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Bir kabine 
Meselesi 'Ayasofy 

Mahşerden bir nümune: On binlerce halk türkçe tekbir ve mevludu dinlerken 

Türkçe Kuran ve tekbiri halk misli \ _G_a-zı_h_z_. -.... 
görülmemiş bir huşu içinde d. nlediı m!~~~:ü;a~~~~;~tf~~;~ 

lerinde meşgul olmuşlar ve 

A f 
•• d"" h • d h Ik akşam üzeri lstanbul ve Şiş-yasO ya camıı, un gece ma şerı an ırıyor, a ıi cihetlerinde bir gezinti 

1 1 h l
• d d h . . . . k . . } } d yaptıktan sonra saraya av-da ga ar a ın e a a ıyı ışıtme ıçın i eri ah ıyor u det buyurmuşlardır. 

Dini ihtifal Ankara'da da dinlendi Adil Bey 
Dün geldi -Birçok kinıseler, çay semaverleri ve nevalelerile erkenden cami avlusuna 

girerek ayakta iftar etnıişlerdir. 
lnhisarların tevhidi 

etrafında 
tetkikatta bulunacak 

Türkçe tekbir ve mevlut halkı fevkalade mütehassis etmiştir 

----------
iki senede bir intihap yapılacak 

kaç hazırlop yumurta, peynir, 
çörek, bir az da zemzem .•. Top 
atılır a~tlmaz, lokma edip oruç-
larını bozduktan sonra hemen Gümrük ve İnhisar vekaleti 

· · eki c· d b müst-arı Adil Bey dün Anka-camte gırec er... ıvar a Ü· -~ 

tün lokantalar, hmcahmç .. Bun radan şe~ri?1ize ~elmiıtir. Adil 
dan maada, börekçi, başçı, plav Bey tehrımızde. bır hafta kadar 
cı gibi ne kadar seyyar esnaf . kalacak ve t~tkıkatl~ meşgul o
varsa hepsi burada ... Ayasofya l~caktır. Adıl Bey bılh~ssa tev
camii, belki camie tahvil edildi- hıt ve ~ar~ya naklı m~ka~-
g• i tarihten beri bu kada h rer olan ınh111arlann vazıyetı, 

r eye- 1 d"" ·· ··1 t "k t canlı bir gece idrak etmem· t · yapı ması uşunu en enaı a , 
ış ır. gümrüklerde yapılacak ıalahat-

(Devamı 6 ıncı sahifede) la meşgul olacaktır. Adil Bey 

.. Tiftt?LV"AU 

Sofva'da , 
• 

da dinlendi 
"Bulgar do•tlarımız Mustafa 

Kemal'in ismi karşısında daha 
kuvvetle amin diyen halkın se
sini duyunca kalkıp odadaki 
Türk vatandaşların heyecanla 
ellerini sılmu§lardır." 

dün saat 15 te tütün iın·hisar i
daresine gelmiş ve geç vakte 
kadar meşgul olmuftur. Adil B. 
inhisarda şube müdürlerini da
vet ederek kendi·lerile görümü§ 
tür. Adil Bey dün kendisile gö
rüşen bir muharririmize demit· 
tir ki: 

- lstanbulda bir hafta ka
dar- kalacağım. İnhisarlar ve 
gümrükler hakkında tetkikat 
yapacağım. 

" . "' 
ANKARA, 3 (Telelonla}-GDm 

rük ve inhisarlar vekBleti müste§a
rr Adil B. ye tuz inhisarı umum 
müdürü Feyzi B. vekaJet etmekte
dir. 

Sahip ve Haımuharrıri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat Te Y uı Müdtlrü 

ETE\! fz7.ET 

Bulgar murahhasları 
da dün gittiler 

edilen Konferansta münakaşa 
ekalliyetler meselesinde 

Bulgarların noktai nazarı ne idi? 

ihtilaf nereden çıktı? 

Balkan konleranaı konaeyİ için 
§ehrimize gelmit olan Bulgar munh 
has heyeti reisi M. Sakazoff ve mu• 
rahhaslardan M. Pandoff \'e Toçeff 
dün akşamki konvansiyonel trenile 
Sofya'ya avdet etmiılerdir. Arnavut 
luk murahhasları Mehmet B. Koni
çe ve M. Leonida Naçi de buırün av• 
det edeceklerdir. 

M. Saka:r.of/'an beyanatı 
Bulgar murahhaslan Balkan mi

sakı projesinin müzakeresi eınaıın
da bilhassa ekalliyetler meselesi ü
zerinde fazla tevakkuf ederek ekal
liyetlerin himayesini isteıniıler ve 
Yugoslavya murahhaılannın Yu
goslavya' da bir Bulgar ekalliyeti 
mevcut olduğunu tanımalarını iste
mişlerdi. Bulgar heyeti murahhaaası 
reiıi M. Sakazoff dün bu hususta 
bir muharririmize ıu beyanatta bu
lunmuştur: 

- Balkan misakı projesinin müza 
keresinde bütün endiıeıniz ekalliyet 
lerin himayesüdi. Bu meselede Türk 
ve Arnavutluk murahhaılarile anla§ 
bk. Şimdi Yunanistan ve Yugoslav 
ya ile de anlatmllmız liizım geliyor. 
Yunan murahhaslarının dediklerine 
göre, Yunan hükumeti bu mesele
nin hallinde bize sühulet gösterecek 

M. Sakazoff 
tir. Yalnız bu huıuıta biraz bad 
davranıyorlar. Hi11iyabına ıröre, 
Yunanlılar bu meselede biraz Yu
goslavya' dan çekiniyorlar ve bu cİ· 
hetle ekalliyetler meseleıinde ser
best hareket ebniyorlar. Meselenin 
esa11 şudur: Yunan bükômeti, Yu
naniatan'da bir "Slav,, ekalliyetinin 
mevcudiyetini tanımakla beraber bu 
ekalliyetin, Bulgar olduğunu pek i
yi bilmelerine rağmen, Yugoslavya' 
yı gücendirmek endit.,.ile bunu a
çıkça itiraf etmek istemiyorlar. Fa· 

(Devamı 6 ıncı sabi/ede) 

IF akir çocuklara bakan 
hayır cemiyetleri 

Bayram münasebetile yüzlerce 
çocuğu giyindirip kuşandırıyorlaı 

Eyüptt! fakir çocuklara elbiu ve hıma,ı tevzi edilirken 

Şehrimizde mevcut fıkaraperver mm daha esaslı ve mahalline masruf 
hayır tetkilib, bu sene faaliyetlerini olmaoını dütünmüt ve Topkapı fıka 
arbnnıılardır, Bu teşkilat arasında raperver cemiyetine 80 çocuğun il
muhitinin fakir çoculdanna yardım ba11 için 700 lira para göndermiştir. 
hususunda vesaitinin azlığına rağ- Bu para ile Topkapı fıkaraperver 
men, en ileri ıriden Topkapı Türk cemiyeti 80 çocuğa elbise ve ayakka 
fıkaraperver cemiyetidir, Bu cemi- bı tevzi edecektir. F ıkaraperver ce
yet her sene olduğu gibi bu ıene de miyeti, bundan maada kendi vesaiti 
muhitindeki fakir çocuklara bayram ve bayır ıah.iplerinin yapbğı teber
lık elbise ve ayak kabı dağıtmakta- rularla bu sene tamam 250 çocuğa 
dır. Fatih Himayei Etfal cemiyeti, kendi atelyelerinde yapbrdığı elbisc
Topkapı fıkaraperver cemiyetinin leri ve ısmarlama imal ettirdiği ayak 
bayİr iılerinde gösterdiği faaliyeti kaplarım tevzi edecektir. Şu halde 
nazan dikkate olarak yapılan yardı- (Devamı 6 mcı sahifede) 
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1 Zeytindağı 
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Totonya 
Tanin gazetesinde çalıt•· ı fa Kemal aününde açılmlf olan 

yordum. izzet Paşa harbiye lara, 1913 pisikolojiıi ne ka
nazırı, Cemal Bey lıtanbul mu dar gülünç gelir! 
hafızıdır. .,. ,. • 

Her şeyi büyük ve yeni bir 
Osmanlı ordusundan ye bu or
duyu kendi gençliğinden bek
liyorduk. Az süren bir Tanin 
gençliği varclır. Hafız Hakla 
nın "Ordu ~·e gençlik,, yazı. 
hırı, fırka gazetesinin İtte o 
sr>l politikacılık günlerinde 
cıi<mıstır. 
, Bi~ gün harbiye naza
retinden Vicdani imzalı onlu 
makalelerini ıneneden bir e
mir geldi. Son m·üıveddeleri 
c'1ntasma koyarak bize veda e
den Hafız Hakkı: 

- Kalemle yaptınnadıkla
rını ailihla yapa<:ağız, diyor· 
du. 

Arkasından ümit Ye tevk 
ile baka kalmıştık. O zamanın 
ı;eı:çleri çabuk sever, çabuk ina 
ııır ve bağlanırlardı. 

Bir aktam Zeki Beyin ke
m:ınını ve bir Alman tarkıcı ka 
dmını dinlemek için Totonya 
salonuna gitmittim. Benden 
l>aşl:a Türk olarak bir de Halit 
Ziya Bey vardı. Bir aralık ka· 
oı açıldı ve içeriye, elinde ba • 
lık mendili ile kılıcını iki tara
fa çarparak, sarhoş bir zabit 
girdi. Burasını bir çalgılı kah 
ve zannetmiş olacakh. Ben u· 
tancımdan kulaklarıma kadar 
kaardım. Zabit sıralann biri
ne oturdu. Bir müddet, Al
man kadının göğsünden çıkan 
garip seslere daldı. cıgara içme 
sini menettiklerindeıı, bir tarla 
nın orta11nda yine kılıcını iki ta 
rafa çarparak, çıktı, gitti. Ta. 
nin gazetesinde her cumartesi 
(!Ünü , timdi bana hakikaten 
çocukça görünen, lıtanbul mek 
tuplan yazardım. O hafta bir 
t;ıkmı anekdotlar araımda 
bur.odan da bahsetmittim. 

Cemal Beyle bu yüzden ta

tik defa bir f)reııale yine o treo 
de gördüm. T etrifatçı: - Ka· 
pıdan girerken bir kere, ortada 
bir daha iğiliniz; yer gösterdi
ği zaman oturunuz. Veliaht 
Hazretleri ayağa kalktığı va
kit mülikat bitmit olur, diyor 
du. 

Sahneden timdi hatırımda 
fU fıkra kalmııtır: 

- Çok bahtiyarım; dedi. 
(Ellerini kaldırarak) Osmanlı 
ordusuna tetekkür edelim. 
(Katlarını çatarak) kabahat, 
cürüm, Kamil Paşanındır. 

Ve bir tarih faslı tesbit et· 
tiği gösterir ehemmiyetli bir 
tavırla: 

- O bana, devletler Bal
kanlarda istatuskuyu muhafaza 
edecekler, demitti; ben ona İn 
giliz sefirindeın senet al, de
dim. Almadı. 

