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Bugünkü ~~onfe- !·Balkan 
ransın manası 1 

r 1 dü e • 

Tahdidi teslihat konferan· 
11 bugün altmış dört devlet 
IDurahhaslarının iştirakile sa· 
bık İngiliz Hariciye nazırı Mr. 
Arthur Henderaon'un riyaseti 
altında içtima edecektir. Kon· 
ferımsm içtimaile, Cemiyeti Ak 
Vam tarafından teslihatm tah
didi yolunda tesiı tarihinden 
beri aarfedilen mesai yeni ve 
ehemmiyetli bir safhaya gir· 
ınektedir. Bu mesainin uzun 

Londra bahri tahdidi teslihat 
mukavelesine göre, 6,1 pusl~k 
toplan hamil kruvazör nevm· 
den Amer!kanın 180,000 t~:~ 
lngilterenın 146,800 ton ve 1 
ponyanın da 108,000 ton haJcP 1 

gemileri olacaktır. 6, 1 puslu • 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dü Dol 

mabahçe sarayındaki daire
le:inde meşgul olmu,Iardır. 

Bulgaristanla 
Ticaretimiz 

bir tarihi vardır: 
Cemiyeti Akvam misakını 

İmza eden devletler, misakın 
sekizinci maddesile fUDU taah· 

dah k .. ··ı top-
tan atağı yani a uçuK .. 
lan ta§ıyan kruvazörler ~e uç 
devlet arasında şöyle taksun t 
dilm;ştir: Amerika 143,000, n 
giltere 192,000, Japonya ~OO,· 
450 tonilato. Torpidolar ı50,· 
000 ton Amerika, 150,000 ton 
lngiltere ve 105,500 Japo~ya. 
Tahtelbahirler 52,700 Amerıka, 
52, 700 lngiltere ve 52, 700 Ja· hüt ediyorlardı: 

"Cemiyete aza olan devle.der ponya. k d 
tunu kabul ediyorlar ki, sulhun ıcla· işte Cemiyeti Akva~. a ro-
ıneaı,· sil&hlann milli selamet ve em-. b · · de bahri sılahlann eu ancın . . ti 
niyet ile telif kabul edecek aıg~ hd" d" matuf mesamın ne . • 
bir hadde indirmekle mümkündur. ta 1 me b tt' Cemı 

- 1• bunlardan i are ır. . .. • M-lı's her devletin co"-"' vaziye- ~~· d h 1 de-~~ •·-· · Akv kadrosu a 1 ın 
tini nazan itibara alarak ıilahlann yetı am d · ı 'bilir 
tahdidi için projeler hazırlaya~- ki faaliyete gelince; h ednıl eı 'nin 
br. Bu projeler ber on senede hır k' bu Lokarno mua e e eı; 
tetkik ve tashih edilecektir." i~za;ından sonra tesis edıl~n 

Cemiyeti Akvam misakının tahdidi teılihat ihzara
1
th k~mkıs· 

bu maddesinden maada Ver- b ı zan o-
be . · yonun dan af ıyor · . . k' 

ıailles ıulh muahede şıncı . Amerikanın da ıttıra ı-
k k dd . d t h mısyon 1• ı.a. 
ısınının mu a emesı e a • 1 1926 senesinde faa ıyete uay• 

didi teslihata temas ediyor. Bu 
1 
e t Cemiyete dahil olmı

ınukaddemede deniliyor ki, amı§ ı. t Rusya ihzari komia 
"Umumi bir tahdidi teslihata yan ovre aliyetine Teşrinisani 

ınukadcleme tetkil ebnek için Al· yonun a · k f .. gi 
ınanya tu askeri ve bahri tahdida- 1927 senesinde iştıra et ıgı . -
lı l;s..1:-ul ediyor.,, bi Türkiye de Mart 1928. d.e ıt· 

Bu ıulh muahedelerile Al· · ' k tmi•ti İhzari tahdıdı tes 
tırae ,. l'f ak 

ıranya, Avusturya, Macaristan libat komisyonu atı ıç ıına • 
va Bulgaristan silahların tah· tetmittir. Kanunu~e~ 19d30 Ja 
didi hakkındaki kuyudu kabul rihinde yapılan ·~':' •.çtı~~· a 

5 
a 

<.\miş bulunuyorlar. Alman or· beş senelik meıaısın~n u asab~
dusu 100,000, Avuıturya ordu nı uzun bi rapor ~alınde tesb ıt 
su 30 000 Bulgar ordusu evve etmiştir. işte içtıd~da_lanna1 .hutla 20 000 'fakat bilahara 35,000 gün başlıyan tah ı ı tes 1 • a 
Maca'r ordusu da 35,000 ola· konferansının müzakerelenne 
rak kabul edilmiştir. Bu ?"~- bu müsvedde zemin teşkil ede
leketlerde mecburi askerlık ıl- cektir. 
ga edilmif, tankların kullanıl· ihzari tahdidi teslihat kon
llUyacağı ve istihkamların ya· feransının beş senelik mesaisi
Pılmıyacağı, muahedeye derce:; ni tetkik etmek ve bu içtima
dilmi,ti. Almanya'nı~ baed~~ !ardaki entrikaları anlatmak 
kuvveti ıu olarak tesbıt bu sütunlara ıığar it değildir. 
ınittif": Ancak silahların tahdidinden 

Beheri (10) bin tonu teca· ziyade devletlerin yekdiğeri.o~ 
Yüz etmemek üzere 6 zırhlı, 6 kartı askeri faikiyet temını 
hafif kruvazör, 12 muhrip .ve maksadına matuf olan bu mü· 
12 torpido. Mecmu bahny~ zakereler neticesinde tebellür 
kuvveti de 15 bini tecavüz etmı eden eeaslı ihtilaf noktaları 
Yecektir. Tahdidi teslihat hak tonlardır: 
kındaki bu ahkam, mağlup dev 1 _ Evvelıa askerlerin mik
letler hakkında itilaf devletle- tarı tahdit edilirken, kim asker 
?inin askeri heyetleri tarafı~: telakki edilecek? ihtiyat asker
dan tatbik edildikten ıonra, mu 1 i de hesaba katılacak mı; 
rakabe vazifesi Cemiyeti Akva y:ksa yalnız filen ıilah al!ında 
illa intikal etti. . bulunan askerler mi tabdıda!.a 

Mağlup devletlerden gay~ tabi olacak? Bu nokta çok mu
devletlerin ıilahlannı tahdıt himdir. Çünkü Almanya~a mec 
İtine iki yoldan gidildi: b • askerlik olmadıgından 

1 - Cemiyeti Akvam .ka~- v:VersaiJles ~uah~eeile ücret 
?osunun haricindeki mesaı kı, r askerlerin hızmetı 12 sene.°" 
deniz ıilahlannm tahdidine l~rak tesbit edildiğinden talım 
ınünhasır kalımtlır. Ve ancak t rbiye görmüş askerlerin 
hüyük deniz devletleri arasın.. veik: daima ıabit kalır. ~i
c!a müzakere ve moka-Yeleler- ·~ tarı ftan Fransada aıkerlık 
d 'b . ger ara kı kı en ı arettır. b • lduğundan ve sa • 

2 - Cemiyeti Akvam k~dr? mb. un ~!erle efrat terhis edile 
sunun dahilindeki mesaı ki, ::k ;:;at sınıflarına geçecı; 
d•~a tümullüdür. ğinden eğer bu 11nıflar tahdı

Birinci tetebbüs evvela 1921 dala t;:bi tutulmazla.rsa, mem-
•erıesinde w uington bahri ,. l' "·t da ta 

...., 1 ·ı lekette külliyet ı.. m~ ar 1 • 
lllhdidi teslihat mukave esı e !im ve terbiye go1'.?1!1' asker e-
neticelenmiştir. Bu mukavele rin bulunması tabııdır. . . 
ile beş büyük deniz devleti, Bü 

2 
S r hlar tahdit edılır· 

Yiik harp gemilerinin hacim- ken, -hangı .ta esas takip ed .• ilecek 7 
lerini ve her devletin sahip ola ''°hl n Do" rudan doğruya sı..,. a.n 
cağı tonaj miktarını tesbit et- cin:i ve adedi mi tahdit edıle
IDİtlir. Bu mukaveleye göre, k yoksa bütçelerde bu bu
Anıerika ile İngiltere 5, Japon ce • fed"lecek paranın 

3 F ·1 İ 1 d 1 67 sus için sar ı. ı'le Ya ve ranıa ı e ta ya a ' m'ıktan tayin edılmek s.uret ? 
nispetinde büyu"k harp gemi· · ed 1 ek 
ı . t hd'dat temın ı ec . 
erine sahip olacaklardı. Bu mı a 1 

• 1 .. takip 
Yoksa ba•ka bır usu mu llıukaveleden sonra lngiltere ve • 

Aınerika 35 er bin tonilato edilecek. be b daha 
h ed' Bu noktalarla ra er • 

•cmindeki gemilerinin ad 1
• b'ır çok esaslı meselelerd.e ~la· 

ni 15 e, Japonya 9 a, Fransa ile ht 
ı d. kadar devletler ayn ayn 1 • •

1
ra· 

talya da 5 e indirmiıler ır. d etmı• er-
1.h zi kayıtlar ermeyan . '. 

İkinci bahri tahdidi tes ı at dir Binaenaleyh tanzım edılen 
lrıukavelesi de kruvazörler ve mü.avedde baştan aşa.ğı tekrar 
t•htelbahirlerin tahdidi hakkın müzakere edilecek. Bır defa bu 
da idi ve 1930 senesinde Lon· ~aalar kararlaştıkt.an ~onra.~ır 
dı-.da imzalanmı•tır. Ancak ~ t re 
b ' F k' her devletin vazıye ıne go 

U mukaveleye 1 talya ile ran • 1•
1

1•ahların tahdidatına başlana
•• iftirak etmediklerinden, yal • 

1 J bilecek. nız ngiltere, Amerika ve 8
: Ancak devletler bir taraftan 

Ponya arasında ka1mıt yanı t-lihatın tahdidi için müzake-
\Va•ington mukavelesi gibi beş ~ d'" t ft 

T 1 yaparken ıger ara an 

-
ismet Paşa Haydarpaşa istasyonundan çıkıyorlar .. 

Başvekil ve Dahiliye 
vekili dün geldiler 

Doğruca saraya giderek Gazi Hz. 
tarafından kabul edildiler 

Başvekilin avdeti muhtemel .. 
Başvekil ismet P,. Hz. Dahiliye 

Vekili Şükrü Kaya B. ile birlikte 
dün sabah ıMt 10 u 5 geçe Haydar• 
paşa'ya muvasalet eden trenle An
kara'dan ~ehrimize gelmişler, istas
yonda B. M. M. Rei•i Kazım Pş. Hz. 
ile Reisicümhur Hz. namına Serya
ver Rüsuhi B. Meclis ikinci reisi Ha 
san (Trabzon), Sıhhat Vekili Dr. Re 
fik, meb'uslRrdan Kılıç Ali, Cevat 
Abbas, Salih B. ler, Kolordu K. Şük 
rü Naili Pş., Vali Muhittin, Polis 
Müdürü Ali Riza B. ler ve diğer bir 

çok zevat tarafından istikbal edil
mişlerdir. Başvekil imizle birlikte Ka 
lemi mahsus M. Vedi B. de gelmiş
tir. Şükrü Kaya B, e de Kalemi mah 
ıuı M. Ekreın B. refakat etmekte
dir. 

ismet P1- Hz. vagondan İnerek 
müstakbilinin ayrı avrı ellerini sık
mışlar, Kilıım P·. Hz. ile birlikte 
İstasyondan çı anık Sakarya motö
rila doğruca Dolmabahçe sarayına 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Dün içtima eden Şehir Meclisinde aza müzakeratı dinliyor .. 

Mecliste hararet 
yükseliyor? 

Meclisi idare azalığından çıkarı
lanların tahsisatı da 

ötekilerine mi ilave edilmiş?. 
Şehir meclisi toplandı 

Tetkikat yapmak 
Üzere iki 

yon teşk 
omıs

eoiliyor 

Bulgaristan Br fVekili M. 
Muşanof'un Ank ravı ziyareti 
eıınasında iki 
memleket iktı. 

j sadi münaseba
tının bir kat 
daha takviyesi 
mevzuu bahıol 
mut ve bu hu. 
susta .Ankara 
ve Sofya da teı
ıekkül edecek 

komisyonlar 
tarafından tel. 
kikat icrası te
karrur etmiştir. 
Ankaradaki ko T. <>x<HL B . 

misyon lktısat Vekaleti tarafın 
dan teşkil edilerek bugünlerde 
tetkikatma başlıyacaktır. Sof
ya'daki komisyon teşelckül et. 
mit ve işini bitirmiştir. 

Bu komisyonlar Türkiye'den 
Bulgaristana ve Bulgaristandan 
Türkiye' ye ihraç edileb' lecek 
mevadı tesbit edecekler ve bu 
hususta her iki n:emleket müs
tahsillerinin C:o ğrudan do[; ruya 
T ürkiye ve Bulcaristan ile mu
ameleye girişcbılmeleri için te
dabir ittihaz e'lleccklerdir. An· 
kara ve Sofyn' daki komisyon
lar işlerini bitirdikten sonra, 
her iki komiıyon .Ankara veya 
Sof ya' da müştereken toplana· 
rak iki m€mleket iktısadi müna 
sebatının takviyesi için ittihaz 
edilecek tedbirleri. tevhit ede
ceklerdir. 

Mısır ma iyesi 
KAHiRE, 1 (A.A) - Matbuat 

mümessillerine 193?. - 1933 bütçe
si hakkında izahat veren Sıtkı Pa· 
şa, Mısır'ın mali vaziyetinin pyaru 
memnuniyet olmakta berdevam bu
lunduğun" ehemmiyetle kaydetmiı
tir. 

Bütçenin muvazenesi t~min edil. 
mit, fakat taaa.·~~f v~ t~n1?"at yap~ 
mıttır. istikbal ıçın bır ihtıyat !edbı
ri olmak üzere, Sıtkı Pafllt hır pa
tente pulu veya otomobillere bir re
sim vaz'ı ıuretile pek zaruri olan ye 
ni varidat membalan ihdası için dev· 
Jetlerin muvafakatini talep ede
cektir. 

Asarı atikaya ait 
mühim bir keşif 

ROMA, 1 (A.A.) - Gaze
telerin veTdikleri bir habere gö 
re birkeç balıkçı Anzioda sahil
de otuz metre uzakta denizden 
bir heykel çıkarmıtlardır. 

Gayet güzel bir san'at eseri 
olan bu heykelin eski zamanlar 

d de belagat ve ticaret ilahı adde 
latanbuJ amuml meclisi dün saat ı yasetinde 9ubat evresi ~irinci içti- dilen Mercure' a ait olduğu zan-

12,45 de reis vekili Necip Beyin ri- (Devamı 6 ıncı sahılede) 
nedilmektedir. 

fazla para sarfetmektedirier. 
Bu vesile ile devletlerin harp
ten evvel ve 1930 senesinde si
lah için sarfettikleri paranın 
miktarını gösteren atideki cet
vel dikkate şayandır. Rakamlar 
milyo;" lngiliz lirasıdır. 

Harpten evvel 1930 
fngiltere 64 95.0 
Franoa 60 94.0 
Almanya 70 35.1 
ftalya 25 53.6 
Rusya 76 118.9 
Amerika 61.7 145.4 
Japonya 19.7 48.0 

--
Yeku~ 376.4 590.0 

Roma abideleri müdürü bu 
rinden yalnız Almanya -o da keşiften haberdar edilmi~tir. 
muahede ile mecbur olduğu _ 
için~ harpten evvelki zamana .. -
nisbetle masraflannı azaltmış- ! r 
tır. Devletler sullıten bahsedi- 4 Şubat 
yorlar· fakat silahlanıyorlar. p b •• •• 
Frans~ başta, bir kısım devlet- erşem e gunu 

MiLLiYET 
Etem İzzet Beyin 

• 
yenı romanını 

neşre başlıyor: 

Gözyaşları •• 

Dün mesaisini bitiren konferanstan bir intıba . • 

Konferans meclisi 
• • • 

mesaısını bitirdi 
Murahhaslar şerefine akşam Dol
mabahçe sarayında ziyafet verildi 

Murahhasların bir kısmı bugün gidiyor 
Balk~n kor f_ ransı 5 inci 

konseyi aün sabah ve öğleden 
sonra birer celse aktederek me
saisine hitam vermiştir. 

Konsey evvelki gün Balkan 
devletleri tebaasının tabi ola
cakları rejim komitesi halinde 
toplanarak bir proje hazırlamıt 
tır. Bu proje Bükreşte toplana· 
cak 3 üncü Balkan konferansın 
da müzakere edilecektir. 

Konseyin dünkü içtimaı da 
Balkan n:isakı komitesi halin
de vaki olmuş ve akşam geç 
vakte kadar cereyan eden müza 
kerat neticesinde, bir Balkan 
misakı projesi tanzim edilmiş· 
tir. Bu proje'ye Yunan heyeti 
murahhasası azaıından M. İa
piropuloı'un hazırlamış olduğu 

müsvedde .esas ittihaz edilmit· 
tir. 

Sabah celsesinde projenin 
heyeti umumiyesi üzerinde mü 
zakerat cereyan etmiş, bu hu

( Deva;,,ı 6 ıncı sahifede) 

1 Dün akşamki
Ziyafet 
Gazi Hz. murahhas

! la::a iltifat ettiler 
Balkan murahhasları şere-ı· 

fine dün akşam heyeti m u 
rahhasanıız tarafından Dol
mabahçe sarayında bir ziya
:et verilmiştir. 

Gazi Hz. ;-.iyaleti şereflen 1 
Jirmişler ve murahhaslara ı 
ıyrı ayrı iltifat buyurmuşlaı 1 
Jır. Ziyafette hazır bulunar. 
Başvekil ismet Pş. da mu 
rahhaslarla görüşmüşlerdir . 

Geç vakıta kadar samimı 

bir hava içinde devam eder. 
ziyafette l stanbul gazete/e-

l 
ri başmuharrir/eri de .haz11 I 
'm/,,nmıı<la rd ır. 

Kadir gecesj Ayasolyada okunacak Türkçe Mev/(lt ve Kur'an radyo vası: 
ıasi/e her tarafta dinlenebj/ecektı'r. Camide bu hususta 

tertibat alınmaktadır. 

Heryerde türkçe kuran 
gittikçe umumileşiyor 
Kuşadasında da ilk defa olarak 

' 
türkçe ezan 

okundu ve heyecanla dinlendi 
Türkçe Kuranı Kerim tilivetinin 

halk Üzerinde yaptığı teıir gün geç
tikçe artmakta, halk her gÜn hafızla 
ra müracaatla Türkçe Kuran oku· ••raflı deg"il, üç taraflı olmuı· re er ''d be · ·ı·h 

da harbi umumı en rı sı a. • 
tul'. Fransa ile İtalyanın mu· d t k 1 - 1 rını artırmakta evam e mış- Bu cetvel gösteriyor ki harp 

ten evvel senede 376 milyon in 
giliz lirası earfeden devletler, 
bugün, 590 milyon İngiliz lira
sı sarfetmektedirler. Ve içle-

lerin tezi evvela emniyet, son
ra tnhdidi teslihattır. Bir kısım 
devletler de tahdidi teslihatın 
emniyetten evvel şeldiği~i söy ı 
lüyorlar. Beynelmılel munase
batın geçirdiği istihalelere gö- ı 
re, bu yumurta tavuk hikayesi
nin taraftarlarından hazan bi
ri, hazan diğeri hi'!klı gibi gö
rünüyor. Şimdiki beynelmilel 
vaziyet ise, evvel; emniyet, son 
ra tahdidi teslihat taraftarları· 
na azami derecedı> miisaittir. 

Müellifin en muvaffak 
eaerlerinden biridir. 

' malan için ricalarda bulunmaktadır· 

mu§tur. Gazeteler; Cuma nüshaların 
da keyfiyeti yazmış olduklan için 
cami, Türkçe Kur'an dinlemek iı· 
tiyen meraklı vatandaılarla dolmuf, 
ayni kesafette kadın <k: toplannuftı. 
Camün iç ve dışında iğne ıııtacak yer 
kalmamıtlır. •veleye ·~ştirak edememe ~rı, l:rdir. O kadar ki, bugün Av-

1.talyanın, büyük harp gemıle- 1 A 'k b rupa devletleri i e men a ve 
tinde olduğu gibi, bu sınıf a.rp Japonya harbi .um. u~i~en evvel 
Keınileri inşasında Fransa ıle kine nisbetle eılah ıçın o/o 57 
llD\isavat istemesi idi. Üç taraflı 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Bu cereyan taşrada da fazlalaş
mıştır. lzınirde, Selanikli Hafız Ö
mer Bey; Cuma günü Cuma nama
zından evvel lzmirde Hisar camiin
de ilk defa olarak Türkçe kuran oku 

Hafız Ömer Bey Suznak makamı 
üzerine surei Fatihada~ ferahnak 

(Dtvaıuı 6 ıncı sahılede) 
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u-İn~7n ün de yeni bir m uha-
Zeytindağı cıı b d·1· 

Cemal t"&f& iımini, berl<esin 
iımi gibi, kolay ve açık, söyle
yerek lıtnabuldan çılmıııtım. 
Adanada ses hafifledi ve illim 
ikiletti: Büyüb Cemal Paıa, Kü 

191s re eye intizar e ı ıyor 
makla meşgul. Y almz sakalı
nın sert profilinin bir parçasını 
görebiliyoruz. Benden batka, 
koltuğu defterli üç zabit daha 
var. Bir aralık ba9mı çevirdi, 
ııözü benim üstümden ııynla
rak ikinci zabite gitti, ekti bir 

çük Cemal Pata. 
Küçüğü Fırka Kumandam 

idi. 
Halebi geçtikten ıonra "Pa

ta" nın P ıi düştü; B oldu ve: 
- Ahmet Bey, der giba ıer

beatçe ağızdan dütüveren: 
- Cemal Paıa, keliınHt bir 

çeşit imtiyaz, i.nsanm ona ya
kmlığmı gösteren, insanı esrar
lqbran bir ıey oldu. 

Dördüncü Ordu kararg&.hı
na gidit, bele Şamdan ıonra, 
artık bir putluğa çıkılıyor gibi, 
bq döndürür: Ses daha pestir 
ve İlliın, Tevrattan lncilden a
lınma mukaddesletmit bir isme 
benzer. 

Sirkecideki ve Harbiye mek
tebinin havuz batındaki, biraz 
gururlu İle de, gene basit ve 
sevimli olan Cemal Paıanın içi 
me alııtırdığım hayali sönerek, 
onwı yerine artık yeniden tanı
yacağım, çizgileri kanıık, ba
kışı müphem, yeni bir adam 

sesle: 
- Yaver Beye söyleyiniz; 

Nablüı eşrafını çağırsın, dedi. 

Kalabalığın kapıdan gınşı 
garip bir manzara idi. Y atamak 
ve ölüm kararını bir kelime ile 
verebilir bir adamın kapı11 eti· 
ğinde, her biri bir müddet duru 
yor, ve içeriki odada başladığı 
düaamı bitirip yüzünü sıvadık
tan sonra giriyordu. Düasmı 
henüz bitirmeyen, kendini arka 
ımdan iten arkadaşına muka
vemet ediyordu. 

Yirmi kiti kadar, hepsi, Ku
düş ıehri tarafındaki pencere
lerin önüne sıralandılar. Ku· 
mandan dönüp bakmadı bile .. 
imza defterlerinin her yaprağı 
üstünde duruyor, ç'ziyor, yazı-

d - ' yor, ara sıra a agzınaan: 

-Bu nedir? 
- Böyle cevap istemem, 
- Bunu Erkanı Harbiye Re geldi. 

Karargah Kudüste, Zeytin- isine götürünüz, 
dağının tepesindeki Alman sa- .. ~ibi kısa sual ve emirler dö 
nataryomunda idi. küluyordu. 

Şelıre vardığım zaman iki Zaman geçtikçe Nablüslüle 
gümüt çeyrekten başka param 1 rin yüzlerinin dllha sarardığını 
yoktu. Hemen Karargahta iş . seziyordum. Cemal Paşa~u~ 
bulamazsan, ne geri dönebilir, her yeni sesi çıktıkça, hepsı~ın 
ne de otelde kalabilirdim. sarığından, sakalından ve cub· 

Arabacıya : 
- Cemal Patanın Kararga

hına! Emrini verdim. 
Arabacı gözünü açtı: 

- Ne Cemal Bata? 
Zeytindağını göstererek an

lattım. Adamcağız: 
- Tafaddal ıiydil derken, 

atlannın biıle bana hürmet etti
ğini hissediyordum. 

Tertemiz, ezici ve büyük bir 
Alman yapısı! Herkes, zabit 
nefer, ayağının ucuna basıyor 
ve arasıra, genit koridordan, 
yatakodalarına ve sofraya ba
kan pveaterler geçiyor. 

Yaverin yanma çıktım. O
dasında sanklı sanksız, kırkın
dan yetmişine kadar, eşraf kı
lıklı bir ıürü kalabalık vardL 
Y:aver, zabit namzedi eavabıma 
bakarak: 

- Kimsiniz, ne istiyorsu
nuz? Diye ıardu. 

- Kumandan Pııta Hazret. 
!erinin Baıkumandanlıktan is
tediği Falih Rıfkıyım. 

İçeri ııirdi, - Buyurunuz, 
dedi. 

Ne olacaktım, nereye gide
cektim,Cem.ı Pafayı nasıl bu
lacaktım, müphem bir 11kmb 
içinde idim. 

Büyük bir oda: Solda Şer> 
ya nehri ve Lut gölü, ıağda Ku 
dür ... ehri, önde Moıkofiye de
nilen Rus yapı ve bahçeleri var. 
Cemal Pata Şeriya'ya bakan 
pencere ile Moakofiye'ye bakan 
pencerenin zaviyesi içinde, ar
ksaı bize dönük, k&.ğıt imzala-

(1) Bu ye yarınki yuı methal 
tablolandır. 

besinden bir sanıntı geçiyor
du. 

Poz bilmem ne kadar sür
dü? Kumandan defteri kapadı; 
koltuğunun iki tarafından tu· 
tarak Nablüs safına doğru dön 
dü, bir buyrultu üslubü ile sö
ze başladı: 

- Devleti metbuanıza kar
tı İrtikap etmiş olduğunuz cina 
yetlerin ne kadar vahim oldu
ğunu biliyor muıunw:? 

Kimi ellerini, kimi boynu· 
nu oynatarak safın arasından: 

- Eıtağfurullah, 
- Eıteizübillah, gibi bir 

takım kelimeler duyuldu. Ku
mandan bir bakı§la bu hırıltıyı 
keserek: 

- Susunuz, diye 
ve devam etti: 

bağırdı 

- Bu cinayetlerin cezası 
ne olduğunu bilir misiniz? 

Nablüılülerin renııi uılmıt 
adamların rengine döndü, du
daktan kısıldı, 

- İdam .•. İdam, dedi; fa. 
kat Devleti Aliyyei Osmaniye
nin ulüvvü merhametine dua e
diniz, Şimdilik sizleri ve ailele
rinizi Anadoluya nefyetmekle 
iktifa ediyorum.. 

Hepsi birden, secdeye ka
panır gibi olarak, ellerini kal
dmp duaya, hamde ve tükre 
ba9ladılar. Köklerinden sökül
mek kararına kartı, N ablüs et
rahnm minnet ve şükranlarma 
hudut yoktu: 

- Gidebilirsiniz, dedi •. 
Oıt üste yığılarak, hayata 

çıkar gibi, dqarı uğradılar. 
Rol bitmişti. Cemal Pata 

zabitleri savarak, eaki ğülüşü, 

1 B l ıktısadi ve mali hafta 1 m 1 
Mali meselelerde ihtiıasile ı rar Fransızlan tahtıe etmesi Ü· 

şöhret bulmut bir ıima olan ve ı zerine Mr. Riıt galeyana geli
iki sene evvel hükiirnetimizce yor ve bu iddiayı abes bulduğu 
Istanbula davet edilip düyunu nu beyan ile bazı İngiliz mukte 
umumiye meselesinde mütalea· sitlerinin inadı karşısında artık 
sından istifade edilen M. Char- cihan buhranının hakiki müseb 
les Rist, acı kelimelerle Cemi- bibini tethir etmek zamanı gel 
yeti Akvamın mali komitesi a- diğini söyleyerek, İngiltereyi 
zasmdan Sir Henry Strakosh'a gösteriyor ve münhasıran"pres 
hücum etmittir, Sir Henry Stra tiğe" ini vikaye endişesinden 
kosh bundan bir sene evvel al- mülhem olarak yanlıt bir siya
tın komitesine verdiği bir muh seti maliye takip etmesi netice 
tıra-:ia fiatlerin sukutu ve onu sinde bu buhranı yalnız İngil
takip eden fdaketlerin mes'uli- terenin doğurduğunu iddia e
yetini Barque de France ile Fe- diyor. 
deral Reserve Bank'a yükleti- Bu mütekabil ittihamlar kar
yor ve bunları, hiç bir metru ıe şısında insan ne düıüneceğini 
bebe istinat etmeksizin, kasala· şa§ınyor. Bu büyük muktesit
rında altın iddihar etmekle itti- ler acaba hakikaten yarayı gör. 
ham ediyordu. Ser Henry'ye miyorlar mı yoksa gördükleri 
nazaran altm terakümünün ıe- halde söylemek mi işlerini gel
bebi tamirat tediyatından baş- miyor? 
ka bir şey değildir. Mumaileyh Artık gayri kabili inkar bir 
cihan buhranının esbap ve se- hakikattır l:i sınai denilen 
vaiki hakkında yazdığı son bir Avrupa memleketleri ihtişam 
makalede bu fi!;ri teyit ve tek- devrini yaşadıktan sonra bu-

Japonlar kuvvetlerinin mühim bir kısmını Harbine 
gönderiyorlar. Burada da bir muharebe bekleniyor 

Cenevre 
Konferansı 

Bugün saat on beşte 
küşat ediliyor 

CENEVRE, 1 (A.A) - Tahdidi 
teslihat konferansına i~tirak edecek 
olan Fransız heyeti 111. Tardieu'nün 
riyaseti altında saat 9 da buraya gel 
mittir. 

