -..li 
Faiz B. ı-ıfmda açıılıı.m _... i.llt 
ve kalmoi -"- - 1" i F..,..ı.. 
lah Saat...., muaıllim ...... ...,.... 
tarafından lıirer ...... ,... .,._ ... 
dildi. Aaayq miidirii Şiiri Be.,. 
Hallııninin talimar • • ~ 
rak,esu hedefini ... ; • ' · • -ıs 
sat ve çalıtma t.-zı-iai t• ı= • lıir 

ifade ile izah etti. B b - -

zeteci T absin Cahit B. ı.nıfmol.. 
Halkerinde çalıtac:alıla- lıir 
hitabe oöylendi. S- ol.nılıı 1 bıp-
cu Bıuıri B. tarafmclaa öıa tiirlrçe di
limizle yazdmıı eaki t8rk tas 1 i-e 
ait Diyanbekiri aJ<L ' edea ı.ir 
perdelik tarihi bir piyes '-İl edil
eli. Vali Faiz Beyin riyaMi .ıt:mcı. 
çalııan Halkevi ihzmri lromİtelİllİ ha
zırlaclıiı bu meraoiın proC- çok 
büyük takdirlerle karııiaDclL. Diyan
bekir lsalkı üzerinde o bdoo- daiıı 
teıiibıraktı ki, daha evin açılmu
dan eTYel yüz ve açrlm••ını mütea
kip yüzü mütecaviz aza laıyt 
muıtur. idare beyeti İll bir haf 
ta sonra yapılacaktır. Aza kaydına 
devam olunmaktadır. 

CAHlT 

llıbut Velıileti I_.. --..i _.. 
w ..... il.ti,_ ......... 
lıılda ........... - t - ilıl·; 4 
........ 1 1 , 1 3 içim lıir.,,,,,... 

Kreıı1 ı ı .. _ -~ - n a 
ar ..... ·2tir. 

Mcu- 5-ri ve M * ..._ kut .. ,.... t 1 , _____ .... 

Sınai K-'i B ' telılimi ' h 
tır. lh:but s k" '=ti ... lıir 
proje ı.. ' ;ba. 

Tariki -:ri h ' iatifaı 
de ecloa laza -...attaa ,.... ... ,_, 
mülle n' =ak resim ..._ 
mi Ymi.clıltı ·'·=lrtrr. 

Alchj me'· w•e w ._ 
ı....diadeıı.ı-ı.ı.2 ...... 

yelli fClıli 1 f -

lktıaat ~ tilıi lıir ; 5 iJı• 
ti twah.Jen --. 
eektir. 

Berlin ve F rankfort 
borsaları 

BERLlN, 20 A.A - Bertiıo n 
Frankfort eoham bonalan, bu ay 
25 inde tekrar açılacaktır. 

Rami tescil muamcıleleri 7Çll 
ımyacak ve ..cteJi muau1teleltı e ma. 
saad edilmiyectktir. 



Tarihi Tefrika: 56 

Sabatay Zevi 
Nalcleıle111 R. N. 

Sabatag sonra bir yenilik 
daha ileriye sürdü 

On yedi temmuzda bütün yahudileı 
oruç tutacaklardı 

"Mesih,, in doğduğu tarihe katini celbederek sükUn ve asa 
müaadif olan bugünde bütün yişin bozulmasına meydan ve
yahudiler Tevrat okuyacaklar, rilmemeaini söyledi. Fakat Y~ 
Sabatay Zevinin tertip ettiği hudi cemaatinin ileri gelenlen 
bir takım dualan okuyacaklar haddizatında ne yapabilirler
dı. Her halde bütün yahudiler eli?. Ellerinden gele~ bir şey 
o gün şen ve mes'ut göriinecek var mıydı? .. Nihayet bızzat Sa 
lerdi. batay Zeviye müracaa~ ~arar 

Sabatay Zevi. bu suretle ea- verildi. Yahudi cemaatının er
ki ~'aneye bir keı-e daha mu- kanı Sabatay Zeviye müracaat 
halefet ediyordu. Yahudilerin ederek, Suriye! !•minde~i .. bu 
mukaddea bildikleri bir günde :nııecnunun harekatının onune 
neı'eli ve mes'ut bulunnala- gecilıneaini ıöylediler. 
rına bilhassa lüzum görüyor- ·"Mesih,, te mecnun ya~hudi 
du. Bu, yaşamak zevkinin, ya yi çağırdı. K~disine n-~'h ·~ 
tamak saadetinin takdir edilme etti. Suriyel ıtaat edecegı a 
sıni anlatmak içindi. kmda teminat verdi. 

Nitekim bu münaıebetle Ancak ıuruı kaydedilme-
lstaııbulda yapdan ıenlikler o den geçilemez: "Mesih,. ile mec 
zamana kadar emsali görülme- nun araıındaki mülakat pek hu 
mit bir dereceye çıktı. susi olmuı, onlar konuşurken 

Primo tarafından verilen ta orada kimse bulunma~ıştır._ 
limata harfiyen riayet edildi. Suriye! dendiği gibi bır deh 
Sabatay Zevi her halde muıevi miydi? .. Sabatay ona ne söyle 
dininin ahkamında büyük deği mişti? .. Muhakkak olan bir şey 
şiklikler yapacaktı. Bunda kim varsa o da, Sabatay ile görü~e 
ıe tüphe etmiyordu. rek kendisine teminat vennış 

Bu husuıta lzmirdeki dost· olmasına rağmen, deli yahudi
lanndan birine yazdığı mektup nin çok geçmeden yine sokak
ta temas ettiği noktalar esasen lan dolaşarak kurtuluı günü. 
herkesçe iyi bir surette karşılan nün geldiğini • herkesin günah 
mqb. Sabatay'in ileri sürdüğü !arına tövbe etmesin ~azım ~el 
bir yenilik daha vardı ki diğer diğini söylemekte geçıkmemış-
lerinden e!hemmiyetçe af ağı kal tir!. . • 
mıyordu. Sabatay Zevioin lz- Sabatay Zevinin samımı su 
mirde bir yerde gömülü olan ı·ette taraftan olanlar pek çok
anaaınm mezarmı gidip ziyaret tu. Buna şüphe yo~u.. Ancak 
eden bir yahudi tıpkı Kudüse "Mesib hakkında ızhar etme. 
kadar giderek yabudiliğin mu. nıekle "raber az çok kalplerin 
kaddes mabedini ziyaret etmiş de 1üphe1i olanlar da yine ken 
gibi oluyordu!. Sabatay bu su di taraftarlan arasında yok de
retle anasının mezannı bütün ğildi. Sabatay .~ ~yd·J?~·~1 
yahudilerce ziyaret edilen mu beklenen "Mesı " mı ı. • ı • 
kadcles bir makam haline getir- hasaa Sabatay'm böyle aıahpuı 
di ! bulunduğu yerde bir saray ha. 