Ve batını ıallıyarak ayağa 
kalktı, 

Rumeli'yi bunun için kay· 
betmittik. 

Trakya'dan döndüğümüz za 
man, Cemal Bey bana tunu de 
di: 

- Size bir yazınızdan bah
setmiştim. Harbiye nazın inat 
edip durdu. Ben eski fikrimde 
yim. Fakat ıiz de artık böyle 
tenkitlerde bulunmayınız. Bir 1 
az daha sabrediniz. Zaten biz 
izzet Paıalardan da orduyu kur 
tınacağız. 

Biraz taıaladım. Fakat ne 
yapmalı, İttihad ve terakkide 
görüşmüı olduğum siviller, Ce
mal Beyin yanında ıekiz kat 
sarıklı hocalar idi. 

itte Cemal Pa9ayı böyle bir 
kararsızlık içinde tanmııttım. 

Tevkifler, ıürgünler, ip ve 
zindan çerçeveai içinde bana 
korkunç bir Yeniçeri gibi ıö
rünen Cemal B. İn çehresini, ve 

nıştık. 
• ,. :r. lev müphem ve kan91k, fakat 

genç hareketleı. :,, az çok alaka 
Bulgarlan Edime'den kov- lı ııörmek te büyük bir şeydi. 

r.m~tuk. Veliaht Yusuf izzet- Biz bu kadarla doymağa ve 
tin Efendi Trakya'da seyahat kanmağa alışıktık. 
rd:ıcekti. Ben de Tanin mu - Çünkü mesela biraz sonra 
habiri olarak ayni trenle gide- bir Mısır kuklası devletin ba
cektim. latasyonda veliahtı U· şına geçecek, ve Abdülhakı Ha 
':urluyanlar arasında lstanbul mid'in bir ıiirinde vezin bozuk 
.11uhafız1 da Yardı. Yanıma ge olduğunu ıöylüyen aazete-
lerek: ciye hiddet ederek: 

Ç" Falih Rıfkı Bey siz misi _ Bir ayan aza11n 1 bir mu-
niz • dedi • harrir parçasının tenkit etmek 

- Evet efendim, ne haddi, diye matbuat müdü-
- Totonya salonu ıçın bir rünü azletmeğe kalkışacaktı. 

yazı yazmıtsınız. Harbiye na- Çünkü 0 zamanki inkılap, 
zın bir zıobitten o tarzda bahse kırmızı ve uzun Mı1ır fesini ba 
dişinize çok kızdı; sizi takip et- t• üzerine yakıştıracak kadar 
mekliğimi söyledi. Fakat biz duyguauz ve donuk, prensiple
zaten orduyu böyle zabitlerden rini en eski Oımanlı kafalan
kurtarmağa çalıııyoruz. Bil- nın kalıbında dökecek kadar 
akiı ben sizi tebrik ederim. De fUur dütkünü idi. 
v~m ediniz ve bize yardım edi- 1913 te bir Muatafa Kemal, 
nız. bir asır ıonra11 için bile hayal 

O Yakitler bu kadarcık lef- di; fantazya romanlarmda bile 
vik te bizi heyecanlandırmağ& · k 
k f d 

yem yo tu, 
a i i i. Falih RIFKI 

Gene o vakitler Oıkü-
da'dan entariyi kald,rmak, Tashih 
merkez kumandanlığı koğuıun. Dünkü tefrikadaki: 
da kadın döğdürmemek, ya- Altınbaş, bir deve batı ka· 
hut sokakta ayni arabaya bi. dar .. 
nen kadın erkekteDJ kan koca Fıkrasr: 
vesiykası ">rmamak, hemen Altın ba§, bir dede yatı ka-
hemen inkılapçılık gibi, ileri .far ... 
hareketler idi. Gözleri Musta- Olacaktı. Tashih ederiz. 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
Nazım Hikmet j . Sihirbazlık .. lıte N11zrm Hikmet'-

. . , , ın bat vaıfL Her ıairiu baı vasfı ol-
Nazrm Hıknıet genç şaırlerımı- dug-u gı'bi. Onu okurk di ı 

· 1>iJ • • • 'd'., B 'd en veya ner 
d
''." dmeml en ıyıNaı ":" ırFazıl. :ınu .1• • ken, içinde Y&fadığımz alemin bütün 
ıa e en er var. ecıp ın tur· nazariyeleri ile berabe ·ı; · di 

1 • 1 d ben d ~-'-' r sı ruver -<;"' o maaay .! e, aramız....., ğine fabit oluyonunuz. Ortada al-
bır takım bedıı kanaat aynlıklarma N Hikm Y L-•-· ı.. "B . k di , . . ruz azım et, onun yarattığı 
ua•uıuynra.., enercı en nı ruçın alem· kalıyor 
?ldü;~'! (1) muharririni~.g~ç ta· Nazım HiJ..net kalabalığa hitap 
trkrı~n başında geldigıru kabul eden -.damdır. Bazı tairler, mesela 
ederdım. , . Baudelaire, V erlaine, Y eaU, bizde 

Onun her yenı kitabım okurken AL--· Hat' N · F 1 · .. z1 • • kama - hi . """""' un •e ecıp azı ınaa-
go erunın • flıgını uedıyo- na yavaıça söz söyler gibidir; onla 
ruın ve clogrusu • anlamıyanlara, bu n okurken sanki kendileri ile bat ba 
parçaların kuvvetine mukavemet e- •• kalmıt gı'bi · · d' H u· ·· ı d bil 1 Kibıb .., uruz ır. a a oy e 
tı':cıa:n =ra'~',1t~rumd. • , • 1 kaÇ~t bir zaman gelir ki tairi de unutursu· 
k"" b"t"ıraz ~ ~ nuz ve elinizdeki kitap sizin, hiç 

u 0f.zamank' I . ~_'.'~_0 .ı-;_. 
1 

kaiY!" kimseye söylemek istemediğiniz, 
ne, ı ır erın uua .. ugı a...,s er m ke d' · bil d • 

ı B"t" •.: 1 • t n ınıze e açma ıgınız ıırnnı-
o uyor. u un .•ı.•raz ar ·~ e ~zaman zııı bir ifadesi oluverir. 
uyan1vor Ye bir an evel beni, en sa
mimi kanaatlerim zıddım oöyliyerek, 
onlar~ yumruk atarak "charme,, et
rniı adama kartı bir iğbirar uyam-
yor_· ~~~~~~~~ 

( 1) 1 cilt, Sühulet Kütüphanesi. 

Nazım Hikmet'in yazdarında böy 
le parçalar aramayın. O, Victor, Hu 
go, Walt Withır.an gibi tairlerden
dir; ıizi kendi içinizdck'lerle değil, 
kendi fikirleri ile, sözünün ahengi 
kalbinin çofkunluğu ile mesteder'. 

OBAT 1932 

Devletler bir sulh 
teklifinde bulundular 

1500 kişi 
Öldü! 

DAl(i 
Maarif emini Ankarada 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Darülfünun emini Muammer Raıit 
geldi, Maarif Vekilcti ile temastadır. 

Barut ve 1 uz inhisarında 
Japonyadan cevap bekleniyor, 

buna intizaren 

Santiago de Cuba 'da 
şiddetli bir zelzele 
NEVYORK, 3 A.A. - Santi A

go cuba ıehrinin üçte birini tahrip 
cylemiı olan zelzeleden dolayı 1600 
kitinin öldüğü zannediliyor. 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Barut ve mevadı infil8kiye inhisarı m" 
kipliğine mütekait topçu miralayı Latif B. tayin olunmuıtur. 

Tuz inhisarı mürakipliğine de sabık Balikeıir mcb'usu Haydar A 
B. tayin edilmİftir. 

Sahte ita emri tanzim edenle de harp devam ediyor SANTIAGO DE CUBA, 3 A.A. 
- iki tiddetli sarsıntı tehir halkını 
gece yanımda yataldarmdan dqarı 
fırlatmıftır. Taotiaho mahallesinin 
bazı lmnnlan karanlıia gömülmüt 
ve bu hal kantıklıfa debıet ilive et
mittir. 

tevkif edildiler LONDRA, 3 A.A. - Changhai'
dan Reuter Ajan"'na bildiriliyor: 

Bu lllbah saat 11,30 da Japonlar· 
Wou - Souang istibk8mlanna kartı 
karadan ve denizden müthit bir hü· 
cum icra etmiılerdir. 6 Japon torpi
do muhribi iıtihkimlan bombardı
man etmekte ve bu bombardıman 
sayesinde kan.ya bahriye ıiliihen
dazlan çıkmaktadır. 

Çinliler mukabele etmek iıtemiı
lenede ahn.ıt olduldan obüılerden 
hiç biri patlamamııtır. Japon tayya. 
releri Wou - Soung ve Pou - Chan 
iıtihkimlan üzerine bomba.tar atmak 
tadır. Bu İltihkimlann pek yakında 
iıkit ve tahrip olunacağı zannolun• 
maktadır, Japon jeneral konsolosu, 
l ngiliz ve Amerikan jeneral konso
loslanna Japon kuvvetlerinin hemen 
Wou - Soung'u İfgal edeceğini rea · 
men bildirmqtir . 

Kablo kumpanyaları merkezi hü
rolarmın tehlikeye dütmeainden kor 
kulmaktadır. Bu binalar, Wou, -
Soung'a 1600 metre mesafede kün
dir. 

Amerikan amirali geçemiyor 
LONDRA, 3 A.A. - Changhai'

dan Reuter Aj• ıaına bildiriliyor: 
Manille' den hareket etmiı olan ve 

amiral Taylor'un bayrağını bimil 
bulunan Houston ismindeki Ameri
kan kruvazörü Changhai'a vaıd ol
muıtur. Ancak Wou - Soung açık. 
!arına Changhai'a 13 mil mesafeye 
geldiği zaman Japon harp gemileri
nin obüılerinin isabet etınemesi için 
stop ebneğa mecbur olmuttur. 

Houston' da 300 Amerikalı bahri
ye ıil&hendazı vardır. 

Japon ve Çin filoları 
karşı karşıga 

LONDRA, 3 A.A. - Nankin'. 
den Reuter Ajansına bildiriliyor: 

Nıuıkiıı'de bulunan Japon ve Çin 
filolan arasmdaki mesafe ancak 8 
milden ibarettir. Yeni bir deniz mn
harebeai TUku bulmasına mani ol
mak için l ngiliz ve Amerikan gemi
leri iki filo arasında demirlemittir. 

Taarruz üzerirıe taarruz 
CHANGHAI, 3 A.A. - Japon

lar dün sabah saat 1 1 ,30 da W oo
ıung iıtihki.mlarına karıı denizden 
ve karadan tiddetli bir hücum yap
mqlardır. 6 Japon muhribi iı~ 
lan topa tutmakta ve bahri ıilihen
dazlan da bu ateı himayesinde kara
ya ihraç edilmektedirler. 

Çinliler mukabele etmek t91ebbü
ıünde bulunmuılardır. Fakat obüa
lerden biç birui patlaınaıruttır. 

Bu sabah 1 ngiliz Berwick knıva
zöründen karaya bir bölük asker ih
raç edilmiıtir. 