CENEVRE, 1 (A.A) - Tahdidi 
teılihat konferansının tehir edilece
ğine dair olan ıayialara rağmen kü
ıat celsesi salı günü saat ıs te akte
dilecektir. 

Bu saat, pek büyük bir ehemmi
yet atfetmekte olduğu nutkunun bü
tün dünyada telsizle ne§redilmesi 
için M. Hendcrıon tarafında., inti
hap edilmiıtir. 

P ARİS, 1 (A.A) - Exelsior gaze 
lesinin Cenevre muhabiri, tahdidi 
teslihat konferansının kü•at celsesi· 
ni müteakıp, Cemiyeti Akvam mec
liıinio Çin - Japon meselesi ile 
m"§gul olabilmesi için bir hafta ve
ya daha uzun bir müddet için tehir 
edileceği mütaleasında bulunmakta
dır. 

BAL TIMOR. 1 (A.A) - Müste
,ar M. Co•tle dün alqam irat ettiği 
bir nutukta §U suretle idarei kel"ın 
ebnİ!\tİr: 

"Çin - Japon harekatının terki 
te•lihat ihtiyacını daha fazla hisset
tireceğini ve Cenevre Konferansının 
mesaisini teshil edeceğini zannedi
yorum.,, 

Müste~zr .özlerine devamla. Ja. 
ponlar'ın dünyanın en iyi milleti o1-
duklannı söylemiş ve Ja.,on milleti
nin "harici unsurun deliliklerinden,, 
mes'ul olmadığını ilave eylemiıtir. 

ROMA, l (A.A) - Haricive Na
zırı M. Grandi Başvekil M. Mu110-
lini'yi ziyaret etmi,, tahdidi teslihat 
Ko.,f PrnnJ1na istirak edecek halyan 
mural-ıh•s heyetinin ihzari mesaisi 
ha'<kmda bir rapor vermittir. 

M. Mı•s•nlini ltalyan murahhas 
hevetinin Konf Prr--ı•tı atacağı vazi .. 
yete ait direktifleri tesbit ~tmi•tir. 

(Stefani) 

CENEVRE, 1 (A.A) - Yugos· 
lavya Haricive Nazın M. Marinko
vİç ile Çekoslovakya Hariciye Nan
rı M. Benes ve Romanya Prens Chi
ka Montreux'de bir İçtima yapm,.lar 
dır. Bu müzakttede tahdidi teslihat 
meseleleri h•kkmdA müşterek bir 
siyaset tıJc;bi netice~ine vasıl olma· 
ğa çalıııldıiına ihtimal verilmekte
dir. 

Almanyaya 
Müstemleke mi? 

Depeche de Toulou e'ın 
yeni bir makalesi 

PARIS, 1 (A.A) - Le Temps 
zatesi, Pierre ve Paul Dales İmzasile 
Le depeche de Toıılouse gazetesin
de intİ§ar eden ve F ransanın Came. 
roun ve Togo müstemleki.tma ait o
larak uhdesinde bulunan vekaleti Al 
manyaya devredilmek üzere Cemiye 
ti Akvama tevdiini talep eden bir 
makalesini iktibas eylemektedir. 

muhafız ve nazrr gülütü ile ba 
na döndü: 

- Ne yaparsın, dedi, bura
da böyle söküyor! 

Falih RIFKI 

gün birer "parasite" menzilesi 
ne düşmüşlerdi1·. İngiltereyi 
misal olarak alalım. Arazisi ya 
lmız 25 milyon nüfusu besliye
bilir. Yarım asır evvel nüfusu 
25 milyon idi. Sanayiinin inki.
şaf üzerine nüfusu geçen sene
ye kadar 47 milyonu buldu. Bu 
fazla 22 milyonu besleyecek a
raziıi yoktur; binaenaleyh yi. 
yeceğini hariçten tedarik et
mek ıztırarındadır. Fakat bu yi 
yeceğin bedelini nasıl versin? 
Maıı.nuat ihraç etmekle. Masnu 
atını ıatam:tzsa ne olur? İşte 
bu buhran olur. Matnuatını nİ· 
çin satamıyor? Çünkü dünya 
artık Avrupalılann çifliği değil 
dir ve her memleket kendi ya
ğı ile kavrulmak istiyor; başka 
"parasite" !eri besleyecek mev· 
ki ve vaziyette değildir. Görül
düğü üzere mesele bir nüfus 
meselesine müncer oluyor; ve 
galiba Malthus razariyesiı doğ
rudur. 

>;. >;. >;. 

Geçen ağustos 1931 İptida
sında İngiltere Bankası, Ban
que de France ve Federal Re-

Çinliler resmen harp 
ilan etmiyecekler 

Amerikanın Asya filosu Chang
hai' a gitmek için emir aldı 

HARBiN, 1 (A.A) - Renıro a
jansında,, bildiriliyor: Şarki Çin fİ
mendiferleri ıebekesini himaye eden 
Çin kuvvetleri kumandanı jeneral 
Ting - Tchao'nun idaresi albndaki 
kuvvetlerin faaliyeti dolayısile Ja· 
pon askeri erkanı Mançuri'deki Ja. 
pon kuvvetlerinin Hebin'e doiru 
tahaşşüt ctn1csi emrini vermiılerdir. 

ilanı harpsiz h< rp 
NANKIN, 1 (A.A) - Japonya İ· 

le harp etmek meselesini müzakere 
eden içtimada Chiang Kai Shck de 
dahil olmak üzere en büyük liderle
rin hazır bulundukları tesbit edil
mektedir. içtimada hazır bulunanla· 
rın hepsi harp etmekte mutab:k kal
mıılar. Fakat ,imdi salihiyettar bir 
membadan bildirildiğine göre hükü
metin bu kararile Japonya'ya karşı 
ilanı harpsiz bir bflrp yapmak iste
miş olduğu söylenmektedir. Japon
larla Cinlilerin kat'i bir harp ilan et
meksi~in harp edebilecekleri de İ§a· 
ret edilmektedir. 

Kısmı külli l:'arbintt gidiyor 
TOKYO, 1 (A.A) - Harbin'den 

bildirildiğine göre, Japon makarnalı 
askeriyesi kısmı külJinin Mançuri' • 
den Harbin'e hareket etmesi emrini 
vermeği kararlaştırmıtlardır. Bu ka
rarın sebebi Çin ıarki demir yolunu 
muhafazaya memur olan Tingchow 
ın kumandasındaki kuvvetlerin teh
likeli bir faaliyet göstennclerinden 
mütevellit vaziyetin neticesidir. 

Sovyetler protesto edecekler 
TOKYO, 1 (A.A) - Sovyet Ha

riciye Komiser muavini Karahan, 
Japon kıtaatı Harbin' e IJİrdiii tak
dirde Sovyetleri'n bu hareketi pro
testo edeceklerini Japonya'nn Moı
kova aefirine tebliğ eylemiıtir. 

Maamafih Sovyetlerin prlô Çin 
demir yolunun cenup kıADI üzerinde 
Japon askeri nakliyatına müsaade 
eylemit olmaları hasebile bu protes
tonun tamamen teknik obıcaiı -
nediliyor. 

Cenevrede neşredilttn 
notal..r 

CENEVRE, 1 (A.M - Cemiyeti 
Akvam nezdindeki Çin heyeti mu
rahhasası dün akıam hiç birisi de 
ilanı harpten bahsetmiyen 3 nota 
n"§reylemittir. 

Notalar yalnız Çinin, Japon isti
lasına karı• kuvvetle mukavemet 
mecburiyetinde bulunduiunda urar 
eylemekte ve bu iatiliıım Cemiyeti 
Akvam kararlan misakile, Paris mi. 
sakına ve 9 devlet muahedesini ih
lal eden bir banket olduğunu ilave 
ederek Cemiyeti Akvamı yeni taar. 
ruz hareketlerini men için tedbir al 
mağa davet eylemdrtedir. 

Nankin'dtt muherebe mi? 
NANKIN, 1 (A.A) - Alman si

lah ve mitralyözleri ile mücelıhez 
olan Çin ordusunun güzide lntaabn 
dan 30,000 kiıilik bir kuvvet, Nan. 
kin ıehrini himaye etmek için dün 
Ulam Honan eyaletinden relmit
tir. 

Japon konsolosu, tehir belediye 
reisine Japonların Nankin önünde 

serve Bank'tan üç ay vade ile 
50 milyon Sterling istikraz et
miş ve vadesinde bunun 20 m;I 
yor.unu tediye ve 30 miliyonun 
vadesini 1 tubat 1932 ye kadar 
temdit etmişti. Piyasanın mü,. 
kil vaziyetine rağmen Banka
nın, kendi altın mevcuduna do
kunmaksızın bu parayı tedarik 
ve vades;nde temamile tediye 
edeceğini ilan etmesi, dünya 
piyasaları!lda iyi bir tesir Msıl 
etmiştir. Maamafih Sterling, 
altın farikasına nazaran elan 
yüzde 30 nisbetinde bir tenez
zül kaydetmektedir. Mac Do
nald kabinesi Sterling'in kıy
metlendirilmesi veya düşük fi. 
atle tesbiti şıklanndan hangisi
ni ihtiyar edeceğini henüz ih
sas etmemiştir. Bu kararsızlık 
Sterling'den hem alacakL hem 
de borçlu olanlan düşündüri
yor. Bazı İngiliz muktesitleri 
alttn esasına istinat etmeyecek 
olan yeni bir "monna:e imperi
al" dan bahsediyorlar, fakat bu 
nun mahiyeti henüz anlaşılama 
mııtır. 

Dünyada, bütçesi açık gös-

8 harp gemisi tahtit etmit olmalan· 
nm tehre hücum etmek niyetinde ol 
duklarma delilet edemiyeceğini IÖY· 
lemiştir. 

Mumaileyh, Changhai'da vukua 
gelen hadiselere mümasil hadiselerin 
Nankin'de de ...uku bulmaması için 
Çin a•kerlerinin her türlü hasmane 
hareketten içtinap edecekleri ümidin 
de bulunduğunu ıöylemiştir. 

Çin payitahbrun muhtelif nokta
lannda dün sabah vücuda getirilmit 
olan barikatlar, hiç bir suitefehhüm 
vukuuna mahal kalmamak için kaJ. 
dmlmı,tır. 

Amerika Şanghaga asker 
gönderiyor 

WASHiNGTON, 1 (A.A) - A
merik~nm Asya donanması Şangha· 
ya hareket emrini almıttır. "Havas" 

WASHiNGTON, 1 (A.A) - A
merika askerleri, Şanghaya hareket. 
emrini almıtlardır. 

Japonlarla Çinliler muta
bık kalamadılar 

LONDRA. 1 (A.A) - İngiliz 
konsoloshanesi erkanı, bir mülllit 
anasında lngiliz jeneral konsolosu
nun iki hasım tarafından mütekabil 
fedakiırlıklarda bulunulmasını temin 
İçin dün yapılmıt olan mükerrer te
tebbüılerden bahaebnİfludir. 

Sabahleyin Çin kıtaatınm fimdiki 
mevzilerinin 3000 metre gerisine çe
kilmesi suretindeki teklifi Çinliler 
kabul etmiılerse de Japonlar bunu 
reddetmitler ve bunu kabul etmek 
için aradaki mıntakamn İqiJiz Ye 

Amerikan kuvvetleri tarafmdan it
pi edilmeai. prtmı sürmüılerdir. 

Oileden sonra jeneral Flemins, 
Japonlar mevzuubahia mmtaka)'11 
ıiden yeııi.ne münakale yolunu İt· 
galde devam ettikçe bu ..,..tın ka
bulü huausunun askerlik noktai na
zarından mümkün olınııdıimı be
yan etmiıtir. 

Filvaki Japonlar, bu yolu bmık
maktan imtina etmiılerdir. Bu hal ;. 
se, Amerikan ve İngiliz karakolla
nnı Çin nitancı efradmın bakiki bir 
yatağı olan bir mmtakada dolatmak 
mecburiyetinde bırakac:alı:tır. 

Çinliler, Japonlann bombar
clnnan tayyarelerini kullanma -
malan tartile bütün topçu kuv
vetlerini geri çekmek teklif"ınde bu
lunmuılardır. Buna da Japon amira
lı, muvaffakat etmemittir. 

Bu son red üzerine konferans, 
hitam bulmuı ve Japon amiralı, kru 
nzörüne avdet etmiıtir. Mesele,bu
rada kalmıştır. 

Konsoloshane erkinmdan biri 
manidar bir eda ile f(iyle demittir: 
Mütareke, yeni bir hadise zuhur .,. 
dinciye kadar devam ediyor. 

Gece çıkmak yasak 
CHANGHAI, 1. A. A. - Reu

ter ajıuısmm muhabiri bildiriyor: 
Beynelmilel mıntaka belediye erka
nı, dün öğleden sonra saat 20 den 
sabahın 4 üne kadar sokağa çıkmak 
memnuiyetinin mer'iyet mevkiine 
konulmasına karar vennitferdir. 

Tahkik komisyona 
TOKIO, 1 (A.A) - Bugün Ha-

termeyen hiç bir devlet hemen 
hemen kalmamıştır. Başta bir 
buçuk milyar dolar açıkla ce
mahiri müttehide geliyor, İtıiz 
!erin adedi altı milyondur. Son 
üç hafta zarfında iki yüz banka 
iflas etmiştir. 

İki ay süren uzun ve çetin 
müzakerelerden sonra "don
muş kredi" !erin vadelerinin 
bir sene temdidi hakkındaki iti 
Mfname geçen hafta zarfında 
Berlinde imza edilmittir. Al
manya bir az nefes alacağa 
benziyor; fakat vaziyeti maliye 
si fena olmaktan çıkmamıttır. 
Bu kıt İşsizlerin adedi yedi mi 
lirona baliğ olacağı tahmin e
diliyor. Alman borsalan elin 
kapalıdır. 

Piyasamız 
Geçen hafta iyiliğe doğru 

hafif bir temayül göıteren İs
tanbul Borsası bir iki günden 
beri tekı-ar isteksizdir. Çin - Ja
pon ihtiliifmuı ihtilifatı umu
miyeyi intaç etmesinden korku 
luyor. lngİIİ7, lirasının fiatı 
franka nazaran 87,84 iken dün 

al'-•-· .. ~ d Lamia evam 
ınıştı. 

ıan'ı --~ bir 1afak peri 
etrafını sarmı~, . ' esıdaınını 

. L-ziyen zanı d 

n.nsıa ~~-.:zterine tesadüf 
\eri Belkiıın go t nna kot 
etti. Acele acele yan a 

du: Elbet ame "':" saba•tn a 

DAKi 
Tütün kongresi 

Ilk içtimada Iktısat vekili tarafın 
dan bir nutuk irad edildi 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Bu
lfÜn aktedilen Tütün kongresinde 
lkbsat Vekili Mustafa Şeref Bey ta
rahndan mühim bir nutuk irad edil
miıtir. Vekil B. nutkunda ezcümle 
demiıtir ki: 

Tütün, memleketimizde devlet 
varidatının mühim bir kısoınu tetkil 
ettiii ıibi ihraç ettiğimiz etYa ara
sında da umum yelcünun dörtte biri
yle üçte biri arasında olmak üzere 
büyiik bir kısmını t"§kil etmektedir. 
Varidat kısmı bir inhisara bağlan· 
mış bulunuyorsa da iktısacli ciheti 
kendi haline bıralulmıı bir vaziyette 
dir. Yani tütünün harici ticareti ha
'' bottur. Bu mürakabeaizliğe kartı 
da harici ticaret çok muğlak ve gi
rift bir tekil almııtır. Halbuki tütün 
cülüğümüz harici ticareti bizdeki e
hemmiyeti ve ticaretin muğlak ve 
girift ,ekil alması itibariyle batlı ha 
tına bir idareye meşgale olacak ma
hiyettedir. Pazarın ihtiyaçlarını ve 
istediklerini devamlı bir surette ta
kip ebnek ona göre pazan tutmak 
ve istihsal ettiğinin sürümünü dai
ma emniyet altında ııönnek heı·kes
ten evvel müstahsili alakadar eder. 
Müstahsil pazarın istediğini istihsal 
edebilmek için hndisiyle pazar ara
aında en yakın bir bağın teessüsü 
lazımdır. Pazar ile müstahsiller ara· 
arnı ferdi mutavaıırtların veya fer
di kazanç gruplarının bağ yazifesini 
görmesi devri artık gıısmiş deuebi
lir. Diğer taraftan keyfiyeti ıalah 
ile maliyet fiatmı indirmelidir. Zirai 
istihsalde entreprise ,eklinin maliyet 
fiyatını artırdığı muhakkaktır. 

Hele içinde yatadığnmz seneler
de zirai mahsullerin ve bunlar ara
sında tütünlerin liatleri düımüt ol
duğundan artık ziraat sahasında Üc· 
retli amele kullanarak sermaye iıle
tip temettü temin etmek mümkün 
değildir. Bu suretle tütün ziraati ya
panlara tavsiyemiz sahayı, kendi ço
luk çoeuğu ile çalıtan köylüye bırak 
maııdır. 

Köylüınüz kanaatkar .,. tasarru
fe riayetkar olduğundan iatihaalin 
maliyet fiatınm mühim surette indir 
meie muvaffak olacağı tabüdir. Yal 
ruz iatihsalde köylülerimize direktif. 
ler verilmelidir. Ayni mesai ile ayni 
sahadan miktar ve keyfiyet itibarile 
yiiksek ve maliyet fiab itı"barile ucuz 
malı naaıl yetittireceği, pazar ihti
yaçları bilgisine müstenit olarak köy 
lümüze öğretilmelidir. O suretle ki 
istihsalin bqlangıcrndan pazar ye 

halatın icap ettirdiği mesai 
bir nizame ve aynı kumandaya 
malıdır. Bu neticeyi elde etmek 
gibi tedbirler alınmasını ve 
yollardan ııidilınesini tavsiye ede 
siniz. Sizden ıorduğumuz bud 
Fakat bir netice için çalı§An herh 
gİ bir inaan kümesi müımir mesai 
bulunabilmek için evvelemirde m 
leleri tasnif ebnek lizımdır. Bu 
nif konuıulacak meselelerin ru 
mesini teşkil eder ve mesai dağıl 
mak için o ruzname haricine çık 
maz. Bunu dütünerek lktnat v 
leti size ıu meseleleri ruzname o 
rak tevdi ediyor: 

1 - Tütün ziraatinin tahdidi. 
raat için beyanname veya ruhsat 
sullerinden haagisinin tercihi laz 
ııeldiğL 

2 - Tütünlerin tağşifinin men 
Bu hem dahilde ambalaj sıraım 
oluyor hem hariçte ecnebi mutav 
sıtlar tarafından yapılıyor. 

3 - Dahilde inhisar noktaaınd 
kaçakçılığa mani olacak tedbirler. 

4 - Tütünlerimizir. gerek mın 
ka itibarile, gerek umumiyetle tipi 
rinin vücude getirilf'!1eai. 

S- Tütünlerimizin memleket d 
bilinde işlenmesi. 

6 - Tütün ihracatımızın düpn 
esbabı ve ihracntın inkişafı tedbirlı 
rİ ki bunda tütünlerimizin evsafını 
iyileıtirilmesi, iyi evsafın idamei 
ziyeti, maliyet fiatmın dü,ürülm 
gibi tütün istihsaline tealluk ede 
meseleler de dahildir. Bu çok m ·· · 
ve umumidir. 

7 - Tütün ticareti kredisi ;,· 
Bu neticeyi elde etmek için ne gibi 
tedbirler alınmasını ve hangi yollar 
dan gidilmesini tavsiye edeceksin' 

Eğer muıip görürseniz üç komi 
yon teşkil edelim; 1 - Tahdit mesel 
ıi, tağşiı ve kaçakçılığın men'i. 2 
Tip tesisi ve dahilde işlenme iş" 
3 · ihracatın dü~mesi sebepleri v 
inki§Afı tedbirleri ve kredi mesele! 
rile m"§gul olur. 

Kongrenin mesaisinde muvaffak 
olmaımı temenni ederek sözüme ni
hayet veriyorum. 

Üç komisyon 
A.RA, 1. A. A. - Memleke-

tütüncülüfünün zer, iıletme 
'"· ihraç itlerini tetkik etmek üzere 
içtimaa davet edilen murahhaslar 
bugiin saat 11 de himavei etfal sa
lonunda toplanmı§tır. Tahdit, tağ. 
fİf. ihracat ve kaçakçılık mes'elele
rini tetkik etmek üzere üç komis
yon tqkil olunınuıtur. 

Nankin bombardıman ediliyor/ 
ŞANGHAİ, 1 A.A. - Reuter Ajanımın aldığı bir habere 

göre Japon harp gemileri aaat 23,25 de Nankini bombardıman 
etmeğe batlamıtlardır. · 

riciye Nezaretinde Japonyanın Chan 1 Bu tqebbüs lngilterenin Japon 
ghai' da tahkikat icrasına memuren hükômeti nezdinde üçüncü proteato 
Cemiyeti Akvam tarafından bir ko- awıu teıkil etmektedir • 
miıyon tayin ve izamını memnuni- J tl"ğ • 
yetle karıılıyacağı ve çünkü Japon aponganın flttr ı ı Ct:flap 
hükUmetinin itlerin hakikat ve kün- TOKYO, 1 (A.A) - Hariciye 
hüne Cemiyeti Akvamın vikıf olma- Nazırı lngiliz hükômetinin proteato 
aı arzusunda bulunduğu beyan edil- sunu kendiiaine biraz evvel tndi et. 
mittir. mit olan lnsiliz sefirine ftrdiği u. 

Maamafih Japonyanm kendiııni vapta Japonların Şanııhai' da aldılda 
bu kabil bir komisyonun veaayuına n tedbirlerin lüzum ııörülen asırart 
ittiba mecburiyetinde olınadıiı ihau haddi tecavüz etınediğini IÖyleı:nif 
edilmiıtir. ft İnııilterenin bu protestosunun 

/ngilterenin üçüncü propqanda mahiyetinde bir takını 
asdıız lıaherlere müstenit sibi ııö-

protttstosrı ründüfünü ima etmiıtir. 
LONDRA, 1 (A.A)- Alınan ma 

Jiimata göre İngiltere hükı'lmeti Ja- Bttgaz saragda bir miizabn 
pon kıtaatırun Şanghay'da aleli.cele WASHiNGTON, 1 (A.A) - M. 
aldıkları tedbirlerden ve beynelmilel Hoover Şan&hay vak'alan hakkında 
mmtakayı aakeri hareketleri için il· M. Stimson, M. Castre, Bahriye Na
zun bir üs olarak kullaıunalamıdan zırı M. Adama, Harbiye Nazın M. 
dolayı Japon hiikômeti nezdinde pro Hurley, Ordu ve Donanma erki.m 
t~toda bulunmasını Tokyodaki - harp reialerile müzakerede bulun· 
firine bildinnittir. ınnıtur. 

aktam 30 ıantnn kadar afağı 
geldi, Türk paraıile 728 kurut 
etmektedir. 

Pi.yasamızda ihracat malı o
larak fındık üzerine ufak tefek 
muamele yapılmakta; İzmir' -
den de tütün satı9larından mü
tevellit kambiyo İıtanbula gön 
derilmektedir. 

Türkiye Merkez Bankaımm 
ıon ne,rettiği 28-1-932 tarihli 
bilançoda gördüğümüz veçbile 
altın ve döviz kartılığı olarak 
mevkii tedavüle vazedilen bank 
not yekUnu takriben 13 milyon 
liraya baliğ olmaktadır. Banka 
senedatı ticariye iıkontoıuna 
henüz batlamamıtbr. 

Esham ve tahvilat 
Pariıte vuku bulacak temas 

lar hakkında henüz bir haber 
gelmediği için Onifiye mütered 
dit vaziyetini muhafaza etmek 
tedir. Dün akeam 41 ı;. da ka
pand._ 

İstikrazı Dahili muameleıiz 
94 dedir. 

Anadolu abliguyonlan 27,50 
aksiyonları da 16 liraya kadar 

çıkımı iken Aksayı fark haber- . 
leri üzerine yarmışar lira kay
bettiler. 

İt Bankası hiaseleri üzerine 
hafta içinde 9,10 liraya kadar 
muamele oldu. 

Arslan çimentonun fiatı 9 
liradır. Bomanti 27,25, Derkos 
26,25, Reji de 3,85 ediyor. 

Mıırr Kredi F onıiye tahvi
lat hamillerinin Şirket aleyhi
ne albn esası üzerine tediyaf 
İcrası hakkında açtığı davanın 
b&.miller lehine intacı beklendi 
ğinden bu tahvHit ıon zaırwı· 
larda aranılmaktadır. 

1886 tertibi 148 lira 
1903 .. 88 " 
1911 " 83,50 " 

(Kuponıuz) etmektedir. 

Türk altını 950 kararlarmd• 
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Genç milli Bayram.. .. KMübadelede 

s e _Japonlar 

Ja~onyada açılan 
Türk sergisi. 

Sergi büyük bir rağbet buldu, 
Türk malından siparişler verilecek 

Takım! Kızın cihazı götürü- İltaDbul mOftlllOtundmı omisyon dün 

l •• k k d Toplandı 
Zeki ve H. Emin Beyler Ur en ar eşinin 

münakaşası • J 1 

çıkmaza girdi.. cenazesi yere seri ivor' .. 
Japonyacla açılan Türk _.. , MıSJr ihracabmu: 

ıfai müddeti hitam bulmu,tur. 
Japonyadan ticaret odamıza Yunaniatanm mısır buhra· 
rönderilen bir mektupta aergiı- nıyle mücadele etmek için mı
nin iki buçuk ay müddetle Ja· aır ithalatından gümrük resmi 
ponyanm Mitsokmki, Ojeka almıunıya karar verdiği malum 
Hirotina tehirlerinde teıhir ~ dur. 811 karar memleketimizde 
clildiii, 300 binden fazla iman iyi tesirler yapmıya batlamış
ııiyaret ettiği zairlere yeni Tür- tır. 

Arnavut kızının evlenmesine 
niçin bu facia karıştı? 

Futbol federuyonu reiıi Hamdi E
min B. ıeçenlerde Olimpiyat mecmu 
- Belkan ı.-- maçları etrafm. 
da bir beyanat vererek milli futbol 
talmnnnmn ıençlqtirilmeai lazım 
ıeldiğini oöylemiıti. Hamdi Emin 
Beyin fikri, me"VZUıuz kalındığı za-
man ortaya atılması mutat bir nok- H kJcı · ld • · · a ve Hacı İlminde Ar--
taı nazar o ugu ıÇJn yeni bir şey b değildi. Nitekim hiç nazarı dikkati n~vut te aaamdao Kolonyalı İ· 

kiye hakkında mufaaıal malu Son bir hafta sarfında yalnız 
IDatr muhteYI riaaleler dağıldı- Uzunköprüden 345 bin kilo mı
fı, ticaret erbabll!ID Türk~ ıır ihraç edihn;ttir. Yunaniata
tiaaı ithalini tetkik ettikleri bil na mısır ihracatımu ıittikçe 
clirilmit, ve Ticaret odaamm artmaktadır. 

celbetmeden reçecekti. Fakat Fe- kı kardeş, Ağırceza mahkeme
ner B~e kaptanı Zeki, •imdiye ka- si. huzurunda hesap vermekte
clar kulaklarını doldımın bu ıazari- dırler. Hakkı ve Hacı Celil iı
y~e lıu u/er cevap vereli. Cümhuri- mm .. • de İtkodralı bir genci öl
J'et refilıinüzde inti~r eden lıoı ce- dü 
Yapta, Zeki Bey hulasaten diyordu rmekle maznundurlar. Cin•· 
ki: yete sebep, Hakkının Celil Ef. 
"- Milli taın- ıençlqtirilmesi nin heaıtiresi Zeynep hanımla, 

icldiaaı lıaclar garip bir fikir ıönne- evlenmek istemesi ve kız ken
~ Cir talıım aanl ıeaçlqtirile- disin.e verilmeyince kapıldığı 
bilir? Ben bu- anlı:ıı;amıyorum. Mil teessürün sevkile kendi iddia· 
li takım kadl'OIGna ,..rme1ı -••lui amca'-·-- ~-· 1 z eb" J'llfla malaıyyet defild" Bun 1 • uuııa m<Ult o an eyn ın 

rö.terdiği nümunelet'den dola
J'J beyanı tqekkür olunmuttur. 

Filistinde sergi 
- Filiıtinde 7 niaandan 30 nİ· 
aana kadar ticari, aıııai bir aer
ri açılacağı odamıza bildiril
IDİt ve iıtirakimiz rica ohınmut 
tur, 

Fransaya kereste 
ithalimiz 

Fransa hük6meti kontenjan 
liateainde Türkiyeden yalnız 13 
bin toa kereste ithaline müıaa 
ele etmİftİ. Bu miktar tamam· 
lMJDJıtbr. 

> ıwuınnn lral>iliTet ,,., ;,vaffakı"y:; ' bıraderin~ karp derin bir kin 
ela ecesi teolrit eder. Bahaıuı lıugiia beslemesıdir. 
kü milli ~m kadrosunda •ihtiyar,. Dava evrakına nazaran Hak· 
denecek ıan': fert yclrtur •. Mevcut o- !a• Celal Ef. yi biraderi Hacı 
~t ya•ıncla":_ .,..,ırBan benim ...eiht"otuz Ue müttereken öldürmütlerdir. 