. Sonra Sabatay diğer bir ye yatı ıü~ g~ geçinnes~. pe~ 
nilik daha ileri sUrdü. Kaç a- te hot görulınuyordu. Çunku 
sır evvel Kudüate yahudi salta bmıun bir nihayeti olmak la
natmm inkırazı ve Kudüste zımdı. "Mesih., ne zamana ka. 
ıukutu 11ldönümüne tesadüf dar böyle hareketsiz kalacak. 
eti r:ı 

00 
yedi temmuzda her ııe tı? .. Her halde kat'i bir hare. 

ket zamanı gelmişti. Sabatay. 
ne Jahudiler oruç tutacaklar- larch 
d 

dan bunu bekliyor • 
L h 

Sabatay böyle bir mateme lıte içlerinde "Meıib,, ak-
ve oruca lüzum görüyordu. kmda böyle bir takım düşünce 
T-uzun yirmi üçüncü günü ler bealiyenler de mevcut le. 
bayram yapılmutn1 bildirdi. reddüt ve tüpheyi büsbülıld 
Bu bayram ilk defa 1666 ııene- yıkarak onların nazarında Sa· 
si temmuzunun 26 ıncı günü batay Zevinin kuvvı;ıt. ve mev
tes'it edilmit oldu. O gün Ge kiini yükseltmek ıçın Natan 
liboluda dört bin yahudi top- Gazati çare bulmakta gecikme. 
landı. Hafta ortası olmasına di. Natan Gazali istikbalde o
rağmen "Mesih,, in emrettiği lacak vekayii çok evvelden ha-
26 temmuz günü tıpkı mukad- ber vemııekle meşhur olduğu 
d~ bir cumartesi gibi te.'it e- cihetle onun söylediği bir ıöz, 
dildi. yazdığı bir satır büyük bir e-

Carip hidiaeler ekaik olmu hemmiyetle karşılanıyordu. 
yordu: Sabatay Zevi kendi ta- Nalan Gazatiden Sabatay 
raftarlannca bu kadar iman ve Zeviye bir mektup gelmişti. Bu 
itimat ile kaqılaruyor, her de- mektupta meşhur yahudi kahi
diği biç bir itiraza uğramıya. ni 0 aene çıkmadan evvel pek 
rak yerine getiriliyordu. Fakat mühim bir takım hadiseler ola 
keyfiyet, bundan ibaret değil- cağını yazıyor, sene bitme
di. Esasen yahudi olmayanlar den evvel Sabatay Zevinin tac 
arasında daSabatay Zevinindün giyeceği tepşir ediliyordu. Bu 
yanın sonunda zuhur edecek mektup çabuk du~~~'.. Na~.an 
"Meııih., olduğunu söyleyen Gazalinin kehanetı butun dun
ve bımu ilin edenler yok değil. ya yahudiliğine yayılıyordu .. 
di. Meseli bu sıralarda lıtan- Sabatay Zevi de Nalan Gazalı 
bulda bir derviıten bahıedili. nin haber vermiş olduğu bu 
yordu. Bu dervi9, Sabatay Ze. mühim vakayie hazırlırnmak. i
vinin Mesih olduğunu iddra e- çin ileriye doğru birkaç mühım 
derek herkese bunu söylüyor. adım a.tmak lazım geldiğine 
du. Dervif nihayet mecnun di karar vardi. Sabatay Venedik, 
ye timarbaneye kapatıldı İse Legbom ve Amıterdam şehir
de orada da bu iddiasından vaz !erine gönderilmek üzere üç el. 
geçmediği görülmüş, ıonra tek çi intihap etti. "Mesih,. in el. 
rar timarhaneden çıkarılarak çileri tam yola çıkacakları sıra 
serbest serbest bunu yapmağa da Primo buna mani olmuştur. 
devam etmişti. Sonra diğer bir "Mesih., in bu hususi katibi 
mecnundan daha bahsediliyor· her halde ona hizmet edenle
du. Bu adam bir yabudi idi. rin en akıllısı olduğuna füphe 
Sokak ıokak gezerek sar'aıı edilmemeli! .. 
tutmllf gibi bir halde kurtulut Sabatay hakkında filphe iz. 
gününün artık geldiğini söyliye bar etmek, "Mesih,, ten tika
rek duruyordu. yet etmek mukabelesine kal. 

Herkesin günablanna tövbe maktan çok uzaktı. Eski za
etmesi liizım geldiğini aöylüyen manlar artık geçmişti. Meseli 
bu mecnunun sözleri her yahu lstanbulda maruf bir yabudi 
dinhı heceyan içinde bulunduğu bu tıralarda Sadrazama müra
höyle bir zamanda tesirsiz kal caatla "Mesih,. hareketine ta. 
ınıyordu. Arkaıma birçok kim raflar olmadığını söylemitti. 
seler takılan bu mecnun yahu- Bunu haber alan yabudiler 
di mühim bir phsiyet olmut- hemen bu adamın aleyhinde 
tu, Mesele nrhayet Sadrazamın ittifak ederek mahkeme huzu
ınüdahalesine kadar vardı. Çün runa çıkmıtlar ve bu maruf ya 
kii bir takım gürültülü hadise- budinin devlete cinayet ettiği 
ler de olmuştu. ni yeınin etmek suretile iddia 

Sd ·ıen1·1 a ruam yahudi cemaati- etmış ır .•• 
nin ileri gelenlerinin nazan dik (Devamı var) 

Poliste 

Yangın 
Tahkikah 

----
Yanan çocuğun dün 

cesedi bulundu "' 
Abaray'cla Cümhuriyet cadd ... 

tinde geçen akf81D Salim Bey apart 
marn ile beraber altı yaıında Kemal 
iııminde bir çocuğun da ateıler iı;İn· 
de kalarak diri diri yandığını yazmıı 
tık. 

Enkaz içinde yapılan taharriyat• 
ta Kemalin yanık cesedi bulunmut· 
lur Tahkikata devam edilmektedir. 

Zimmetine para 
geçirmiş 

Edip efendi isminde biriıi zabıta 
tanıfından yakalarumşbr. Bu falı11 
Kiliı'te :ı:immetine para geçirmekle 
maznundur. Kiliıe gönderilecektir: 

Kavga ve cerh 
Tophanede Mustafa ile Şefik ku 

p etmiıler ve Şefik piçakla Musta
fayı ağır ıurette yaralanuıtır. 

Esrarkeşler 

Beyazıt' ta Makbule iaminde bir 
kadının bekar erkekleri evinde toplı 
yarak kabakla esrar çektikleri zabıta 
tarafmdan haber alınmqtır. 

Buraşı aranmıt ve Makbule de 
dahil olduğu halde esraı-keıler cür
mü methut halinde yakalanmıfbr. 

Ava giderken ölüm 
Beykoz'da Hakkı Bey isminde bi 

risi arkadaşları ile ava gi
derken Beykoz çayırında Ceıniıın 
kahvesinde dinlenmek üzere otur
mutlardır. Hakkı Beye burada fena. 
lık gelmit ve bir kaç dak:ka içinde 
kalp sektesinden ölmüş<'-ir. 