Binlerce mülteci Pootung tarafın 
na gitmekte ve binlerceai de demir
yolu veyahut Nintn>O ve Hangcho'
ya müteveccihen hareket eden vapur 
lara tabacüm etmektedir, 

Japon tayyareleri kqifler yap
maktadırlar. 

Bir i.stilıkdmı istiyorlar 
CHANGHAI, 3 A. A. - Japon 

baıkonıoloıu, Büyük Britanya ve 
Amerika bafkonsoloalanna Japonya. 
nın W oosung iıtihkaınnu derhal İf
gal etmek niyetinde olduğunu res
men tebliğ eylemiştir. 

Cemahiri Müttahiclenin Houıton 
lı:ru"8zörü buraya gelmiıtir. 

Sulh teklifi 
TOKIO, 3 A. A. - Salahiyettar 

bir membadan verilen raporda Ja
ponyanın muhasamatın tatilinden 
memnun olllCağı, fakat her türlü te
nakuzlara mahal kalnu.m3.k üzre a
lınacak tedabirin bilateahhur ittil\a
zını mnhtevi bulunan 3 devlet t•kli
finin beşinci noktaoını kabul cyliye
meyeceği bildiril:ncktedir. 

NANKIN, 3 A.A. - Çin hariciye 

Bu sınıfın batün ,airlcri, Nazım 
Hikmet giLi, bir fikrin adamlarıdır. 
Hepsinde, İnandıkları dini yaymak 
iıtiyen bir mıi<tit hali """dır. En bü 
yükleri birrr peyl!'amber halaveti 
arzedcr,. 

Gerek kendi Tıımanlm·ında, gerek 
müdıtfaa ettikleri fi!..i.I~rin tekrar 
canlandığı devirlerde sevilmelerini 
mucip olan bu hal onlann en büyük 
zaafıdır. 8u~ün Hugo'yu okurken, 
onuıı fikirlerinin en hararetli taraf
tarl~rı bile, gülümsüyorUır; çünkü 
o fikirler t"'akk~ etti ve Hugo'nun 
eserindeki akiıltti pek çocukça bir 
yüz e-österiyor. Bize Hu""o'dan rl.a
ha azametli gözül<c'l Walt Withman 
de, demokrasi ideol"jioinin ı;eçirdi
ği istihalelerle beraber, dalgalanı
yor. 

Bu pirleri vakıa unutmuyoruz; 
okuyoruz. Fakat onlardan bahseder 
ken daima zamanlarını da nazan iti 
bara alma~a mecbur oluyor ve: ''O 
devre göre ne gü-zel ve yeni fikirler 
d. B ' 1 " ıyoruz. u ıaır er daim:\, Kit:ıbı 
Mu~dd~'in peygamberleri gibi, 
kendılenndcn Ü•tün birinb mübef
şiri oluyor. Her yeni gelen, b:Jdin
den evelkinin kitabını ''nealı eıler· 
lüzumsuz kılıyor. ,, • 

Nazım Hikmet bakalım h~ngl p 

nazın, Changhai'dan sulhu" telİIİ i
çin, devletler tarafından ya.,dınq o· 
lan teklifi, Çin'in kabul etmekte ol
duğunu bildinniftir. 

PARIS, 3 A.A. - Le Journal'in 
Cenevre muhabiri, devletlerin Tokio 
ve Nank.in bükUıneti nezdindeki" te
tebbüılerinin bir "Sulh ultimato
mu,. olduğunu beyan etmektedir. 

Gizliden gizli itidal tavsiyelerin
de bulunmak mevzuu l:ahis değildir. 
Bu teıebbiis, her iki tarafı açıktan 
açığa muhaıematı terke davet et· 
mekte ve .hiç olmazsa sulbü,. zevahi 
rini muhafaza İcin aarfolunan mesai
yi gülünç bir tcl.le sokan bu vaziye
tin idamesine ıebep olacak milletin 
düçar olacağı ağır mes'uliyetlere 
her iki tarafın nazan dikkatini cel
beylemektedir. 

Am~rika zırhlı gönderme· 
meli imişi 

VAŞiNGTON, 3 A.A. - De
mokratlardan M. Blanton, hükiime
ti "Birkaç Çin'li taciri" himaye için 

1

. 
gemi ve a•ker gönde.-diğinden dola
yı muahaze ebniştir. 

Mumaileyh, ilaveten demiştir ki: 
Eğer Changhai'da Amerika bahriye 
ailahendazları kurtun aletine maruz 
kalırlarsa bunun neticesi olarak mu 
hakkak surette harbe sürüklenece-
ğiz. 

Bu beyanat, mümessiller meclisi
nin Aksayı ıark buhraru hakkmda 
ıimdiye kadar göıtermit olduğu ih
tiraz ve ketumiyet içinde bir iıtiına 
teıkil etmektedir. 

Meb'uslar, meselenin gayet nazil< 
olduğunu müdrik bulunuyorlar. 

Ayan meclisinde M. Thomaa, hir 
takrir vererek gerek meclisin ve ge
rek memleketin buhran hakkında 
daimi surette malllmat verilmesini 
istemittir. 

Bahriyeye ait kanun liyihaumn 
kabulünü muıırrane istemekte olan 
ayandan M. Hale, Amerikan filosun 
da Japon filosundaki büyük gemile
re faik ancak iki gemi mevcut oldu
ğunu söylemittir. 

Amerika işin içinden 
sıyrılmak istiyor 

LONDRA, 3 A.A. - Moı·ning 
Poat'un Washington muhabirine na
zaran Washington hiikümeti Abayı 
tark meselesinde Avrupa devletleri
nin tqriki mesai.İni temin etmit ol
duğundan dolayı timdi iti Avrupa'
ya bırakarak daha gayri faal bir rol 
oynaması muhtemeldir • 

Avam kamarasında Çin işi 

LONDRA, 3 A. A. - lnıiltere 
hükilmetinin Tokio biikUmeti nez
clindeki son teıebbüsünün neden iba 
ret olduğunu dün öğleden &0nra M. 
Lansbnr:r tarafmdan sorulan bir su
ale Sir John Simon tarafından ve
rilen cevaptan anlaıılmııtır. 

Sir John Simon, demittir ki: To
kio ve Nankin'deki lngili:ı sefirleri
ne Amerika bükWneti ile bilitilaf 
tanzim edilmit olan teklifleri nezd
lerinde bulunduklan hükU..ıetlere 
tevdi ve bu tekliflerin kabulü için i.a
rar etıneleri ve ayni zamanda ber i
ki tarafa diğer tarafa da bu yolda 
tebligat icra edilmit olduğunu beyan 
eylemeleri için talimat verilmiıtir. 

ltalya ve Fransa hükUmetleri de 
buna mümasil bir battı hareket ka· 
bul etmeğe muvafakat eylemitlerdir, 

Tevdi edilmİf olan teklifler fUD
lardırı 

1 - Her ikl tarafın her türlü tid
det harelı:etlerinden feragat etmele
ri, 

2 - Seferberlik •• yeni faaliyet
lere müteallik istihzaratm tevkifi, 

3 - Çin ve Japon kuvvetlerinin 
Şanghay mıntakaımdaki bütün t• 
mas nolttalarından çekilmeleri. 

4 - Bitaraf devletler tarafından 
kontrol edilecek bitaraf bir mıntaka 

Hastaneler yaralılar ve ölmek üz. 
re olanlarla doludur. 

Zelzelenin tesiri ve fiddeti Ca
mague viliyetine kadar hiuedilmiı
tir. 

NEVYORK, 3 A.A. - Saat 1,30 
da vukua gelen ilk zelzele esnasında 
evlerinin üst katlarının yıkıldığını 
gören halk, hemen etraftaki kırlara 
kotmuılardır. imdat mevzileri me
mur ve müıblhdimleri felaketzede
leri kurtamıağa çalqmaktadırlar. 
Her taraftan yaralıların iniltileri ge
liyor. Felaketzedelerle dr · ı olan haı 
tahaneler müthis bir manzara arz ... 
diyor. Memurlar; felaketten en az 
müteessir olan yerle•de alelacele bir 
takım hastahaneler vücude getirmit 
terdir. Bütün mubaberat vaaıtalan 
hasara uğramııtır. Maamafih, başlı
ca iki kablo itlctınekte ve mahalli 
memurların Havana hükUmeti ile te
maslarını muhafaza etmelerine mü~ 
aaade bahıolı:naktadır. Büyük kilise 
mühim ' -uara uğram11tır. Kilisenin 
cephesinden koca, koca taşlar yere 
düımüı ve oraya iltica etınek iste
mİ§ olan civar ah~lisini dehıete dü
çar etmittir. 14 naat, büyük bir bi
namn altında tamamen ezilmit ola
rak bulunmuıtur. 

Aıker, ıehrin kontroluna memur 
edilmit olup, sıhhiye memurlarile 
beraber çalışmaktadır. Seyyar hasta
haneler ağır yaralıların tedavisini 
temin etmeğe uiratmaktadır. 

Zelzele, Camaguey eyaletinde de 
hiaaedilmiıtir. Sekenesi 14,000 ki
tiden ibaret olan Guantaname tebri 
de 15 dakika kadar aallanmıftır. Bir 
çok binalar hasara uğramııhr. Tele
fat yoktur, 

----·-----
ispanya 
Cezvitleri 

----

ANKARA, 3 (Telefonla.). - Sahte ita emri tanzim ederek Maliye 
kileti veznesini dolandırmak İsteyen üç kiti tevkif edilmiştir. Bunlar M 
arif Yeki.Jeti muhuebe memurhınndan izzet, Dahiliye vekaleti tabiiy 
tetkik kalemi memurlarından Celil ve diğeri de Halim Ef. isminde birid' 

Balkan birliği lehinde müsamer 
PARIS, 3 A.A. - Bir balkanlılar federasyonu vücude getirilınesin 

yardım nmkaadile Paris'te tefekkül etınit olan talebe cemiyeti dün b 
müsamere venuiıtir. Bu müsamerede Türkiye elçiliği, Yugoslavya ve R 
manya orta elçilikleri mümessilleri hazır bulunmuılardır. 

Arnavutluk ve Yunan orta elçileri itizar etmİferdir. Cemiyet rci 
Balkanlılar Birliği lehinde kısa bir nutuk söylemiştir. 

Recep Bey lstanbul' a geliyor 
IZMIR, 3 A.A. - C.H. Fırkası Katibi Umumi•i Recep Be:• bu akta 

saat on altı elli birde trenle Aydından ıehrimize gelmiıtir. istasyonda V 
li Paıa. Polis Müdürü, C.H.F. heyeti idare azaları ve ftrka arkada2ları 
rafından gayet samimi olarak istikbal edihniıtir. lzmirpalas otelin, misa 
olan Recep Bey, yann Ege vapuru ile lstanbula hareket edecektir. 