' ,..... yum ıyar- o .. eeı~ 
Hda tl""""'8 a!Flı- mı.; malıtae- gun al Ef. niıı e'Vinden 
tir. Bütün oynnc:alar birer ı.aç,.ı. Zeynep Hanımın çehizi kaldın· 
aut ı.- ve çab,... OJ'llıtealardır. hyormuş. Celil Ef. kırılacak Fakat F rama 932 ıeneain· 

den evvel ihnıç edilmit olan ı
reateleriıniz kontenjane tabi ol 

Fındık ihrac:atmm müraka· madrğı için evvelce ihr~ edil; 
L __ • d · olan . . \ miş, fakat Franaaya gımıemıt 
ueaıne ... aızamnamenın 1 k el · · bund ·· 
1 

· · • . . . 1 o an ereııt erımız an mu 

Fındık ihracı 
Efkarı umumiyeyi has- zaman. bazı "!Y•Yı kapının önünde ara 

larrn :la avlamak iıtiyen bu iddialar hıı:!• yerlqtirmekle metgul· 
herkeıin h.ev~İni ,,., hzeti nefsini muı. Hakkı ve Hacı, evleri ya· 
lr~or. Hıç kimse M;ıJi talmna zor- ~ olduğu için bu hazırlığı sör 
la ~ımıemi.tir. Bizi yi,,., bu f<!deraı- mu,ler. H•,..ft- d-hal t-ı· 
y~n~n erkim ve antrenörü davet et· --...uu ~.- -r-

Beyoğ'unda tahrir işleri 
Tahriri müıakkafat komiao. 

ycıalannın Eminönü ve Beyoj 
lunda faaliyete batlachklarmı 
YumI§tık. Beyoğluna tefrik e
dilen komiıyonlar arasında te. 
beddüller olmuştur. Şerif Be
yin riyaıetindeki 18 inci komis 
yon Beyoğlu merkez nahiyesi. 
ne, Re§at Beyin riyaseördelıi 
19 ~cu komiıyon Taksim nahi 
y~ıne, Nafız Heyin riyasetinde 

ekimıa maddesı mucibınce teesair olmaDIJf kabul eclilmit· 
lktiaat Veldetinde tespit eı1a. tir. ' 

mıştir. atıuş. Kardf!!i Haklaya.-. Şnlıal lllD1llllİ """""' tliie wcil
mif tir. 

I• mit olaıı 'f'e bir Şubatta mer'" 
Jete ıiren kuturlann tatbiki 
nin yeni bir ipra kadar tehi 

. 
• 
ri 

tenaip edilmittir. 

lhracabmuın tezyidi 
tedbirleri 

Harici ticaret ofisi iıhnıç em 
tiıunlz için milli firma teabiti İ 
tini tetkike devam etmektedir 

Milli firma harici ticaretimiz 
İçin çok ehemmiyetli sörülmek 
tedir. Milli firma ta§ıyan ih 
rac:ı.t cmtiamız ticaret odalar 
birliğine dahil 27 devletin hima 
yesine mazhar olacağı gibi, ec 
rıebi mallan da Türk malıdır 
diye Avrupa piyasasına arzedi 

. 

. 

-
1 

. 

. 
lemiyecektir. 

Soğan ihracı 

Pariate bir ticarethane Ada· 
pazan 'ft! civarından ıovan al· 
ınak iflediğini bildirmittir. Bu 
t!carethane malın hazır bulun· 
durulmuını istemekte ve iıte
nildiği zannuı ~tenildiği mik· 
tar Marailya veya Havr liman
lannda tealim edilme'.< üzere fi. 
at gönderilme.ııini talep etmek· 
te<lir. · 

Ofis soğan ihraç etmek iati
~·erı ticarethaneleri keyfiyetten 
habe dar etmiştir. 

Arnavutluğun 
Ankara sefirli§I 

E orsa fiatlan 
Kambiyo 1 Kapanı~ 

lııgj!iz lirası 117 
K. s. 
28 00 

Bir T. Ll·uının rr.ukabili 

F raosız frangı l~ uo 06 
Do!ar 00 47 53 
Liret 9 53 50 
Belga 3 40 13 
Drahmi 37 20 on 
lsviçre frangı 2 43 87 
Levll 62 O'.> 00 
F'orin 1 17 87 
Kuron ç. 16 ()8 00 
Şiliug A. 4 27 14 
Pezata 5 83 39 
Mark 2'00 05 
Zloti 4 25 42 
Pengo '\ 72 OG 
Ley 00 26 00 
Dh·r '.<6 1!6 (l(} 

Tah .... • v: ... a .. .• apanl.\ 

t. Datıili 00 001 
D. Muvahhade 41 00 
ft.. f).,..;r "hı ?6 85 

b~.raa harıci 

Altın ı 9ı50ı00 
Mec;diye 49,51 
P~--Jr ,... ? ~4 

Eğer ~li takrmı genç oyuncular. -. ~k her it bitti... bek, 
dan tl!Şkil etmrk pyesi takip <!dili- çchız gidıyor.~ demit ve derhal 
yor."": yapıl~cak ,ey ııenç elemanlar beraberce sokağa çıknııılar. 
yetiştırl'!ektır. o zaman ıne~klimizi Hacı, öadea sidiyormut- CeUI 
memnunıyetle onlara terkcdece"'- Ef ni 1 •-- 1

-5--,, • n yo unu ...,.a w, ama· 
Z•ki Be,.irı ba ceYabına mubbele vutça: 
~k üzere, futbol federasyona re- - Ulan, daha iki gün J:iekli. 
111 Hamdi S..y. dün ikinci bir lıeya- yemedin mi? diye haykırdıktan 
~t nrdi. Futhol federasyonu reôıA- ·1,,L 

b 
L sonra 11 aouıuı tetig"iııi --ı.-: .. , 

nm. u ue••n.,atı kafi derecede tat- al eJ ~.,, 
mink ar dei:ildir. b ateı ettikten sonra Ce-

A?'ni ~ bu cevap kumen 
Zrkı B""ın noktai nan~-· •-•- · d" --" <aaYJYI! e. ıy~r, kısmen ele ıahsiyat aaha11na 
!f•mu~ bulunuyor. Hal~:ılıi ortada 
Wıha muhtaç ıu noktalar Yar: 

1 - Milti takım nanl pnçt ti 
nlecclr? "! • 

2 - Bu~n ihti)'Pr d.._ el
lan istihlaf edecek ayni ı.aı.m.,ette 
oyuncular var mı? 

Bu nolrtalM'JJl -.iri ıa- selir
k:n "koma!ınaıun lımnbaılıa lıir yola 
clölriilmesi .... münakaşamn ele b" 
çıılımaza ııirdiilni rösta ınelııedir. ır 

(Mıntaka Fener bahçe 
sahasını boykotmu 

lal Ef. kanlar içlade inliyerek 
yere yuvarlanmrı. Katilin kar· 
deti Hakkı, Celal Ef. nin hali 
ölmediğini sörünce o da sila
hını çekerek içindeki üç kurtu· 
au nvalh senciD üzerine botalt 
mı,. 

• Maktuliln armeai Ayşe H. 
aglayarak dıf&FI fırlamıt- Fa
kat ölmek üzere bulunan oğlu 
ile bir tek kelime dahi konup. mmr:.,. 

Zabıta çok seçmeden katil 
Hakkı ile Hacıyı yakalaDUf ve 
mahkemeye sevketmit Dün 
~acı ile Hakkmm Afuc:eııada 
ilk chırutmalan yapıldı. 

Maktul Cel&I Ef. nin umeai 
Ayıe H. davacı mevkiinde idi 

Kad,Jr.öyündeki eski lttibat Reis, kendisine bazı ıual~ 
""""" F~er: Bah,c ldübü De::':. aordu. Ezcümle: 

ed~cek.) 

tandarl:ktl~ 1tticfar etmiıti. Bir taraf. - Hakla, aizin kızm1Z1 nte-
ıı etizm ederuyonurıua bu di mi idi? dedi. 

haya yaptırclıiı muntazam 400 ~-
relik ko~u pisti diğer tarafta m; • Ayıe H. cevap verdi: 
ner Bahçe klüblinün bu p;aı° .. e- - latemiıti. 
yeniden teoviye etıiıa elı yapt::.~: - Niçin vermediniz? 

Memleketin ınuhtelif mer· 
kederinde tetkil edilmekte o
lan ihtiaaa mahkemesi hakim· 
likleri içiıı ıehrimiz AdJiye er
kanından bazı zevata teklifler 
yapılmı9trr. Kendilerine ihtisaa 
mahkemelerinde hakimlik tek
lif edilen bu zevattan ekseriai 
itizar etmi~lerdir. 

İstanbul ihtisaı mahkemesi 
h&kimliğinP henüa kimse tayin 
edilmemiıtir. 

Bir yankesici 
Cemile H. isminde bir kadı

nrıı çantasmdan altmıt lira pa· 
raamı ıtımıak ve polise haka
rette bulul!makla maznun aabı· 
kalı kadın yankeaicilerden M11-
zaffer'in dün ikinci caada mu· 
hakemeaiııe ba•landı. Muzaffer 
Cemile H. m 60 liraalDI atırcb
lrm iDldr etti: 

- Bir kere Mbskahyn ya.... 
Net'de kimin J"•nıaı çalınsa ıel 
Muzaff«, rel Zehra ••• 

Okunan dava evrakma naza 
ran Muzafferin yankeaicilikten 
bet altı mahk6miveti vardır. 
Baz• Hhitler dinleı>di1<ten son
ra Müddeiumumi MuzAfferin 
mahkGmh•etini iotedi. Dancı 
Cerı;)e H. m celt.; ;...;., muhake 
me batka güne bırakıldı. 

Poliste 

Denizde 
Bir ceset 

Nasıl vefat ettigı" • ki ~ uncu komisyon ş:§li nahi. 
• . • yesme, lbrabim Etem Beyin 6 

tahkık edıhyor numaralı kon:isyonu Has öy 
nabi • Cd Salac:lı iskeleai ile Harem .......,_ ma yeaıne,. ev et Beyin 28 DU 

• balıkçılar bir kaclna -m sör-ı ra!ı kom;ıyon Kumıpa aya, 
miifl•,,. poliae ı.aıı. ...m,ı..lir T~ıın Beyın 26 numaralı ko
Bu cueclln üeriaclen ha.riyeti.,.; ~ısy°'!u ~alata nahiyeaine ta
ait bir ...Ulıa çılımemıttır. Yrıtı 3S yın edıhmşlerdir. 
!radardır ve üç dört gündea beri .ı.. Aaa~ludan üç komisyon da. 
aizcle 1'uluaduiu anlatdmelıtaclır ha gelmıt ve komiıyonlann •· 

• dedi yirmi üçe iblağ edilmittir. 
Cesedin üzerinde lirızı bereler gö

rilldüğü içiu mors• lııalclmlmıttır. 
Mor1ıta ce.e.ti rören bir ııet 1ıun .. n Haliç şirketinin vazfyeti 
tehit Y alıup Bey :ancai Gülçelın 
Hamm oldapna ıöJ!.nittir. 

Tahlıilııata denm olunmelıtaclır. 

Bir kadın da yandı 
Kıırtulllf Dunga aolıeimcle ota

..,. elli .,atında Madam Olsa -
pi bapnda lllDll"lıen _.... cliite
.... .. el ve ayaldanndan J'IUllDlf, U.
taneye kalclınlmıfbr. 

Metresinin yüzünü 
kesti 

H.aliç tirketinin vmyetinl 
tetkik edecek olan tarife komia 
yonu bugün Deniz Ticaret m»
dürlüğiiDde toplanacaktır. 

Fırtına dindi 
Ak~erıiz ve Kııradenizde fır. 

bna zari olduğu için, limanlar
da lf:al~ vapurlar peyderpey 
tehrimıze gelmektedirler. 

fatbol saha11 ı.., .,.ıı; ldübü temiz -Hakkı, tarudığnnız bir ai-

1 

K k . l asri bir §ekle ıokmuı ve tn1ıünl . : leden değildi. Onun İçin ret ce- K... p H • 1Caı1JDP"4•'da Camii Kelıir mııhaJ.. 
aça sıgara ar tamı. ·.r edilinu aüel bir L-•- :_,_e vabı vı:-rclili. aZlm ş. z.nın , __ , 

T h

• "d • haf - ·-~ p k" k' fik _.nelen Maıtafa lrızı Huriye H·--

1 

ütün in ısar ı aresı mu a mı,b. - e ı, va a nasıl _,.._ L-. re ı a'an geldi -
bi haf 

1

_ 

1

_ IHUU - ıeçerk"" lıarpsma ılo.tu .J:.. Meh-

za memurlan ıon r ta zar Ahİr<!ıt ...... ,,__ ___ ,...____ .. ..anın? o-u• ,_ 1 ._......, ..,..._,, gore IDl!t Efendi çdmrak yüzünü amıra 

Mithat Bey 

Ticaret Odası reisi Mithat 
Bey lstokholmdan gelnıit An-
karaya titmi§tİr. ' 

fmda yeniden birkaç kaça"''!<' ıtanb.ıl -takası F- s.ı. -. Efendi. ·m, o gün 1 __ .,_ Tedım için Vıyana'ya ~bni, cılMJ ·· tla · <;eYe b ....,.ım ~T B ile lremıiıtir. Şoför Yıılıalaıumttır. 
yakalamıtlarclır. i:"::' hakknızemn_-m~ mucibiMe ne •n çehız sandıklanru hazır· . M. M. Reiıi Kiznn P,. H2. nin Haydarpa~ada aahibi meç- ~ . mda bır taahhütname layorduk. Giivey olan Ali Ef nfitıalaın Hwwwuefeadi dün........... Bir cerh Yenı" bı'r servı's 

Nezir B. in Arnavut oef"ıri olaralı bul bir çanta içinde on kilo )a.. =•'.nı v~ vennezıe hakkında ah nin evinden iki erkekle iki ka · ,,. a...ıet etmltler ,,. iatMyoacla Ki-de~:;'"~lahat::üzar olarrık f"hıimi- yılmıt kaçak tütün bulunmut- bildi::.::-.=yeş· tatbik_ olunacağmr drn çehizi almak için bizim": 111111 Pf. ile meb'uolardan bul ..at Evvelki ıee.ı Hulıöycı. lıalılıal Sirlıeci ile Koca Muıtafa P1o -· =i~e ~=bk.ı!;!::ı::.:: tur. Gene Gebzeli lama il ağada ara11Dcla ı: ,a:i! ~le, .nuntalıa sdmiılerdi. Oğlum Cel&I, ayna tarafından 1ıarıı1a......,1an1rr. ~~~~-~~~nnea ....... ,..lıdıa ..... -~-mda_nu_·,_~_:."_·_mr_·_ot-obüa. ıcniai teaie e. 

Mıırahhas /lf~hmd Bt1g 
Konip ne digar? 

olarak ittiralı eden Mabmet Bey Hayda~~.htanbalda ~at:. bere baflanuttır. Tatı,;k ":da.!": J ~.dolabı ara~aya. !erlf!!tirmek ,......_ •• -_. _ Kc.niçP'ılen bir malıarririmü. Ama- mağa getirdıgı 50 paketlkö!tlil~ makamı tehditte ~ cılan ! ı ıçın aıağtya ınmıttı. Araba yo- Kalender yurda mte >• ' ıw. P.W J ' '·-• ··-----

vutlu"- Ankara ıeliri lıimin oldu ıisarası buhırımuıtur. :ımı lı:ims niamiye ittilalr -· • la düzülünce o da ııokağm ba- kapablacak tır. _ .. 9 Şubat 
iunu aommttur. Mehmet Bey Ko- uat a .,..~ ı ~, ır avu .. nıa...,,. urıc:u maddeaincle "" ıalı-. tına Oı;n• .J•'u •""'J on adım Hes • • d ,.un " M af ..L d•d b" b lda · ...,~ .. • -Hen- 1 d "'-- -"-"dü A-

,;,. ... _,.,,. _,. -· 1 ,..,...,. .ıa~ kilo - tu ~. o.-'"' .ı. ı.. .• __._ 1 ......... u~. """'""' aa- •" ••"" • ""' .._ ,_ ap yuzun en Matbuat balosu 
tün bul1111muıtur. kı;zi. mLk..,,..ıe ahldınmı tatı.ilı "'::' ründü. ~ğlunıun lizeriııe yürü- ıınleri lıibmk üaeı:edü. S.. 117 ...,_. Galata amele uata ....... T....ı,,. 

Gene Hay<larpatada Gebze- mıye.. ~eya mukavele akdine y:ınat- yerek bır 9eyler söyledikten heda iv ' 1 Vilayeti JConı....; top ameleden M·b,.. Efendila- ı.-. laı.nbulda - süzide auu 
-·• Arnawtluiun Türkiyw aef'ır

liği mühim bir meseledir. Selir ola-
li Faik efendiden 86 p.mket köy mryan ıclman mahallerini boykot et- ıcnra ıilahını çıkanp atet etti. Janacalı:tır. Himayeidfalia Kel._der' dra 'birahaneainde İptıİtlerdir. fa -wp davetlilerin topla-
lü ıigaraaı müsadere ~jjmittir. me~ sal.'ıhiyctini haizdir,, denilmek. Ben bayılacak hale gelmiftim. deki yurcluada balu,.. ökıiia pcuk Fakat hesap verirlıen ....- Kacl- 3&CaiJ matbuat balosunun Bakırköyde turtucu M11atafa. a· te~ır: Ev~elemirde bu aaha Fener Olduğum yere dü~müt6m. Gö- ~ dftlet mddepleriae daiıtıl-ıılıı ri Efendi ile araı-.ıa ....... c=lı- ~meliyetini temin huıu 
g
"a k"" ı·· · t k klubune aıt olduituna ve Fener kJ•• •• ·• t • - I • cemıy-'- tahail --"- mqtır. · ımıcla Der .,.y hazırlanmıttrr. oy u 11sar •ı sa ar en ya· b .. de taka h u- zumu aç ıP,ım zaman uç e ıı· -yw ·-onu;·r- l•.,,i eu..ı- ._._Kadri Efasdiyi döi 1 ... -kalanmıttır. Pehlivan iımincle .,;:. ırın:"::..ırın~:;:::: ut müseccel lih daha patladı. Bunları Hak· Y:ı.:ım;eai ve yw-duD lıape~ miifler. Bu -a 1eı- za1ııta me-1 ~t~ Matbuat Cemiyeti 
biri Refet isminde bir arkada- drköycld.i oabeyı enda::=--~- kının attığım rlSrmedim." ~.ı eclilmektedir. Bu hnıuata ı.- murlanna ela tecariz ettiklerinden llJD •• sene 9 tubat ak~amr 
'

ma 400 paket köwlu·· •İaar••• dip 1ı-ı:- ,.. ....,.. .. -e bir lıarar verilecektir. yalıal~ verecegı balo her aene ftrmı· < 
, .. - ...... laden. ittifü niamatım ---- • ldu ' 

getir'rken Seykozda yakalan- temyaeağına dair taahhü~ iste- 13t çıkarmalı mr, yoksa itiai teıbıl •• Sirkat ğu balolardan hiç apğı mıttır. Bu kaçakçılar hakkında mek gariptir. MLkavde aletine ıelin· etmek mi !izımdır. 010 soyucularl 'mlmayacak, belki daha par-

AnneJer bllliğinde.. ki ..... _................... .,,. ·-""' ... m-.... - ~. -- ..._ ... c.m;;........... lak.-....... Balo ......... miştir. tine hllZlr o!Juğunu ıöylemckted• talıal "d L ADAPAZARI - Geç..ıude fs- lesinde Mehmet Efend" . ıaloalamıda verilecektir. Yer 
Himayei Etfal cemi,-etine Kaldı ki, Fen;rba.'ıçe klübü yapı:: mm arın, ı men oeyetlerinin taahulcla vefat eilea uyılı zenıria- • uun e.riae hır li malı ıatan tacirlerimiz çok 

merbut Anneler Birlig"inde he- Sis düdükleri ıımt olduğa p1ttten dolayı Türkiye hikmeti Yiicutlan, bu ıibi aaiıalarda )erden Arap zade Sait Beyin cenaze sız eirer<!k bazı qya çalmqtır. 'Jiizel hediyeler vermek ıurA rıtlclizm heyetine verdiği bir taah- zorluk ıöıtl!rmelr, boykot ftl'IDek ai, vefatı ırünü buraya nakledihnit Y b } ~ 

k zat, Türkçe'yı bt1ec:ck, Türlüye' 
Y• tanıya k, Turk0 lerin ahvali ru· 
blye11ne vakıf olacak, Türkler tara
fından ıovilecek bir zat olmalıdll". 
liu ıcı·aiti nel,inde cemeden müna
U., bir zatın tayini hükümetinizden 
yakında iıtimzaç edilecektir. 

yeti idare dün toplanınrıtır. Ev Tahlisiye idaresi Abırk pı, hütnanM ile ııabaıan bu ktlJD,.. ı~ değil, onlan çoğaltmaktır. An- "!turada ıömülmüıtü. Birlıas meç angın aş angıçlan tile balonun mükemmeliyeti-
velce müracaat eden yirmi bet Ferıerbahçe ve Kız kulesinde ~ la,ııan, mıntaka heyeti, Tüalm ıtad bul adam, ..-hnm1111 aizmcla pli.tin T · 1 • temin huauıuoda kıymeti· 
fakir çocuğa bayrıunlık elbise teais edeceği tiı düdükleriniıı clerasyonn anrine lırrakmqlır. Şu yomundalıl lilr maçlarmdarı çekilen m,i bulancluiunu her nwlaa öiren aluJtD'de Hoeaaade aolıeimda "1Üzaheretlerini 't'adetmialer 
V ·ı cek • Y kınd d S k kulel d L" halde bu saha lmınen de etletizm F--'" . Kaclıu - IDlf ve mezarını.,._ bu .ı:.ı-: -•-- 14 n..-ralı AIJ'Oll ~ lıi-' 'Ür B bed" el d 1·1 en E tir. a a a üt onacağı er e ı.; r iki güne federrı-•na ~h~-. B:..:.- __ L ~ena .... yuncle kendi bat i -LL,,_ -.... ~-· owua rinci lıatmdaki dairede aoL-~-- • u ıy er avet ı ere 

d 1 dak

• ukl L'- f .,_ - """' - .._ •--- bir L-lr • tef....,... etmiılerdir. Fakat L__ -'-· · ........, alet '-iç bir bedel ukabili ı--L 
am a111> ı çoc ar"' eloiae kadar aaliyete ıecil.· ecektir. yamadıın .. ,.~ nokta sudur• ......,. spor _., eti yapmaıını -•-- .ı..: mr ,.._...., .... de aöndürülmüı""-

1 

m · o -• . .. •-- • '''""' v ..... t ve ......We görülerek p al -· ed JC 

.. _ _ ....,..;.ı._.w;;.....ı.ı....o.--ıo.DM~ısi.iı· uldlü""diij•• ldC!:i"L...m!!!!A~ıL!!orlaauı!'.!!!!!!!!!cla!JL..Diıirr.ikl~übün!!l!". !...!Jel!l!in~·~~·-~...!!!!!!!!!:tpelı~;ho~t~ıomıu;·~-;··..,.~~· ;N;ederı;J·~7,.~.~~JJÜ~-;ı-~ine~p~· di~ilmit.~·~~felıa:;;t ~~ece~m~·a; ~ tı Merta aolıak Madam f IZID tevzi aecektir. ot• 
..nıa- Aı.ııa .,. · ı ela da ..,...; lıir lıuaııJıimola .. ___ 0 Mari- matuamf olduiu ndelıi ·onlar mükeuı•Hlclir. 

_.....,. wwwweffak ol- ~lıa Lira alılt çm,.. "" ııiiadiirillmiif 1 



J)ılilliy~t Yeni neşriyat 
Aımn umdesl "MiLLiYET" tir. Yeni Rusya 

(Folila Rıfkı'nın •n •on kita6ı) 2ŞUBAT1932 
İdarehane; Ankara cedde9i, 

100 No. 

• Telgraf adresi: İ•t. Milliyet 
Telefon : 2'4310,9,8. 

lnkılipçılık ınkinl lıoqııncu bir l ıutVveri, Dumlupunar'ın hakiki ma· 
..ebanın farelerine kemirtmeınit olan ııunu idrak etmİf olsaydı ı bidayette 

1 nadir münevverlerimaden biri de bir h-rdut yatağı gibi afaroz ettikle
F alib Rıllo'clrr. Eier o da, inkd.ilbı- ri Moskova'yı timdi heyetler halin

i mızın daimi bir akıt halinde olan da- do ziyaret edip bef senelik plan bak
-.. 8-0-N-E--Ü-C_R_E_T_L_E_R_l-.·· • \ valannı milli hudutlar içinde teeo- kında ağız dolusu malUnıab çuval
~ süs ebniı bir demokrasi idaresinden lar dolusu kitaplara bkı§tırarak ken 

ibaret görse idi, hiç fÜphe yok ki, dileri hakkında acayip "autokritik,, 
hemen her kitabında nefretle red- ler hevesine kapılınıı olan firenk 
dettiği "normal" i ve lı.ildisatla opor münevverleri için, Ankara'nın söyle 
tünistçe badaımayı, o da özliyecek diği aöz, Moıkova'nmkinden hiç do 
ve o da onlara, dona kalmıı bir çoba zayıf olmıyacak, bilakis ondan daha 
nın gocuğa bürünmesi gibi, bürünıı- eoaslı ve daha mukni olacaktı. 

TUrkiye için Hariç için 
L. K. L. K. 