Ran1i Lırsızlan 

.-:; 

~'-•~l ___ s_ıh_h_a_t~iş~ıe_r_i __ ~J_•_.I 
inek sütü ile çocuk beslenmesi 
~an evvelki makalelerimde hangi &ebepler dolaymile ço

cugu ınek si.itil ile beslemeğe mecbur tkalmıdığıru V'C inek sütü 
ile çocuğun nasıl besıemnesini izah ettim. . · 

Bugün de çocuklara verilecek sütün miktarı ile, hangi ay
larda ne gibi mamalar verihnesini kaydedeceğim. 

Çocuğa oerilecek inek sütü miktarı 
Bu hususu kolaylrk olsun diye •bir cetvel tarzında izah et

meyi münasip gördüm. 
. Bu cetvel, çocuğun her ayma göre verilmesi lazım gelen 

mıktan ve süt saatkrini gösteTdiği giıbi verilecek mama ayla
rını ve mamaiaı:m cinsini de gösterir. Bu cetveldeki gösterilen 
raaıkrnlar gıram fuerinedir. 

.. Çocuğa doğduğundan itibaren altı saat gıda verilmez. Bu 
muddet zarfında çocuğun layı-kile mide ifrazatmın rnid<:ye dol· 
masına zaman ataldığı gibi ayni zamaında çocuk doğum esna
sında rahimde ytitmıiş olduğu suyu da kısmen llaısmak ve kıs
men ba~ırsaklarma geçerek midesi boşalır "'e midenin terniz
lenmesıne va'kıt kalrr. Eğer doğar doğmaz süt verilirse midesi 
bozu1ur. Kusar ve sancılanır. 

Her hanede gösterilen süt mıktarı doğduğundan beşinci 
ayına kadaır yarısı süt, yansı pirinç suyu olacaık:, beşinci aym
dan altıncı ayına kada.t' iki kısım süt ıbir dosım pirinç suyu ola
cak altıncı ayından itibaren diğer mütebaki aylarda saf süt ola
caktır. 

Q) ·-
~ >&Q"i .... 

Ankara-Istanbul 
Belgrat ----
Bu hatlar üzerinde de 

telefon 
muhaberesine başlandı 

İstanbul Ta Ankara ile Yugoslav
yanın Belgrat, Zağrep ve ljokliyıın. 
tehirleri anımda telefon muhaver ... 
sine dün Sofya • Belgrat devresi Ü· 
zerinden başlanmı§hr. Bu ıehirlerle 
adi mukilcmenin beher üc clakikulık 
mükiilemesi için lstanbuİ • Belgrat 
292, Ankara • Belır.·at 395, İstanbul 
• Zağrep 390, Ankara - Zağrep 493, 
lstanbul • ljildiyan 415, Ankara 1-
jokliyan 515 lnuuıtur. 

Bu hatlar üzerinde ıündilik yalnız 
adi muh•......., cereyan edecektir. --

-
TEKZiP 

(Son Posta garetesinin 15 
ŞUbat 932 tarihli niisbıaısmda 
( Esat Pa~a Toptani'nin varisi
ni kaçıracaklardı) scrlevhasilo 
bir frkra müııderiçtir. , 

Mezkilr fıkrada kaçınlaıca
ğı iddia olunan çocı.ik el'an altı 
yaşında buluna.o. oğlum Salih 
Viryonidir: Bu çocuk Merhum 
Esat Paşanın kızı, Pertev Ha
nmun kerimesi Suat Hanım
~ m.ütevellit yeğane malısu
IU ızdıvacımrı: olup Esat Pa
ı:ınw salifül'arz berıhayat ke· 
nıne ve lıafidelerile zevcesi 
mevcut iken oğlum Salilı~ mü 
şarünileyhc varis olamayaca
ğı aşiıkir olduğu gibi esasen 
Esat Paşanın Amavutluktaki 
emlaki kanunen müsadere edil ' 

Bir motör battı.. miş olduğu mezkw- tarihli 
nüshada münteşir vesika ile 

Diin limana gelen malümata na- sabit bulunmuş ve burada bir 
zaran geçen gece Mannaracla Tay- güna cmlik.i meıvcut buluıwna
yıırı bahri iuninde bir motör batmıt-tır. dığı gibi Esat Paşanm kerime-

lnebolulu Ahmet kaptana ait .. si Pertev Hanını tarafından 
lan bu m?tör odun yüklü olduğu Paşanın iıkinci zevcesi aleyhi
hal~e gehrken babnılfır. Nüfusça 1 ne Asliye Üçüncü Hukuk 
zayıat yoktur. - Ma:hkanesinde ikame edilen 

Mart l;stesi 
lıtanbul gümrüklerine mabıuı :r 

>-
ıu as.,, as u 111 
ili 111 

Gıda miktarı ile verileceih 
saatler 

~aı.g 
6'ıı :; 9 12 

10 
30 
40 
50 
60 
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15 
15 
30 
40 
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60 
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80 

18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

~rt kontenjanı dün lıtanbul giaı. 

22 
:~eri Baımüdürlüğüne bildirilmit-

20 Mart umumi kontenjanı üzerin-
30 de~ t"*!ik edilen lstanbul kontenja. 

milyonlUk davanın mahsulu 
hayal ıbuluınduğundan doıayi 
mahkemece reodedilmiş olma.
sına göre esasen velveleyi miı 
cip olacak ortada hiç bir mi· 
ras yoktur. 

1 inci gün doıfum 
2 " " 7 dafa "30 
3 7 -

,, " )J 40 
4 .... 7 50 
5 .... 1" 50 
6 7 .. ,, ,, ,, 70 
7 den 14 7 ,, 30 

ıü.oe kadar 

15 den 30 6 

30 
40 
50 
60 
70 
80 

100 

c gram 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

nı uzennde Başmüdiriyet tetkikat 
40 yapmaktadır. Mart kontenjanı lıtan 
50 bu~ Sirkeci ve Galata gümriiklerine 
60 taksim edilecektir. 

70 
80 

100 100 100 100 

Kars ihtisas müddei
umumiliği 

ıiine kadar u 

2 inci ay 6 
3 " 

110 
120 

100 

110 
120 

1 1 
MANİSA, 18 - 250 lira üc 

,,,,6,, 
Rami'de bayvan çalan bir ıebeke 

nin meydana Çlkarıldığtnı ve bir kı
ıım efradının yakalanarak adliyeye 't 
verildiğini yazmııtık, 

,, ,, 6 
'l 

130 130 

10 110 110 110 retle Karsta ihtisas mahkemesi 

8~::.?ü.,220 120 120 1 müddeiumumili.ğine tayin olu. 
ant!. muban.ı.; nan vilayetimiz müddeiumu. 

130 130 130 130 misi K.imil Beyin emri geldi. 
Bu miktar 

ıütle muhallebi 
,,_ı...ı. 

Mumaıleyh bu hafta içinde ye
ni memuriyetine gidece!<ctir. 

Binaenaleyh İstaııbula geli
şim, bura-0.a kalan ogıum i>ali· 
hi alrp validesinin uulunduğu 
Arnavutluğa götürmek mak
sadına milstenıt <rtup huna bir 
politika mahiyeti vemıdı: is
tenmesi bazı e§hasın çevirmek 
istediği intinka ve şarlatanbk 
tan i'.>a!:et olduğu ve me.ı!kfu
frkrada Arnavutluktan geldiği 
demıeyan olunan iki şabsın 
acizlerile Hacı namındaki hiz
metçim olup Zeko ismile yazıl 
ması galat olduğu ve hiç bir 
vaıkit Bolisçe ·ketalet altma a
lınmadığımızı arzıle hakikau 
halin bu merkezde bulunduğu 
ııun t.ekziıp ederim ef. 