Tütüncülerin yarınki içtimaı 
ANKARA, 3 A.A. - Tütüncülük içtimaının teşkil ettiği komisyon 

lardan bir ve üç numaralı komisyonlar bugün de mesailerine devam ed 
rek zeriyahn tahdidi meselesiyle meşgul olmuıtur. Bu akşam ve yar.n 
içtimaına devam edecektir. 5 ıubat cuma günü encümenlerce tetkiki i 
edilıniı olan meuilin müzakeresi için saat 10,30 da heyeti umumiye hali 
de toplanılacaktır, 

ANKARA, 3 A.A. - lktısat Vekili Mustafa Şeref Bey, tütüncülük 
içtimaına ittirak eden murahhaslar ve mutehas•ıslar şerefine bugün saa 
16,30 da bir çay ziyııfeti vermittir . 

Bulgaristana karşı cephe? 
ATINA, 3 A.A. - Hariciye Nazırı M. Mihalakopulos ecnebi matbu 

at mümessillerini kabul ederek terki teılibat meselesinde Yunanistan 
Yugoslavya ve Romanya ile birl"f"t"ck Bulgaristana karşı cephe alacai 
hakkındaki şayialan knt'iyyen tekzip etmiıtir. 

Japonlar ilerliyorlar 
MOSKOV A, 3 A.A. - Harbinden bildirildiğine göre vaziyet ger;:in· 

liğini muhafaza etmektedir. Japon kuvvetleri Çinlilerin mukıwemetine ra~ 
men Harbine üzerine ilerlemektedir. 

Her tarafta türkçe Karan 
AMASYA, 3 A.A. - Bugün ilk defa türkçe Kuranı kerim Saraçhan~ 

camiinde diı hekimi Hafız Zeki Bey tarafmdan okunmuı ve dinleyenler 
çok müteheyyiç olmuıtur. 

YOZGAT, 3 A.A. - Yarın bü,..ük camide Hafız Nazmi ve Mustafa 
Efendiler türkçe Kuran okuyacaklardır. 

Takım takım ispanyayı Kadıköyünde türkçe mukabele 
terkediyorlar Gece aldıfunız mıılümata göre bu akıam Hafız Burhan B. diğer üç 

arkadaşile Kadıköyünde, Osman ağa camiinde tiirkçe mukbcle okuyacak 
MADRIT, 3 A.A. - Cezvitlere lardır. 

cemaat halinde yaşamağı terketme- Y ann da cuma namazından sonra Hafız Sadeddin B. Süfoymani~ 
leri için hiikılmet tarafından veril· camiinde türkçe Kuran okuyacaktır. 
miı olan mühlet bugün bitınektedir. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Devlet, Comagnie de Y esua'ün 
emvaline vaziyet edec•ktir. Cezvit
ler. takım, takım memleketi terket
mektedirler. 

---"-·---·-·-·---··· .. ········-·-
ihdası ıuretile beynelmilel mıntaka
nm himayesi, buna müteallik tedbir
ler, mahallinde ceneral konsoloslar 
tarafından ittihaz olunacaktır. 

5 - Bu tartlann kabulü takdirin 
de iki taraf arasındaki bütün nizala
nn Pariı misakı ile Cemiyeti Akva
mın 9 kanunuevvel tarihli kararının 
ruhuna göre ve bitaraf müıahitler 
marifetile halledilmesi için hiçbir ih
tirazi kayıt •e mütekaddim metalip 
aerded'dmeluizin bir talanı. teklifler 
denneyan olunacaktır. 

ltalgan lıarp gemileri de 
gidiyor 

ROMA, 3 A.A. - M. Muasolini, 
Trento kruvazörü ile Espero torpido 
muhribinin San - Marco taburundan 
bir müfreze ile Changhai'a gönderil
mesini emretıniıtir. 

Matbuat, Çin vukuab hakkında 
uzun haberler ve mütaleıdar nqret
mektedir, yalnız bu mütalealar Lon· 
dra' daki muhabirlerinin göndermit 
olduklan mektuplarda münderiçtir. 

lsparta fırka kuman- 1 

danlığı yandı 1 

ISPARTA 1 (Husuai) 
Şehrimizdeki fırka kumandanlı 
ğı binası tutuşınuı ve kamileıı 
yanmıştır. Yangının baca ko
rumlarının tututmasmdan ileri 
geldiği tahmin edilmektedir. 
Maddi zarar 15 bin lira kadar· 
dır. 

Amerikan gümrük ta
rifeleri yükseltilecek 
VAŞiNGTON, 3 (A.A.) -

Ayan meclisi maliye encümeni 
dövizler fiatının sukutu yüzün
den baııl olan ticari zararları 
telafi İçin Amerikan gümrük ta 
rifelerini tezyide mahal olup ol
madığını tetkike memur bir ko 
misyon viicude getirilmesini ta
lep eden bir takriri kabul etmit 
tir, 

.. 9 Şubat 4llla 

Matbuat balosu 
lıtanbulda en güzide ııru

fa mensup davetlilerin topla
nacağı matbuat balosunun 
nükemmeliyetini temin husu 
ıunda her tey hazırlanmıttır. 
lstanbul Matbuat Cemiyeti· 
~in bu sene 9 tubat ak§amı 
ıereceği balo her sene vermir 
ılduğu balolardan hiç atağ; 

'<almayacak, belki daha par-• 
\ak olacaktır. Balo Makaim 
ıalonlarmda verilecektir. Yer 
li malı satan tacirlerimiz çok 
~üzel hediyeler vermek sure 
~ile balonun mükemmeliyeti
ıi temin hususunda kıymeti' 
,,üzaheretlerini vadetmi,ler· 
1ir. Bu hediyeler davetlilere 
'1iç bir bedel mukabili olmak 
ızın tevzi edilecektir. Kot
·onlar mükemmeldir. 

i~n habercisi o
1 
la~k. dHer halde biri 1 ol~udğundbean. bahsettim. O hbeatd': de-/ ye alırdım. Kitabı açıp okuyun, mü 

gun onun eser ennın e, rnenıup o mın en rı onun ve ona nzıyen bemmel bir manzumeni ld iu 
duğu kolun bütün şairlerinin eserle- muharrirlerin eserlerinde beteri un- nu görününüz. n ne 0 u 
ri gibi, "perime,, ,yani,. vakti geç• ıur· bulunmadığını iddia etmem ne . • 
miş,. added'leceği, ne yazık ki, fÜp- oluyordu? Napoleon'u pek 0 kadar _ "-

1 
bu ~.o ki~bm yegane 

dir. "Benerci kendini niçin öldür· 
dü?,, nün eıhası da öyle herkes' 
benziyen adamlar değildir. 

besizdir. sevmediğim halde Hugo'nun "Ux. gu"':. sa~aı d~ Söze batlarken 
lnsnn ~skimez, fikirler eskir, cere piation" unu okurken: "D'un côte <! ~e b-yl;;.iim gıbi her parçaar insanı 

yanlar eskir. Bundan yüz elli sene eıt l'Europe et de l'autre la France,, ..:. ır ... ıyor; h~a ~vden bahae
sonra, Nazım'ın bayatını tetkik edip mıaraında titrediğimi inle.ar mı ed... fi~~ ahengo, '? ~~a~. ufultu 
lf'rcümei halini yazacak muharririn ceğim? Bir insan tair olur· da beteri ;:"° mudclet beynunızın açınde do-
eser; b~lki "835 satır .ın en güzel bir tele dokunmaz olur mu? tıyor, 
parçalannclan daba beteri, yani da- , Hakikat bir tarafla değildir Ye bıı Naznn Hikmet bu kitalıında na-
ha ebedi olabilecektir. •tin hakikati yukanda söylediklerim zanla nesri biribirine kanttırdıfı ıri 

Nazım H;kmet'in eserine kartı le aonradanki itiraflarımın biribirine bi muhtelif tarzlara da bat T11rmu1-
ba,hca itirazımız işte budur. Ebedi mezci ile meydana çıkar. Bütün m.,. Realiun, romantiun, fütüriun, ber 
unsurlardan ziyade devrin geçici he ıel& bir ölçü, bir nüans meselesidir. teJ var. Hatta bir parçayı, bundan 
veslerine, cereyanları:ıa bağlanması· ''Benerci kendini niçin öldürdü,, on bet )'İnni. sene evelki tercüme tef 
dır. Nazım zamanının adaırudır. Heraldit h8kimin her teyİn, akar IU '"!ka romanı üslubu ile yazmqı "Şeb 

Fakat unutınayalım ki onun za- gibi değiımekte olduğuna dair bir rın •arotlarmdan geldiğini beyan et 
manı, b" ::im de zamanımızdır. Ese.... tiiiniz meçhul adamın durduğu ma 
foriodo bizi en ziyade tehyiç eden, sözü ile batlıyor, Nazım Hikmet it- ı...ı, umumi hapishanenin arka cep. 
lehte veya aleyhte tehyiç eden cere te böylece insanlığın duran unsurla- hesine tesadüf etmekta olup-.,, 
ya,,ların, heveslerin, fikirlerin akisle rına değil, akıp gidenlerine alaka Bu romanın bazı yerleri, bilhassa 
rini göı·üyoruz. Hem Nazım Hikmet gösteriyor, Bunu belki bir sitem di. 
onlau, bir &01iyoloı"ı' alun' inı"n veya .. ı·· f .. timdi bahsettiğim parça ile Ameri-ye soy uyorum; a at bu, o parçayı 
bir bitaraf müıahidin kuru, tahlilci d . kan filmlerini taklit eden parça bana 
k 1 1 a ıımdiyekadar okuduğum türlerin 

o emi i e değil; ıairin terkipçi li- Andre Gide'in "Les caves du Vati. 
t aft • h .1 - en güzel, en olgunlanndan biri ad-

ra".ı, ar a~ın sarı eyecanı ı e soy can" mı hatırlattı. Nazım ~ikmet 
liiyur. delmeme mani değil. Ne yazık ki ga d k' b 

zete sütun•·- ıe.·best nazınıla ao"y 1 e ıta ının Üstüne "ıotie,, kaydını 
BurnJa "rücu a.~n'atı,, denilen hi -., koyabilirdi. "Sotie., , Orta • z nan' 

leye ba1vuracağun, •Taraftarın sari lenmit manzumelere hiç uymıyor, b" .. b 
h~yeqnı ile,, tledim ve Nazn:n'tn air ın utun eı aıı birer deli olan o 

Andre Gide'i, fakat hu sefeı • Les 
caveı du Vaticanu ın muh11.rririni de 
ğiJ, son gÜnlerde çıkaa ve ZL"Dilnıml 
zın belki en harikulade ""eri olan 
''Oedipe,, in Anclre Gide'ini hatırla• 
tan bir parça da üçüncü kısmın bi
rinci babıdır, Nazım Hikmet bunda 
her teydeo :ıılyade insana, yalaıa in
sana itibar ettieini söylüyor. AnclrC 
Gide de o kitabınm batma Sofoldis' 
İn IU IÖ:ıiinii alınıt: •Diiııyada ~ 
hayran etmeğe li.yık ~ teYler var• 
tbrı fakat hiçbİrfey bııi İnsan kadar 
hayran tmeie l.i.yık değildir (2),.. 