3 aylıği 4- 8-
G .. 7 50 14 -

12 .. 14 - 28-

Gelen evrak geri verilmez -
1üddeti geçen nüshalar 10 ku 
uştur. Gazete ve matbaaya ai t 
~!er için müdiriyete müracaat 
dilir Gazetemiz il.inların mea'u
iyetini kabu.I etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye~ilköy askeri rasat merke

zinden alınan malümata gör~ bu
gün Jıava eksenyetle açık olacak
tır. Rüzgar poyrazdan kuvvetli e
secektir Dünkü hararet en çok 3 
•n ~, O kaydedilmiştir 

Ramazan25 
Vakit' er: 

Güne~ 
Öğle 
ikinci 

Akş.ım 
Yatsı 

İn• sak 

SD 
7,10 

12,28 
15,09 
17,26 
18,59 

5,28 

~~~~~~-

( f ICLE+a\J 
Birer birer kadın mı 

oluyorlar? .. 
Dikkat ettim: 

Kronik yazan, hikaye yazan 
muharrirler araımda garip bir 
hastalık var. Bunlıır birer birer 
kadın oluyorlar .. Şa,mayın! iş 
te size misallerini zikrediyo
rum .. 

Burhan Cahit -- Ayten Ha
nım. 

Vala Nurettin Hatice Sü-
reyya Hanım. 

Mahmut Yesari Hanife 
ır. olla. 

T opluiğne Sacide Mukad 
Jes Hanım. 

Biz böyle her gün bir muhar 
ririmizi cinai litife karışmış 

görürsek halimiz ne olur?. Ge
ride kalan Peyami, Abidin Da
ver, Selami İzzet, Elif Naci gi
bi arkad:ışlar kendilerini sigor
ta ettirseler iyi olur .. Kim bilir, 
belki bu da grip gibi bir salgın 
dır ki; alaimisema altından 
geçmiş gibi İnsanın cinsini de
giştir:r .. 

ilanı harp edecek ! 
Ne garip memleket! Çinden 

bahsetmek istiyorum. Japonya 
ya ilim harp edeceklermi§ .. Dü 
iün olacak gibi, evveli dünya. 
ya haber veriyorlar.. "Biz Ja. 
ponya'ya ilanı harbedeceğiz" 
V .ıkıa şimdiye kadar ilanı har
betmedim amma, edenleri (Ör· 
rlüm .. Böyle evvelden haber ve 

cekti. Fakat Falih Rıfkı, önde yü- Fakat Türk münevveri, beride 
rümeıini bilen, çünkü Türk lnkılil- kendi etinin terbalanndan fııkıran 
bnun harpsonraaı hareketleri arasın- kanlar pahasına büyüttüğü bir inkı
da en dinamik ve en özlülerinden bi- labı, gitti Garp'ın aaramu§ kitapları 
ri olduğuna inanan arkadaşlardan- ile iyzah ebneğe kalkııtı. Ve onu, 
dır. bir nazariye çıkmazına ooktu. "Efen 

Fransız inkılabı kliıeoi altında diler, medeniyet inhiaarcılığına ar
bellediğimiz büyük tarihi devir, bk nihayet veriyoruz. Cihanın her 
1770 ten 1848 e kadar yani atağı noktası, cihanda her millet, medeni
yukart 3 çeyrek asra §amil mütema- yet istiyor, medeniyetin tartı olan 
di kaynaımaların, çöziilmelerin ve ve tu sizin sıkı aduya yalnız kendi
tekille§melerin potasına çanak ol- nize hasrettiğiniz ve inhisarını bü
muı olan bir devirdir. O beyaz ateş- tün bir sistemle sigortaladığınız tek 
ten farksız potanın içinde Napolyon niği istiyor. Onu vereceksiniz, yok· 
gibi serkeş cisimler bile, bir teker ta, itte Dumlupunar, İ§te ilk isyan .. " 
tanesi gibi eriyip gitmiş ve nihayet diye haykıramadı. Ve, beceriksizli
yeni cemiyet, yeni kalıplara dökül. ğimizden medet umarak iktısadi iı
müştü. O büyük ve kanlı ameliyenin tiklalimizi tahakkuk ettirmek az. 

1 
de Hobbes'ten RouHeau'ya kadar minde bulunmamızı sıntarak kar§•· 
bir takım nazariyecileri ve Robeı~ lıyanları inkıl8.bımızın müdevven i pierre'den Korsikalı'ya kadar bir ta- fikriyatı ile sersemleterek, o sınbna 
kım ameliyecileri vardı. Fakat bü- lannı, avurtlarının bir tarafından 
tün bunlar, asıl işin, lngiltere'de do- bir eski pabuç gibi sarkıtamadL 
ğan sanayi inkılabının bütün eski lıte Falih Rıfkı, Türk münevve
soıyal kalıpları parçalıyarak Garp rinin bu günahını }'llkmdan bilenler 

İ Avrupaıında teeuüs etmesinin, bir den biridir ... Bir An"":'"~ıdır. . Her 
1 takım zorlu ve devimsi fikir ve ha~ Ankaralı munevver gıbı, genç ınkı~ 
' reket hamlecileri idi. labımıza dinamizmini yeniden aıılı

Ciban harbi . yerini harpıonrası yabilmek için çırpındı ve ''Faıist 
hareketlerine devrederek bitti. Tür- Roma .•. ,, ile oradaki harekete, «Ye
kiye, bu hareketlere müstakillen iı- ni Rusya» sı ile de kom•u memle
tirak ebniş ve umumi akıta kendi ketteki harekete doğru olmak üzere 
sübjektif iradesini katmak mevkiin- iki pençere açtı. Cihan harbini ta· 
de bulunmuş bir memlekettir. Eğer kip etmiş olan hareketlerin hiç bir 
dokuz •eneden beri, Türk münev- tarafta durmadıklarını, bil~kis mü
veri, bu huıusiyete inanmak ceın- temadi bir akış içinde bulundukları
retini göstererek bunu, hem kendi- nı göıtern1ek ve bizim hareketimizin 
ne hem de diğer kendi gibi milletle- de donup kalıplatmamak için ak
rin münevverlerine iyzah etmek va- mak, gelişmek ve çalikisini gençli
zifesini başarmış olsaydı ... bugün, ğinden alan hamlelerle bütün gaye
ne Türkiye'de bir fikir durgunlu- ferine noksansız olarak varmak ızb 
fundan şikayete mahal olacak, ne rannda olduğunu işaretlemek istedi. 
de Türkiyemiz, harpsonrası hareket Kitaplarının hemen hepsinde, fU· 
lerine iştirak etmiş bir millet olarak na benzer bir cümle vardır: "Yeni 
kendinden en az bahsedilen bir mem 
leket vaziyetine düşec~kti. cihan, inkılap yapabilmekte öncü ol-

Hiç bir iktısatçı, cihan buhranı muş milletlerindir. lnlolip yapmı§ 
adı verilen hadisenin gelip çatacağı- olmak ve lnkılilbrıı heyecanından 
nı, Dumlupunar'ı yapanlann kat'i kuvvet almak, milletler için günün 
ifadesi ile haber veremedi. Türk mü- nadir bahtiyarlığıdrr. Biz, bu babti-

............... ·-·-·•••••••••··--·--······-· yarlar arasındayız, Bundan istifade 
rerek harp ilan edilmez. Hanı etmesini bilelim." 
harp yıldırım düşer gibi patlar. Falih Rıfkınm "Yeni Rusya,, 11n 

N 1 ı da, her teyden fazla, «inlııl.ilpçdık 
ası tanıtıyor ar tevki• ni bulmağa ve tatınağa çalı-

Bir muharrir arkadaıa bir 
hanım kızdan bir mektup gel· 
mif.. Hanım kız bu mektubun· 
da muharririn şahsı hakkında 
kendisinden malümat istiyor 
"ne tipte ve ne ahlakta bir a
damsınız? Rica ederim gazete
de bana yazınız,, diyor. Merak 
bu ya! Bazısı da muharririn şah 
sı hakkında merak besler. La
kin böyle gazete sütununda ce
vap beklemek pek "eksantrik" 
olur .. 

Bu hanım kız, muharrire 
yazdığı mektubun köşesine ,u 
kelimeleri ilave etmiş "beni me 
rak ederseniz, kumral ve orta 
boyluyum. Sikletim (57) kilo." 

Nasıl? .. Ne isim var, ne mes 
lek var. Ne adres .•. Renk, bo.Y 
ve ağırlık!.. O muharrir bana 
dedi ki: 

İ§İm olmasaydı bu hanımın 
adresini öğrenir, kendisine ya
zardım : 

"Bu yaz güneşte biraz es
merletiniz !. Sıkletinizden de üç 
dört kilo daha inmeliıiniz? •• " 

FELEK 

pnız. lnlolabımızın korundu, an
cak o §evkten cloğabilen alevi par
latmak için, ne l.ilzım ise, Türlt mü
nevveri yapmalıdır. O korun detil· 
meai, münevver elinin yanması paha 
aına da olsa, eski gür sesini bulmak 
için çolak kalmıt münevv•, elbette 
ki hatti mamlcürlü tırnaklı bir dil
•İz delikanlıya müreccahtır. 

Türk münevverinin de ıeıi du
yulmalı, cihanın bu giditinde onun 
da nara11 çmlamalıdır ki, duvarları· 
nın arkasında bunalakalmıt bir çok 
milletler, bize doğru pençere açmak 
ihtiyacını duyaunlar. Dünyada bu
gün, yalnız inkılap yapmıt milletler 
konu,uyor. Türkiye, inkılap yap. 
mıttır. Niçin susuyor? 

Burhan ASAF 

İRTiHAL 
Scre"li Yusuf Paşa ahfadın.dan 

mütekaidini ümerayJ aseloriyeden 
merhum İhsan Beyin oğLu Siyavuş 
İhsan Bey vefat etmiştir. Cenazesi 
2-2-93Z Salı günü saat 10 da Yere. 
batanda Sağlık Yurdundan kaldm
larak namazı V.sküdaır Yectl camide 
öğle vakti eda edil6cektir. Cenabı 

hak mağfiret ve aileein<: sabrı oe• 
mil ihsan buyursun. 

Milliyet'in Edebi Romanı :30 sesleri i,tiliyordu .. Biraz sonra 
Herun mecdi bir f1V koatümile 
kapıda göründü: 

Güzellik Kraliçesi 
Iıte nihayet, hey'etin aruın
dan bir ayağa kalkıyor, numa· 
raları yüaek sesle ilin ediyor •• 
Bulanık bir rakam •• Bu kendi· 
sinin değil!. Bir rakam daha 
haykırıyorlar.. Belkis düıme· 
mek için bir yere ıımsıkı tutu. 
nuyor! .. Kalbi yerinden kopa. 
cak sanki! •• Bu da kendiıinin 
belinde asılı olan numara de
ğil! .. Yarabbi!.. Ses bir daha 
çınlıyor! •. Ha! •• Evet •• İtte.. Bu 
kendisinin numarası., Fakat an 
cak rakamın ikisini duyabili
yor, dayandığı yer sarsılıyor 
elleri boşta kalıyor.. Ağır bir 
cismin cismin yere yuvarlanma 
sından mütevellit boğuk bir &Ü 
rültü ! .. inliyor •• Yerde bem be
yaz bir ölü gibi babasının yat
tığını görüyor!! Müthit bir sıt 
ma ile haykırıyor •• 

Çırpınan eli, masanın kena· 
rındaki küçlik kutuyu yere dü-

Nezihe Muhiddin 

türerek bir rürültü yapınca Bel 
kia &özlerini açtı .• Ter içinde 
bunalmıttı .• Yavaş yavaş kapı
smın tıkırdadığını duydu •• 

- Giriniz .. diye seslendi.. 
Akıamki genç oda hizmetçi 

ıi elinde krymetli bir penirvarla 
içeri girdi. Bu açık pembe krep 
satenden yapılmıı ayni renkte 
tül ve otriılerle süalenmit 
çok zarif bir aabahlıktı. Belkis 
yatağından kalktı. Hizmetçi 
ayni tüylerle süslü ayni renkte 
terlikleri ayaklarına geçirdi .. 
pembe penirvarı sırtına geçi
rirken kendisini komik ve feci 
bir film çeviren acemice bir ar
tiste benzetiyordu .• Gene gözle 
rinin önünde, şezlonga ıerili be 
yaz Bursa krepinden yapılmıt 
kendi mütevazı sabahlığı bir gü 
vercin kanadı gibi çırpındı!. 

Saat oo bir olmuıtu •• Daire 
de hürmetkar ve sessiz ayak 

- Müsaade eder misiniz? -
diye merasimle kapının önünde 
bir lahza durmuttu-. 

Belkis hep ayni komik ve 
feci filmin değifeıı dekorlatın· 
da mevdu rollerini temail edi
yormut gibi sıkı bir sesle güle 
rek itaret etti .. 

Dekor gene değitti.. Süslü 
bir koridordan sonra tantanalı 
bir 1alona geçtiler. Orada pı
ı ıl pırıl yanan bir maaada kah
valhlarını yemeğe oturdular .. 
Belkis yava§ yavaş rollerine alı 
fıyordu. Kendi de garip bir me 
raka düşmütşü •• Bakalım bu fil 
min sonu nasıl bitecekti?. 

Harun Mecdi kendisini sık
mamak için, şiddetli arzularını 
zaptetmeğe muvaffak oluyordu 
Ne kadar terbiyeli ve kibar bir 
insandı!. Ondan artık tevahhu
fU kalmamıftı. Kahvaltı bittik
ten sonra tekrar bir salona geç 
tiler. Orada kendilerini bekle
yen iki madamla kartılattılar .. 
Biri orta yaılı, biri gençti •. Or
tada yığın yığın kutular, deste 

Hikaye 

Yeni bir tip 
Eıkiden de belki vardı ıunnı.a, 

aon zamenl•rda nazarı dikkati celbe 
clecek kadar çoğaldı. Denebilir ki, ik 
boadi buhran ortaya yeni bir kazanç 
ve maiıeı meoleği çıkarmııbr. Bu 
meılek, para oarfetmeden geçinmek 
yoludur. Doktoru, avukab, bakkalı, 
kunduracı11, bül.iloa her meılek erba 
bı yapbğı it mukabilnide para alır 
ye onunla geçinir. Bu yeni meolek ' 
tabiplerinin cgeçimıo .mukabilinde te 1 

min ettikleri yegane ,ey ıadece 
cmevcudiyeb lerini göıtermektir. 
hemen bepıi de sözünden, oobbetin
den - bıkıncaya kadar - zevk alı
nır z<ki inıarilardır . 

Her memlekette bu meslekten 
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mebzulen yeni yeni «erbap• yeti§· 
mektedir. Lokantada, birahanede, 
barda, tiyatroda, hep onları görür
sünüz. Uzaktan bakmca: «Nasıl ya
parlar? Naaıl bu maorahn albndan 
kalkarlar?» diye düşünürsünüz. Hal 
buki bu adamların çoğu it güç ıabi 
bi, binaenaleyh kazançları olan in
sanlar da değildir. O halde bunlar 
prens gibi böyle parasız nasıl ya§ar 
!ar? 

Bir söz vardır: chtisna olmaaa, 
kaidede olmazmıt .. işte sizin fikri
niz kaide çerçevesinden dıtarıya 
çıkma.yan bir dÜ§Üncedir. Halbuki 
ıiz kaideniD istisna• ıını unutuyor 
IUDUZ. 

Y abut siz: «yer yüzünde budala 
o!ma•a, zeki de olmaz» diyebilir ai
nız. 

işte böyle bir adamın hikaye şek 
linde kaleme alınını§ bayatı: 

Daha dünyaya gelirken, anasının 
karnından bir saat evvel fırlayıp çı 
kıyor. Ebe sonradan geliyor amma, 
çocuk artık doğdu. Demek ki, ebe 
gelmeden de doğmak mümkün olu
yormuş, o halde ebeye ne diye para 
verilsin? 

Bu çocuk büyümeğe başlıyor. E
beveyni sanki bilmişler gibi c Yunun 
diye bir isim takıyorlar. Vapurlarda 
bilet parası vermeden kaçak seyahat 
edenler vardır ya, Hazreti Yunus 
işte bunların piridir. O da balığın 
kamında bedava seyahat etmedi mi 
ya? Ne iıe, bu çocuğa Yunuı diye i
sim takıyorlar. 

Yunus daha o ya§ta müthiı itta· 
halı! Anasının sütü yetiımediği için, 
ayrıca bir de emzik alıyorlar. Fakat 
Yunus emziği şiddetle reddedince, 
bu defa sağlam yapılı bir sütnine bul 
mak zarureti basıl oluyor. 

Bir çocuğu dünyaya gelmi, iri mo 
meli bir köylü kadını buluyorlar. Yu 
nus bu memelere öyle sarılıyor ki. 
zavallı·kadın kend; çocuğunu emzlre 
miyor. Emziremeyince de. evvelce a 
bnıp ta Yunusun rc!ddettiği emziği 
kadının çocuğuna veriyorlar. 

Bidayette köylu çocuk, yeni ge
len yabancı çocaP. debıetli kızıyor 
amma, ne yapım? Daha konutacak, 
derdini anlatacak yaıta değil .. Fakat 
konufup ta kinini izhar edecek çağa 
gddiği zaman. Y unaı hemen lo:endisi 
ni teokin ediyor: 

- iki kardet gibi ualu ualu Y"f& 
yacak yerde, neden surat asıyorsun, 
anlamıyorum. Ayol, biz ıüt kardet 
değil miyiz? 

Otekiai §Öyle cevap veriyor : 
- Sabi, orasını dütünmemittim. 
O dakikadan itibaren de Yunusa 

kartı derin bir muhabbet besliyor, 
Kardeş muhabbetinden fazlL . 

Aylar geçmekle beraber, Yunu
aun zeka11 da bileniyor. Meseli hiç 
bir zaman ne anası, ne babau Yunu 
sa bir oyuncak alınak ihtiyacını his
setmiyorlar. Çünkü kendi Y&flndak.i 
arkada§larının oyuncaklan, ona da 
kifi geliyor. 

Dört ya§ına geldikten sonra, bir 
kaç sene geçtiği halde Yunus bir tür 
lü büyümüyor. Hep· dört Yatmdal 
Sebebi basit! Tramvayda trende ana 
sının kucağında seyahat ederek bi
let parası vermemek için. . 

Nihayet lisaye giriyor. Verilen 
vazifeleri, çalı§kan arakadaılarının 
haberleri olmadan, oınuzlarının üa
tünden şöyle ıöz kuyruğu ile baka
rak, mükemmelen kopya ettiği için 
hocalarının da gözüne giriyor. Onu 
bakikaten derslerine çalışan talebe. 
den addediyorlar. 

Nihayet Yunus bayata atılmak i
çin liseden ıebad~name alıyor ve ç.ı 
kıyor. En İyi terzilerden kredi ve sa 

deste paketler vardı. Harun 
Mecdi Belkise: 

- Y ann akatm için hazırlık 
la.:zım - dedi- yorulacaksınız 
amma bir iki tuvalet intihap et 
meğe mecburuz .. 

Belkis rolünü kuaur•uz oyna 
mağa batlamıtfı. Gülerek: 

- Bakınız!.. -dedi- ben 
tamamile unutmutsum!. Harun 
Bey: , 

- Unuttunuz arzularınızı 
ben daima hatırlayacağım -di 
ye cevap verdi- • 

Türlü biçimde muhtelif renk 
te tuvaletler resmi geçit yapma 
ğa batladılar. Bellı:is hakiki bir 
kraliçe gibi bir koltukta ademi 
tenezzülle bakryordu.. Harun 
Mecdi telehhüfle eğildi, Belki,. 
sin kulağına sıfıldadı: 

SiNEMALAR 

> Yarın aktam 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
KAÇAKÇILAR 

2 inci Türk Fi:mi Takdim edilecektir. 

Rejisörü: Ertuğ~ul Muhsin 
FERiHA TEVFiK Hanım ile DARÜLBEDA Yi'in en iyi artistleri 

tarafından temsil edilmiştir. 

Şark musikili, Türkçe Sözlü ve Şarkılı Film 

Topkapı Türk fıkaraperver hayır 
müeııesesinden: 

Senelerdenberi her vesilede mü
eııesemize bayırlı ve kıymetli yar· 
dmılannı esirgemeyen ıekerci Cemil 
Bey tarafından bu sene de ramazan 
da 25 fakir aileye tevzi edilmek üze 
re makarna, reçel, fasulye teberru 
edilmiş, ayrıca on çocuk ilbas olun· 
muıtuı·. 

Gene her aene müessesemize yük 
sek teberruatta bulunmakta olan Bü 
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yÜkçar§ı eonafı cemiyeti tarafından 
bu sene de müeoseaemize bet yüz 
yetmit parça tuhafiye, kavafiye et· 
yası ve aynca üç hin bet yüz yirmi 
kurut teberru edimittir. 

Sultanhamarrun' da manifaturacı 
Salih zade Mustafa A11m B. tarafın 
dan bir top kadife hediye edilmiıtir. 
Babçekapı' da trikotaj fabrika11 sabi 
bi Re§at ve mahdumu Hüseyin F eh 
mi Bey tarafından 5 hırka 55 çocuk 
O§yası hediye olunmuttur. 

Bayram günü ıokakarda çmlçıp.. 
lak anasız baba11z yavruları dütü· 
nerek bu alicenabane teberrulara te
tekkür ederken halkımızı anaaız ba
basız çocuklııra yardım için teıvik
kir neıriyatta bulunan kıymetli 
ınatbuatnnızm da bu husustaki bim 
metlerine bilha11a arzı tqekkür e
deriz. ____ , .. ··--··---...-
ire ile en tık kostümleri yaptırmak 
hünerini bildiği için, az zaman için 
de zarafeti ve tıklığı ile her yerde 
nazarı dikkati celbediyor. En tanın· 
mıf adamlar ve kadınlarla tiyatrola
ra, ainemalara barlara vo lokntalara 
giriyor. Tabii, maıırafı ona gördüre
cek değiller yL. Sadece «mevcudiyıı
tİ• k.ilfi 1 

Yunus yirmi yqına geliyor. Genç 
fakat fakir bir kıza abayı yakmıyor 
mu? Eyvah! Şimdi ne olacak? Yu
nus, en müvazeneli insanlan bile ta· 
flrlabilecek olan bu noktada itin ko 
laymı buluyor. Kızı budala gibi ana-
11Ddan ve babaımdan isteyecek yer
de, bir yoluna bulup onu ıüt karde
ti ile evlendiriyor. Süt kardoti de o 
zamana kadar meseli bir fabrikanın 
muhasebe tefi olmut. Onlar evleni
yorlar, Yunus ta sadece aile dostu o 
larak kalıyor. 

Zaman yürüyor. Yunus askerliği
ni bitirdikten oonra yine alargada! 
Anaaı, babası, oğullarının biraz pa
ra kazanacıik bir oan'at öğrenmeoini 
tem.in edebilmek için ne yapacakları 
nı bilmoyarlar : 

- Yavrum, hu senin halin böyle 
ne olacak? diyorlar. 

Yunus tereddütıüz cevap veri
yor: 

- E canım, ben de sizden boğuı 
nrzı sıkarak para iıtemiyorum ya •.. 

O aıracla mühim bir hadise! Em
zikle büyüyen dijer bir çok çocuklar 
gibi, aıhbati nazik olan sütkardet, 
bir gün kıaa bir butalığı müteakip 
gümleyip, g:idiyor. Kanaı da dul ve 
yalmz kalıyor. • 

Bir müddet böyle geçiyor. Yunus 
ne yapıp, yapıp dıd hanıma zengin 
ve ihtiyarca bir koca buluyor. Şu da 
kika vaziyeti böyle .. Zengin ihtiyarın 
ahbaplarile de içli dqlı ahbap oldu 
ğu için, e•ki yeni doatlar bir arada , 
yine her zaman tık, yine her zaman 
lokantada, barda ve tiyatroda .. 

Şimdiye kadar 
gösrerilen en 
zengin ve 
en güzel 
filmi ... 

Yarın akıamdan itibaren GALA olarak 

MELEK SINEMASINDA_I 

CEHENNEM MELEKLERi 
Hava muha['ebe.;inin tar ... t 
cerıeyanınrn hayali bil' ısu · 

rette tasvir ve iraesidir 
Amenikada DOKUZ AY 
mütıema.diyen gösteril >n 
bu film h""ılat rekorun.tı 

kınnıştrr. 

Kısmen re akli <>lan bu 
muazzam eseri onumilz· 
deki cumartesi akşamln

clan öt.ibaren ---- OPERA 
ve ARTiSTiK 

sinemalarında göııeceksiniz. 

PARA
~eneli~ h 1 Halkalı Ziraat Mektebi 
ız komısyon Çiftliğinden: 

yilzde 12 
Halkalı ç.iftliği:ı.delrl 350 sağmal 

EınLUı: terhinine mukabil PARA k.oylln aüdünün müzayedesi 6 Şu. 
VERİLİR saat 9-lZ arasında Tapu 
.........ıinizi alı;p İatanbul Bahç.eka,pı 

döııdüncU Vakıf ban asmakat 29 nu

marada UNİON KOL, T adresin<: 

müracaat ediniz. 

bat 932 cuma?'te$İ gününe talik e

ı ldilmittiT. Tal~leriA iki yüz elli 
lira d<u>ozito ile Ye§ilköy civarın. 

1 ıda Ziraat mektebi çiftıliğin.e mü-
1 caatları. (407) 

Kuıurları varsa derhal düzelte ğmdan doğruldu. Bir hareket gece yansı geldiae gene öyte 
lim daha yaparak fırladı .. Bir rece bir hayal gibi sıyrılıp kaçmak .• 

Harun Mecdi dııarı çıktı.. Lamia ile gene bu odaya gir- Kızıltoprakta münzevi küçük 
Roplra giydirilip çıkraıldı. Ku· mişlerdi ..• Bir dolabr açarak İ· köıkte kimbilir ne aahneler var 
surlraı tayin edildi. çinde kendi eski lacivert man· dr! .• Onu nasıl heyecanla ıztı-

Terziler gittiler.. tosunu gördükleri zaman derin rapla bekliyorlardr •• Fakat bi-
Oğle yemeklerini Hat üçte bir ıztırap duymuıtu.. Hangi raz daha soğuk kanla dütünme 

yiyebildiler •• Gene değitik bir dolaptı o? •. İtte ıu!. Belki• ka- .ğe batladı. Gece yarııındaıı 
dekor içinde ..• Harun Mecdi ga pağını açınca hafif bir çığlık sonra otelden kaçmak, bu daire 
zeteleri getirtti. Ve Belkise sor koparmaktan kendini alamadı. den kurtulmak öyle Kızıltop
du : Manto hala orada asılı duruyor raktan buraya gelmeğe hiç b n 

- Biraz iatirııhta etmez mi· du! •• Yavaf yavaş paltoyu çı- zernezdi •. Muhakkak bir gürül-
siniz? . kardı .. Sırtına geçirirken kay- tülü iskanda! hazırdı. Biraz bi-

Belkis tehalükle cevap ver- betmiı olduğu eski benliğine ka raz daha kendini dinlerneğe bat 
di: uşuyormuş gibi sevindi, manto ladı .. Kalbinde o uzun, o alet-

- Hayır!.. Kafi derecede is nun yıpranmıt kürklerini elleri li emel artık büıbütün sönmüş· 
tirahat ettim •• -korkakorka ili le oktayarak kokladı •• Oh işte müydü? •• !! .. 
ve etti- Fakat mutadmız ye- eaki kokusundan hila bir eser "" "" " 
mekten sonra istirahat etmek vardL. Tekrar içini çeke çeke Saat ıiçe yaklaşıyordu. Bel-
se mani olmıyayım! kokladı Evvelce kullandığı bul kiı tuval tini ikmal etmiş, "Ba 

Belkis korkuyordu, yalnız hafif levanta kokosunda sanki · yaz kelebek., müzik holünde ya 
kalmaktan korkuyordu, hayal- bir tılsım vardı.. Ortada ace- pılacak müsabakaya hazrrlan
lerden hatıralardan korkuyor· mi ve sahte artistin vücudü bir mıttı •. intihap gündüz yapıla
du !. hayalet gibi uçup kaybolmuş- cak, ve gece verilecek büyük ba 

- Hiç biri si:ııe layık değil .• 
F akta hurda ancak bu kadarı 
bulunuyor -dedi- hem zama 
nımız da pek kıt .. 

Belkis gene zaı-if bir tebes
•ümle cevap verdi.. Ve parma
ğile bir iki tuvaleti itaret etti .• 
Terzi ricada bulundu: 

- Affeder•iniz hanımefendi. 

Fakat ne yapsa akşam olu- tu .• Yerine Belkis, bütün hüvi- , loda kraliçe halka takdim edile 
yordu. ! ! ! Geceyi naul geçi- yetini bütün benliğile Belkia cekti •• "Beyaz kelebek,, salon. 
rebilecekti? Bu geceden başka, gelmişti .. Eski lacivert manto- ları gazeteciler, seçme hey'eti 
geceleı- tükenecekmit gibi yal- ya smısıkı sarılarak yatağın u- huıusi davetliler, ve güzellerle 
nız, yalnız bu gecenin ıztırabı- cuna ilişti. Şimdi beynine bir dolmuştu. Heyecan ve neş'e 
nı dütünüyordu....... fikir saplantrufb Ayaklarını giy son dereceye gelmişti. Belkiı 

Bir kere l(lt"fen giyer misiniz? Gece y81uı birden bire yata mek ve buradan na11l böyle bir (Devamı var] 



Sağdan, soldan •• 

F·ukaralığa, gripe ve 
Briand' a dair Bütün artistleri kadınlardan •• mu-

Eskiden bu kadar para vardı, ne 
oldu? .. Gripten tahaffuz çareleri· 

Politika hayatında bir rekor 
Bütün milletler fakirleşti. O Her sene bu mevsimde dok-