Bu ıebekeden Zehra iıminden bir 
kadın da yakalanmı;ıbr. 

Yankesicilik 
5 )) ,, u ,, 

Fındıklı'da oturan Madam Biri). 6 
yan tramvayla Galntısaray önünden. 
geçerken içinde bin frank kıymetin 

.. .. 6 .. 

de altın saati bulunan elçantasının 
Kiznn tarafından aıırıldığını polise 
bildirmiştir. Tnhkikat yapılmakta. 
dır. 

Polise karşı gelenler 
Dün akşam Aıri ıinemacla gürül 

tü yapan ve poliı memurlanna ela 
hakaret eden Boğoı ve Artin yaka. 
lanmııtır. 

Akşehir hapishanesin 
de bir firar hadisesj 

. ... 
:r 

>-

7 inci ay 5 dafa 

8 inci ay 5 " 

9 inci ay 5 ,, 

10 inci ay 5 " 

11 inci ay 5 ., 

12 inci av 5 .. 

140 140 

150 150 
irmikli et ... ,,. 

140 140 
uballebiye 
iıpaaolı 

150 150 

140 140 

150 150 
Mııhall.W 

Gıda mıktarı ile 
saatler 

verileceği 

6 " 

İstanbul birinci. ticaret mahlıe 
mesizı.den: İt Bankasına merhun o
lup mahJaımece u.ıılma.sına kıa.ıv -~--H_ü_sa_m_ed_d_in_V_ri_o_m_·_ 
verilmig o.lan .Sirkeci.de Gll.lbmık Ha htanbul 4 üru:U ic.ra memudu.
ıımda İt Bankaeı aıdi,.,.mde aın- pndalı: Tmıamrna 3310 lira kı:r
c.ut 269 balya tiftik 24-2·932 tarihi- met tahmin edilen Boğuiçiııde Mi&-
ne müsaıdif çarıamba günü saat 14 ğün isk.eJe<ü k.artlllllda ealıi 30 ve 
tc Lıtanbul Ticaret ve Zahire borM yeııi 36 No. lu sihillıaııeniıı eekis
sında sattl~ğından görnıek iMıet- de bet hi.-i açık artımııay. vaz· 
yenlerin her gün am.iyeye müra- odilmig olup ~3·932 tarilıiAdc pıt-

10 
caatları ve almak isin de yevm ve nameai divaııhanc)'C talik edilerek 
vakti -aklUda bomda bulunmııla- 24-MJZ tarİhill.e mu.elif pajCDlbe 

160 160 160 rı ilin oı.uo.ır. günü aaat 14 den 16 ya kadar !a-
160 sut 

10 

160 
innikli 

et euyu 
170 

innikli 
et suvıu 

Muhallebi ıpirinç sut -------------1 tanbul 4 üncü icra daireainde açık 
lapası artmna euretiy.Je •tllecakttt. Ar-

70 
Kadıköy ü:ra dairesinden: Bir l 170 tınnaya ittiıak idn ""'""• --'' te-borçun temi.ııi ı.tiofaı için ı.cu al ,... .T - ,,_ 

Muballd>i pirinç 170 ıninat akçcei ister, müterakim verğl 
la b-

Wıa alınan urı renktıc iki rees bu-pası se sut ve Bekdi)'C ve Vakıf lcaree1 müı 
170 

170 .. 
50 gram çorba 

180 100 gr. sebze 
50 sram compot 
ıo er. birlnıvi 

li ~- 't-" gıı ile sarı renkte bir ıec.s inek •· IC -..acı au tcri,e aitıtir. Hakları Tapu mcil.lori 
tılacağuıdan talip ol.a.n.lazın 6-3-932 • ile abit olmaym ipoeıelı:l.i alac• lcJ ı-
pazar .pnü saat 10 dan 12 ye kadar W' ile diğer allkadaraıwı ft irtifak 

180 sut 180 180 • pey akçeJeriyle ihale •pul bedelleri laaklu ııahlplerini.n bu baklanın '" 
lapa ıelneR lllit ve t.eUaliye ......,; mllfterisine ait 

" " 

..., karaciğerli olmak üzere Oaküdıır hayvan '."'"""'' husuaiyle faiz ve mMarife dair olan 

190 190 
..-- iddl&larmı ilin tarihinden i~ 

. gram maballinde lııu:u ._.,ı,,,.....,,k -·~ ...... ___ - 20 """ i~;nde evrakı müabitelukıi 190 süt ,, 180 süt 
.... yumurtab alil ra münu:u.t evJCme)cd ,.._ -"---- ·- ,... wo süt - 200 , ................ bildirmeleri .ıizımdır. aksi halde 

.,_alt -------------, haklan Tapu ei.cilleriy.Je sabit ot

20 arara franc.ta 

200 süt 
lı-.bcola 20 .-ram • • 

Akşehir'de bir firar hadisesi 0 ). 

ınuıtur. Mahpuslardan lııızılan lıa. 
pishanenin dammı delerek kaçımya 
tetelıbüs etmişlerdir. Nöbetçi jandar 
ma Eııat Efendi müteyakkız davrana 
rak kaçaklardan kel Kadir iuninde 
bir katil yakalamlf, fakat 
onbq aeneye mabkUm Ali laıçnuıbr. 
Bir mahkiım daha firar halindedir. 
Diğerleri yakalanmı9br. Jandanna. 
lar firarileri yakalamak için sıkı bir l!l!!!!!!!!l!l!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!l!!!~;:!!!!!!!!!!-D~r~;~AJ;.i~Ş~ü~k~rlJ;;.. Mahmut.pata Kefeli Han altında 
aıırette takibe geçmiılerdir. I Mustafa Fahri B. 

M 1
-- A vnın.<ıtnn •1 • İetanbul birinci i~ -.u-Jo. 

mayaıılar aatq bedelinin payla§ma
aından hariç kalırlar. Allikadadanlı. 
icra ft iflia lr••oıv-m 119 uncu 
ınaddeai hükmüne tevfiirMl lıarekıet 
etmeleri ve daha faal& malOmat aJ.. 
mak. latıcyetılcrin 930-458 dosya nü
merııaiylc memuriyetimize müra 
caat !eri i.l.in oJ.ımur. 

anı'sada bı'r k t'l .. --· en mükemmel alım aaum --1-ezı' •-il a l m=... ğundan: Balada iami ve ııd.reei yıı-

yakalandı /C 13 iJa 20 mart 1932 de devam edecek oJan zıh olan zatın iflası açılıp 1a.afiye 