Kim bilir? belki Nazmı Hikmet 
bir gün bu sözünün bütün neticeleri 
ni kabul edecek n makinalarla, içti 
mai cereyanlara değil, sadece inaa· 
nın aksülamelleri ile ""'!ııul olacak.. 
Bııgüııkü kuvvetli aan'atki.r, o za• 
man ne büyük bir tair olacak. 

Nurullah ATA 

. _ (2) Bir tek kelime bulamadığıııl 
a,ın franaızca .. admirable .. sdattııl .... 
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F ındıklarımızın dörtte 
·içünü ihraç ettik 

Kuturlar hakkındaki kararın tat .. 
bikinin tehir 

edilmesi memnuniyeti mucip oldu 
lktısat Vekaletinin emrile 

Karadeniz fındık mmtakaam• 
da bir tetkik aeyahati yapan 
İbrahim Halil Bey avdet et
mi9tir. Halil Bey bütün fmdı~ 
'mmtakalannı gezmi§tir. Yem 
fındık nizamnamesinin tatbikı
nı müstahsil ve tüc:ur kolaylık 
la beniıııaemi9tir. Nizamnam~
nin kuturlar meselesinin tatbık 
edilmesinin tehiri memnuniyet 
le kar§ılanmı9tır. Bu senenin 
fırıdık mahsulünün dörtte üçü 
ihraç edilmİ§tİr. Diğer dörtte 
birinin ihracı için de ileride ge
lecek mahsul devresine kadar 
altı aylık bir devre bulunmakta 
dır, 

Çekos!ovakyantn 
yeni bir kararı 

Çekoalovak hükUnıeti yeni 
bir kararname ile bazı eşyanın 
Çekoslovakyaya idhalindeıı ev
vel döviz müsaadesi alınınası 
esasını vazetmiştir. Bu müsaa· 
deyi almak için Cekoelo~ak 
nıilli bankuına müracaat edıle
eektir. Bankada tetkil edilen 
bir komisyon bu işle nıet'.'1~:
lacaktır. Çekoslovakyaya ıdd : 
li d 1 döviz ınüsaa eaı n en evve len anın 
alınması lazım ge etY . 
b. . • im tır Bu lıste 
ır lıateaı yapı ıt ' ı· ed 

Ofiste mevcuttur. Bu ıst e 
'h ddelerimizi alakadar 
ı racat ma . . t 
eden kuru üzüm ve ıncır, por •· 

kal mandarin, sebz~, ku":ctve 
Yaş' meyve ve hah bulunma a-
dır, 

Nebati yağ meselesi 
etrafında iki mektup 

Nebati yağlar meaeleai dan 
günün mevzuu olarak devam et 
ınektedir. Bu meselede iki zıt 
noktai nazar ve iki zıt menfa~t 
bulunmaktadır. Bunlarda& bt· 
tincisi memlekette nebati yağ 
igtil:saline yarayan mevaddı .i~ 
tidaiye müstahsilleri, iki~cı~ı 
hariçten getirilen mevaddı ıptı
daiyeyi işleyen nebati yağ veya 
sair fabrikalar. Bir müstahsıl 
Ve bir nebati yağ fabrikasından 
ayn ayrı iki mektup aldık. Bu 
iki ı:ıektubu iki grupun birbirin 
elen ayrı fikirlerini ihtiva etme-

. ~i itibnrilc neşrediyoruz: Birin· 
c:i ınettubu yazan lzmitten Sü
leyman Beydir. Bu zat Türkiye 
de istihsal olunan 3500 ton ve
ietalin yağına kar§ı gene 3500 
ton yerli nebati yağ bulunduğu 
nu söyleyerek vejetalin yağı i
ç!n harice senede 1,200,000 ve 

Surıye!iler Kuranın 
tercemesinden memnun 

aratit yaiı için de 675,000 lira 
itti~ni aöylemektedir. Bun· 

g D- L-!I. •• 1 • me-dan aonra fauc.,.ator enn 
!'ki ecnebiyedeo kolaylıkla 

:::addı iptidaiye getirip ko
layca sarfettikleri Hindistan ce 
vizi kaprasını müdafaa etmek
le ittiham etmekle ve onl~rı fe
dakarlığa davet etmektedır. ~-
k. . ektup Cibali yağ fabn-
ıncı m d'd 

kasından Badasaki Efen ı ~ 
gelmektedir. Badasaki Efendı 
şehre azami 400,000 lira kıy~~ 
. d 3500 ton Hindistan cevazı 
tın e 'k :ra 
girdiğini kaydettı ten son ' 
Hindistan cevizi yeri?e -~kame 
edilmek istenilen ayçıçegı tohu 
munun kafi derecede bul~nma: 
d• iını ve yenisinin yelışmesı 
içln de iki sene beklemek lazrm 
geldiğini yazmakta ve şunu ta;v 
aiye etmektedir: Ayçiçeği ye~ı
şinceye kadar fabrik~lann Hın 
dwtan cevizi itlenıesı ... 

Sovyet1er lzmirdcn 
yün aldılar 

lzmir Sovyet Ticaret mümes
silliği tarafından lzmirden 11 
bi.n okka yün aalın alınmı§tır. 
Yünler ilk hareket edecek va
purla Ruayaya sevkolwıacak
tır. 

8 orsa fiatları 
Kambiyo Kapanu 

logiliz lirası 
1 
L. K., S. 
7 28 50 

Bir T. Llra8ının mukabili 

Fransız frangı 
Dolar 
Liret 
Bclga 
Drahmi 
lsviçre fraıı.ıtı 
Le Ya 
F'orin 
Kuron <;. 
Şiling I 
Pezata 
Mark 
Zloti 

, Pengo 
Ley 
Di"·r 

00 12 Otı 
00 47 45 

9 42 00 
3 40 47 

36 98 63 
2 43 01 

61 64 00 
1 17 80 

16 00 ()() 
4 24 65 
5 9835 
1 99 50 
4 24 65 
'.\ 69 86 

79 11 00 
26 71 tıO 

Tahviıat 1 ~apan.ı~ 

1. Dalıili 100 00 
D. Muvahhade 43 25 
A. D,,.,;r rlu on 00 

Altın 
Mecidiye 
ı:--~k "t 

harıci 

9 47100 

1
49,.00 

? ~'t 

Sadettin bey Samsun 
polis müdürü oldu 

d .. d.. .. tube 
Ad d b 'ld" 'ld' ". .. Polı's sabık or uncu ana an ı ırı ıgıne go- · s 

te, Mühendis Refi Bey ilk türk müdürü Sadeddin Beyın a~-
1. ··d' ·yetme Çe ez:ı.n ve kura'l okumuıtur. t sun vilayeti po ıs mu ın 

Suriye gazeteleri kuran ve eza- , t yin edildiği memnuniyetle 
Ilı. tercümesini ialam alem.!n- 1 : ber alınmı§tır. Sadeddin B. 
de il'· dini inkılap olarak tavsif a .. dd t bıta aınirlikle
~· ı:ncktedirlcr. Gnzeteler diğer uzun mu e ~a k etli bir 
ısl~m memleketlerinin de bu- rinde bulunma§ ıym. d d 

Y · iyetın e e ita p yrev olacağını yazıyorlar. zattır. eııı memur . ede 
reuvaffaluyetler temenna • 

Askeri Şura mesaisini 
bitir<li 

ANKARA, 3 - Bir buçuk 
aydan beri İçtima halinde bulu 
an askeri şura bugü:ı meu1iJi· 

ni ikmal edere!< bu seneki içti
tnn devresine nihayet vermiş• 
tir, Şura azalarının ekserisi bu 

riz. 

teşekkür 
Zevcim muallim Mübahat 

Beyın irtihali mün .. ebetile ge
ek Matbuat Cemiyetinin ve ge 
~ekse Kuleli Askeri lisesi ile 
Muhürdar kuliıbünün ve bil

Belediyede 

Umumi meclis 
Dün de toplandı 

Darülaceze meselesi
nin müzakeresi 

ıimdilik tehir edildi 
İstanbul umumi meclisi dün 

reis vekili Sadettin Ferit Beyin 
riyasetinde içtima etti. Zaptı sa 
bık okunup tasvip edildıkten 
aonra müstahdeminin muayene 
!erinde alınan harç meselesi mü 
zakere olundu. Umumi hıfzıa
aıhha kanunu süt nine, ahçı gi
bi gıda maddeleri ihzarile met· 
gul müstahdeminden sıhhi mu
ayene ücreti alınmamaımı a
mirdir. Halbuki müstahdemin 
idaresi bilaistisna bütün müs
tahdeminden harç aldığından 
bu husustaki harç tarifesinin ta 
dili talep edildi. Meselenin mül 
kiye encümenine havalesi ve 
tetkikat neticesinin mecl:se ar
zı muvafık görüldü. Müteakı
ben pek eski zamanlarda tahak
kuk ettiği halde oradan uzun 
zaman geçtiği için, tahsilinde
ki imkansızlık dolayısile vari
dattan tenzili teklif edilen tan
zifat resimlerinin varidattan 
tarhedilip edilmemesi meselesi 
mülkiye er.cümenine havale e
dilmittir. Bundan ıonra darüla 
ceze hakkında muhtelit encü
menin hazırladığı yeni nizam
name müzakere edilecekti. Ada 
lı Avni B. söz alarak dedi ki: 

- Darülaceze meselesi mü
himdir. Bu müesseeenin nizam
namesi tetkik edilirken, onun 
dünkü, bugünkü ve yarınki va
ziyetini göz önünde tutarak, bi
lerek ona göre tedbir al ı::ıak 
lazımdır. Kimseııiz cullarrn, ye 
timlerin, himayesiz ııcc2cnin 
sığmdıgı bu yegane hayır mü
essesemize la21m geldiği ehem 
miyeti vermek lazımdır. Onun 
için bütün arkadaşların nizam
nameyi ve bu husustaki mıızba 
tayı bir iki gün tetkik etmeli ve 
buraya kafi fikir edmd:kten 
sonra gelmelidir. Darülaceze 
meselesi bir iki saat içinde gö
riitülüverecek baıit bir iş değil
dir. Meselenin bir kaç gün eon
raki içtimada müzakeresini e
hemmiyetle teklif ederim. 

Bu teklif ittifakla kabul edil 
di ve meclisin cumartesi günkü 
içtimaında müzakeresi karulaş 
tınldı, 

Po.isle belediye polisi 
arasında fark 

Polisle zabıtai belediye tev
hit edildikten sonra, zabıtai be. 
lediye memurları da poliı elbi
aeııi giyerek polia merkez me
murlal'mm emrine geçtiler. 
Bunlar eakiıi gibi zabıtai bele
diye itlerini ifa etmekle bera
ber idari ve adli i§lerde, nöbet 
beklemekte de istihdam edili
yorlar. Poli•lerle belediye po
lialerini ayıran yalnız bir fark 
kalmıştır. Bu fark tabancalar
dır, Polislerin. tabancaları res
mi ve numaralı ve ayni •istem
dedir. Belediye polislerinin ta. 
bancalan ise muhtelif sistemler 
dedir. Eanaf, belediye poliıleri 
le diğer polisleri tabancalann
dan tefrik etmektedirler. 