l11lde dünyanın eski paraları ne torlar ve gazeteler, gripe kaı·şı 
je!ere kayboldu diye insanı bir türlü türlü tahaffuz çareleri 
~§Ünce alıyor. Fertler gibi, gösteriyorlar. Bu tahaf~z çare 
ılletler de fukaralıktan dem )eri arasında şayanı dıkkat 0

-

~ruyorlar. Almanya, artık !anları da var. Mesela işittikle-
ra.nsaya tamirat namına onpa rimizden bir ikisi: 

~- Veremiyeceğini açıkca söyle Bazı doktorlar yalnız gripe 
{ Amerika da fukaralaşmış. O karşı değil, her hangi bih~asta 
I a. sefaletten babse<liyor. Geçen lığa karşı, manevi ve ~ ı .:{'!-
l~tdc; ~merikada neşredilen bir kavemeti tavsiye eder er: çı
•ta.tıstığe bakılırsa zavallılara ni sağlam tut, hastalık bir şey 
lcıınalı .. Çünkü iki, sene içinde yapmaz" derler. Bu tavs~ye son 
~llıerikalı milyonerlerin ade<li asırda değil, eskiden ben revaç 

rekkep bir film 

tarından aşağıya düşmüş. ta idi. . . . d k' 
Eskiden sermayesi en aşağı Mesela on sekızıncı asır 8 1 

bir ınilyon dolar olan 43.184 I meşhur İtal>:an do~torlarından 
.llıerikalı varm'lş. Halbuki bu Angelo Gattı der ki: 

k_tiıı bunlardan ıı.ncak 19.688 ki - Bir adam hasta oldu m':', 
~1 kalmış. Yani iki sene içinde hasta ile hastalık arasında btr 
3.496 Amerikalı milyoner ol- mücadele başlar. Bu esn~da ge 

Yeni teşekkül etmiş olan bir Alman film firması ilk defa olarak "Uniformalı 
kızl~r., isminde bir film vücude getirmiştir. Bu filmin mevzuu Şimali Almanyada 
leyli bir kız mektebinde cereyan etmektedir. Bıı filmde hiç bir erkek artist yoktur. 
Oyancu 1arın hepsi de kadındır. Bu filndn büyük bir rağbet kazanacağı ümit ediliyr. ......... , ..... ~.~~ ............................................................................. ..... 

lııaktan çıkmıs. Fakat milyoner len doktor müc<.deleye n~haye~ S'.nema lı:ı.berleri I \ 
~ll\'anmı kaybeden bu adamla- vermeze memur gözü baglı, 7lı 1 
hıı. bütün milyonlarını kaybet· sopalı bir adamdan baş;a bır <· Monte Cristo filmi sesli 
leleri lazım değil ya .. Mesela şey değildir. Sopayı kal ırıp ta l · ı 1 bt ıılardan birinin 999.000 dola "hastalık" m üstüne vurursa, o ar:ık çevrı e.::ö rtir. 

h bulun b'l'ı F k t b d "hastalık" mahvolur, hasta kur '' Adolphe Menjc:ı yeni bir 
. a ı r. a a u a am "h t " Pıılyoner değildir. tulur. Fakat kazar~ as ~ ya film için b:r ı:ıu '<ave : e imza el· 

D h 
.. .. . .

1 
a Ne olao.amı soyle-a ası var .. Bulun bır mı - vururs ·· 0

". • 1 miştir. H aftada yüz bin frank 
tcnu kaybetse bile gene bu ze meğe lüzum yok degıl mı· alacakt'l". 
at ' 'f- * Jt. 
l ı sokak ortasında ve köprü . . . d kt d P'.ripe 

ı tiarmda bırakmıyorlar Çün- Bır lngılız 0 ordu ~ ~ 1 .. ıı:(i S fr · · · k b k bir te avı usu u ~ , an ansısko cıvarmda sa· artı aş a . . 
lıt ınilyonerler icin bir "darül- bulmuş. Dermış kı:"d" t 1 c • E" b · or şap rn eze,, açılmış. Burası üç yüz - ger enım . 
abık · ı . · t' d k usulü mü kullanırsanız, gnp-

·mı yonen ıs ıap e ece ,, 
alİyette İmiş. Her türlü kon- ten korkmayın. .. d . d' . 
tır te · d'\ . M"k m 1 _ Dört şapka usulu e ne ıı . mm e ı mış. u em e 1 . 
!t Park, kabul salanları, otomo diye sormuşlar, an atmış. . 
1ller, hizmetçiler, her şey ~a; .- Gayet basit .. Baktınız _!<ı 
ı;-.. Hatta evli milyanerlere ıkı grıpe yakalandımz, başı~ız ag· 
Qa bile veriyorlarmış. Her hal nyor, mafsallarınız agrıyor. 
Q~ "dır dır" ın önüne geçmek Bumııı;ıuzdan, gözün~~de.n yaş 
tııı. y · · l rı'n modası lar gelıyor. Derhal ıyı cınsten 
· ·· enı zengın e k k d ~eçti A t k " eni fakir" !erden bir şişe rom veya onya te a-
h 

. r 1 y . d' . B" d k 1 a sedil.iyor. rık e ınız. ırd ebşa1 p anızı a: 
,. * " dıktan sonra, er a yatağa gı-

\' Amerika malum ya, istatİ&· riniz. Şapkayı ayağınızın ucuna 

11
1k diyarıdır. "Yeni fakir,, !er- koyunuz, şişeyi de yatağınızın 
~ıı bahsedince, istatistikler ay başına .. Şişeden zaman zaman 
1 sabada, fakat başka cephe- ve yudum yudum içmeğe başla 
eıı dile geliyorlar. Mesela yal· ymız. Ayni zamanda da ayağı-
1~ New·York şehrinde 1930 nızdaki şapka.ya bakınız .. Rom 

"' Ramon Novarro "Mata 
Hari., ismindeki filmi çevirmiş 
tir. Malumdur ki bu filmde 
Ramcnun eşi Greta Garbo'dur. 
Ramon çalıştığı müessese ile 
mukavelesini tecdit etmiştir. 

Hem aktör, hem rejis:;;·lük e
decektir. 

"'Marlene D;etrich Paris mü 
zikhollerinden biri.'lde angaJ
man almıştır. lki hafta için 
250,000 frank alacaktır. 

"'Amerikada amatörlere tele 
viziyon aletleri yapılmaktadır .. 
1932 senesinde günde dört bin 
alet :mal edilebilecektir. 

"' Bu sene Hollivood'da ar-
tistlere verilen haftalıklar ge
çen senekine nazaran beş mil
yon dolar az olacaktır. ~~esinde 750 kişi intihar et· veya kony'ak başınızı sardı mı, 

1t. Fakat geçen sene bu mik ppkayı iki görmeğe başlaya-
.4,. a(r l.470 i bulmuş. Hitler de caksmız .. Devam .. Bir araftan S l k' ki llıanyada yalnız gecen gene devam, bir taraftan şapkaya na igorta 1 ırpi er 
~lihar edenleri 1870 ,;.uharebe zar •. Baktınız ki şapka üçleşti. 
'ilde Fransız ve Alman ordula Yine devam ve şapkaya nazar .. 

d 11111 verdiği telefat mikdarın· Şapka dörtleşti mi, artık . şişe· 
aıı fazla gösteriyordu. yi bırakabilirsiniz. Ertesı sa-

te Anıerikada intihar etmek is- bab eğer ölmedinizse, mutlaka 1 

~enler tabancaya, hava gazı- iyileşmişsioizdir. 
~'ı Ve yahut nehre veya denize Politikada rekor 

,._ 1 ltıağa müracaat etmiyorlar· · d' 
"''1§ E · b' Fransızların me-'1.ur Brıan 1 
,, · n sen ve en emin ır u· !'' k d t~I .~tarak, mesela bir Gratte. artık ihtiyarladı ve politi a an 

la 1 ın kırkıncı katma çıkıyor- çekildi. Bu adam, ~akikaten po· 
<l rltıış ve oradaki bir pencere- litika hayatında bır rekor yap· ı 
"'1 "Hop!" aşağı! mı9 ıayılabilir. 

A 1902 de Loire meb'usu in-
k "tnerikalıların meıhur bir 9 d L · :tııediyeni vardır: Eddie Can- tihap edilmişti. 191 a otre 
vt B inferieure'den meb'us çıktı. 

ka.ı· uzat 1929 senesinde, ban 1906 martından teşrinievveline ~i "-t caddesinde biribirini ta· kadar ilk defa Sarrien kabinesi 
~ eden iflaslar arasında tam ı k · d' 
'V\J OOo [ l k be ne maarif nazırı o ara gır ı. 
ııı· ' ngi iz lirası ay t· Clemenceau'.nun birinci kabine 
d 11·. Parasız, pulsuz ve biraz 
-~ nevmit kaldığı bir ak§&Dl·, sinde de yine maarif nazırı, ~on 
'vt ra adliye nazın oldu. Bubl>ıne 
f\ ~un argın bir otele gitmiş.. lk' d 
b:~ındeki paranın kifayeti nia hayli sağlamdı: ı sene, o-
~1 lıııde bir odada yatmak li- kuz ay yaıadı. 

Loretta Young 

Loretta Y oung kendi güzelliği 
hakkında yüksek fikir sahibi; o 
lan artiatlerdendir. 

Geçenlerde kaşları ile kirpik 
(erini beş yüz bin dolara sigor 
ta· ebniştir. Loretta'ya naza
ran, onun kaşlan ile kirpikle
ri dünyanın en güzel kaş ve 
kirpikleridir. 

h~ değil mi ya? Alt katlar pa 1909 da ilk defa ba§vekil ve 
ıq• 1• üst katlar daha ucuz .. Yir dahiliye nazırı oldu. Par~ame'? l 9!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1! 

te(?<:i katta bir oda istemi§. O.: toda grev mıeaeleleri üzerıne ~.a mediği için iıtifa etmişti~ Bri
ııı 1 ıı müdürü şu ıuali soıma- ki olan tiddetli müzakereler u- and da istifa etti. 

1! tnı? zerine 1910 da istifa etti, fa- Yedinci kabinesi (1921 -
d;:- Yatıp uyumak için mi o- kat tekrar baıvekil oldu. 1922) bir sene sürdü. Ayni za-
~e lstiyorsunuz, yoksa pencere 

1912 
de Poincare'nin ilk ka· mamJa hariciye nazın idi. 

11 •tlamak için mi? bineıinde adliye nazırlığına gel Cannes konferansı akim kalın-
Grip, 1te%le di 

1913 
te Poincare reisicüm· ca, çekildi. 1925 te Painleve ka 

" · ed'I' B · binesinde hariciye nazın .. 
1 •in 1 buld d ·ı · hurluğa intihap ı ınce, • rı· ~\iıı ız stan a eğı , ıınp and ürüncü defa başvek. a. lete Ayni senenin teşrini sanisin 

~tı Yanın heryerinde düdüğünü ,. b de sekizinci Briand kabinesi .. 
•. lıtiiyor. Fakat bu grip, bun- geldi. Fakat usul mucı ınce, d d k B •,ıı Poincare, riyaseticümhur sara· 1926 martın a o uzuncu ri-
tı d ohn, on iki sene evvel ortalı yı olan Elysee'ye yerletti .. O s.ı and kabinesi .. Aynı sene hazi-
•;., e şete veren "lıpanyol gri ı d B · d k b' "' d ralarda intihabatta nisbi temaı. ranın a onuncu rıan a ıne-
•-ı eg" il bereket verıın' •. O se- d B · B d sonr b' · · "" meselesine ayan muarız ı. rı· sı.. un an a on ırıncı 
~ı~ 1 "lıpanyol gripi,, yepyeni and dü•tü. 1914 te Viviani'nin Briand kabinesi. birinci ve ikin 
• •atalık gibi ortaya çıknıı• ' dl · T d' k bı'nesı· Et k ' V ' ikinci kabinesinde a iye nazırı cı ar ıeu a , eeg a-

\(ı e ~olera gibi adamları alıp binesi ve nihayet 27 kanunusa· 
'il ~-~otürüyordu. Hani mede- old~915 le başvekil oldu, beşin ni 1931 de Lava! kabinesinde 
lt.,11 llllya, sanki vebası, taunu, ci kabinesini teşkil etti. F'.ıkat 'haxiciye nazırı. 
li'~~ri, veremi ve sairesi ye- kabine tadilatında beş nazır de Hesaplarsak: iki defa maa· 
ı~!ıllYormuş gibi; bir de uğ· g"işince istifa. edeı.·ek, altm.cı ka rif nazırı, üç defa adliye nazın 
l'•t '-cak yeni bir dertle karşı- 1 d'. d f d h'i" 14 d ' 1' · binesini teşkil ettı. (12 canuııu ort ? ~ a ı ıye nazırı; e 
~"İt> Ilı ıçin şaşırmıştı. Bu sene l 

1916 
_ 20 marl 1917) fa hancıye nazırı, cem a:ı ye-

~l'ek Yakal,.nanlar çok amma, beuvv:ıralarda harbiye nazın ce· k.ün Y,irmi üç ~efa nazır ve on 
~ et versin ,on, on iki sene b .1 k ı ı,. e(k" 'b' · 1 .. neral Lyantey, ordu başkuman j ır ueı a vaşve ı .. ? 
•iı...._ .. ı gı ı toptan msan arı go . . .. ~ <>erı'ne· Rekor sayılm~z mı. 

·•11u" ... -

Sahneden filme geçenıi.erden 

Miriam 

"Şen Mülazim,, de gördüğü
müz Miriam Hopkins yarının 
büyük yıldızlarından biri olma
ğa namzet görünüyor. 

Miriam cenupludur, yani 
Müttehidei Amerikanın cenup 
hükômetlerinden birinde doğ
mutşur. Büyük anası şiir kitap
ları çıkarırdı. Amcalarından bi 
ri gazeteci idi. Bir hemşiresi 
Ruby ilanat işlerinde kalemin· 
den istifade etmektedir. Miri• 

Hopldns 
am tiyatro ve sinema olmasay
dı, mutlaka gazeteci olurdu. 
Daha pek küçükken güzel san' 
atler musiki ve edebiyat ile uğ· 
raşırdı. Mektepte yazdığı bir 
piyesten mükafat almıştı. 

Bu suretle sahneye menıkı 
artmış ve New-Yorkta Brodwy 
tiyatrolarından bi-rine girmit· 
tir. Oradan da Hollivut'a git· 
miş ve ainemaya intisap etmiş
tir. 

Marie Glory nasıl 
sinemaya girdi? 

••••••• it 

"Artistliği tesadüfe medyunum" diyor 
Ben belki de hiç sinema ar

tisti olacak değildim. Fakat te
sadüf hayatta çok şeyler yapı· 
yor. 

Filvaki ben, bütün diğer genç 
kızlar gibi, sinemayı son dere
cede seviyorum. Büyiik artist
leri İçimden benimsiyor ve ken 
di kendime bir cok hulyalar ku 
ruyordum. Fak;t o kadar çekin 
gen idim ki, bu tabiatimle bir 
iş yapabileceğime kani olmu
yordum. 

tediği tiple bir kız olduğumu 
söylüyordu. 

Tabii çekingenliğim ve kor· 
kaklığımdan olacak, adeta bü· 
tün vücudum titremeğe baıla
dı. O kadar heyecan içindey
dim ki, kendi kendime "nerden 
bu işe girdim,, diye düşünüyor 
dum. Halbuki bütün emelim bu 
değil mi idi? 

Maamafih bana verilen film
de muhteriz, silik, masum bir 
kadın rolü oynıyacakhm. Fa· 
kat bütün filmin sıkleti omuz· 

Bu şekilde mektepten çık- larımda idi. En küçük bir hata 
tım. Günün birinde beni büyük ile erişilmiş mukaddes bir eme
sahne vazıli\rından Marcel l' - li paı·çalıyabilirdim. 
Herbier'ye takdim ettiler. O da Çalışmağa başladım, ne ça
"Para,, ismindeki yeni bir filmi lışmak! Film bitince geniş bir 
için artist arayormuş. nefes aldım. 

Marcel \'Herbier bana bir "Para,, filminin kazandığı 
kaç gün sonra rol verince hay- muvaffakıyet, sessiz film devri
ret içinde kaldım. O kadar ki nin pal'iak hadiselerinden biri 
bu teklifi adeta ciddi telakki oldu. Hakkımda beslenilen ü
etmiyordum. Bana verilen rolü mitler, intizarın fevkinde çık
İc•.celikle idare etn:ek icap edi- ı tı. 
yordu. L'Herbier be:ı;m t~rn is- Mac.nnfih sessiz filmde an-

Tarihi Tefrika: 45 

Sabatay Zevi 
Nakleden: R. N, 

Kadı rüya görüyor ve 
Mesihe dokunmugoı 

Bütün rivayetler Yahudi kütlesi üzerinde 
derin bir intibah uyandırıyordu 

Çünkü kadı ruyasında kor· 
• kunç şeyler görmüş, "Mesih" e 
ilişmemesi kendisine kat'iyyen 
tembih edilmişti de ondan! ... 
Bunlar hep Sabataym büyüklü 
ğünü isbat e<len mucizeler di
ye ağızdan ağıza söyleniyordu. 
Halkın bu mucizelere itikadı o 
kadar artmıştı ki nihayet her
kes her gün bir çok fevkalade 
)iklere şahit oluyordu!. Mese 
la bir yahudi gün ortasında ce· 
sim bir direk görmüş, bu dire
ğin alevler idnde tutuştuğuna 
şahit olmuştu!.. Diğer bir yahı 
di de bö,-Ie bir ates sütunun 
geceleyin göı-müştÜ !.. Bir ya
hudi de gök yüzünün açıldığı
nı ve orada Sabatay Zevinin ha 
şmda bir taç olduğu halde gö 
ründüğünü bildiriyordu!. 

Gökten bir yıldız düşmüş, 
denize dalmış, sonunda gene çı 
karak gök yüzündeki yerini bul 
muştu .. 

İşte buna benzer daha biı· 
çok fevkaladelikler her gün gö 
rünüp söyleniyor, "Mesih" in 
mucizesi diye ağızdan ağıza do 
!aşıyordu. 

işte bütün rivayetler yahu
di kütlesi üzerinde pek derin 
bir intiba husule getirmekte ve 
Sabatay daha doğrusu "mesih,. 
hareketi gittikçe ehemmiyetini 
arttırmakta idi. Bu anlatılan 
vak'alar hemen bir haftalık bir 
zaman dolduran hadiselerdi. 
Musevi takviminin T evet ayı
nın onuncu günü gelmişti. Bu
gün yahudiler için pek eski ha
tırası olan bir gündür. Kudü
sün Babil ordusu tarafından 
muhasara edildiği günün hatı
rasını saklayan ö günde yahudi 
ler bir takım merasim yaparlar. 
O günün acı hatırasını tekrar 
yaıatan bir takım merasim ki 
elem ve matemden ibarettir, 
göz yaşı akıtmak, yahudiliğin 
asırlarca süren ıztırabma ağla
maktan ibarettir. Yahudi salta 
nal ve ibtişamınm ve muaevi di 
ninin merkezi olan Kudüs o 
gün yıkılmııtı. Kudüı'ün yı
kılması, yahudiliğin perişan ol
ması o gün her yahudiyi ağla-
tır. \ 

Fakat Sabatay Kudüs'ün ya 
kılıp yıkılmasının bu acı yıl dö 
nümünde ağlayıp feryat etme
ğe lüzum ve mahal görmüyor· 
du. Çünkü yıkılan Kudüs için 
ağlamak değil, §İmdi bu mu
kaddeş tehrin yeniden yapılma 
sı zamanı geldiği için buna ça
lışmak lazımdı. Dünyanın bek
leliği "mesih" gelmemi, mi 
idi? O halde asırlarca evvel Ku 
düs düşmanlar tarafından yıkıl 
dı diye ağlamağa timdi ne lü
zum vardı? .. "Mesih,, yahudili
ğin bu mukaddes merkezini ye
niden yapmıt olmıyacak mı 
idi? .. Mesih artık bu matem 
ve ağlama merasimini ilga edi
yordu! .. 

Sabatay Zevinin hususi kiti 
bi olan Primo unutulmaz bir ıi 
madır. Evvelce kendisinden 
bahsedilen bu mühim adam 
şimdi gene büyük bit- faaliyet 
göstererek Asya, Afrika ve Av 
rupada bulunan yahudi cemaat 
!erine beyannameler gönderi
yor, artık yahudilik için kurtu
!u.ş günün gelmekte oldttğunu 
ılan ederek her yahudinin bü
yük gün için hazırlanması lüzu 
munu tebliğ ediyordu! .. 

Primo kurtuluş gününe ha
zırlanan yahudilerin ibadet za
manlarını ve §ekillerini tadil e-

cak bu filmle kaldrm. Hemen 
arkasından sesli film aldı, yü. 
rüdü, artfistler arasında mevzu 
derece ve kademeler altüst 0 1. 
du. En iyi artistlerin yıldızı 
söndü. En silik artistler ön sa
fa geçtiler. Ben bu tebeddülün 
içinde pek biçare ve yalnız kal
dım. Maamafih sahne vaznmm 
gayretlerile "Sevda çocuğu is 
mindeki ilk sesli filmi çevi;~e
ğe başladım. lik günlerin sıkın 
tıları alıştığım için, yavaş ya. 
vaş zail oldu. En hoşuma giden 
film "Dai: sı.iv~rileri .. dir 

diyordu. An'anenin gösterdiğ 
yolları değiştirdi. Bundan kas 
tı yavaş yavaş yahudileri yen· 
bir devir için hazırlamaktı. 
Musevi takvimindeki Tevet a 
yınıo onuncu günü senede an 
cak bir gün gelir. 

Primo ise "mesih" ile bera 
aer daha kuvvetli ve devam! 
,>ir kaide koymak istiyor, bum 
~er güne tatbik etmeği muva 
ık buluyordu. Bu mühim deği 
,iklik bilhassa lzmir yahudile
i arasında pek çabuk kabul e 
l!ldi ve yapıldı. Öyle ki yahu
lıler her gün yeni bir· değişik 
ik olmasını bekliyodar eğeı 

yeni bir değişiklik olma~sa sa· 
b!r~ızlanıyorlardı .. Sabatay Ze 
vının açtığı bu inkılap başlan 
gıcı her halde neticeye vanncı 
ya kadar İyi biı· surette devam 
edecek görünüyordu . Sabata) 
Zeviye verilen unvan "Hüküm
darlar hükümdarı" idi. Bu bü
yük hükümdar ise her gün ken 
~i aralarmd l bulunuyordu. Bu 
.evkalade adamın büyüklüğüni: 
her gün isbat etmesi için~enı 
bir mucize göstermesi bekleni· 
yordu. Eğer bu mucizeler biri. 
birini takip etmezse yahudileı 
yenilerini istiyor, aksi takdirde 
sabırsızlanıyordu. Yahudi küt
lesi i tatmin için belki şimdiye 
kadar tarihte görülmemiş fev
kaladelikler göstermek lazım 
geliyordu. T evet ayının on bi
rinci ve yirmi ikinci günleri ya 
ni 1665 senesi kinunuevvelinin 
19 ve 30 uncu günleri arasında 
idi ki Sabatay Zevi dünyayı 
kendi iste<liği gibi taksim etti 
ve dünyanın taç ve tahtlarını 
kendi kardeşlerine ve dostlan
na tevzi etti. Sabatay Zevi sene 
!erce evvel ilk defa Sinagogda 
cenabı hakkın en büyük nammı 
zikrederek yahudi ao'anesine 
ilk defa alenen muhalefet etti
ği zaman ~isine cevap ve
ren lsak Sdvetra en samimi 
dostlarındandı. Mesih şimdi o
na mükafat olarak "mesih" in 
hükümdarlık payesini tevcih et 
mi9 ve "hükümdar Davut,, un 
vanını vermitti. Saba tay' a çok 
hizmet etmiş olan Abrabam Ca 
hini'ye ise Hazreti Süleymanm 
lacmı verdi!.. Abraham Cahini 
nin .Sabatay Zeviye ettiği hiz
metın ne kadar mühim olduğu 
nu unutulmamııtır: eski birveai 
ka bulunduğunu söyleyerek Sa 
batay Zevinin beklenen mesih 
o!~uğunu ıöyleyen o değil miy 
dı ... Onun akıl ve zeki.sına hay 
ran olan Sabatay kendisine la
y~k biır mükafatta bulunmak i
çın ona ancak Hazreti Süley
manın ~acını tevcih ediyordu! .. 
H~retı Süleyman akıl ve irfa
nı ıle methurdur. İsrail oğulla
nıım en parlak devrini hatırla
tan en büyük bir simadır. 

Sabatay kendisine pek bü. 
yük iyilikler eden Mı1trh sar
ra~tı Rafail çelebiyi de bu 
teyzıat~a. unutmamııtı. Beniiı
raıl tarıhınio büyük hükümdar
larından birinin unvanı da ona 
verildi. Sırasile diğer en yakın 
dostları da birer unvan sahibi 
olmuşlardı. Fakat en şayanı 
dikkat olanı Sabataym kardeıi 
Elyaı'ıo aldığı unvandır: Hü
kümdarlar hükümdarının hü
kümdarı! .. 

Bunun manası Türkiye pa
ditahı demekti!.. Diğer karde
ti Jozef ise Yahuda hükümdar 
!arının bükümdan unvanını al
~ıttı ki bunun manası Roma 
nnparatoru demekti. 

(Devamı var) 

Davetler 
ihtisas mahkemeleri 

katiplikleri 
Müddeiumumilikten: 16 mıntaka• 

da teşkil edilecek olan Adli ihtisas 
mahkemelerinin "100,. liralık dörder 
katipliğine Adliyede hizmeti mesbuk 
bulunan hukuk ve adliye meslek 
mektebi mezunlarının ve mezun bu
lunmadığı halde liyakat ve tecrübei 
kafiyeyi haiz olanların evrakı müş
bitelerile birlikte memuriyetimize 
mürace.atları. 



Cenevre'yi bırakırız Mecliste hararet yükseiiyor Konferans mectisi mesaisini bitirdi! Her yerde 

Sabık Alman harbiye nazırı cene
ral von Seckt böyle söylüyor 

(Bqı ı inci sahifede) 
mamı akdetti. Zapb ıab:k okunduk 
tan sonra ölen aza dr. izzet Kamil 
B. için üç dakika celse tatil eclildi. 

Tekrar celse ..;ıldığı vakit Meh
met Ali B. söz aldı ve llZlln beyanat

B. azaya takdim edildi. Kazalardaki 
komisyonlara intihap edilen azanın 
listı>Si ıı..yeti umumiyeye arzolun.
du, ve kabul edildi. 

(Ba§ı ı inci sahifede) 

susta Yugoslavya murahhası 
M. Yuvanoviç ile Türkiye mu· 
rahhaslarından müderru Ah-

I ta bulundu. Dedi ki: 
Alman Baıvelıili M. Briiniıos'ia - Evvelce bulüı ile yaptıiım 

tamirat bedelleri haldo:nclaki ına- sonra zararlannı ıördiiğiim bir tdc-

Bun.dan sonra sıhhiye vekftletin
den ve Şişli, Nişantaşı, Beşiktaş ta
raflarındaki Jağımlarm acilen ka
;ıanma$l hakkındaki tezkere okun· 
du. Belediye, Lıtanbul tarafındaki 
kısımların masrafı kısılqı buraya 
aarfedilmesini teklH ediyordu. 

lüm beyamtınclan toanı, ba bahia liften dolayı meclisi ilin.izden ve 
etrafıaela tanmıDıt Alman ricalin- muhterem halkunszdan özür clileye- ) 
ıılen bir çoklan ela f"ılôrlerini söyle- ! ceğim.,. 
diler. Bunlar anımda ea tBYanı dik Bundan sonra ıeçen eelıede SÖy· Progrcmsız iş olr.-1az 
lı:at telakki edilebilecek olanlardan 1 lediklerini buliaa etti. Fnkat gene 
ı,;,. tuai tle ıaabılt Reicbower lnı· • bir çok sual sordu. Et komisyonu- Dr. Tevfik Satim J>ı. bu.na ıld- ı 
-·d=n _..ı w- Seckt'ia oöy. nun ıarfettiği mesaiye teşekkür et- detle itiraz etti uzun izahat verdi, ! 
leclikleridir. • ti ve dedi ki: eledi lı:i: 

Ceneral Won Secld diyor kiı - Fakat makaın3 t"1CklriiT etıni- _ Proğl'amsrz iş yapdamaz. Her 
- lkbaadi amiller askeri &nuı. yec~ğim. Çünkü takdir mi, yok:ıa vekaletin her sözü ile itlerimizi bo-

lerden az ehemmiyeti lsiiz değildir- tenkit mi lazım bunu sizin takdirini =nayız. Şehir işleri bu suretle ya-
ler. Bankalann ıeai top ıeıleriacleıı ze bırakıyorum. Neticeye tiz bakı· pılamaz. Tevfik Salim Pş. run be· 
üstün iticliliyor, Filı:rimee morator ı ruz. Mesele, koınisvonun mÜ•mİr ne- yana tından sonra ce.lae beş dakika 1 
yom ıibi ıayn kafi vasıtalara mÜ- 1 ticeve varma.,,...•ş olmMı değil, et iıi- tatil edildi. İkin<:i celse reis vekili 
racaat etm<ktenıe, dojrudan cloiru 1 nin bu!"iin nu>ki• neticeler t..,,Jit et- Sad.ettin FeTit Beyin Tiyasetinde 
ya mükilemelerle milletimizi ezen mi~ olmassdır. M.,.eli ,.,ülhek~ttan toplandı. Beyoğlu kanalizasyonu a- 1 
azim rakamlan azaltacak imJ.ı:an- şeb re r,iren etler için ı: kı tedbirler and 
!ar -----1-dsr. almnu•tır. 0'-~·va resmı' de •iddet- van projesi müzakeresine baş! ı. LL--' ......,_. --·-, ıuru " ~- b' k bu · · b' · · ;'ürk ve Yunan Başmura"'"""arz 

Cemiyeti akvamın pro,ramı iti- ı; bit· tekilde ıılın•vor Y~ 'hu etler aılo aza .... n ır llllllll ışın ınnc:ı me- bir arada 
mat telkin etmiyor. Calipler bu mü bir mu,.ven""'e tabi bltnfovor. sek ile alakadar. olduğunu tebi~i i 
eueseyi Yiiaıde .....:rdikleri vaziyet Ceneral von S«kt Belediyenin bu!T!in aldığı tedbir- le öteki mc-scle ıle berabeT muza- met Reşit B. beyanı mütalea et 