V 
nin ad1 tekilde yapdmaaına karar 

MANİSA, 18 - Mehmet oğ iyana Beynelmilel sergı" sinı· verihnif oWutuncWı; 1 - Mum .. 
lu Hüsnü isminde birini öldüre J den alacaiı olan veya -1Jannda 
rek şehrimize gelip amelelik et : zyaret ediniz. 8 ila 12 Mart azimet ve 13 ili 26 fMart ftdet için bilet- latihkak iddiaaında bıılıınaııJarm a- ____ L_L_Q __ Y_D ___ _ 
mekte olan Mehmet oğlu Mus. 1 er fevk.alide tenzilAtırdır. Tafsınt Avmturya eefaretlıa.nminden alı- lacak ve i.d.dialarını işbu ilandan bir 
tafa isminde birinin vaziyeti po : oabilir. İştirak kartJarı ve teınzi.J.itlı biletler almak için umumi mil- ay içinde eyyamı reemiye müatea- TRIESTINQ 
lisçe tüpheli görülmüştür. messilleri Galatasarayda "NATA"' seyahat acerıtaııma müracaat. na olmak üzre her &ün aat g dan 

Telefon Beyoğlu 4914. •-----ı 12 Y"' kadar Sııltanahmette vata ad-
Hüviyeti tetkik edilince mer liye binasında Jcrayı ndfe eden 

kum yaptığı cinayeti itiraf et. biri·ncl ifilis daireııine gelerek ala. 
mit ve derhal tevkif olunmuş- Beyoğlu dör<lüncü 11U.1h hukuk ŞiŞLi SIHHAT YURDU caklarını kayt ettirmeleri, ve 11enet 
tur. mahir.emesinden: Ga!atada Sesıbe ·ı·urk Anonim Şirketinden: ve defter gibi dclillcri her ne ieo 

Fakir talebeyi iaşe için 
bir usul 

ADANADAN yazılıyor: 
Maa~f müd~ı'Ü Fakir Bey 

geçen gun teftış seyahatinden 
avdeti sırasında Germencik köy 
!erindeki tetkikatından bahıet
ti. Oralarda iate edilen faki:r ço 
cuklar için köylünün tertip et
tiği çok isabetli bir usulden 
bahsediyordu.Para vererek mek 
leple kazan kaynatınak ve aı. 
cak yemek vermek müşküla
tının köylerde devamlı ıürette 
imkanı olmadığ1111: düşünen köy 
lüler bir İçtima yapmışlar ve 
senede ancak 1-2 güne inhisar 
etmek üzere her köy evi mek
tepte okuyan fakir çocukların 
iatesini deruhte etmeğe karar 
vennittir. 

Aydın vilayeti timdi (1700) 
fakir çocuğa yemek veriyor. Bu 
ni•bet günden ııüne de artmak. 
tadır. 

nuva müe&sesatı müfettişi :umumisi 27 Mart 1932 pazar günü saat 16 bunların asıl veya nıusaddak aıı.ret-
teşrinievvel 1931 tarihinde vefut e· le · · 
den Fransız devlet ·tıebaamdan buçukta Sıhhat Yurdunda AleJ&de ı.ırı~~~yuri~~ M!~iıoelı tıorç..olan 
Frarısuva 1ııJıaviye Lobci cf.eodinin vukıul:ıulacak hiasedaran be~ti u- , -mumiy.e içtimaı rüznamesidir: müddet zarfında borçlan milodanıu 
terekesinden gayri menkıll kısmına yazdırmaları hilaf-· ha-L......,_ ~ 
mahkemec.e vuıyetilmittir; tarihi 1 - Bi.Jançonun ve Meclisi İdare "- ·~~ --

ve ıııur.tk~ raporlarıııuı tetkiki ve za K. nu..· müci.bU- 1akibır.t " ..
ll&ndan itibaren esbabı mat!Qp ve me<:~s azasile murakıbın tıebriyeei ııu.llyct.e uğrayacaklarını bilıD"l-ri, 
aıakadaranın bir ay ve mirqçıJanııl ve bilin9<JllWl 1ıudild m"-'--tı. 3 - 'Müflisin m;UJanm na.kıt ve 
ay zarfın.da Beyoğlu dördüru:ü aulh .......,.. , 
hukuk mahto.:mesin<o milracaatlıarr .2 . - Yeni ae.ne içiıı murakıp ta· tahvilitı ve buna mlimnil luJmetr 

yuu ve tabliaatmın tayini,· u-"-' li ev.rakını her ne 1111ttrle ol.ura o&-
lüzuınu ilin olunur. t ~ <iare a.zasırun yeniden intihabı, eıın ellerinde bu1unduranlar iatcıt 

ZAYİ - Sultaın Ahmet askeri §11· 

beainden a.Jdığun 10176 ıwmerolu 

maaş c.üzdanun ile tatbik mllhürii
mü zayi eyıedlm. Yenileri a.lınaca,. 
ğından hükmü yoktur. Topçu MU.. 

lfızmı evvelliğinden mütekait Ah· 

met. 

ZA Yl - İran eefarethanesınden al· 
dığıın pnaportu kaybettim. Yeonisi 
çılıanlacağmıdan eskisinin hUlımü 
lıaJmam.ıttır. Yahya oilu Ali. 

Hiaeedaramn aenetlerinin . 1ııet phia 1-r banlra ft mir mü i• 
vezne<ıine t.e..Wi mukabilu!: _.. oloun lıuGlana llwindeki haklan 
müddeti zarfımda dühuli}"e varalıa- malıfıı& htnwk taıtilc o mıı.t.lan 
larııu almaları lüzumu beJl'lll olu- daireye veımcleri, hilifına h&Rke
llll1". tin ceza k.anU11&1 mucibiocc takilıat 

letanbu.1 3 lln.cll icza memıu-lıı
ğundan: Mahcuz olup fruht:u aıu
karrer bulunan halı, b.nape, ma11a 
vesaire, Erenköyürule eski istasyocı 
köprü başmdaki mezat mahalli"dc 
25-2-932 tarihine teoadüf ede«ı ıper
şembe günü saat 10 dan 12 ye alııdar 
bilmüzayede aatı.laca&mda.n .ıipJc 
rin mezkiir mah•ld1!1ti -rwıa 
müracaatları iliıo olunur. 

ve meauli~ uirayac•kları mazıc
ret bulunmadıkça rilc:han hakların
dan mahıum kalanılol•rmm bilin
meei, 4 - 29-2-932 tarihine müudllf 
pa.zartcei günü aut 14 1ıe •lecaklı 
tarın i.lk içtimada hazır bulunma·· 
!arı ve müfliılin müıterek boı:çlu 

lariyle kıefillerinin w borcu tekef 
fliJ eden sair kimse.ıerin içtimada 
hazır bu.lunmağa hakları okluğu i
lin olunuı-. 

Limarı.ımıza m-ı!tt bek.letıen 
ABAZlA vapııı:u 23 fUhat &alı 

(İtalya ve Yunanistan) dan. 
FENİCİA vapuru 24 ıubat (İ . 

~ya ve Y••na0 ieta 0
) dan. 