Beynelmilel seyrisefcr 
işaretlerj 

Caddelerde fazla kalııbalrk 
geçit yerlerine beynelmilel sey 
risefer itaretleri konmağa ba§
lanmı§tır. Dün Karaköy ve 
Voyvodaya "toför dur" "soför 

· ,,. l'k. yava9 ıtaret en onmuttur. 
Bunlar müıellea teklinde renk
li ve madeni otomatik lavhalar 
dır. 

Haliç şirketinin senelik 
hesapları 

ktımıki trenle Ankaradan ha· 
• t etmişlerdir. 
Asi crı tura, askeri teınyi:ı •· 

ıalarının baremin bcş'r.ci dere· 
Cesindc.'I iiçüncü derecesine a
lıııı:ıal n hakkım1a Millet mec-

cümle clost ve arkadaşlarının Haliç tirketinin n,ziyetini 
gösterdikleri kıymetli alaka ve tetkik eden komisyon şirket
tu:iyclere minnettar teşekkürle 

1 
ten •on beş senelik hesapları is 

rimi arzederim. tcmiştİr. Bu heaapları tali bir 
•. . 

e 
Veremliler için köyler 

tesis edilmeli ! 
Isviçreli bir doktorun yeni bulduğu 

verem aşısı hakkında 
doktorlarımız ne diyorlar? 

Şehir meclisinde Dr. Tevfik sertabibi Muatafa Talat B. de 
Salım Pa§a, latanbul sokakla- diyor ki: 
rında 30 bın veremlinin etrafa "- Eldeki qılardan en fay
basıl saçarak dolaştığını aöyle- dalısı ve mücerrep olanı Cal,. 
di. mette'tir. 10 günlük çocuklar-
Görüftiiğümüz doktorlar, ve- da çok faydalı oluyor. Yeni bir 

reme kartı cıddi b.r mücadele aşi bilmiyoruz. hıtallah bekle
göyle duraun, bu müthis ha~t~- nen bu a§ı nihayet ketfedilmit
lığın gittikçe genişlemesi ıçm tir." 
ne gibi muz.r şeyler varsa hiç Veremle mücadelede aşıdan 
birinin ikmal edılmediğini ya-

sonra dispanserlerin en mühim 
na yakıia söylemektedir. mevkii vardır. Doktorlar her 

Mütehassıs doktorlara göre, 
10 bin nfüus için bir dispanse

veremın b_ş i ği meyhane, suiis- re ihtiyar olduğunu söyledikle. 
timal ve suıtegaddi ve fena, ka- ri halde lstanbul'da biri Yereba 
ranlı!; meskenlerdir. 

k tan' da Vilayetin, diğer Eyip'te 
Y eşilay ccrr.iyetinin son on- Veremle Miicadele cemiyetinin 

gresinde azadan bir doktor şöy 
birer dispanseri mevcuttur. Dr 

le demiştir: • d' ) 
"- Bi.itiin caddeler meyha- ~usftafa. Tal~t ~· .'~~~nsı:; e

r.elerle aoldu Mahalle araların rın ·tn.nı ide ı_çtımaı ı ı srm 
daki bal·kall~ra varmcıya ka· 1 vdazı. est~ oki u .gunu şöyliyerek 
d k 1 . k' k 1 0 emış ır : ar, mes en ere ıç ı so u uy r. 

Poliste 

Sokakta baygın 
Yatan çocuk 

Hüviyeti anlaşıldı, 
tahkikat yapılıyor 

Evvelki gece ıaat 22,30daTak 
sim Yağhane sokağında genç 
bir adamın yerde yattığı görül 
müt ve polise haber verilmi§tir. 
Bu tahra civarda bir eczahane. 
ye götürülmüt ve yapılan ilk 
müdavatta ölmediği anlatılmıt 
hr. Hastaneye kaldırılan bu a
dam ifadeye gayn muktedir bir 
haldedir. Tahkikat neticesinde 
dün öğleye doğru hüviyeti anla 
tılmıtbr: 15 ya9mda olan bu 
çocuk Betiktat'ta Dizyoran yo
kuşunda 14 numaralı evde otu
ran Hafız Bürhan Beyin karde
şi Şevket Beyin oğlu Ercüment 
Ekremdir. Çocuğun üstünde 
bir darp eseri filan yoktur. T •h 
kikal yapılmaktadıı·. 

Şeker yerine 
Üzüm 

Manisa Ticaret odasının 
güzel bir teşebbüsü 

Veremle mücadele için çırpını· "-Dispanserler, mıntakala
yoruz. Her şeyden evvel vere- nnda kendilerine gelen hasta
min müvellidi olan bu muzır lar meyanın:!aki veremlileri tef 
yuvaları kapatmak lazımdır." rik ve bunları tedavi müessese- Manisada belediye dairesin-

Sui tegaddinin veremde eaas )erine sevkeder. Hastalann ev- de geçen hafta yapılan bir ni
lı rolü vardır. Maalesef, mev- !erine ziyaretçi hemşireler gön- kah merasiminde bir yenilik 
cut veremlilere Hilaliahmer bi- derir. Evlerdeki şüphelt verem- gösterilmit ve davetlilere §eker 
le, geçen senenin son aylann- lileri dispansere sevkettirir. Te yerine Bursa ipeğinden bir men 
do.n beri bir iki yumurta, bir az davi müesseselerinden çıkan dil içinde üzüm ve fındık ikram 
et ve balıkyağı vermek ıuretile -veremlilere de nazaret eder." edilmitti. Yerli malrnın revacı 
yaptığı yardımı parasızlıktan bahsinde bu hadiseye alaka gös 
kesmeğe mecbur kalmıştır. İstanbul Verem dispanserine teren Manisa ticaret odası bu 
Meşkenlerimizin sıhhi teraiti 1931 senesi zarfında 17010 mü mendillerden matbaamıza da 
ihtiva etmediği de müzmin bir racaat vaki olmu§tur. Bu ye- bir nümune göndermiştir. B~ 
derdimizdir. ki'ında ayni hastaların müker- bu hediyey• çok zarif bulduk. 

Maarifte 

Rasim Ali Bey 
Meselesi 

Darülfünun Emini 
Ankaraya gitti 

Darülfünun emini Mu 
mer Raıit Bey bazı mesele! 
takip için Aııkaraya ıitmittiı 
Muammer Beyin bu seyahat 
nin Rasim Ali Bey meselesi i 
alikadar olduiu aöylenmekt 
dir, Raaim Ali Beyin fakült 
den ihracı hakkında Şurayi d 
let ıon karannı vermit ve ihr 
meselesinin kanuni tekemmü 
tı haiz olmadığı fikrini serde 
mitti.. Binaenaleyh Rasim • 
Beyin ihraç edilip edilmeyece 
ni ancak Maarif Vekaleti takdı 
edecekti. Vekalet bu hususta 
tetkikat esnasında darülfün 
emanetinden Rasim Ali Be 
dair bazı maliiır.at i stemişti . 
manet şimdiye kedar bu mal 
matı vermemiştir. Son günle 
de yeniden alevlenen Rasim A 
Bey meselesi hakkında, Mua 
mer Raşit Beyin istenen mnl 
matı bizzat götürdüğü kuvve 
le muhteır.ddir. Vekalet bu c 
vap üzerir..e leh veya aleyh 
son karannı verecektir. F akü 
te meclisi müderrisini Rasi 
Ali Beyin tiddetle aleyhinde 
duğundan vekaletin kararı s 
hırsızlıkla bekleniyor. Kar 
Rasim Ali Beyin fakülteye i 
desi ~eklinde olursa tıp hoca! 
rından bazılarının istifa edec 
ği söylenmektedir. 

T ctkik seyahati 
Edebiyat fakültesine mensu 

25 kİ§ilik bir grup cumarte 
günü müderrisleri refakatin 
Adanaya bir tetkik seyahatin 
çıkacaklardır. 

·-·--···· ... ···--· .. -··-········ 
çok müracaatlar vaki olmakt 
dır. Şeker yerine üzüm ikram 
dildiği takdirde memlekete s 
nede iki milyon liradan fazla 
ra temin edileceji anlatılma 
tadır. 

Veremle mücadelede, ilk kı· rer müracaatlan dahildir. Bun Manisa Ticaret odası bu suret
sım, korunma safhasıdır. Bu da lardan 349 hastanın müsbet ak le ortaya bir fikir atmakta ve 
aşi ile temine çalışılmaktadır. ciğer veremli, 392 haslarm di- şeker bayramında şeker yerine 
F riedmıan li ımn faidesizliğin ğer muhtelif aza1aTı ver~mli üzüm ikram edilmesini tavsiye 
de dol·torlar ittifak etmişler- ve 6675 inin de şüpheli vercmı. ebı:ektedir. Bu fikir memle1'et
dir. Ekseriyet, Calmette asısı- li olduklan, diğerlerinin ba~ka te alaka ile kar9ılanmı9tır. Ege 
nın faideli neticeler verdiğfnde hastalıklardan muztarip ~ulun· ı mıntakasmm nefis üzümlerine 
mutabık bulunuyor. duklan anlaşılmıttır. Dıspan- memleketin her köşeainden bir 

Son gelen f n p,iliz gazeteleri- serlerde veremi i oldukları anla . 9!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!ll!!!!!!!!!l!!l!!!!!-!1!!!!1!!!11!!!1!11! J 
ne gere, laviçre'li mütehassis §danlardan açık veremlilerin j 
M. Hcmy, Shahlin·ger, hem in- verem hastahanesir:c; ve ~ap~lı 
sanları hem de hayvanları ve- yani iyi olabilecek vcremlılerın 
reme karşı vikaye edecek yeni de sanatoryomlara gön~erilme 
biı- aşının istihzan usulünü 25 •si muvafık görülmektedır. Bun 
senelik meni neticesinde keş- da eıas ıudur: 
fet~iğini iddia etmiştir. Bu yeni Bi; memlekette senede kııç 
keşı.~ hakkı~t?a doktorlanmızrn verem vefiyatı olursa o kadar 
he~uz mah:malı yoktur. Hey- veremlilere mahsus yatak bu· 
belıada sa:ıatoTyomu s.,rtab;bi lundurmak 
Dr. Tevfik lımail B. bu hust•s- ' 
taki istifaarımıza cevaben de- Bu eso.sı ancak Belçil<a ve 
miştir ki: Felemenk tatbik edebilmiş, 