a~- . ' . ol ~ - keresini teklif ettiler. Neti<:oede ub- . 'ced b' · 
ve ıtatuko'yu muhafaza ve idame lerın kanuni ve mueı)> mauıgmı 1 h .. · . baval -"'l~i 1 mıtler ve netı e ır proJe tan 
• • . etıni l d' D-- dir L. k fer·-· beldiyor n_Lal-- ~- • ah ~-- "" E eı• "Ih kattan ıye aıeumensne e """"' . . , . . ed'I ~ın ıcat t er ır. "'9 sene ,,.. on --ını • ......._ ~ .....,.. ız eu=eıpm. .. vv d n:ıu ~ . 1 zimi e&aa ıtihanle tasvıp ı -
cemiyette aza bulunan Almanya ne ıniyeti akvam bu konfenınata nzi- f!'dcn etı.enn musadett1it dogru de- Mehmet Ali B. kanalızasyonun • t' O" leden sonraki celıede 
milli akalliyetler ne ele teılibat meıe yetini değiştirecek mi? Eğer değiş ğild~. ne vakit iş.Jiyeceğini ı00ımak i&te- mı9_ ır._ g dd .. k 
lelerinde tatmin edilmit değildir. Al tirıneue, Almanyıı'nm bilatered· Reis bunun üzerine sözü kesti: di. Reia eöz vermedi. pr~ıenın ı:ı:ad?e ma e mw:ıı~ e 
-"Y• önümüzdeki terki teılibat düt bu cemiyetten çıkmaaı lizımdır. - Rüznameye alınmamıştır, de- re&me ıı:eçılmış ve bazı tadilat· 
---=--=---==--===-======-====='""! di, teklifinizi rıeye kayalım~ iiegbeli sarıafl"Jlomu tan ıonra proje kabul edilmit-

söyleyin.. . .. . tir. 41 n:addeden ibaret olan bu 

11 1 
TABİAT Mehmet Alı B. - '!~ül 1.~ı- Müteakiben Heybeliada eanator- ro'e 3 üncü Balkan konferansı 

FEN . dır. Zaptı sabıka aıt bır eozden yomu işi müzakereye başlandı.Tev- P J • • ı..ft•l d 
'--------------' 1 bah.sediyorum. fik Salim Pş.pavyonun vaziyeti halr ruzn.amesının .~ ıca meva ını 

Ko .. mu·· rsu·· z G Ökten yag"' an Reİ.6 - Fakat tafsilata giriyonıu- kında izahat iııtedi. Veremle müca· tetkıl edecektır. 
nuz. .dele c;emiyetinin mesaisinden bala- Konsey mesaisinin dün ak. 

Kalsak bı"lef. taşlar Mehmet Ali B.- Vaziyeti izah etti, ve 45 bin lira veri.leMk açıla- tam'a kadar bitirilmesi mukar· 
ediyorum. ak ""'vyonun yalmz utanbıla tah- k 

AL, iıl'·-~· z· B He r- rer oldug"undan müza erat 1aat 
insanlar ıün seçtikçe 1ıat dün

dürücü bir hız alan makinayr loet
lemek için "enerji,, bulmak mec
buriyetiadedirls. Kömür, petrol 
" aaire. ... 

Dünyanın muhtelif enerji mem-
halanm h-1>a kataraak, daha uzun 
asırlar bu membalarm kunımayıı
ealdarına emin olabiliriz. Çünkü fen 
ilerledikçe, kömür ve petrol ıs'lıi hu 
,Un için en mühim rol oynayan ener 
ji menıbaları kadar yenilerini de an 

yor. Rüzıirm, denizlerin met Y.e 
eezrinden, havada münteşir ele"t!
rikten, ıünetin Jfıimda, radyo atil 
maddelerden, hatta arzın merkezi 
hararetinden istifade yollarmı ara
yor, peyderpey bulunanalar da bu 
vadide dünya aanayüni endişeye dü 
,ürmek tÖYle dunun, yeni imk&nla
ra yol açacaJr. mahiyettedir. 

Kömür, elektrilc 

----"-' •- - '-- d uu( """''r ıya • - r aza ıisini istodi. Sıhhiye müdürü Ali 
Bundan e-.veuU nüsnwarım•z •n mesai! bekkmda aöz söykmek hak- Rıza B. #•vap vererek bu pavy-· yedi buçuğa kadar devam et-

birinde, yine bu ıütunlarda "Şııba?,, - ..._.... • . ,__ kını haizdir. t miştir lar,an bahsetıni•tik. Demi•tik ki, uu yaln z ~nL·-' ba.atalannm yatın-
" • ' ReiAı - Mehmet Ali B. "teklif ya- ı D- ""' · Murahha•lardan bir kısmı --'-aplar azim aür'atlerle barck.t e- •--- - '5 ~k •-'· -~"-'-ile- Q ....., pıyor, reye looyalım. ,_gmı, ~ ya~ ~~ "'".<ÇU ) k 1 · d 

den maden parçalarıdır ve orzm ha Mehmet Ali B. _ Teklif yapmı- ceğini &öyJ.edi. Nakiye Hanını, be- bugün mem e et enne av et e-
't'ayı· ısesimi ;,.;nelen ıe .. erken, nan d~ klerd'r 

'T' • yorum. Alman tedbirkr dogru mu, •-diyenin vereceg"i 45 hin lira ile ~~e 1 • 
heyza haline kadar ısınırlar ve bu "" y B hh M 
ıuretle uzaktan ıörünebilen bir ha- yanlış mı diye aoruyonmı. daha ı>SMlı ...., ayn bir .anetoryom unan a§mbura ası 1. 
vııi fi•enk manzara11 alırlar. Reiıı - O halde devam buyurun. ılmaaı teklif tti Çünkü bu Papanaatıısyu ugün vapur a 

• Mehmet Ali B. bunun üzerine de· Ya.ti nı e . • . . Pire'ye gidecektir. Diğer Yu· 
Fezada doJaıan bu küçük küçül< vamla etlerin müsaderesi caiz olup 1 pavyonun ancak dahiU bır nı.u.ın- nan murahhaslan da bu..,;;n ti· 

parçalarm kuyruklu yılclızlann dö- olmadığı hakkında hıfzs.saıhba, bele name ile belediyeye merlıut ol.dırğu. .. --
küntüıü olduktan anla,ılmıştır. Bu diye kanunu ve zabıtayı beloediye ta- nu aöyledi. mendiferle fehrimizden. müfa-
clöküntüler o lı:uyruylu yıldızlann limatnamesi-ni tetkik eylediğini böy rakat edeceklerdir. 
mabreki iWmnde ierpinti halinde- le bir kayıt olmadığım beyan etti. S nede 20'10 kişi ölüqor Yugoslavya murahbaılan da 
dirler ve zamııa zaman arzm mahre Ve dedi k.i: bugün memleketlerine avdet 
kinden ıeçerler. - Zabıtayı belediye taliınatna- Tevfik Sal.im PJ. tekrar verem eyliyeceklerdir, 

Bu serseri maden parçalarına Bo mesini bizim yapmaınız,tasdik etme ealığınına ehemmiyetle nazarı <lik· 
lide ve yahut Metiorite diyorlar. miz ve vekaletin de tasdik etmesi katı celbetti. Senede İ"tanbulda ve· Meclisin teb!i/l 
"ııökten yağan bu t114lar., pek büyük lizımdrr. Ben böyle bir şey yaptı- remden iki bin kişi öldüğünü, ve 
eüttededirler, Her biri yiizl~rce kilo ğımızı hatırlamıyorum. Biruı<naleyh verem mikTobu çarak gezenlerin 
gelmektedir. Toprağa dii§ll"Üf olan- bu talimatname nok5at>dır. Hülasa İstanbul sokaklarında 3() bin kişi ol-
larm içinde §İmdiye k:.dar m:.!tm o o!aralı: etleri müsadere edemeyjz, ,_, 

b.. ... K •-- p -J dug"unu 6Ö"ledİ. Avni B. Naouye lan en uyugü onouvr eacy m Bahusu.s bu et paket halin.de olur· 7 

C 1 t't N k m.. · ind ,_, b Honımın fı'kri~· i•tirak ettig" ini, ·oen an an ewyor uzeaıne ea. Şu halde herkeos.in er c..i er - ·- • 
ıetirdiği taştır. Tam "otuz dört paketi a~.abi.lir miyiz? .. " mevcut ganatoryomları~ ~e:n1i!ai 
ton,, 11kletindedir. Maaıallah İ:ısa- Mehmet Ali B. mezbJha resmin- üç ay sonwıda, serom bıttı, dıye ka· 
nın haıına diişse! den, kasaplar . §irketinin trös~ yap- pı dışarı ettiklerini, belediyenin i-

Fiziıyenler, madeniyat müteha - tığından, naklıyat fıyatınm bır ku· ı -.c lıastayi tamamen iyi edecek bir 
ııslan, jeoloğlar bu taşların mürck ruş~n iki. ~uruşa çıktığmcı:m .bah- sanatoryoın tes.is et1De6i lhsm gel
kebatınm clik1,atlo tetkik ve hatta settı ve sozüne devamla dedi kı: 
yqlar.nm bile tayin etmişlerdir. En _ Geçen aeııe biz rasarruf olsun .eliğini beyan etti. 
eskilerinin yqlarmı 2,500 milyon ae diye meclisi idare. .yi beşten üçe in- Nihayet bu mcı;cle de ıırbbıye m-
nedsr .• Cö'rülüyorki bu ... _, __ ~ciim- f 

·- dirdik. Halbuki bız adam u.ısarru. cümenine !-avale edildi. 

ISTANBUL, J. A. A. - Bqinci 
i~timamı aktctmek üzere latanbulda 
top1a.'l&D Balka.'1 konferansı meclisi 
me>BİIİni bitirmiıtir. 

Meclisin aktettiği celselerin ve 
yaptığı müzakerelerin hepsinde izi 
aı-aıında samimi bir zihniyet ve tam 
b'r ahenk ve itilaf hüküm sürmü§
tür. 

Meclisin ayni zihniyetle mütehar-
rik olan ve Balkan misaksyle Bal
lun hükumetleri tebaasının hukuki 
vaziyeti hakkında tetkikatta bulun
mağa memur bulunan komisyonları 
da vazifelerini iyi bir =ticeye isal 

okunup ekserisi barfiyyen, hazdan 
tashihlerle kabul edildi. 

Bilahare konferans Reisi Hasan 
Bey riyaset vazifesinin hitam bul
muı olduiunu ve konfenınam ede
cek sene Bükreıte in'ikat edeceiia
den dolayı riyaseti Romen murabba 
11 M, Manescou1ya devrettiiini SÖy• 
ledi. 

M. Maneıcou riyasete ıeçerelr Ro 
men ,rupu reialeri M. Popp ve M. 
Polla nanuna beyanatta bulundu ve 
onların burada bulanamadıklanna 
tee .. üflerini beyan ile riyasete ,a
çirildiiine tetelckür etti. 

Bilihare Yunan heyeti Reisi M. 
Papanastauiou, Yuıoslav murahha
sı M. Topalovitcb, Arnavut heyeti 
reisi Mehmet Bey Koniçe, Bulıar 
heyeti Reisi M. Sakazoff, nzun uza. 
dıya beyanatta bulunarak ikinci Bal
kan konferansı Reisi Hasan Beyle 
Umumi Katip Rü,en Eşref Beye te
şekkürlerini aöylediler ve büyük Ca
zinin riyaseti altında Türk milleti
nin vücuda ıetirdiii terekldyat ve 
ıöıterdiği tetkilit kuvveti ve meıai 
intizamı karpsmda hürmet ve mu
habbetlerini anlattılar. Türk heyeti
nin Balkan birliği namına fevkalitde 
lnymetJi bir muzaharette bulunarak 
ıayeye doğru konferanslarda ayni 
tamimi muhiti bulmak arzuıuna iz. 
har ettiler. 

Bilahare aabık reis Hasan Bey 
Türk heyeti namına töz alarak ken
disine, Umumi katip Ru9en Etref 
Beye Ye bütün Türk heyeti murah
baaa naıma söylenen sözlere ve 
ıösterilen teveccühlere tefekkür et
ti. 

M. Papanastauiou'nun konsey na
mına bir komünike yazılmatı teklifi 
kabul edilerek konaey miizakeratma 
hitam Yerildi. 

Tunç Cephe teşkilabnın 
bir nümayişi 

BERLIN, 1 (A.A) - Cümburi
yeti müdafaa için vücuda ıetirilınit 
yeni bir tetlıilit olan Tunçcep!ıe, 
dün, tpor aaraymda büyük bir nü
mayiı tertio etmiıtir. 5000 i ahiren 
vücuda ıetirilmit olan müdafaa teg• 
kilatına menıup bulunan 20,000 
cümlıuriyetçi bu nümayİfB İştirak et 
mittir. 

Ba münasebetle söz almıı olan 
muhtelif zevat, cümburiyetçileria 
Alman fatisminin yolunu keımeğe
ve cümb11riYet müesseıelerini mü
dafaa etmeğe azmetmit olduklarını 
beyan etmitlerdir. 

Sosyalistlerin lideri olan Criapi
en elemiştir ki: Fqiım, biz iateıni
recek oluroak ikticlıır mevkiine ıre
lemez. 

lmperatorluk ba}'l1lğı tqkillıtı re 
isi M. Boelterman ela §Öyle demit
tir: Cümhuriyetçilerin Almanya'ıı 
"Uyarumı" tır. Alman deınokrasiai
nin kuvvet ve kudreti, T unçcepbe
de kendini ıöstermittir. , 

Hint müslümanları 
YENi DELHEY, 1 (A.A.) 

lei ıeauiye,, nin çerçjvesine dal:.il- etmişiz ve onların ,para<ılillı uç kişı-
etmişlerdir. -Hint ittihadı Müslüman kon 

türkçe kurar. 
' (Ba~r 1 inci sahifede) • 

-kamı üzerine Hqir ......,tinden 1 
ha makamı ile de ıurei Bak.ara..., 
3 Türkçe parça okumuıtur. 

Hafız Ömer Beyin lmıin!e ,.,_. 
çe Kur'anından hafka KuJAdaam.fı 
ela Türkçe ezan oloınnwııturı 
KUŞADASl, 1 (Hatuu) - Dlll 

Kutadaamda Hafız Sadık Bey lıi 
:am -ı.-ıe Türllçe ezan okwnııt 
halk aobldarda heye la dinleaıll 
tir. Faruk 

lıtMbulda ela Türltç. Kur'an -
reyanı kuvvetlenmektedir. Ay~ 
yada Kadir ırecesi için yapılan hl' 
zırlıldar bitınit, dürlrü tecriibel.t 
muvaffakıyetle neticclenmİftir. 

Türkç~ tekbir 
Muhtelif camilerde Türkçe Kur' 

an okumakta olan bafızlarm evvellı 
ıece ualannda teabit ettikleri TiirJ 
çe tekbir metni ıudur: 

Tann uludur. 
Tann uludur. 
Tanndan ba4ka Tlllll'I ,_...,, 
Tıınn uludur. 
Tıınn uludur. Hamt ona mat..ut 

tur. 
Türlrçe ezan etrahnda da nıacib 

memnuniyet bir alika ayanımttır· 
l:ıımitten Bülbüli zade Faruk imızaat 
le rönderilen bir m"ktupta kariimll 
Tiirk;e ezanı 'u §•kilde tercüme ~· 
tiı;ni bilcJn.-lrtedir! 

Allah büyüktür. 
Allahtan ha.·ka ma'hut yoldar· 

Ben tabidim lıi Allah büyüktür. 
Nebi Muhammet Allah resulü. 
Ben '8hidim ki Haldan menalü. 
Ev dinliyenl•r gelin namaza. 
Ev İ•itenlor koşun f.,.laha. 
Allalı büyüktür Allah büvüktür. 
Allahtan başka ıııi'l>üt yoktur. 

Tehlike~i bir cani 
ele geçirildi 

ROMA, 1 (A.A) - Verone .ı..
liıinden 36 yatlarında Mario Silvio 
Merighi isminde bir ıahsm 1922 ... 
nesinden beri Şimali 1 tal yanın 1ıit 
çok yerlerinde İtalyadalıi muhtelif 
reaıni ve huauai müeuaelerin İçİll' 
de iş'al edici maddeler bulunan denlı 
ler ve posta paketleri göndermiı ol
duğu Adliye, zabıta ve posta me
murlan tarafından uzan müddet y• 
pılan tahkikat neticesinde anlaşJ· 
mııtır. Bu tehlikeli cani 23 Kanunsı 
aanide Nerone'da tevkif edi!mittir. 

Bu denk ve posta paketlerinin p; 'rt 

derildiği müesseseler mÜ<tahdemi· 
niaden, posta ve fen memurlar.miat 
§İmdiye kadar yaralananların mikta· 
n 38 i bulmuttur. 

Mario Silvio'nun evinde bir ço~ 
aletler ve kendilerine iıtial edici mad 
deler gönderilec•k kimselerin isimle
rini havi bir liste bulunmuştur. 

Hali huırm toprak altından çı
kanlmamıı, fak,.t mevcüdiyeti ma
lum kömür damarlan 7,5~ milyar 
tonchsr. Bu miktnr ~ğer istihlak bu
gikkü seviye de devam edene, dün 
yayı daha bq bin sene idare eder. 
Bunlardan ~ka yeni kömür damar 
!arı te,ekkül halindedirler. Sonra te 
tckkül etmiş olup ta, henüz kcşf o
dilmemit olan kömür damarlanru 
da hesaba btınak llımıdll'. Cünün 
birinde bu damarlar ela buluna<:ak 
ve~tir. 

Avı-upanm kömürii ise tahminle 
re nazaran aekiz yüz milyar tondur 
ki, Avrupa'yi bu,Unkü tanit altın
da daha dokuz asır idare eder. 

·'Beyaz kömür., denilen Ye 111 

cereyanlanndan alıruıbile.:ek elekti 
nk lrudreti altı yüz ını1yon beygir 
kuvveti tahmin edilmektedir. Hal
b::ki bunun bugü,, ancak otuz bet 
milyonu kuU.uııbhiliyor ki, mevcu 
da,. yüzde altssı d~ktir. Bu ener 
;i membaı ise, nehirler, denizler, bu 
!utlar baki kald k;a baki kalacak
tır. 

clir ".e c~ei t~.maiy~en h"?ç baıı- ye taksim etmişiz." Vakit geç olduğundan nızname
ka bır ıuneş cümlesınden bıze ı:el- Bun.dan sonra bütçey<: llak.li ke- deki darülaceze mese.lesinin çar
~f ~ğildir; Öyle olmak!~ be~a~ ıam ederek varı.datın .aza~ı~mdın, ı şamhaya müzakeresine karar vcdldi 
cumlei ıeın•~.yeye. ~ahi) Muıten, Zu bütçe hakkında mecliı;e kafa malü- ve içtima nihayet buldu. 
hal v~ Neptun. gıbı, yıldszlarclaıs da\ mat verilmediğinden bahsetti ve te- _ 
ıelmiyorlar. Zira :oaif lresafette olan ryidi varidat çarelerinin aranması-
bu !'ldszlarm tam ~!e hir ma· nı temenni ettikten ııonra iatedik· B"llc-vekilin:aiz 
denı ke~et •?eden !>" ta§ parçı<- _ !erini hüllisa etti: c;ı. a 

lannr. bıze gonderm.ı1 olmalarına ı _ Et meselesi üttrinde ne ol- G Jd" 
imlıi.n yoktur.. . muştur? e ı 

Bn meteorıtlenn nereden hasıl 2 _ İhtikar var mıdır? l · · · 
oldı•kları tetlilı: edilirken, bazı ô.lim 3 _ Mc•bahadan :ı.lıım\ ücretin (Başı 1 ıncı sahıfede) 
ler bizzat kürremizi mes'ul tutmuı- hakiki: mıktan nedir?. gitmi~lerclir. Dnhiliye Vekili Şükrü 
!ardı. Acab:ı bu laf parçalan volkan 4 - Bir tröst var mulır? K~ ,, . de ayni motörle ııaraya ıit-
indifalanmn ınalı:mlleri değil midir? 5 - Nakliye meoe1"si değiş:rıiş m. ı.U·. 
Bu nazariye ıısyet ciddi itirazlarla midir? f.,net Pı. Hz. ve Şükrü Kaya B. 
k.arıılarunsşbr. 6 -Meclisi idaredeki taııarrni nıe-

Mwi. Romen milli Grupunun 
daveti üzerine Bükregte toplıonacak 
olan gelecek Balkan konferansının 
rüznamcsini tespit ettikten ıonra rİ· 
yıuet Romen crupunun Reui M. 
Manescou'ya devreclilmiıtQ-. 

M. Manescou, riyaset mevkiiııe 
geçer geçınn Balkan konferanaının 
selecck içtimaı İçin BükrC§ tehrinin 
intihap edilmesinden dolayı mensup 
olduğu ğrupan duyduğu teş<kkür 
ve minnettarlık hislerin; ifade etme
ii bir vazife bildiğini söylemiştir. 

Diğer milli gnıplarm murahbu 
heyetlerinin reialeri de ikinci Bal
kan konferaı.aı Reisi Haaan Bey
fendi ve Katibi Umumi Ruşen Eı-

feransı icra komitesi, dün gece 
toplsıımıtlır. Komite, ahiren 

hudut eyaletini ziyaret etmit 
olan kcmiayonun raporunu mü 
zakere ettikten sonra bir karar 
sureti kabul etmiştir. Bu karar 
suretinde Hint hükumetinden 
hududa müteallik emirnameleri 
hemen geri alması ve 9idı!·• 
hareketlerine ittirak cürm: 
maznun olmıyan bütün mah
puslann tahliye edilmesi talep 
olunmaktadır. 

Faşist Milis teşkilatının 
9 uncu yıldönümü 
ROMA, J (A.A) - Fatist Mili• 

tegkilitınm dokuzuncu ysl <lönümii 
tesidi münaaebetile M. Muuolini 
yedi bin kitiden mürekkep Mili$ ta• 
kımlarına bir ıeç.it reuni yaptmnı.
tır. 

Faşist fsrkasımn bayrağı ilk defa 
olarak bu meraaimde ortaya çıkan!· 
mıştır. 

Yunanistanda tevk;f 
edilen komünist' er 
ATlNA, 1 (A.A.} - Arka· 

datlanndan bh·inin hapisaneckı 
ölmesi üzerine dün bir nümayi• 

·yapmak iateyen yüz kadar ko· 
münist tevkif edilmiştir. Petrola gelince., dünya senede 

170 milyon ton petrol ıarfedoyor. 
Körc;;re ni-~ edersek, clunyanın 
sono de kömür s~rfiyats 1,400 miJ. 
yon, odun sarfiynb 400 milyon ton 
ıluı', 

Filhalı:ika bir cİ•ınİn kürrei arzın &elesi? 
cazibeıinden kurtulabilmeai için, e- 7 - Varidat meselesi. 
zim bir sür'ati haiz olması lizrrnd'l". NJulıiddirı B. cevJp ve,.igor 
H.,..plara .-zaran bu sür'at saniye , . . . 
d bi '"I t--"- y · · Bu sırada va!ı ve beledıye reısı e on r ıu ome ""'"'· anı aanıye . - 1 - bul 
ele on bir kilometre sür'atle kürre- Mulıi~tin B.ıçtsrnaa ge mış unu-

ref Beyfendinin ıerek konferansın 
ve gerek Mecliain meaaiıini tertip 
ve idare hususunda ıösterdikleri 
kiyasetten, bitarafl. k zılıniyetinden 
ve konferanaa ittirak eden bütün a
zanın Türkiyede ,ördükleri sami
mi miıafirperverlfuten dolayı teşek

Argantinde riyaseti 
cumhur intihabab 

BUENOS AIRES, t (A.A.) ~ o:ı ~ü.,,Jttde ise mayi kilmürden 
p<tı·nı istihsaline mavaffakiyet ba.ıl 
olm·~;lur. Bu ihtira ue kunetli 
trost!ar t:ır:Jmdan oatm almmııtır. 

mizden fezaya doğru har<ket eden 
1 
yordıı:_ Sö~ aldı'. tledi ~: . 

bir cisim, arzın cazibesinden kurtula ı - Etlerın musaderesı ~nı dc
bilir...., fezaya dalar. Volkan indifaa ğildir, diyorlar, . mu.sader~yı _neıı; 1 

, __ ..__,_ ... lar ._ __ _,,_, d den duydular? Bır dırhcm ctın bı-

kür ve minnettarlıklanru beyan et- - Ceneral Justo, Argantin Re 
mitlerdir. isi<:ümhurluğu için yapılan in· 

Murabhaı heyetlerin reisleri vazİ· ı ih 247 al br M 

Paris-Milano sür'at 
katan yoldan çıkb 
MONTREAU 1 (A.A.} -

Paris - Milano sürat katan, sa· 
at 9,10 daMontreau köprüsün
den geçerken yoldan çıkmı~tır. 
Makinist telef olmuştur 3 ya· 
ralı vardır. 

B•uı ınevad.ı İptidaiyenin İttin. 
lind>!n so,,,.~ kalan döküntüleri de 
p<k 813 motörh-ri i,lctebileeek bir 
enerji membaı kudretini «ÖSleriyor 
!ar. 

Yeni tecrübeler, bir denceye ka 
cfac havaJa 111ünteşw elelıtin'kten de 
istifadeye yol a-m~ardır. B .. nokta 
rla hilfousa f.vicre'de yapılan tecrü 
lcr tnvl!nı dildmttir. Bu sayede on 
ı,.,, m:Jy..,n vo ltlcl< elektirik elde 
edilınişt:r. 

Günet zİyaıınclan istifade İçin 
ele, Kııl;fomya'c!a yeni yapılan bir 
Eabr'kayı :ı:ikretmelı: lazmachr. Bu fal> 
rikanın k:ızanlan sureti mabınoa et.. 
fap:lmış Ve yerkzİn konuJmUf ayna 
lar vasstasile t<k•if edilen ciin"f 111 
ğı saye•incle işlemektedirler. 

Bir kaç istatistik 
D-:inyanın ıencj~, enerji .i tihaa

lôts 4,150 milyar ki!ovattr. Bu ye>
k;i:m ıöyle tahlil ed~biliriz: 

:Kömür 1, 100 milyar kilovat, pet 
·ol 300 rn;Jy r kilovat, bey., k )mür 
Z,750 milyar kiıovat dettir!], lruc!re 
ti r.ehirlerini;ı v~ tcla1clerinin vazi
yeti daha müsait olan rnemlclıetler 
de bittabi dahı> fazla istilı.ul edil
mrktedir. Atağı yı;Jcm c!a, matrah 
diğerlerine nazaran e&ı ucoz enerji 
:nembaı ela buJu• 

~~ı nnab!an ":"dd "" .. ı.•...-"!_te_ e ıe müsadere o\unmadığtnı iddia e
"~ ıııaer, ır mu et go ~e derim. Kanunlarda belediye ile cş
cıkbktaD -ra, arzm cazı1ıesinden ,_ __ arasındaki mütekabil vaziyetlc-
kur ulanu ki . . krar '"' ..... t yaca an ıçın te .....- ri tayin edecek .mucitler mlhkeme 
teri"':: _ . ve mülkiye müiettiş~idir. Heyeti-

Cökten d~~ taıJaı:m. yıne 8ı;-ı niz bunları da tetkik etmeğc kal
"?"2'n ınah~ ~ ih~~ z~- karsa hem kanuna tevafuk etmez, 
t'i;;~ batü ıaynvant tditkki edile- hem i' yapamayız. Et meselesinde 

Fak t · • • 't telikki netıce ıu.dur: 
d'l ~ 17t'· ıç~n ı::;::ıv~ .. 1 ele İhtikar yoktuır. Yüzde s:ben noc 

':..jd:O ~ sm ~ 'f'0 t::., maldır. Yüzde yirmi uzak yerlcrck . 
gı ır:. =.pey 0 an er: fiyat farkı vardır. lhtikftr olmadığı· 
de cazıbe kuvvets azdır. O kadar ki na göre tedbir alma~a başla<lık.Dai
ııan.iyede iki buçuk ki!om~tre sür'at mi encümen tetkikatını bitirin<:oe e
le hareket eden bir cisim kamer:n ca te azami fiyat koyacaktır. 
ziJ>ea;nden kolaylıkla kurtulabilir. Mezbaha resmi meseles.i ise büt
Sonra kamerde bava olım.dığı için çe müvazene11i meselesidir. İsterse
hu sür'at mukavemet tc ıörmiyecc.k nlı bazı hizmetleri elaıiltir ve resmi 
tir. de azaltırız. Tröst oldul:un<hn ha-

Diier taraftan teleslıopla lınme- berdar değilim. Nakliyat ise serbest 
rin •at!sıada bir çok volkan arazı ve tir. Herkes bir araba altr, et nakle
tabribatı ıöıteriyorlar. Bu nokta! ıaa dcbilir. Beş azanın t.h&isatı üç ki . 
zardan gö.kten arzımıza dül"~ ~aşla tiye taksim olmamıştır. Hülisa et 
~n kam<ı:sn .parçn~n o!~., ılıtima- ı vaziyeti normaLdır. Varidat mesele
li ç~k ıaliptir, '.'.•ru. °'."~attan b_?ba:ra 8 ;.,,, gelince hakikaten varidat aza
bedıyelcr .. 8.ugünkı:s ılim, a~gı yu- Jıyor. Bu 6C'Jle laakal 800 bin lira ek 
karı arza d~ tatlan evvelce ka- ıikti Gelecek sene daha fazla ola· 
merdeki volkıınların indifalarm~n cağı~ zannediyorum. Hizmttleri
kurtuhnuş parçalar addetmektedll'. m.izi görmek içi.n yeni varidata ih· 

Kame.-, b>~o:ün ölmüş değilse b:le, ti vardır 
uykudadrr. Bir zalJ'.anlar volkanla- yaç ' • • 
nndan fılktnp kurtulan tapar, feza- Ye1'ı lır l!Zll 
da uzun mesafeler katettikten aonra. Muhittin Bey 9Özünü bitlldikten 
arzın caz.ibe•ine kapıldıklım zaman sonra merhum İzzet Kimi! Beyin 
kafamıza iniy.:ıı·lar. yerine :;eçilen IH. Hulfıai Ertuğrul 

\ 

j 
Ba§Vekil Pa~a rıhtımda • • 

sarayda Cazi Hz. ne mülaki olmat
lardır. 

Başvflt,limizin yarın Ankara•ya 
avdeti muhtemeldir. 

lsmot Pş. Hz. <!ün ıaat 3,30 da 
Dolrnabahça saraymc!an har<ketle 
Beyoğ!:ıncla diş tabibi Sami Cünz
berı B. in M yenehanesine gidertk 
dişlerini tedavi ettirmişlerdir. 

Meclis Reis'.miz Dol
mabahçey~ naklettiler 

B. M. M. Reisi Kazım Pş. Hz. 
dün Tokatliyan otelinden Dolma
bahçe sarayındaki dairei mahıuaaya 
nakletmi4lerclir. 

f 1 • • k ı •--~-L T" ki t apta rey 1D1f • , e erını o ay~unnam; ft ur ye- • • •. h • ı· 
de çok boş bir vakit ıeçirmelerini Roc:c:a Reı11o•m ur muavm l· 
temin etmek i~in ibzal ettikleri ihti- iine 196 reyle intihap edilmit· 
mamdan dolayı ıerek Türkiye Cüm- tir. 
buri)"!ti hükumeti ve ger<:k onun 
tanlı reisi hakkmda mütehattlı ol. 
duldan derin tükran hiılerini ele ifa
de etıneği bir vecılıe addetmiılerdir. 

ikinci tebliii 
ISTANBUL, 1. A. A. - Balkan 