ı inycıanızdaıı hareket edecek 
.,,..purlar: ' 

STELLA D1TALYA vapuru 21 
..... pazar (sabah tam 10 da Loyd 
Elıapl'eS) olarak (Pire, Brendizl,Ve 
ncdik ve Trieate) ye. 
ABAZİA vapuru, 24 lj\lbat çar 

f111Dba (Burgaz, V a.rna, Köııtecı.ce, 

Suliııa. Ka.1aa ve İbraile) ye. 
FENtC1A vapuru 24 şubat çer· 

pmba (Burgaz, Varna, Köatıence , 

Novoroaiaik, Batum, Trabzon. s.m 
-)L 

(COSUL1CH UNB) twmpımya· 
llDUll lülm vapuırlanaa akwmıı. c
dilettlı fimall ve cenubi Amerika 
Umıytlanııa pmek için tenzi.IAtlı 

doğru bilet verilir. 
Het' nevi tafsi.)jt için Galatada 

Merlıı!z R.ihtlm Han (LJoyd Trice· 
tino) eer auaıeaine Tel. B. 771 ve 
4878 veya Galataarayında ..abılı: 
Setamk bonmarşesi binasındalı:i ra· : 
:ntı..ıelerine. Tolcfon BeyotJu: • 
2490 ve yahut Emin Önü. İzmir eo 
kak No. 14" yazıha~ne müracaat .. 
edilmesi Telefon İstanbul 235. -

·. 
. 



Istanbul Deniz Levazım 
Satınalma komisyonundan: 

7000 kilo kazan tutyaısı ; açrk rnünaılı:asa ile 29 Şubat 1932 pa
zartesi saat 11 de. 

go Roda muhtelif burgatada lif halat ; Açık münakasa ile 29 
Sllbat 932 pazartesi saat 14 te. 

400 kilo muhtelif Gı:rcala; Açık münakaııa ile 29 Şubat 932 pa
ıııartcsi aut 14 ~. 

Yukarda c!İna w miktarlan yazılı Tutya ve Hallit ıhizalarm
da yazılı '(Ün ve -tlerde müna'kasalaın iora olunacağından 
prtnamelerini göımck üzere her gün vıe veıımeğe talip olacaık
larm münakua gün ve saatlerinde muvakkat teminatları ile bir
likte Kuımpaşada Deniz Levazmı Satmalma ıkomisyonuna mü 
racaatları. (478) 

1 Devlet Demiryolları idaresi ilanları 1 
Konya - Yeni.ce hattının 305+900 ve 311 inci kilometrele

· rfnddı:! taş ocak1armdan çıkaırılacak dörder bin metre mik'abı 

balastın ihraciyeeinin kapalı zarfla münaıkasast 12 Mart 932

1 
amıarteııi günü aaat 15 te Ankarada İdare meııkezinde yapıla
caktır. 

Tafsilat Ankara, Haydarpaşa vıe Konya veznelerinde ikişer 
lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazılrdır. (579) 

M. M. V. Hava Müs.teşarlığından: 
İyi İngili2ıce bilen ve konuşan bir mütercime ihtiyaç vardır. 

Ayda (100-150) lira ÜCl'et verileoek ve Ka}'!leTi de Tercümanlıık 1 

ta ve İngilzce Türkçe muhaberatı yekdiğerine çevirmek vazi- . 
felerinde istihdam edilecektir. Taliplerin Devlet hizmetinde 1 
iatibda.mına bi.r hali olmadığını gösteriır Polis vesikalarını ve ı 

sıhhat raporunu, evveke istihdam edildiği mahallerden hüsnü
ha1 şahadetnamesinin ve iki setıe zarfında askerlikle alakası 
cllmadığma dair vcısi:kalarını ve muvazzah adresile bir kıt'a I 
~oğrafmı istidasına ilişik olara'k Milli Müdafaa Vekaleti Ha- ı 
va Müsteşarlığına mUracaat edilmC6i. (562) 

,. 
e1""f' 

Hanımefendi: 

İPEKİŞ, yalnız Türkiye ipek fab
rikalarının en büyilğü değil, te
aiaatı itibarile, dünya ipek 
fabrikalarının en mükemmelle
rinden biridir. 

IPEKIŞ'in hedefi, sizin 
yüksek zevkinizi tatmin 
ve Avrupa'nın ipekli ma
mulatından müstağni kll· 
maktlr. 

•iş BANKASI, memleket ikhsa
diyahnın h er sahasında olduğu 
gibi ipekçilik sahasında da hiz
met edebilmek ma.ksadı ile bu 
fP.brikayı tesis etmiştir. 

İPEKİŞ 
Mamulatını 
Yakında 
Göreceksiniz 

gıe:::a:ıı> Dr. ths.ı Sami 4::1im• (;;ıpımm1:_ı;m_m:ı::m::m:~m.:iiJ111&0:rıEı:ııı;:1i;i;-:a:.ız:::;;ıı::mı;;::o') 

·o,J ı .~FlLOKOK AS1~ı. 
!':tafilokok!ardan mütevellit (er
genlik, kan çıbanı, koltuk altr 
çıbanı, al'pacık) ve bütiln cilt has 
talıklarına karşı pek te.ıirli bir 

aşıdır. Divanyolu No. 189 

Susuz sabunsuz fırçasız 

lah~ada TIRAŞ eden 

i~:t!•Tı 
1 

PAAIS --
1 M ·· rBEmil 

Kremini kullandığmdanberi yüzün 
, daima muattar ve yumuşaktır. Cil
• dın.ı., hiç bir uıharruşat ve kırmızı
' lık kalmamış ve daha gıe.nç görünü-
1 yorsun. 

1 Van icra memurluğundan: Tü.rk 
zade Ali efendiye (136) lira iuıya 1 

borçlu olan ve hayat mematı meç- 1 

huL <>lduğu anlaşılan Vanın Hafız / 
efendi mahalleııinden Kerem oğul- 1 
!arından Reşit ef. oğlu Mehmet e
fendinin ikame~gahı meçhul olma
sına binaen tebliğ makamına kaim 

Kumbara Sahip • 
erı .. 

1 mart tarihine kadar tediyatınız yekunu: 
Asgari 

SLira 
Olmalıdır 

Asgari 5 lira tediyatı olan 

Bütün kumbara sahipleri 

2500 lira mükafatlı 
1 nisan kur' asına iştirak edecektir 

f Türkive iş Bankas 1 

olmak üzre işbu iJanm neşrile icra 1 b } T k K } •• d J d 
moodetininbittiğindemuameıeiı.a stan U Ür OeJimÜ ÜrÜ~Ün en 

l 11uniyenin icra kılınacağı ilan olu İstanbulda Cağaloğlwuia Kaıpalı Fıınn kar§Lsmda tedrisata 

A "" ç·ı ""• B h ·ı • • 1 nur. devam eden Türk Koleji memlelket.in güziıde muallim ve müreb 
gaç ı egı a çecı erının K 1• SAR NA bileıinin iltiihakile tevsi ve talkviye edilmiş~ gayesıne doğru 

nazarı dikkatine c;i.~um. ve bal"S3k hastalıklarının ta=i ilacıdır~ Tayyare cem. iyeti ~i~~T :ı:~a~~::::=i~~~~em~~~:..!r;ı~~ 
+ ·"-- mi liseler mezunları Hakkı verilmiştir. Naklen talebe kaydına ıtlplrto '9'C İapirtolu İçkiler İnhiııan .ı.oaTCSİne ait likör fab- uyük ve küçük şişelerde her yerde satılır. Mübayaat Kornıayonun- devam etmetkedir. 