Fransa bile tamamen temin erle 

Mahkemelerde 

Kaçakçı maznunlari 
beraat ettiler 

Yalnız bunlardan Keğork isminde 
firari bir Ermeni 

hudut haricine çıkarılacak 
"- Bu yem keşiften haber- memiştir. Bizde iıe verem vefi

dar değiliz. Esasen b:z Fransız yntma mukabil veremliler için 
ve Alman tababet ô.lemlerinde mevcut yatak adedi laıey kabi
cereyan eden hadiseleri munh- )indendir. Topu topu Cerrahpa 
zaman takip etme!de beraber şada veremliler için bir paviyon Dünkü nüıh!""rzda.Rom.""Y". vıı-j !•tcmiştir. Suçlu vekili ~etfin ıure 
İngiliz tababeti alemindeki ha- tah5iı edilebilmıitlir. Bundan purunda k:ı-ak ıskambıl ve ıpcklı ku 1 ıcrasmı anlatmı, ve yenıden keşif 
reketlerden muntazaman haber ba•ka Heybeli' de resmi, ikisi maş bulundutynu, bu malların sahi- yapılmasına lüzum olmadığım söy-
d 1 Ş • d'l'k T bi olan 6 kitinin rüsumat muh:ıfaza lenıittir. ar o amıyoruz . . ım ı ı mü- Bu··yu··kada ve Burgaz'da huıuıi ı • d memurları tarafından mevcuden ad· ddia makamı ela ıuçlu ttlülil'İ 
cerrep olan ycnı oğan çocukla 3 sanatoryom vardır ki, hepsi- liycye tesedi edildiğini yazmı~tık. noktai nazarını teyit etmiı ve itira 
ra tatbikinde Calmette aşıımm nin yatak mevcudu 200 ü bile Maznunların iaa edilen muhakeme- zın gayn varit olduğanu, yenide 
iyi netice verdi*id"ı Bu ayarda bulmamaktadır. Dün bir verem !erinde vapurda bulunan eıyalann lı.e,fe lüzum olmadığım söylem.ittir• 
başka biı· aşı yoktur." li Sıhhiye müdürlüğünde ağzın karaya çıkanlmaamn teşebbüs edil· Mahkeme bu hususta bi,· ı..~rar ve · 

mediğinclen,vapur dnKöıtenceye git nıek üzere b~~ka gü- talik edilmit 
Büyükada aatıaloryomu ser- dan kan geldiği halde bir sana mekte olduğundan beraetleri isten- tir. 

tabibi verem mütehaaaısı Dr. toryomda yatak açılacak diye mit ve baklınde cümleıinio ben.etle
Musa Kazıın B. de yeni bir aşı iki aydır beklemekte olduğunu, rine karar venniıtir. 
ke§fedildiğine pek le doğru di- bu giditle öleceğini ağlayarak Ancak bu maznunlardan biriıinio 
ye bakılamiyaca~mı mevcut a- anlatmı,trr. Mayısa doğru, Ve- Tiirkiyeden firareden ennenilerden 
sılann en iyisi olmakla bera- rem Mücadele Cemiyeti de E- Kevork isminde bir adam olduğu an 
ber, Calmette aşısmın bile çü- renköy' de 9imdilik 25 • 30 ya• laşılrnıtbr. Bunun üzerine Kegork 

diğer maznunlar ırılıi serbest bmı
rümekte b\llunduğunu beyan et taklı bir aanatoryom açacaksa lal mamıı, meycuclen polise teılim 
mi§tir. da bu da bir damla kabilinden- edilmiıfu. 

İ•tanbul Verem Dispanseri dir. İtte lstanbul aokaklanru Polis bn ermeıüyi btı<lut baricine 
·--........ -· dolduran 30 bin veremliye tah- çıkaracaktır. 
gelecek hafta son bir içtima ak- sis edilebilen tedavi müesaeaele 
tedecek .,e aon kararını verecek rimiz bunlardan ibarettir. Bir teşhis keşfi yapıldı 
tir. 

Et komisyonu mazba
tasını hazırladı 

Et komisyonu mazbataımı 
ikmal etmiştir. Bugünlerde da
imi encümene verecektir. Dai
mi encümen ~isin 15 ıubat 
içtima devresine kadar 
tetkikatır.ı ikmal etıniş 
ve ete azami fiyatı 
koymuş bulunacaktır. Fiatlar 
mecliste tasvip edildikten son
ra derhal tatbika başlanacak
tır, Mezbaha resminin keailmiş 
et ve kilo üzerinden alınması, . . . 

Bi-r Terem mütehaaaıu, lıv 
münaaebetle bize dedi ki: 

- "lngiltere'de Papvort k6 
yü gibi, bizde de veremli köyle 
ri tesis etmek pek muvafık o
lur. On binlerce veremli var
ken bunların tedavisi sanator
yomlarla bata çıkmaz." 

"lngiltere'de olduğu gibi ve 
remli köyleri açılına oraya gi
decek hastalar tedavi edilir, 
kendilerine vaziyeti aıhhiyeleri 
nin müsaadesine göre yeni it
ler ve san'atlar yaphnlır. Ayrı 
ayrı evler kiralanır. Tedavileri 
bitince kendi şehirlerine dönme 

Bundu iki - evvel Osküdarcla 
Bağlarbafmcla ticari rekabet yüzün
den 8akbl Teofıuu öldüren Arılan 
lıundan .......ı c:eTCY11D eden muhalıe
meai neticeainde - - ha.,... ınah 
kUm edilmiıtir. 

Temyiz mahkemesi bu davaya 
ait karan nakzetmiş ve vakanın cere 
yan ettiği yerde bir tcşhiskeıfi yapıl 
masına lüzum gösterilmiştir. Yaka 
1930 seneai kinunusanisinin 8 inci 
gecesi cereyan etmiıtir. Temyizin 
nakzmn ittiba edilerek bu aene kanu 
nuaaninin stkizinci gecesi m~ktclde 
vak'arun cereyan ettiği saatte bir 
tqhiı kqfi yapılmış, bir de rapor 
tanzim edilerek mahkemeye takdim 
olunmuştur. Dün bu davanın rüye
tine de\·ıım edilmit ve rapor okun
mu tur. 

Musevi katil 
Bundan lıir aene evvel Kulekapı 

aında lıir cinayet oı.-1, Jalr. Levi ia 
minele ltir mu....,i delı11anlı11 Ahmet 
Hasan İlmİDcle birisini öldiirmii1tü. 

Dün Jak Levinin davası nakzan 
rüyet eclilmiı ve 6 tene hapse kon
.,...rna karar verilmiıtir. 

Siğaradan çıkan 
cinayet 

Oaküdarda Bulgurluda Nnirin 
Kn-eç ocağında bir Iİpra yakmak 
meseleainclen ameleden Halckıyı öl· 
diinnelde maznun Ahmet oğlu lo
mail efendiyle oğlu Ahmet efendi
nin muhakemesine dün devam edil
miş tir. Dünkü muhakemede bazı ıa· 
bitler dinlenilmiı, muhakeme yeni
den tahit celbi için batka güne bo
ralulımştır. 

Samatya cinayeti 
davası 

Samatynda ıabık:ılı Arnavut Beb
çeti öldürmekle ma;:~un fırın tezgih 
tar' Miru run muhakemesine dün 
Ağ·rcez.~ mahkcmeaindc devam edil 

· · l\ uhakeme eLni en 3'ıitle-
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••ıtiy~t' 
Asrın ıımdul "MiLLiYET" tir. 

B~ akşam 
MAJIK Sinemasında 

Çeteci Lopez 
(Korsika Çakırcalısı) 

Tamamen sözlü 
Büyük Fransız 
filmi başlıyor. 

Bu film 5 bi:yük 
yıldız olan: 

VITAL - SUZY VERNON -
JEANNE HELBLİNG - ROLLA 

NORMAN ve DANİEL MENDAİLLE 
tarafından temsil eıdileceılrtir. 

4ŞUBAT1932 
fdaıUane: Ankara ~ı. 

100 No. 
4 Şubat 

Per19mbe Hafta Sohbeti Burhan 
Cahit 1 

olan bir adamın da en aıağı üç 
düzİn1! siyah ipek çorabı ve ök
çeli ökçesiz iki düzine luatrin 

Telçaf ııdrem: İat. MUUyet 
Telefon: 24310,9,8. ! 

.. __________________________ iskarpini olmak ıarttır. 

Şık bir adamın liöyle ıüva
Şı k adam nasıl olur/ re kıyafeti ile göründüğü za

manlar kullandığı sigara pake ABONE ÜCRETLERİ: 
TfJrlciye için Hariç için 

L. K.. L. K. 
3 ayJıfl 4- ·-5 

" 
1 50 14-

12 .. 14- 28 -

Gelen evrak ~ri -.erilmu -
Müddeti ıeçen nüalıalar 10 lnı
nıştur. ~te ve matbaaya ait 
io;ler için mlidirlyetıe müracaat 
~ dilir. Gıuıetemiz illn.larm mes'u
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilköy rasat merkeı:inden 

verilen habere göre bugün hava 
bulutlu ve yağışlı olacak, rüzgar 
garp ile şimal arasında esecektir. 
Dün hava tazyiki 760 milimetre, 
azami hararetS, e?.garl srfır dere
ce idi. 

Ramazan27 
Vakitlerı 

Güneş 
Öğle 
ikindi 
Akfllm 
Yatsı 
imsak 

SD 
7,08 

12,28 
15,11 
17,'J.9 
19,09 

5,26 

ffm:LE~ 
Bundan istiskal 
Çıkar!.. 

Galiba N aarettin bocanın 
mlaafir olduğu bir evde ayak· 
kaplannı kapısının önüne çe
viYip koymuşlar. Hoca görmüş 
ve: 

- E, bundan ratiskal çı
kar! .. Demit .. 

Cenevrede (Cemiyeti Ak
vam) tesmiye edilen bir heyet 
var.. Palavra edebiyatı yapar. 
Guya dünyada harbin ve kan 
dökülmesinin önüne geçecek
tir.. Ne ile laf ile mi? .. 

Efendim. Biz lif denilen 
şeyi biliriz. O, peynir gemisi
ni bile yürütemez. Nerede kal 
dı, harp gemisini durdursun. 

İtte Japonya bağırta, bağır 
ta Çini iııral ediyor ve daha da 
edecek... Amerika'da galeyan, 
lngiltere'de heyecan, Rusya'da 
hafakan hep ca'li ıeyler .. Çin 
gitti okkanın altına!.. 

İtin tuhafı gerek Japonya, 
gerek Çin Cemiyeti Akvamda 
azadırlar.. Bana kalırsa bu he
yet Nasrettin hocanın dediği 
gibi: 

- E, bundan istiskal çıkar! 
Diyip dağılsa çok daha kabada 
yılık etmiı olur. Hem artık 
alem alay ediyor. Geçen gün 
Çamlıca tepesinde serin bir ge
ıinti yapmaya giden Balkan 
murahhasları bile aralarında 
kar topu oynarlarken: 

- Cemiyeti Akvama müra
caat ederim ha! Diye biribirle
rile alay etmişler... Biribirleri· 
le değil, Cemiyeti Akvam ile! .. 
Artık bu hale geldikten sonra 

Hikmet Feridun Bey (Ak
ıam) ın açtığı tıklık anketi için 
beni de söyletti. 

Şöyle rast gele bir hesap 
çıkardım, Bu arada tık bir er
keğin &enede kırk çift çorabı ol 
ması lazrmgelir diye de İıfaret 
ettim. 

Şıklığı iki günde bir yaka
lık değittirmekten ibaret zan
neden bazıları bunu çok gördü
ler. 

Bizim gibi yazı yazarak 
geçinen insanlar için böyle me 
seleler hep hayalde ve kağıt ü
zerinde kalır. 