komii""i bu aabab ıaat JO buçukta 
Reis Hasan Beyin riyasetinde toplan 
dı. Hazırlanacak "Avanproje" nia 
konferantın heyeti umumiyeaine ar
zından evvel, konferansın dahili ni
zamnamesine tevfikan, siyasi komis
yona havale olunmuı takarrür etti. 

Londra ile Cenubi 
Afrika telsizi 

LONDRA, J (A.A) - Baıvekil, 
lıa aabah Londra ile cenubi Afrika 
araamdaki telsiz telefon battım, je
neral Hertsoı ile yapmış olduğu hir 
mük'ıleme ile açmtJbr. 

----
Kudüs'te tevkif at 
KUDOS, t (A.A.} - 11 i 

kadın olmak üzere 34 komünist 
civardaki arap kasabalarında 
nümayişler tertip etmege te
!ebbüı ettikleri sırada tevkif 
edilmi9lerdir. 

Projenin heyeti umumiyeıi hakkın- \ 
da töz söylemek sıratı Türk mu-

3 şaki daha yakalandı 
rabbaı heyetinindi. Heyet namına 
müderia Ahmet Reşit Bey ve Yu
goslavv::ı murabbaı heyeti namına 
da reis ı.ı. Y ouvanovitcb beyanatta 
bulundular. Misakın esasını nazan 
itibara alınak hususunda herkes müt 
tefik bulunduğundan maddelerin bi
rer birer okunup müzakere edilme
ıine karar verilerek öğleden sonra 
üçte içtima edilmek üzere celseye 
saat bir buçukta hitam verildi. 

Saat üç buçukta Balkan misakı 
komitesi Haaan Beyin riyasetinde 
içtima ederek maddelerin müzakere
ain,. veçildi ve mad~ler ltirer ltirer 

ADANA, t A.A. - Kozanın Aslanlı köyünden· Ali elendiy1 

katlederek refikasını dağa kaldıran ÜÇ ıaki jandarma müfrezeleo 
ri tarafından yakalanarak adliyeve teslim edilmiştir. Kadm da 
kurtarılmı9tır. 

Adanada Gazi Hz.nin heykeli 
ADANA, 1 (A.A.) - Belediyemiz yeni i&tasyona giden 

cadde üzerinde bin metre murabbaı genişliğinde yaptıra· 
cağı yeni parkın ortasına büyük Gazinin heykelini diktirmeğc 
karar vermit ve heykelin imal ve rekzi için Türk ve ecnebi ıan'· 
atkarlara müracaatta buhmmustur. 

1 
~ 

1 
~ 

1 
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istinsahlar 

Yer yüzündeki 
kütüphaneler 

Memlekette 

Bursa da 
Türkçe kurr an 

Yer yüzünde 181 milyon 
kitabı ihtiva eden 1,038 umu· 

Bazı meraklılar kur'an mi kütüphane vardır. Bu ye-

Gülhane müsamereleri 
Bu seneki Gülhane tıbbi müsame 

relerin.in bqincisi Gülhane konfe
;:ans salonunda yapıhruştır. 

Hariciye muavini doktor Salih B. 
tarafından Azım neşrile tedavi edil· 
miı Klumpfiy. 

Hariciye muavini doktor Selami 
Bey tarafından alt çene kemiğinde 

It:t:ihac:iı 1".İIIJ. 
TÜRK SİGORTA ŞiRKETt 

Barik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 

Muhabir mektubu 

Çarşamba Türkiyenin 
bir zahire ambarıdır 

d. 1 k · • kiin üzerinden Avrupada 669 
ın eme ıçın (119 milyon cilt) • Amerika-

osteosarkom.. 
Cildiye muavini doktor Kemal Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

y b ""}d •• .., •• • 1 lstanbula geliyorlar d 336 (56 ·ı ·ıt) Asya 

eşil Irmağın ikiye o .ugu ... araz~- Bursa muhabirimiz yazıyor: Bir d: 23 (4 m~:.ıo~ih\ ,'Avus· • k b • • h k } de-' lkımız d ·· turalyada 7 (1 milyon cilt) , Af 

Bey ~rafından f"rk çi~ ted.avisi, I~ Acentası buluıunayan şehirlerde acerıta aranmaktadlf. I 
Derem karhanın ultruavıoler ile te-
davisi: Tedavi edilmiı bir heredo ıi- l Tel: Beyoğlu : 4887 <11111 ~ 
filiz hakkında üç vak'a. J . 

nln Uvveı. ···n atıyesı arı u a p. h~a~a'!. beri ~a .a~ıın agu-nun bütun mubahaseıım Kur'amn rikada 3 (200,000 cilt) kütüp· Müderr~ı T~v~ik S".1im P~a tara ASRI LİSANLARIN KOLAYLIKLA 
fından nadır goruen bır munaosrf ed · · · · · · 

1 
türkçe okunması meselesi teıkil et- hane vardır, tü·ı b" b" ... ak' t nsıru temın ıçuı: za cen ı ve ır granuı v ası ve 
mektedir. Ana lisanla okunan Ku- Bütün milletler içinde kütüp 
ren burada umumi bir merak ..-e ala- haneleri en zengin olan millet 
ka ile karşılanmııtır. lıtanbul hafız. 
Jannın bu hususta göıterdiği müvaf. Almanlardır. Almanya'da 160 
fakiyet takdirlere mazhar olmuştur. kütüphanede 29 buçuk milyon 
Şehrimizin maruf ıimalarından tu- cilt vardır. Ondan son-
tunuzda muhtelif tabakaya mensup ra Fransa gelmektedir. ( 111 
bir çok kimseler dinimizin esasını kütüphanede 19,8 milyon cilt) 
teşkil eden Kuranm badema memle- 5 1 İ 
ketin ber tarafında türkçe okuması- ırasi e ngiltere (101 kütüp-
run şiddetle taraftarı olduğunu söy- hanede 17 milyon cilt) , İtalya 
lemi§lerdir. Bunlardan bazdan da (85 kütüphanede 13,3 milyon 
diyorlar ki: cilt) , Avusturya (23 kütüpha-

- Biz §İmdiye kadar arapça oku· ed 5 2 1 1 · 
nan Kurandan - nuınevi bir duygu n e • mi' Yon cilt) , svıçre 

teşrih parçaları. 
Muallim Nazım Şakir B. tarafından 
Dimağ gliyo sarkomu vak'alan tak
dim edildi. 

Münakaıata: Muallim doktor 
Kemal, Lütfi, Abdülkadir Lütfi; Ke 
mal Hüseyin, Süreyya Hidayet Bey
lerle doktor Salih Bey iştirak etmit
lerdir. 

Gelecek müsamere bayrama teaa .. 
<'üf ettiğinden bir ay &onra içtima 
etmek üzere müsamereye hitam ve-
rilmiştir. 

Ekmek fiatı 

b. k m ve eski knprüstJ 
Çarşambanın güzel manzaralarından ır ısı 

al tütünle uğrapnazlar ve her 

dan baıka - bir §ey anlamıyorduk, (26 kütüphaerıde 3,7 milyon 
fakat bir müddetten beri türkc;e Ku- cilt) , Belçika (19 kütüphanede 
ran hakkmda yapılan neıriyatı go- 3 milyon cilt) , Hollanda (18 
rünce, dinimizin esaslannı, Allahm kütüphanede 3,2 milyon cilt), 
emirlerini hakiki bir ıekilde n ya- Lehistan (14 kütüphanede 2,5 
vaı y&Vllf, anlamış buluruyoruz. 

İstanbul Belediyesinden: ~uba
tın üçüncü ÇMşamba gününden iti
baren ekmek yedi kuruş francala 
on bir kuruş tur. 

Bazı meraklılarda ıırf türkçe Ku- milyon cilt) • 
ran dinlemek i~in lstanbula gitmiş. Yer yüzündeki kütüphanele ı --------------ÇARŞ~NBAı. ~!~dan _Çar· Y. ruz ah .. iden istifade ederler. Ka 

tanhaya ırıhnek ıçın bın demır ..-e cıns m su 
·• • im k ·· 'ki 1 za dahilinde her sene: ıgen ıoıe o a uzere ı yo n.r- . kilo Mısır 

ln-. Günde üç defa tren ve her za. 52 ı:::rn kilo Fasulye 
lerdir. Türkçe Kura'n hakkındaki rin ehemmiyeti itibarile tasnifi Yen İ 
mütaleasmı öğTenmek istediğim bir yapılmak icap ederse, şöyle bir 

nefryat 
<nan için de makineli arabalar var- 07 . yon adet Yumurta 
d..,.. Trenler bir saat 3 çeyrekte ve o 12 milyon kilo Arpa 

hafız da bana dedi ki: "Cuma namaz 
larmda biz zaten hutbevi hep türkçe netice çıkar: Muh.t 

toınobiller daha erken giderler. Ben Ol "'!1yon kilo Buğday 
treni tercih eyledim ve Sancak bey 02 :,Üyon kilo Soğan 

olarak okuyorduk. Simdi de Kur'anı Paris, Milli kütüphane 4,5 
tecvrübe edeceğiz. Madem ki lotan- milyon cilt, Leningrat, Devlet 
bul hafızları bunda muvaffak oldu- "kütüphanesi 4 tnilyon cilt, Le
lar, biz neye olıruyalım?,, ningrat, Fen akademi.si kütüp· 

Bu nefis aile mecmuasının bay
ram nüshası zengin ve daha müteki 
uıil bir halde intışar etmİ§tİr. Ahmet 
Cevat Beyin Türk klasikleri hakkın 
daki makalesi, içinde birçok hikiye, 
şiir, makale ve nesirler, ~eyahat E
debiyatı v.s. vardır, 

zade Süleyman Beyin lütüfkir refa 03/ yoll kilo sarımoak. 
katile çarşamba ırünü Çarıambaya 1

1 
f2 ıar ~e!'0h.,.,ı olmaktadw. 

ııitti yu a ve pa 1· . ba 
m. Mısır mahsulü b~ hava ı?!n !" Türkçe Kuran şehrimizde ilk de- hanesi 4 milyon cilt, Wuing-

Manzarası 1 d dır Ve cıvar vilayetler 
ıca gı aıı . b 

buradan külliyetli "!übaya~tta a· 
lunduklan gibi ıs mılyon kilo k~d~r 
da harice sevkolunur. Fasul~yının 
de 4 milyonu hariçte ve 3 milyonu 
dahilde ıarfolunmaktadw. 

fa olarak Y esil camünde okunacağı """ 
söylenmektedir. ton, Kongre kütüphanesi 3,56 

Çarıamba kazası bundan evvel 
bataklık ve sıtmalık bir mem· 
leket iken bugün manzarası de
iiitmit ve tam yaıanacak bir kasaba 
halini almıttır. Y eıihrmak bu kasa· 
bayı ikiye aymnıt ve güzel bir köp· 
rü bu iki sahili yekdiğerine bağlamı§ 
ltr. Çarıanba kasabası henüz terakki 
sabasına ayak bastığı cihetle timdi· 
lik mebani cihetinden bir terakki a· 
san görünmiyorıa da yakın bir ati
de asri ve muntazam binalarla süsle 
neceği "ümit olunabilir. Çarşanbanın 
sol aahilinde diğer sahile nazaran 
daha ziyade asan umran görülmek
tedir, Burada hakikaten güzel ve 
kıymeti mimariyeyi haiz binalar mev 
cuttur. 

Sokakları 
Kemali esefle söylerim ki bu cen

n t ·b· kasabanın sokaları Nuhu 
egıı .bib• 

nebi zamanından kalma iri " ır !';>' 
dir. Ufacık bir yağınnru muteai?'! 
bu sokaklar yağmur deryuı ı..Jinı 
almakta ıbütün ahali bu çamurla· 

ve Bu kadar ra batıp çılımaktıu!,..lar. 
zengin ve malısuldv bir r~ 
ınerkezi idaresi bu balde k mıun 
idil Bunca zamandır gelip geçen 

1
be

lediye reisleri acaba .n~ Y~PIDll ar· 
dır? Her halde bu gıbi ıehir vı; !"'· 
•ııbalarda yaşayan inaanlal' ıli!er 
memleket sokaklannı da hep b_öY!e 
~annettiklerinden olmalıdw ki hiç 
aealerini çıkarmadan böylece .çam'!r 
deryaları içinde oturmakta bir beis 
görememektedirler! 

Ecnebi diyarlarında 
Ben Awupada yaptığon serahat 

lerde ora halkına &orar ve: (Sız, ne 
den dolayı aokaklarmıza bu ka~ e
hemmiyet veriyorsunuz) derdını. 
Onlar hana: "Sokaklar insanlann 
ıneakenidir. Biz vaktimizin kıoım a
'8mını sokaklarda geçirmek mecbu· 
ril'ftindeyiz ve yalru:ı yatmak için 
••!erimize gideriz. Onun için soka_k· 
larnım:a çok ihtimam eyleriz. Ve IJ· 
le g6rüyorıunuz ki her taraf terte
miz, kıyı bucak çiçekler içinde!., der 
lerc!i. 

Halbuki •... Biz ıı<>kaklanmıza hiç 
ehemmiyet vermeyiz ve otıu köpek 
ve hayvanlara mahıua bir mahal zan 
nederek öylece pia ve murdar kal· 
ınasında bir beiı ırörmeyiz! E•lerİ· 
ınizin çerçöpünü pencereden sokak· 
lara atarıZı tükiirür, sümkürür, bal
Ramlarla doldururuz! Ozüm çöpleri
ni rneyva kabuklıırmı, sigara izma
ritlerini, kağıt parçalanru hep oraya 
fırlatırız! Bu hal bizde 11ir itiyat ha· 
lin; almqtır. Halbuki dünyada bun
<lan iğrenç bir hal yc;ktur ve biz ar· 
lık bu hallere bir nihayet vermeli
yiz. Çünkü medeni olmağa azmetmif 
milletler evvt la i,lerine aokaklann· 
dıın başlamalıdırlar! 

fstanbulda şehremini Cemil paıa 
&ok•ktaki direklere bir çok demir se 
Pfll'z astırmıftı. Fakat bizler yine 
ı..,,,. feyi aokaklara atıyorduk 1 

uvvei inbatigesl 
Çarşnnba kazası Türkiyenin bir 

"4!ıirc ambarıdır. Canik dağlarile de 
nO: nrnıında uzanıp giden ve müte
•ddit ırmaklarla bağrı sulanan bu vi 
•i arazideki kuvvei inbatiye hiç bir 
Yere müyesser olmamıştır. Bu ara2İ 
l' una vilayetinin bir etidir! Bu fey 
Yaz topraklarda killi ve kumln Ü· 
lDÜz bulunduğundan dolayı rutubeti 
lıirçok zaman muhnfa:ı:a ettikleri 
tilı.etle sulanmak ihtiyacından va
•ı>ıtedirler. Y eıiJ mnağın ikiye böl 
düğü bu arazinin şarkındakine A· 
run ve gaı-h; ndekine Ökse demekte 
<lirler. Ziraat ncktasmdan en mak
bul kısımları Arım alçağile Ökse al 
';ağı olzın denize mücavir mabaUer
dır. 

HastJ{iı a{da hayret verir 

Refah oe servet 
Kazanın iktısadi vaziyeti çok 

mükemmeldir. Köylü kaınilen müs
tahıildir. Fulı:ara yoktur. Ve kema
li i!tiharla 1ır2eylerim ki her tarafta 

f h e aervet mevcuttur. Y alruz 
rea v •• fil 
b ·ın zahireleri ıyı ıat a sa· u senen . 
tılaınadığmdan dolayı p1yasada buh 
ran hasıl olmuıtur. Burada en çok 
ekilen ,eyler muır, faıulye, ve seb 
zedir. Halk kavun, karpuz ve her 
türlü meyva ile de metguldürler-

Bunlardan da külli istifade temin 
olunmaktadır. 

Tütün 

Çarpnba kazuı tütün btihaaJi. 
tile de meıhur iken inhiaar idaresi
nin ova zer'iyatmı meneylemeli '" 
kısmen de balkın tütünden Jarfı na 
zar eylemeai dolayısile en-elee 700, 
000 kiloya balii olan tütünler tim
di 90,000 kiloya inmittir. Ve eaa· 
şen tütün gibi bir cina mahsul ile 
uğra!"" yerler ahalisi tütünlerini 
satamadıklarından dolayı çok muta• 
zarnr olduklan cihetle bu vatanclat
lar adeta ifl8I eylemek derecelerine 
gelmitlerc!irl Maahaza bu yüzden 
i!liı edenleri de itiliyor ve göriiyo 
ruxl Çarşanbalılar bu yüzden • cok 
bahtiyardırlar. Zira: mahıullerı yal 

b. kaleme inhisar eylememekto 
DiZ ır 

dir. Çartanba tütünlerinin yanma 
hasaaaı ziyade oldujundan bualann 
müıterileri çoktur. 

Rqıp KEMAL' 

Kari sütunu 

Ktrçakçılık mahkem~si milyon cilt, Moskova, Lenin kü 
Şehrimizde kaçakçılık mahkeme- tüpbanesi 3,5 milyon cilt, Lon 

!erini rüyet etmek üzere aoliye ceza dra,British Museıım kütüphane 
reisi Mustafa Bey memur edilmiıtir. si 3,15 milyon cilt, Nevyork 
Bunlardan ilk muhakemeler evvelki Umumi kütüphane 2,97 milyon 
gün yapılmıştır. On kiıiden ibaret cilt, Harvard Daru··tfu .. nun kü
olan maznunlardan altısının mahkiı· 
miyetine birinin beraetine üçünün- tüphanesi 2,5 milyon cilt, Ber-
de yeniden tahkikat icrası için tali- lin Pnısya devleti kütüphanesi 
kine karar verilmiıtir. 2,2 milyon cilt, Kiyef, Milli Uk 

Fırka vilayet kongresi rayna kütüphanesi 1,62 milyon 
Halk fırka11 vilayeı heyeti evvel- ci,Jı, Münib, Bavyera Devlet 

ki gün fırka merkezinde senelik kütüphanesi 1,62 milyon cilt, 
kongresini aktetti. 63 azanın qtirak p · So b h • 

Y alruz 75 kuruş 
gönderiniz 

Mukabilinde REİSİ CÜMHUR 
Hz . .!erinin tabii büyüklülode, sa
natkaraıııe bir büst PORTRELE
RİNİ elde edeceksiniz. Türkiye.. 
cin bilumum rkalı ili ye port
relerinin Liatları aynıdır. Posta me
sarifi yukariki be.dele dahildir. 
FOTO FRANSE, İetıiklliıl caddesi 
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ettiği bu konırede vilayetimizin ik- anı, r onne kütüp anesı 
tıaadi n içtimai me.aili etrafında 1,6 milyon cilt. ı------1---0------
hııraretli müzakereler olmut tebrin Bir milyondan fazla cildi ZA Y C ZDAN 

29-1-932 cuma gu·· nü jkind1deıı. 
terakki ve ümram hususunda mü- bulunan diğer kütüphaneler a· 
lıiın kararlar ittihaz edilmittir. raı .. da Boaton, y ale darülfünu sonra Beyazıt cami.inde nüfus tez. 
Gazinin haraga hedigrl~ri nu, Şikago, lıtrazburg, Okı· keııemi havi cfuıdanımı zayettim. 

Gazi Hazretleri haraya c:iıuleri ford, Vienna, Madrit, Cambrid Bulanın ~nsan.iyet naınuıa al'!ğada
kıymetli üç hamın hediye etmitler- ge, Napoli, La Haye kütüphane ki adıreee bildinneai. Çcn~elköy 
dir. Ekret, Filiı ve inci iııimlerini lerini zikretmek lizmdır. Taclabaşı, S numarada Aııbcr En~r 
tatıyan bu kısrakların kıymeti Tel 67 Kandilli 
15000 liradır. L' Europeen -------·--··--·--·--- ---------------Bozöyükte yeni bir bir kadın tribi kaldırmak istiyordu, İktisat V ekileti Maadin 

demittir." Haun Ağa, oğlu Ali, Sa- 1ıleri Umum .Müdürlüğünden: 
fabrika :;.ka••nmıı. Adliyeye verilmiıler- Buna Va.Jıyeti dahiJiııde ı,_ . 

Şubatm cm ikinci gününden göl Kazasına med>ut Hayriye ft Ma 
itibaren Bozöyük yeni bir faali Nişanlıyı kim vurdu den K.arye.leriıı.de timalen 1141 çıJrn. 
yete sahne olacaktır. Bir müd. lzmirde Karfıyakanın Muradiye ğı mahalden itibarctt Evliyani de-
detten beri istasyonun mukabil aokağında Fatma Hanım namında ği.rmenıne kad.a:r Sinirli d«c mecn
tarafmda ve 60 metre mt!$afede 20 Y&flaruıda genç bir kadın bıçak- cı ve oradan kızıl ~ ı.a.. müsta· 

la ılol memesi üstünden ve aol. onuı-
yeni bir fabrika yapılmıştır ki zundan ağır ıurette Yaralı bulundu- kim ve ·şarken Kuıl tepeden bed 
bu müessese, magnezit istihsal ğuruı Y&zmlftık. Verilen tafsilat ıu• ile Çanakçı Küçük Tepe, Çatal te
edecektir. Bilha11a birçok işsiz dur: pesi ve Çanalı: Kaya ııcı-i mevkile
lere it temin edeceği için ayn Hacliaeye zabıta n adliye derhııl rind<m bilmürur Odun tcpeaine bat· 
ve büyük bir hususiyeti vardır. vazıyet etmİflerc!ir. Tahkikatın ilk tl miinkcsir ve ceıwhen odııu tqıe
Ve mmtakamız halkı bundan aafbası kızın nifanluı Niyazi efendi aiı>den bilmiiru.r Gök kaya -~;.,.. 

üzerinde toplanmıt bulunuyor. ·...--
dolayı pek ziyade memnuniyet Cinayetin kıskançbk saikasile bu hattı münkeair ve garlıen gök kaya 
göstermektedir. Bu yeni iıtih· genç tarafından yapılınıı olması tepceUıdcn bed ile Dundar tq>esirı
sal işine baılanmak suretile muhtemeldir. ~~ylendiğine göre, den bilmüru.r mebdei bı.ı.d.ut ol.a.n ..ı: 
memlekete iptidai madde temin Fahna Hanım Kurt Hasan iominde çıktığı mahalle bııttı münlı:esir ilo 

b b 
bir ıahıala da tanıtmakta İmif. Ha-

edilmek gi i aşka bir faide da san efendi bazı arkadaşlarile arasıra mahdut vıe mesaha! aathi)Ui dört 
ha hasıl olacaktır. Diğer taraf- genç kadınm evi önünden ıreçiyor- yü.z on iki cıeri,pten ibaret uazidc 
tan ileride magnezit ihracı da muı. Şeyh Mahmut vıe Sabri ve Kadem 
mümkün olacaktır. Kızın annesi diyor ki: •e HU-ttin Efendiler.le ömer 

Mu"skı·rat inhisan Karlardan Balıkesı"r -"Niyazi geldi, kızom ıinemaya ağa tarafınıdan 11 Kinwıwwvel 314 götürmek iizere evden llldı, geç va• .. . 
idaresinin yollan kapandı kit onun öldürüldüiünü öğrendim." tarihLi ıııılısa~!~ ..... -~ .. altenidaı 

Fatma Hannnın llİ§anlısı Niyazi ıbit:talıarri zahire ,.......,........ tin ve 

Yardımına teşekkür Balıkesir hualiainde ıon ırünler- efendi iıe: "Nipnlımı ben vurma- 1 gümüş eserini havi bakır 'Pe çinko 
det . Balıkeıir • Edremit yolu kapan dım. Sinemada idim". Demekle ildi madeni doloııan eolnu oıeoe müddet· 

Karaman belediye reiıinden ıu mıt ye münakalat tamamen durmuı ~ ~t~ıtir. f'.akat. Niy~ efendi ken le mılmaileybim ubteeiJıe &hale oW. 
mektubu aldık: • tur. Edremitten kalkan bir kıunyon dısını taharnye gıden zabıta memur Maadin . . . 

Cihan buhranın her yer.de ~ b~- la iki otomobil yarı yolda kar yığm- lan tarahnclan yatağında bulıınmut nacagmclan nızıımnameııııım 
ha.

·• müstahsil üzerindc!l.:ı elun te • lanna saplanıp kalmııtır. Otuz ka- tur. otuz altıncı ve otuz yodinci madde-
- mal d B buh dar yolcu yaya olarak civar köyler- Çizmetinde görülen bir kan leke !eri mııcibiıw:.e keyfiyeti ihaleye i-

• 1 · herkesce üm ur. u • · dikkat --'-·tın· · ıır en v---·"- üziiın müı den birine iltica etmiılerdir. Balı· •1 nazarı ı ccoe lftir. Deli- tirazı oJ.aıı:laruı ilin tarihin.den iti· 
ran Katıya ve ..,....__ . ti kesirden giden otomobil ve kamyon kanlı "Akf&m ~vak ~esmi~tim, o- barcn iki 8 mückkt zarfında An· 
tahsil köylerinde de azami ~ıdd~ ." )ar da yine yan yolda kalmıılar- nun kanıdır'' dlyor. Fılhakıka evde . . y • . 

B ··k C ınburıyebım• dır tavuk kesti"'i tesbit edilmi•tir, kar.oda ıktiısat Vek:iletıne ve mahal· 
baılamııtı. üyu u • . . . · " • . 
zin Jnhisarlann mevadı ıpbdaıyec~· D . ., " . d . Kanın tahlili için çizme, tıbbı ad· linde makamı vi.Jiyete mıi.ra.caat ey 

. b. t müstahsilden mubayaa •· ügun evın e cınayet li müecseseıine ırönderilecektir. kmele.ri ilin olunur. 
m ı:ıza .. ki 1 Maznun tevkif ec!ilmittir. Tahkika. 
. tığı kanuna tevfikan mus • Beypazarmdan bi dirildiğine gö- ta devam ediliyor. ZA Yl _ Galata gümı:üg" ünden &J.... 

çın yap _ . . . zamanın· re, Kelegra nahiyesine iki ııaat me-
rat umum mudırıyeb tam safede bulunan Kapullu karyesin- Haydutlar cürümlerini mıı olduğumu.ı: l0-9•931 tacilıli ve 
da mıntakamı:za yetiıti. Muhakkak den Palabıyık namile maruf Hasan 106274 numaralı makpu:ou zayi et• 
b. harııbiye mahküm mustahsilin e- Ağanın knının düğününde bir cina- itiraf ettiler tik. Hükmü yoktur. Wandcrzce. 
li:den değeri fiatla mali"'.. a~dL Bu yet olmuıtur. Sebep bir kadın oıese- lzmirden bildirildiğine göre, Ur --------------
abt ve para tediyesin~e koyluye a· lesidir. la • Çefme yolu arasında dört kam tsWıbu.I ikinci ticaret m•hla:me-
:za.nu ıuhuleti gösterdi, ye Karaman DüğÜn geceıi, düğÜne davetli o- yonun yolunu keserek yolculardan sinden: htanbul Tesisatı eJ.clrtriki· 

bü
"tün dünya buhranını biısedemez lan iki yaılı kadınla, Hasan Ağanın 2000 küsür lira gaspederek firar .,. 

d d akrabalarından birinin metrukesi o- den haydutlardan Karagöz oğlu Bat ye Türk Anonim Şirketi vekili Ce
tekle girdi. Büyük yardımın an o- lan Satı iomindeki genç kadın gece- tal ile Çoban Osman, Çalh Halil, lfil B. tarafın.dan Selim Efendi ıiıLıı 
layı mübeccel hükümetimize ve bÜ· yi düğün evinde geçirirler. Hasan jandarmalar tarafından yakalanmıı· Şişlide Operatör Raif Bey soka· 
kümetimi:tin kavaninini milletin bü- Ağanın akrabalarından Emin isniin- !ar. Çoban Osman Urlada hamam- ğmda 26-28 No da Kirkor Serkia 
yük menfaııtlerile birlettiren mÜ•kİ· deki şahıa Satı kadını evinden çıkar. da, Çallı Halil Salınlide evinde, Ka 
ratın büyük ruhlu büyük müdiri masını teklif ederse de, Hasan Ağa ragöz oğlu Battal da Kilizman ci- Zerunyan Efe.ndi akyhlerine ikame 
Aıun Beyfendiye tükranlarımızı ar- bu miaafirini çıkaramıyacağnu söy- varında dağda yakayı ele verm.iıler- olunan dava iizerine dava ar.ıuhali· 
zetmeyi ve bu müsır?r ve ıuurlu yar ler. dir. Haydutlar cürümlerini itiraf ~ nin mü.ddeialeybkrden Kirkor e
dımdan bizi be:r v~t u:ıak b~- Bunun üzerine Emin sabaha kar- !emektedir. fendiye iünen vaki olan tcbliğicıc 
masını niyaz etmeyı bır vazife • t~ t• Hasan Ağanın kapıaını omuzlıya- - Cahillik ettik. Aç kalınıttık rağuıen tayin ohlnan günde mabke
lakki ettim. Muhterem tazetenızın rak eve girmiye muvaffak olur. Gü· ne yapalım. meye gelmemiı ve hakkında giy• 

bu 1
. stirhamatmuzı aı.· e.nen neıir. sure rültü ile kadmlar uyanmııtır. Emin Hay•'utlarm taarruzuna uğra. 

tile lütüfkilrlığma ıntızar edenz ,.. Sab kadını ve o esnada uyanan Ha- yan otomobil yolculanndan mühim ben tahkikat icrasına karar veri.le· 
fenaim.'' . .. san Ağanın oğlu Aliyi k?lundan ya- bir kısmının 500 küsur lira paralari rek yevmi tahkikat 29 şubat 1932 

Karaman civanndaki koylerden kalayı~ evden çıkarmak ıster. Bu :s le saat, cüzdan, kolonya, teker, c:e- pazartesi saat 14 te talik edllm.i§ 

d 
h. k imzalarla aldığımız mek- nada bırkaç el tabanca patlar. Eımn ket ve bazı kıymetli efyalan haydut ve a.diyen -1ır olan gıya,p kararı-

e ırço · • '--'- · uhterf erlerinden agı" yaralana larm üzerjnde bulunmuo.tur. 

BERLITZ Mektepleri 
tenzilatlı tarife ile akşamlım hususi kurslar küşat ediyor. 

6 ay, baltada 3 ders .......... ~ 23 lira 10 kuruş 
FIRSATTAN İSTİFADE İLE 

BERLİTZ Mekteplerinde 
Asri lisanlan,iyi, seri ve ehven öğteninizKayda başlanmıştır 