ıikaııımn 1932 eeneai imallitı için Williyetli miktarda ağaç çile- dan: -::İ"'."kti-.-sa-t--V-e_ki_A'.'"le-tı'.'". ~M-aa-d-in _____ İ_L_A_N ___ _ 

ğine ihtiyaç vaıdır. KARON ALMAN KİT AP HANESİ Nümuıne ve şartnameleri İtleri Umum Müdür- Mahk(lk İ6a Kemal imzamı kay-
Şiıılide Mecidiye köyünde Fabrikada te6lim edilmek şartile Beyoğlu Tünel meydanında 523 veçhile bir milyon rozet, 3000 lüğünden: bcylediğim cihetle evvel ve ahır 

beher eôi ınlrkıaeuun peşin para ile 70 kuıruşa almğı ilan olu- tane .kıymetli evrak muva.rene Kiltahya Voıayetiıwı Emet kaza- yalnız mahktllı: imza ile hiç bir fer-

_ııur_. <4_23
> ________ ,..mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllmııııııııııımııııııııııııı:' :;:::;es~:g :: :::~ ~~ d= ~~ k= ~Jr~~ibra~::,,da~ 

- M il M b - hesab' ced r ak tepesi mil&takimi, tar.loen Karataş lıu1 değildir. Mezkur imza tahtında 

S.hhatlnlzl muhKaza edlnb I~ i iyet at aası 24-2-9ize ÇaT§~~~. ':za~ !:!:e~!:'::'~~ =::~ ~: ~=I~=~-miıte-
A _j i ~ § milyon toplu iğne ile şuabata rüeü beynindeki mil•takim, cenuben Sait Cihara Han No 9 Hacı Ha-f'Ullpln - enan ~ NEFiS VE SERİ S0RET1:'E === muıktezi ıkırtasiyeniın de 27-2- mezk(ir kön>rü ile Değlıme.noaz ca- fif Zade Hacı 1aa Kemal. 

Her nevi evrakı matbua tab'mı deıruhteleder. Notere 932 cumartesi saat 14 tıe mü- mil 8l'Mtllda mevaul mÜ9takim, pr-
v Koıuprimderi J = ait bilcümle evı:ak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, naıkasalan ftra kıhnacağmdan ben bu camiden baıJayıp kaba.l.ık 

rip,· S~Uk afgınhAının muhtıra, recete ve faturalar renkli olarak; el ve duvar taba ve itaya talip olacaıklarm v>eye. k&rğılı tepeaindeo geçerek 
"V ~ il~nlan yapılır. Fiatlar mutedildir. mebdei hudut olan Bektaı tq>emine 

baş, diş ağrllarının en ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa §§ me:ıJkllr günlerde pey aıkçeleri gelen hattı münkeııir iJe mahdut ve 

______ bi-ri-nc_ı_n,_c_ıd-ır_. __ I~ llllllBlllll;;;llll;;ll~ll;l;;a~~mmıımi E::E;-"'= §:~i;t"§ 
lllJll lll !llillllU !Illlllllllll ~ 11 IU t · ı • ~-~~~ca"~~!~~ uhnı·= Zon~nldat BelediJesinden: 

Zatguldakta yaptmlacılk Beton anne İskelenin Proje ve ~ 
şiflerinin ihzarmıa ait tanzim edilen şartname ile İsk>ele mahal
lini ve civoarmı gösterir plan Anıkara ve İstanbul Belediye Reis
liklerine görııdıerilmişti. Talip olan aW<a<larların me2k:ftr Bele
di)'Clere müracaatları lü2JUDlu ilan olunur. (519) 

Zon~uldak Bele~iJesinden: 
Ankara, hıtasıbul, Zonguldak Belediyelerinde IDC'VCllt tart

aameye tevfikan ~dak Şehir imar ve hudut haritasını yap 
mağa talip olaca'klan:n gazeteniz ile ilan tarihinden itibaren üç J 

lıafurya kadar mezktlr Beledi)'Cl~ müracıaat eylemeleri lüzu
mu ilan olunur. (518) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Matbaacılara 

Tabıninaı ae4rseo. fonna tutan vil~yet hmuıst idareleri taa
d!il cetvelleri pazıarlıkla bastml-ırtır. Talip olanlar 240 lira 
teminat ak.çesile 22 şmıat pazarteei günü saat on beşe kadac 1 
Hesap İşleri müdüdüğiine milracaat etmelidiırler. {621) 

Keşif bedeli 178 lira 95 kuruş olan Beyoğlu itfaiye gunıbu
m iki kulWe pazarlıkıla ya.pıtırılacaktır. Taliıpleııı pa.z31t"hğa 
glnııc& için 26 lira 85 kuruşluk teminat makbuz veya mektubu 
ile 23-2-932 aalı günü eaat on beşe kadar Levazmı Müdüırlüı; ıi
oe mürecaat etmelidirler. (622) 

Eminönü Belediye Daire6inden: Maili inhidam bİı' vaziyete 
~len ve mutıasamflarmın tahkiki ile tahriren tebligat icrasına 
intizıaren aı1i ha.lihi ipkasmda maluıur görül~ NIJl'UOSmaniye 
civarında Ta'Y1.llopazanrıa kiin yağcı haıı.mın bir kısnu ile 
metıh:aıll ittisalinıde 5, 7, 9, 11 No. h dii1ckfuılarm tarihi ilandan 
itiıaren ( 48) eaat zarfında ınahzunı izale edilmediği talkdirde 
cbıiye kamınunun maddei mahs1.Hla5ı ta1ıbik edilcoeği mutaı

sarn:flanna tebliğat ma!kamına kain olma!k üzıere ilan oluııur. 
(620) 

Halıcıoğlu İkinci ilk mektepte mov<:Ut hurda sobalarm 
25-2-932 perşembe giinü saat <>n birde maha:llen müzayede ile 
ııatılacağı ilan olunur. (623) 

._ 3 üncü Kolordu ....,., .......... "'""""'" .._.... ~ 
Muallim Mubahat Bey Merhuqıun llAnları ;::ii~'.:..!6..:;e;~ =ı 

Tercüme ettiği Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERt 
BULMAK SAN' ATİ 

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmi~tir. 
Bütiin İş adamlarına tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

Büyük Tayyare Piyangosu 

12. ci T E H T i P 2. ci 1 E ' i O E 

11 Mart 1932 dedir 
Büyük ikramiye: 35,000 liradır 
Aynca bir de 20,000 liralık mükafat 

Adapazarı 
EMNİYET BANKASIN • 
DAN: 

Heyeti umumiye içtimıı.ı iUru: 
A.Jeıa.k ecnelıik hi.edarlar heye

ti umumiyeei aşağıda yazı.Jı rilz
namei milza1oerata dahıil bulunan 
mevat hakkında görilpnek ve karar 
ittihaz etmek üzre 24 mart 932 tari
hine müsadif perşembe günü saat 
14 de Jı.d<lpazarmd& bek<iiye otıeli 
ltti.aal.iı>dek.i alonda içtima ede.cek 
ti.r 

Hisııe<larJarın muayyen olan giln 
ve ~tte Ad~zarında hulurunala 

2 - Bilan ve lr!r "' DrU lııeaap
larmm okunmaııı. 

3 - Muraklp r~nın okuıı,. 
ma111. 

4 - Yukarıki maddolerde yuıJı 
ev.rakın olw.ıımaamı miltıe•kip mü
zakere icrasile mecliai idarenin tek
lifi dairea.inde remettü tevziine ka
Lrar itası. 

S - IMeclial idare ualarilc mü
rakebe heyetinin ve müdilr.lıeırm ib
rası. 

6 - Esas mukavelenin ·,34 iloc:ü 

rı iUi<ı oiunur. ma<ldc91lin fikrai ahiresi mucibince 

Ruznamei müzakerat: 1 keşdc edilen kur'ada inhL!al eden 
1 - İdare meclisi raporunıın o- azalığa iki münasip zatııı intihabı. 

Askeri tıbbiye mcıktebinde 

.mevcut 41 kalem köhne eşya 
münakasai aleniye suretile 7 

Mart 932 pazartesi gilnü saat 

olanla.rın Zl-2-932 t&rilıinde11 itilia
ren iki ay zarfında Ankarad& tlı:
tısat vekiletine ve m.;ahaUinde vi
liye.t makamına müracaat ey~ 
!eri ilin oı..nur. 

' 

16 da ihalesi yaprlacaktll". Ta- ------------
liplerin eşyayı mektep müdür- :I"ORK UMUMi 
aügun".. e müracaat ederek mahal TlY A TRO 

Anonim Şirketi 
linde gönnelcıri ve şartname- ŞlrlretimU lıissedanuıuı 26 lılart 
sinin almak ve münakasaya iş- 1932 tarihinıc mu.adi.f CUlllM'tW 
tirak etmeık Ü2JC1'e lromisyoo.u- saat 14 buçukta Beyoğlunda Yetil 

muza müracaatı~ (77) ..,kalı.ta kilıı onbeı numaralı tü
ket merkezi Waıuinde ..ırcti ildi-

( 539
) yede alııdediJcıcek heyeti umumiye 

• • • 
Birinci Fn1kanın lntaatmm 

yemeklik odım ihtiyacı almi 
münakasa ile satm almaalk
tır. İhalesi 27-2-932 tarih cu
martesi günil saat 15 te komis
yomımwıda yapılacaktD'. Ta-

içtiawvıda ham bulunmaları rica 
olunur. 

1 lipleı:i.n şartnamesini almak U-
J zere her gün ve münakasaya 
1 iştirak edeceklerin de vakti 

Tiıcaret bnııııonın 371 lod D*io 
cıe.i ,. nizamnamemia miicihince 
lhkal yi.rmibeı hme ~ .,... 
lik ..,. içtimaı mczkfaıda huır bu
lunmak arsu eden ~ yn 
mi içtima& ta kadcJ!im eden bafta
•ı:nda hi- eeoetlerinla. P..lııet mer
lııesi l.daresine tındi 41t1Ddcd ıu.. 

muayyeninde kıomlsyonumuzıa 
mürac:utlan. (69) (474) 

Doktor 

Hafız Cemal 

Dahiliye haıtahklan 
mütehau111 

~-

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

- beyan olunur. 
&ehrimf.a wya -Hld ecndıiJ19 

banhlumıa tevdi. odileA hi.e _. 

oedııtı ııclıacWcıemeJcri de hiw -
AedaU !Dlk•mme kabul oıw... 

ınamei müzakerat: 
, - Mec.liü 1c1aııe np«U, 
2 - Moanlaıp .,. mllfettiı nponı 
ı - 1931 eene.1 -,-ııtuw üt 

lıı • t .... bjllnçnmın lıabulll .... 
meollel !dan aaı.mm 4ıebdyci 
aimmed. 

5 - ModW f.d.n ıaa1annJ11ı 19S2 

-- lçla balW ~ ... 
ylnl. 

6 - Jılmalııp tayini w UorwtWu 
tayini ve teçi.1:1. 

Dr. A. KUTIEL 
CDt w zührevi h-1ıklıır mU

tebww. Karaköy, büyilk meı..u .. 
bW J90wvle 14. 

KARAMORSEL 
lv f:.NSUCA T 

ve Ticaret Anonim Şirke
tinden: 

Serlevhasıle ~wna günkü niisha
ınızcla münteşir heyeti umıımiycyi 
içtiıııa.a davet ilinınclaJci üçüncü 
maddeaini11 aalı (Mecliai l.dan:.ce 
tevzii teklif edilen 1931 senes.i tıe

mettünun kabul ve taadki) şeklin· 
de oLdu ğu tavzih oWııur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.. Htımbara tapasllıa mabau9 em
niyet teztibatı" hakkında o.kıp 16 
tubat 1930 tarih ve 3002 V ili yet ev 
rak numarası ile mukayyet ihtira 
berat talebi müracaatı üzeri.ndeltl 
hukuk bu kıere aherc fuai veyahut 
icara veri.l.cceğinden ta1e.p arZU&un
da bWwıanların latanbulda Bahçe
kapıaınd.ı, Taş Hanında 43-48 11u 
ınaralarda kiı.ı.n ihtira ..e aJ.imeti fa 
rika vekili H. W. STOCK Efendi
ye müracaatları ilan olunur. 

İLAN 
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numara ile mü.rakkam ve ~ Ri 
fat oc:ıane&i unvanile ve eczacılık 
itluile İftiga1 eden oc~nı.ıı aa
biplcri Kemal ve Rifat Beyler ta· 
rafmdaıı O.ıı:üdar Bir.inci .Noterli
ğinden Z8 lünuııani 1932 Gırihin
de müuddak 351 numaralı mukaw 
len•aw iJe bi.n:iza ar.larmda teati 
edilen 7 Haziran g28 tarihlıi mu
lı:avelmame ile münakit kolektif 
tJrlııetiniıı tasfiye8ine karar vezü.. 
mit ..,. taaf.iye muamelitının ifHı: 

içiG bialıeri -fiye memuru intihap 
ve ıayüı etmit old.1 klerınd.ıın 17 •fU • 
bat 933 twhinde.n itibaren mezkQr 
x-aı ,Vf! Rif11t ecraıwei tirloetinin 
CHfiyaioe bqlamnıt okluğu v• 
-aııtr firlııett.en matlubu buJwıan 
~ w mü-.lerirı tarihi ilin
dm itibaren oohet cün .ıarf ında 
o.ıatada Merkez Rıhtım Hanında 
befind lı:atta 13,14 numıcrolıu yazıha 
Dede mil!ritTMO -fiye memurları 

a-1ıat Ahmet Ramiz .,. HilnU Ri
aa beylere müracaatlarr lilzumu i· 
l&ıı olıwııuı'. • 

Tufiye memurl»ı. 
A vulı:at Ahmet Ramiz, 

• Hilmi Riza, 

MiLLiYET MATBAASI 