Ankara: Hacı Bayram caddesi İstanbul: 373, İstiklı1.J cad<ksi 

Sinema -Tiyatro 1 1 ,___ __ 
Bugün akşam saat 21 "' 

Yalova 
Türküsü 
İlk Müsikili 

komedi 
Bestekarı: 

Hasan Ferit 
Halk, Tal.ebe 

ve Zabitan ge-
c.osi. 

ısıınbul BılıdiııtSI 

Ş~hir'fiyııtrosu 

ıııııııııııı ııı 

llL.\11 j 
111111111 

Altı yaşından aşağı olan ç.ocuk
lar tiyatroya ka.bul cd.1J.emezler. 

ı•ı 

RAŞİT RIZA TİYATROSU 
Bu ak}anı saat 21,30 da 

Demirhane Müdürü 
Dram 5 perde 

Tercüme edea: Vedat Orfi 

Yann akşam 
1 - NOKTA -· Operet Heyeti 

1 
Dr. Celal T evfit. 
Zührevi ve idrar yolu hasta
lııklan mütehassısı: Sirıkeci. 
Muradiye caddesi No. 35. 

Her gün saat 14-18 . 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehasııısı 

Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan Se) 

kadar İstanbulda Divanyolun

da 118 numaralı hususi daire

sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 

İstanbul 22398. Sıra numara

sını beklememek isteyenler, 

kabineye müracaatla veya te

lefonla randevu almalıdrrlar. 

ş ~ubat euma günü akşamı ı·-----------ıoaat 22 buçukta MULEN RUJ'da ·, Doktor 
Bestelli Muhlis Sabahattin Bey R ki H kkı 
nezaretinde Büyük Operet Heyeti 1 USÇU ll a 
ta.raiıııdan iJ.k temail AYŞE, Milli Beyoğlu, İstiklal caddesi 
operet 3 perde. 35.yük Parmak kapu, Afrika 

Lıtanbul lkinı:i icra -.rkıfwı· 
dan: Mukaddema Beyoğlunda Su.rp 
Agop Elma Dağ sokağında Arifpa· 
şa hanında S DWDarada iken halen 
ikametgilıı meçhul Ju Silbermann 
efendıi,... Hanıparawn Ter:ıiao efen 
dinin aleyhin.ize Beyoğlu birinci 
llUllı hukuk mahloemeaindea. iırtih

sal ve beni inf.u dairemize t.cv
di eylediği 19-10-931 tarih 931-997 

mımaraya müstenit bUküm iliauna 
tevüken rıimmetini..de matlubu ol· 
duğu mübı;e:ıı iıliıu fikrai hUlımüye
slnden .U.§ılan dört bin altı yüz 
elli kurut ma'meurifi muhakeme 
•e icraiye ve faiz lıaciıı tabUli hak· 
kında vaki talebi mucibince deyn.i 
mahkilmum bibi berai -..iye tara· 
fınıza gönderikn ödeme emri ika
mctgô.luruzın meçhul.iyeci baoebil.e 
tobliğ kılmamıyarak otebliğatı vaka 
run >ıaııen icrası karar.gir olmakla 
tar.ibi ilin.dan itıiharen bir ay Z8r· 
fmda 932-312 dosye numarasına 

müsteniden icranın dıı:rmaaı hak
kında gifahi •eya tahriri bir itirazı 
kanııci ııert etmediği.nıiz ve müdde
ti mezknrenin bitamıru mütıeaklcip 
eekiz gün zarfında deyni mahkil.· 
mum bihi tediye veya itbya teka
bill odccek auYI.! irae etmcdiliaıiı 

takdirde ber mucibi ıt&lep muame
litı i.cra.iye.ıı.in cıyıabmızda iııfuına 
teveseUl kılınacağı malıımlınlız bu 
lunmak ve olbq>talııi. ödeme anriııin 
tebliği makamına kaim olmak lizıc.. 
re iliinı keyfiyet olwıur. 

la~ul Ebbba Muhade
net ve Teavün Cemiyetin
den: 

3 Şubat Çaı-şamba günü 
saat 17 de Tdkatliyan otelinde 
srhhat ve içtimai muavenet 
veki!li Refik Bey efendinin şe
refine ıbir çay ziyafeti vcrile
rektir. A.zıa.nm teşrifleri rica 
olwıur. 

ZAYİ - Seyrisefet" merloezlooen a
lınmış olan 584 nuınerolu '"avion 
voisin" markalı otomobilin :plakası 

zayi olmU§tur. Hükmü yoktur. 

llll1.llla bitişik Apartnnan 
'lo 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
>aat: 14-18. 

İstanbul. dördüne il icra memur lu 
ğundan: Tanamma 3500 lira kıyın<: 
taktir edilen Ga.latada Hacı Am 
maballosinin ÇefmC meydanı .c.ad
dcsinde atik 14,16 cedit ıı, 14 16 n 
maralaı:Q murakkam momyik imal 
li.tlıanesini müştemil ma arazi bi 
bap ahşap hanenin teınamı ve yin 
temamına 2500 ılira kıymet taktir 
edilen Galatada Yoku ude ınabal
:J.esinin Yeni kapı sokağında (Azap 
kçasmdan Beyoğluna çıkılacak ca 
de üze.rinde) eaki ve yeni bir nwna 
talı nim kagir hanenin temamı açı 
artı:nnaya vazedilmiş olup 18 şu.lıa 
932 tarihinde ıartnaıne.J.eri divanha
neye talik edilerek 7 mart 932 tari 
hine müsadif pazartesi günü saat 
14 den 16 ya kadar İAltan.buJ dördün 
cü icra daireainde açık artırma su 
retiyle satılacaktır. Axtrrmaya işti 
ralr: için yüzde yedi teminat akçes 
almır, müte.rakıim ve~gi, belediye v 
kıf icaresi, mütteriye aittir. İcra v 
iflis kanıınıınun 119 uncu maddesi 
ne te•fikan baklan taopu sic.ilJeri 
ile uhit olmıyan ipotekli alacaklı
lar ile diğer alikadaranm ve irtif 
hakin salı.iplerinin bu haklarını ve 
huaıuiylc faiz ve maııarife dafr o 
lan iddialarIDJ iün tarihinden iti 
baren 20 gün içinde evrakı miitıbit 
!eriyle bi~dirmelcri lazımdır. A 
halde hakları tapu sicilleriyle &bi 
olmıyanlar satı§ bedelinin pıylaş 

m""mdMı hariç kalırlar alikadanla
ların işbu mac:ldc:yi kanuniye ahka 
mma göze tevfiki barek.:t etmeleri 
ve daha fazla maJ flmat almak "5t 
y<ınlerin 931-900 dosya numarasiy 
le memuriyetimize müracaatı.an i 
lan okınur. 

İstanbul birinci iflis ınemuıılu 
tundan: Sultanbamammda Çmğır
oğlu hanında Tr.ikotajcı MüfJMı Nl 
kola Nikidiı ve Şeriki şirl«:tl tara· 
frndan teklif olunm koıı.gurda 

müzakeresi 20 Şubat 932 tarihine 
müsadüf cumartesi günü aaat 1 
buçuğa ·talik edildiği ala<:akılıla 

malfımıı olmak üzre il&!. olun.ur. 

tupta köylü tarafmdan ıapirto mnı· ı m . 
1 ~·· S t kadr if d . • Adliyo tahkikata devam etmek· nm iılanen tehliğine karar veri.imiş 

Ç ~ . h ul sar idaresi umum müdürü Asım Be- rdak .!Ee": • ubenşer. a ıd ınbe, !' efesın- 1 ki k yf" ·ı• '·· 
L_...:•tt··sa.ıaı..rş;..a.ın:.·b_a_daa.:;·nı:.e-r_n_e_v.ıı.m~a,;ı· s.ı·..ı..y.ıe-kJ...Jll;..tl~~·iİI· ~eaıd!!iJ!lme:e!?!k~t!edi~":::r•:.... ___ ,..!..::;:e_~..:;.ım:=;nı::..=:...:vu.::.r:u:m,::;:..:.:.::ru:.....:,:.na=.;_tec!ir:,:::· ;.:· _____________ "~ma--a e ıyıet 1 .. n O•unuı. Nemli Zade Sıtkı 

İyi Franıaızça bilen 18 yaılan 
bi.- genç 1NGİLİZ KIZI yalnı:ıı 
gündüzleri için mürebbiyelik ara 
yor. tstan.bul 176 numerolu kutu 
adresine '"H.T." nımuzile yazı.ima.. 
Si. 
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HASAN ZEYTINY AGI: 
Türkiyenin ve bütün dünyanın en leziz 

ve en nefis yağıdır 
Hastalıklarda içilir. Yemexlerde ve sııılatalarda 

lezzetine payan yoktur. 

KÜÇÜK SANAYlE RACBET EDiNiZ 

NiSPETEN KÜÇÜK SERMAYELERLE 
MemleRtimizin en ziyade muhtaç bulunduğu zkdeki maddeleri en 

ııon aietem makinelerden mürekkqı küçük fakat komple tesisatla imal 
edebi im.iniz. 

1 - MUTFAK VE SOFRA TAKIMLARI (Bıçak,çatal,kaşık v.a.) 
2 - İNŞAAT VE İMALAT MALZEMESi (Somun, v.ida, .-ay 

cıvatası, perçôn, mücerr:it mesnetleri v.s.) 
3 - HER NEVİ BORU (gaz borusu, eu boruaı, peşel - kablD bo

rusu v.a.) 
4 - KALAY VE ALUMİNYOM Y APRAXLARI (çikolata ve 

saire ambalajın.da istimal edilir.) 
5 - HER NEVİ TEL VE ÖRÔÜLER 

HANS FRANK ve ŞERiKi 

1

Satılık Şeker fabrikası 
Hali tasfiyede bulunan Uşak Te

rakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi 
1 

tasfiye heyetinden; 
H~yeti umumiye kararile tasfiye halin.de bulunan Uşak Terakkii Zi

raat Türk A!'.onim Şirketinin mutasarrıf olıduğu Şeker Fabrikası aşağıda 
yazılı müştemilat ve teferruat ve bi·lcümle mütemmim cüz'ülerile beraber 
satılığa ~ıkıarrlmış olduğun.dan satış şarıtlarmm esas .baıtları aşağıda iJan 
oJ.unur: 

1 - İştira teklifleri tasfiye heyetine hitaben ve tah~iri olacaktır. 

Hakiki şahısl0.l' tekılifoame.lerine fotoğrafilerini yapıştırıp Notere tasdik 
etıtirecek!er ve hükmi şahıslar müsaddak sirkülerlerini raptedeceklerdir. 

2 - Tahpler teklif edi1ecek bedelin yüzde onu nis.petin.de teminat 
akçası verrneğe me<:burıdur!ao'. Muteber bir bankanın teminat mektubu da 
kabul olunur. 

3 - Tekıliften eve! fabrikayı görmek ve tetkik etmek isteyenlere 
fabrika i<lare.sin<:e her türlü teshilat irae olunacak ve teklif vukuundan 
soııra taliplecin fabrikayı görmedikleri beyanile veya sair bir sebeple 
tekliften rücua baklan olamayacaktır. 

İstanbul - Galata - Voyvoda caddeııi • Agoıpyan Han. 1 4 - Teklifler fabrikada asılacak bir levhaya günü gününe kaydolu-
Mektup adresi: Galata posta kutusu 420 Tel. B. O. 4038. narak herkes tarafından görülecek ve hariçten soranlara tahriren bildi-

---- KATALOC. VE iZAHAT iSTEYiNiZ. ____ .. rilecektir. 
En a'.a Ve her cİDS ve UCUZ 5 - TeklifleT 24 Şubat 932 akşamına kadar kabul edilecek ve 12 Mart 

932 tarihine kadar talipler tekliflerinden rücu edemeyeceklerdir. Mez-
Aya kkapları kQr tarihe kadar tasfi~e beye-ti tarafından tahriren kabul cevabı verilme

diği takdirde ta1ipJer serbest olup teminatlanını istirdat edebilirler. 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde 367 No. lu 6 - Tasfıiye heyetinin kabul cevabi·le akit tekermnüJ ederse de tekar-

olamayacaktır. 

o 

o 
o 

krymetıi Vi!Aycti 
6300 Aydın 

10200 

19800 
17500 

" 
" 
" 

Karye vıeya 
mahatlesi Mevkii Cimi Dö. 
Mursallı Çamurçukunı İncir 

ÇaOOaık kaıhve bahçesi 35 
Kanlııkavaık Kocaıkuyu ., 60 

Hazırbeyli 

Mursallı 

Mursallı 

Tekedede 
Çamurçukuru " 

90 

" 100 
O 11100 ,, ,. Kıroğ lan ,, 60 

Yukarıda evsafı yazılı beş !kıt'a incir bahçesi lkaıpah zarf 
usulifo ve atideıki şerait dahilinde satılığa çtkıaınlanıştrr. 

1 - İ·hale 25 Şubat 932 tarthine müsadif perşembe gunu 
saat 15 te Ziraat Banıkası Aydın Şubesi binaısında. icra edile
ceıktir. 

il - Taliple·r muhaımmen kıy;' .et üzerinden yfuıde yedi 
buç>!'k nisbetinde teminat akc;esi iraesine mecblll"dur. 

III - İhaleyi müteakip emıval ıbedcli nakden ve peşinen te
diye edileceği gi'bi Haziran 928 tarihıli talimatnamedeki eşıldi
le göre hak sahiıplerine verilmiş ıolan hazine ıbonolan naıkit 

makamında kaıbu1 edilir. 

iV - Me~lke.zden tstizam icap eden ahvalde cevabı vumdu
na kadar talipleır peylerinden nükfil edemezler. 

Daha fazla malfimat almak istiyenler Ziraat Banıkası Aydın 
Şubesine tahriren veya şifahen müracaat edebilirler. (408). N. A M I• R A L ı• J rür e<kn bedel tamamen tediye ol.umnaclıkı;a müşteri• fabrikaya malik 

7 - Kabul cevabından itibaren azamt onbe' giln zarfında müşteri ta- ı ----llı-------f---------------
karrür eden bedeli şirkete tediyeye meoburour. Bu müddet zarfında be- •1 Il Zı'r99t ank9sınd9n• 
deli tediye etmeyen müşterinin veya her hangi bir sebeple olursa olsını Jl · UU U UU ı 

Ku'ldura mağaz1sında bulursunuz. 

Istanbul Deniz Levazımı 
Satın Alma Komisyonundan 

12 Mart 932 tarihinden eve1 tekliflerinden rücu edenlerin teminatl.arı hü-
~ ~ t; 

kilin istihsalüıe ha.oet olmaksızın maktu tazminat olarak şi.rketıe irat i! .!l ~ 
kay.dolunacaktı.r. Bundan başka müddetinde bedeli tediye etmeyen müş- .il t ll 
teriye karşı tasfiye heyeti akdi fesbedttek fabrikayi ikiawıi defa satışa ~: 5 
çıkaracak ve birinci beckJ ile ikinci bedel arasında fark h&ııl olursa bu .~]] Muhammen 2000 metre Kaıput astan açık münaıkasası: 3 Şubat 932 çar

şamba günü saat 11 de yukarıda mikdarı yazılı kaput astarlığı 
kumaşın hizasındalki gün ve saatte açl'k münakasası icra oluna
C'.lğından şartnamesini gönnelk üzere ·her gün ve verımeğe talip 
olacakların münaaksa gün ve saatmda muvakkat teminatlarile 
birHkte Kasımpaşada Deniz Levaznru Satın Alma Komisyonu
na muracaatları. (134) 

farkı şirkete tazmine birinci müttcri mecbur olacaktır. ~ ı:, i kıymeti Villlyetl 
8 - Talipler bu şartlan aynen kabu.l ettiklerini teklimamelerinıde 

0 2800 
Aydın 

Karye ~ya 
mahaLlesi. Mevldi Cinsi Dö. 

• 
ikinci çocuğunuza da 

Bu Bavram 

Bir kumbara alınız! 
f Türkive iş B~n~ası J 

8üyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Başlamıştır. 

Altı keşidelik olan işbu tertipte 50.000 
numara kamilen ikramiye veyahut 

amorti kazanacakbr. 

1. ci K~~i~e: 11 ' ~ 8 ! T 1~l2· 
Büyük ikramiye 30.000 liradır. 

Bilet]er Satılmaktadır. 

' 

tasrih edeookl.eT ve başlaı &uretle vukubulacak mliracaatıla.r nazarı itilıare 
tlmamayacaktır. 

Bu şartlar dairesin& satılığa çıkarıloo şeker fabrikasilıe müştemilat 

ve tefe~ruatı şunlardır : 

A - 926 senesinde inşa ediJmlt Skoda fabrikası mamu.Jlltmdan 
günde beş yüz elli ton pancardan kristal şekeT istihsali kabiliyetinde 
her tilrlü tefenıuat ve yedek kuvvei mubarrike ve elektrik tesisatı mü
kemmel kargir fahrika binasile demnu.rıda mevcut ve müstekar bilılmum 
makinaJar. 

B) 1700 metre saha üzerinde ino;a edilmiş dörtte Uç kısmı betonarme 
ve dörtte Iıiri karııir 650 vagon şeker istiabı kıabiliyetinde şeker am.barı. 

C) 450 metre saha üzerinde inşa e<ILlmiş günde yetmiş beş hektolitre 
95-96 dereceli ispirto istihsaline mahsus Grimma mamuJatından ispirto 
Fabrikası bütün tefernıatile. 

D) 700 metre sa.ha üzerirule bir katır kağır olarak i,11şa edi.Joıiş Skoda 
fabrikası mamulatından Şeker Fabrikası tamirat atelyesi. 

E) 2.850 metre mürabbaı saha üzerinde bir katlı ve ahşaıp olarak inşa 
edilmiş beş kJSımdan mü~ekkep mal:reme ambar.lan binasile iki oda ve 
bir sofayı havj bir katJı bekçi evi ve 60 metre saha üzerinde inşa edilmiş 
yağ ambarı denilen kargir ambar binası ve 90 metre mfuabbaı saha üze
rinde bir katlı lrarğir çuval ambarı ve ittisalinde nim kar.gir eski küsbe 
ambarı demekle maruf bina. 

F) 500 metre mürabbaı saha llzeri.n<k iki katlı olarak inşa edilmiş 
yirmi odayı ve müştemiJatı sa.ireyi havi usta ve amele odaları. 

G) If.er biri 350 metre mürabbaı saha ilzerirıde kağir olarak inşa t>dil
miş ikişer katlı ve her katta dörder apartımanı müştemil memurin ika
metine mahsus iki adet apartnnan binasile altı bodrum ve üstü her biri 
üc;er oda ve birer sofayı ve müştemilatı saireyi havi sekiz daireye miin
ka.s.im kezalik memu~in ikametine mahsus ahşap bina. 

H) 810 metre saha üzerinde iltl ciheti ikişer ve orta kısmr tek katlı ve 
adi çatmalı halen müdiriyet ve memurin büroları olarak kullanılan ah
şap bina. _ 

K) Ba!ade mezkQr binalarla müştemilatı sairenin üzerinde bulundu
ğu on üç parça st:netk tasarruf edilir kısmen kabili ziraat 111 dönüm 
fabrika arazisi. -

L) Fabrikaya ait muhtelif maka~larla yükleme ve boşaltma işlerini 
tC6hile mah&us demiryol şube hattı ve muhtelif daireler arasında ihtiyaca 
kafi telefon ve umumi tenvirat tesisleri ve fabrikanrn suyunu temin eden 
dranaj ve kuyu ve kanal ve boru ferşiya.t tesisatı ve bun]aııdan başka 

müteaddit bekçi, baskiil ve bakkalôye barakaları. 
Bunların mecmu krymeti mukayyet kıymetlerinden müterakim arnor

tıismıınla1'r tenzil o1unarak (1817141) liradır, ve bir kül haJinde olduğun
dan gayri kabili tefriktir. Fazla tafsilat için şifahen veya tahriren fab
rika idare.si.ne müracaat olunması ilan ohınur. 

• 

·Adapazarı Türk ticaret bankası 
Anonim Şirketi on üçüncü senelik hissedarlar İçtimaı 

Adapazarı Tiirlı: Ticall'et Banıkası - Anonim şiıiketi senelik 

hissedarlar içtimaı mart ayının onuncu perşembe günü saat 
on dört buçukta Adapazarnıda banıkarun Me1'"kez binasın.da ya

pılacaktır. Müzakere ııiznarneısi aşağıda yazı;lıdır. Bun.dan baş
ka mevaddın riiznameye konulanası 28 inci madde mücilbince 

seımıayenin yüzde onuna maHk olan thissooarlar tarafından 

içtimadan on gün evvel teklif edilmesine bağlıdrır. Esas mu
kaveJ.enamenin 24 üncü maddesine .göre umuımi heyet asaleten 
veya vekaleten yimri veya daha ziyade ıbanıka hisse senedine 

1 sahip bulunan:lardan terekiküp eder. V eıkillerin hissedaııılardan 

9tmıımmırnu~ Hllltmmıııııııııı ıınırıııımtruuııımıını - ~a:s~7:~:~:v~~ ::k::!d:::ı::r:~!~~~:ı,e~::~:: 
Muallım Mubabat Bey Merhum un ' 

1 
'"""!Mm mtira<a•d• ••= duhoıı,. ~-., .ıma1an "~ .,, 

Tercüme ettiği Ameli Hayat Alim, nur. 
Müzakere ırüzınamesi 

(HERBERT N. GASSON) 'un ~ 1 - İdare Meclisinin ve mll1'akabe heyetinin raporlarırun 
İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ ;::::::: ıokuıımasr, 

BULMAK SAN' ATİ ~ 2 - 1931 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaıbınrn tetkik ve 

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmi;ıtir tasdiki ve heyetlerin ibrası, 
Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. = 3 - Temettü tevziine karar verilmesi, · 

_ Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. ;= 4 - Müddeti biten idare meclisi azalarının seçilmesi, 

llalllllJfilllllJlllllllllllllllllllltllllllllllJlfllllllllll Jlt 1 ; 
5 

- İdare Meclisi azalarının banıka ile muıamele yapılma-

o 
o 
o 

o 

2400 

4400 
4000 

4500 

• 
" .. 
" 

KöŞk 

Mursalh 
Karaağaçlı 
Mursalh 

HızubeylJ 

Köşık İnciır ıbağ 40 
çesi 

Köy kenarı ,, 20 
Kareyer ,, 40 

Çalğılı ,, 40 

bahçe ,, 

Çamurçukur 30 
Gak hell ,, 

O 1200 ,, Reisköy Çalkal deresi ,, 10 
Yukarıda evsafı yazılı beş kıt'a incir ıbağç.ooi açı:'k arttırma 

suretile atideki şerait dairesinde satılığa çrkaırılmıştı:r. 
I - İhale 24 Şubat 932 tarihine müsadif çarşamba: 'günü 

saat 15 te Ziraat Bankası Aydın Şu'besi binasında. icra edile
cektir. 

11 - Talipler muhammen kıymet iizerinden yiiııde yedi 
buçu!k nisbetinde teminat aıkçesi iraesine mecburdur. 

111 - İhaleyi müteakip mnıval ıbedeli nakden ve peşinen te
diye edileceği gibi Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşlka

le göre hak sah~plerine verilmiş 'olaın ıhazine ıbonolan nakit 
makamında ka:bul. edilir. 

iV - Meırıkezden istizanı icap eden ahvalde cevab-. vw:udu

na kadar talipler peylerinden nükill edemezler. 

Daha fazla malfunat almaJk isteyenler Ziraat Bankası Aydın 
Şubesine ta:hriren ve}"a şifahen müracaat edebilirler. ( 409) 

f lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Sarıyer Belediye Müdürlüğünden: Ulu Köyde ve Emirgan 

caddesin:de 8/10 numaraya müsadif olup Prem;es MeLe:k Ha

nnn uhdesinde iken Prenses Kadriye Harum namına şartla 

mukayyet olduğu aııtlaşılan İsmail Paşa koruluğuınun İstinye 
Dok Şi'Ilketi cihetindeki muhafaza duvarının maili inhidam ol
ması tıasabile denmundaıki Köşkte mulkim bekçi Şaban efen
diye def'i mahzuru için vulku ibulan teıbliğat üzerine !kendisinin 
sahibi salahiyet olmadığını ifade eylemiş ve •başkaıca da sala
hiyettar kimse bullunmadığı gi'bi muta-samflarmm da ikamet
gahlan meçllıul bulunmuş olmakla 15 gün zaıııfında izalei mah
zur edilmediği takdirde Dairece muaımelei ıkanuniye iıfa edil

mek ve tebligat maıkamma kaim olanak üzere nanı keyfiyet 
olunur.(415) 

Fatih Belediye Müdiııiyetinden: Şehremininde Macuncu 
caddesinde camcı soıkağmda yol üzerinde .bulıman Rüküş ha

nnna ait bulunduğu anlaşılan üzeri açık kuyunun kapatılaırak 
izalei maıhZUT ettirilmesi için mumaileyhanm ikamet adresi 
malfim olmamasına mebni tebligat yapılanamıştrr. Bir hafta 
zarfında izalei mahzur ettirilmeık ve teıbliğat makamına lkaim 
olmak üzere ilam keyıfiyet olunur. (418) 

İstanbul Belediyesinden: İcr:a edilmekte o'l:an ıkanalizas
yon ameliyatı dola.yısile 30-1-932 tarihinden itfüaren, Sofular 
caddesinin Ahmediye caddesile Simitçi sokağı arasındaki kıs
mının bilcümle vesaiti nakliyeyıe kapalı bulunacağı ıilfuı olunur. 
(417) 
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:: Milliyet Matbaası 1 
NEFİS VE SERi SÜRETTE = 

Her nevi evrakı matbua tab'mı deruhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk: kağıt, zarf, kartvizit, 
muhtıra, reçete ve faturalar renkli olaraık el ve duvar 

ilaruarı yapılır. Fiatlar mutedildia'. ~ 
ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa = 

Telefon: 24310 - 24318 - 24319 = 
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BAKTERIYOLÔG 
Dr. İHSAN SAMI 

Bakteriyoloji Laboratuvarı 
_Umum kan tahlilatı. Frengi ı> 

taı nazarından (Wasserınan teaJf 
lü kan küreyvatı sayılması, tifo 
srtma teşhisi, idrar, balgam, cara 
ti, kazurat ve su talilatr, Ültra G 
rosko.pu, hususi aşılar ittihazı. 
nın üre mikdarının tahli1j ve 
nm sedimaitation sür'ati, DivaJI 
lu, Sultan Mahmut türbesi 189. 1 
lcfon 20931. 

Devredilecek ihtira 
herab 

Emniyet usturaları (Tıraş ma 
neleri) bıçaklarına ait islahat" h~ 
kında siaıai Müdiriyeti umumil 
sinden istihsal edilmiş olan 26 
bat 1930 tarih ve 1055 numaralı ı 
rat bu kere ferağ veyahut icara 
rile-ceğinden mezkGr ihtirayı isti 

etmek veyahut satın almak arz~ 
da bulunan zevatın İstanbul 

çekapı Taş Han No 43-48 de 
kim vekili H. W. 1stok Efen 
müracaatları. 

(
MAMA 
Dr. Hakkı Şinasi 

runuzun en sıhhi gıdasıdıt 

DİKKAT 
Her ilaç müessir değildir. 
Her ilana inanmayınız. 

GLANDOKRATIN 
Meşhur Prof. Brown Sequart ~ 
Stıeimalım keşfidir ve terkibi 

HORMON ve lesitin.dir, 
uzviyetten alınmıştır. 

Ademi iktidara bel 
gev§ekliğine ve 

zafiyeti umumiyeye 
karşı kat'! yeğıln.e devadr, erke 
~adm farkı yoktur. Her eczaned< 
bulunur. Kutusu 200 kuruştur. 
Umuınl deposu, İstanbulda ZA 
MAN ecza dqıosudur. Dr. BEY 
'.-ERE tesirini tecrübe içinl loul' 

makbuz mukabilinde meccanen 
gönderilir. 

F~itfeli Bir ilan 
Son defa 
olarak ve 

oa beş güo 
mahsus 

ticaretha• 
nemiz 

8 ta~sitt~ 
Kür~ 

Mantol~r 
satmaktadıt 

Mahmut t'aşa, Kürkçü H' 

BEY K O 2T:J5 
"Maarifi Umumiye Met 
muası " Müdürlüğünden: 

Umum mütekaidini a11keriye Cl 
miyeti naşiri efkarı olan meanll 

mızın muhtelif ınakpuzlaırı bir cii> 
dan derununda olarak zayıi oimll' 
tur. Esasen her hangi husus için 
.ıurııa olsun müdürümüz (M. Raİ 
Beyden başka memur ve mlı~ 
.dimiz olmadığı gibi 1 Ağustos 93 
.denberi Raif Beyden başka biç · 
.senin dahi makpuz vermeğe ı;el'j 
hiyeti olmayıp malcpuzlarda ı:ıııe'I· 
muanm mühürü ile birlikte m~ 
ley hin el yazısile İmZ1i16ı bulı·'.: J 
sı meşrut ve elzem olduğu cihetle 
lakadanlann bu cihete dikkati 
rica olunur. 

SEYRlSEF AIN 
M,rkez acenta: Galata KöprO 

başı B. 2362. Şube A. Sirke'' 
M ühürdarzade han 2. 3 7 40. 

TRABZON POSTASI 
(KARADENlZ) vapurV 

şu~AT Çarşamba 
saat 18 de Galata Rıhtımt!l 
dan hareketle İnebolu, Si 
nop, Samswı, Ünye, Fatsıı 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rı 
ze, Hopa'ya gideoeık döniiŞ 
te mezkilr iskelelerle birli1'' 
te Pazar, Of, Sürmene, PO' 
lathane'ye de uğı:ayacaktrr 
~~~~~~~ -__.../ 

MERSİ T POST ASI 
(ANAF ıRTA) 5 ŞıWSı 

cuma 10 da İdare Rııhtımlll 
" uı kalkar. 