Fakat senede on iki kat koıı 
tüm, kırk çift çorap şık ve bi
naenaleyh zengin bir adam için 
pek ehemmiyetsiz bir şeydir. 
Avrupa'da bunu yapan adama 
şık bile demezler. 

Bir kere (Şık) demek sade 
elbise yapmak, çorap değittir
mek demek olmadığını öğren
mek lazımdır. 

Şık olmak, bugünkü (Mon
danite) ye karışıp her şekle iş
tirak etmek ve bu &.lemde te· 
ferrüt etmek demektir. 

Her eline bir çift eldiven 
giyene şık demek ve senede ...................................... -.............. . 
bu biçare genç bunağa acımak 
tan başka ne yapabiliriz? 

Süngü ile hücum! 
Yeni çıkan kiğtt arkadaş

lardan bimi birkaç gün evvel 
büyük punto ile yazmıth: 

"Çin askerleri süngü ile hll
cum etti,, 

Muharebede hücum ne ile 
olur? Şemsiye ile mi? •• 

Mecidiye köyü 
Şitli tramvay ist•syonun

dan ıöyle hafif yürüyer:ık on 
dakikada vanlır bir köy var• 
dır: Adına "Mecidiye köyü,, 
derler.. Geçende hava almak 
için oraya kadar yürüdilm .• Bir 
de ne göreyim efendim! Köy
de dört bet tane kasap dükka
nı açılmış ... Harıl hanl 40 ku
ruta koyun eti satıyorlar.. So
kuldum ve sordum: 

- Bu etler hastalıklı mı? .. 
- Ağzuiı topla efendi! Ne 

den hastalıklı oluyormuş.. Biz 
bütün Beyoğlu tarafına et ve
riyoruz.. Kimsenin şikayeti 
yok! O rivayeti şehir kasapla
n çıkarıyor ... 

- Hayır hiddetlenmeyin! 
Gazetelerde öyle yazılı da! .. 

- Gazetelerde her yazılı o
lana sen kulak asma! Biz has
talıklı et satsak, baytar gelir, 
toplar, yakar bizi de karakola 
verir.. Hem efendi! Senin an
lıyacağın biz yakında Şehir e
manetinin hastanelerine bile 
et vermek için taahhüde giri
şeceğiz.. Sen ne söylüyorsun .. 
Söyle bakalım şimdi, ne kadar 
istiyorsun?. Ne taraftan? •• Kol 
mu, dış kapak mı? .. Kürek mi? 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 1 

GÔZYASLARI!. 
Etem iZZET 

J<omancı muhayyeıesıni beyhude yoruyor. Öyle 
bir hayat değişikliği içindeyiz ki, hangi tarafa ba
şımızı çevirirsek çevirelim acı, tatlı, iyi, kötü binbir 
roman mevzuu ile karşılaşıyoruz. Bunlar durup du
rurken muhayyeleyi zahmete koşmaya ne hacet var. 
işte bu roman onlardan biri. Roman değil.. Ha

yat, onun müşahedeleri .. O müşahede/erden birisi; 
bir tek gözyaşı! ... 

Güneş tekrar hayata 
doğarken .. 

Sabah. 
Gün ağarıyor. 
Kuş cıvıltıları ve bulutların 

ilÇtlışı. 
Genç kız, zorla kaldırabil

diği şiş kapaklar altındaki ö
lü, büzük buruşuk gözlerine 
son bir hız verdi, seslendi: 

1 

Anne, 
- Peki yavrucuğum .. 

di !. 
Şim-

Dedi. Gözlerinden yaş akı
ta akıta yürüdü, komodinin Ü· 

zerindeki bardağı aldı. 
Genç kızın gözleri yine ka

panmıştı. Yine ses ve nefesi ke 
silmişti. Yine o avuç içine sı
ğabilecek kadar ufalan vücut 
hareketsizdi. 

Abidin D•v•r Bey dostum•t 
ti, saati, cüzdanı bqkadır. Ya 
ni ağırlık vermemek, cep titir· 

kırk çift çorabı bir ıapkayı çok memek için sırf bu kıyafetler
gönnek tıklıktan haberi olma- le kullanılmak için yapılan in
mak demektir. ce, zarif ve bittabi pek pahalı 

Birkaç yıl evvel İngilterenin feylerdir. Ve böyle adamın en 
en tık adamı diye ııösterilen •fağı bir düzine Mölon ve (Si
genç bir İngiliz lordu için (Gar lendr) fapkası olmalıdl1'. 
drobun<la l 12 takım elbisesi Şık bir adam av davet-
vardır.) diyorlardı. lerine gider. Ava giden tık ada 

Yüz on iki takım elbiseai mm birkaç takım av elbisesi. 
olan bu tık adamın seksen çift Av şarkası, çizmesi ve av etY• 
te daima yeni çorabı varmıt· sı olmalıdır. 

Şu halde benim şık adama Şık bir adam yazı plajda ge 
kafi gördüğüm, kırk çift az ge- çirir. 
lecek! Yazı plajda geçiren şık bir 

Şık adam nasıl olur? adamın açık renk bir düzüne 
Bil' kere şunu anhyalım. kadar kostümden başka en aşa 
Bu (Şık adam) için ölçüyü ğı yarım düzine Maillot'su bir 

en yüksek bir kibar alemi ola- düzine deniz pijaması ve bir dü 
rak kabul edelim. Erkekler i- zine beyaz çorabı, plaj şapka
çin dünya şıklık merkezi ola- sı, üç dört tane Bornosu olur. 
rak (Londra) kabul edilmiştir. Şık bir adam seyahat eder. 

(Şık adam) diyince gözü- Seyahat eden şık bir ada-
müzün önüne Avrupai bir mın yarım düzine seyahat 
şık getiYelim. kostümü ve pardesüsü ve (ne

Bu adama kendi muhiti na- cessaire) denilen seyahata la-
sı! (Şık) diyebilir. zım eıya ile dolu birkaç (Va-

Bir kere bu adam çok zen- liıe) i olur. Bunların hele son 
gin olacak, sonra derin ve in-
ce bir zevk sahibi olacak. zamanlarda o kadar güzel ve 

Temiz giyinmek batkadır, pahalıları yapılmııtır ki, şık 
tık giyinmek başkadır. Her bir adam hiç bir zaman bunlar 
zevki olan temiz giyinebilir. dan müstağni kalamaz. Seya
F akat parası yoksa şık giyine- hat pijamaları, seyahat eşyası 
mez. fevkalade tık ve zariftir. Ve 

Binaenaleyh şimdi böyle seyahat edilen memleketin ikli 
hem parası, hem zevki olan bir 
tık adamla karşı l:arııya gele. mine göre değiıir. Pek te pa-
l. halı şeylerdir, un. 

Bu adamın ömrii çay davet Sonra şık bir adamın her 
!erinde, akıam yemeklerinde, gün üzerinde taşıdığı lüzumlu 
ailvarelerde, kabullerde, avda, etY• da giydiği elbiseye göre
teniste, golfte, plajda ve yarış dir. (Golf) oynamağa gider
larda geçer. 

Bir defa bütün bu muhtelif ken bilezikli saat, 'ezinti eana 
hayat parçalarında giyilecek anıda kordonlu saat, süvareler 
elbise başkadır. Elbise baıka· de yelek cebini şiıırmiyecek ka 
•dır dem.ek, çorabı, ayakkabısı, dar, adeta bizim eski mecidiye 
gömleği, gravatı, ıapkası hat- ler gibi ince saat taşır. Boyun 
ta tütün tabakası, saati, cüzda- bağma koyacağı • ğne, boyun 
m, mendili başkadır demektir. 

bağının rengine gere ufak fa
lzah edeyim: 

kat tık bir inci, bir zümrüt, bir 
• Şık bir adam (Golf) oynar. pırlanta olur. Bastonları mevsi 

Golf oynayan bir adamın 
golf elbisesi, golf çorabı, triko me kıyafete göre değişir, Gece 
gömleği, fanilesi, k~isi, vida- davetlerine behemehal başı al
la iskarpini, yünlü gravatı ve tın topuzlu bastonla, gezintile
gravatma göre mendili olur. re batı değirmi bastonla gider. 
Şık bir adam (Golf) yerine lü Şık bir adamın içi de dışı ka 
ks otomobille (Limozin) le gil- dar şık olur, 
mez. Spor otomobili ile gider. Böyle bir adam daima ipek-

Şık bir adam tenis oyner. 
Tenis oynayan şık adamın li çamatır giyer. (Crepe de 

en aşağı bir düzine beyaz ço- sante) nin ince ipekli takımla
rabı, 4 çift beyaz tenise iskar- n, İpek gömlekler, ipek yatak 
pinler. Bir düzine kolsuz tenis pijaması ve saire ... 
gönı.leği, üç dört tane tenis fa- Bugünkü yük~ek hayatın 
niliııı olur. gı·- ı· çok ağır şartları vardır. lnsa-

Şık bir adam yantlara nın evveli hesapsız bir para-
der. sı, sonra da o parayı geldiği-

y arışlara giden ~ık adamın ne pişman etmiyecek kadar in
birkaç takım açık renk bonju- ce bir zevki olma•• lazımdır. 
ru olur. Ona göre şapkası o· Ne çare ki hayat bazısına pa
lur. Ve bu kıyafete göre dür- ra veriyor. Bazısına zevk! .. 
bün, eldiven ve sairesi olur. İkisini birleştiren pek az. Bize 

Şık bir adam hemen her ak gelince yalnız böyle yazması 
şam bir yere davetlidir. düşüyor. 

Böyle bir adamın en aşağı Bu da az bedbahtlık değili 
bir düzine ( Smoking) i ve bir 
o kadar ftrakı olur. Bunlarr Burhan CAHIT 

lenen ıztırap küçücük beyin emi?. 
kabına sığmaz oldu. Ve ... Bu Bir an sonra; acı, yanık bir 
ıztırap, taıan ıztırap onu düşün tebessüm soğuyan yüzünde, 
dürdü: kavruk dudaklarında dağıldı 

- Ölecek mi?.. ve., göz kapakları tekrar indi!. 
, - Şimdi mi ölüyor?.. Anne, deliren anne, gazlı 

- latediği suyu içemeden bir paçavra gibi u:tırabm göm. 
mi ölecek?. leğini alevli derileri üzerine 

Kalbini, hislerini, damarla· giyinen anne, kızının ölüsü ü
rmı trrmıklıyan bir korku ve' zerine kapanan anne bu son 
dayanıksızlıkla hasta kızın, ve cümleyi .. Vedadı .. Vedat için 
remli kızm, bitik kızın, son ne- söylenenleri bilmedi, anlamadı, 
fesindeki kızın üzerine atıldı, sadece: 
haykırdı: - Kızım .. 

- Handan.. , Handan .. 
Handan.. Handan! .• 
Kızım .. Handan!. Rüya mı görüyorsun?. 
Ve .. Devam etti: Başını kaldırsana .• 
- Yavrum.. Annene baksana .. 
Suyunu içmiyecek misin?. ı Diye diye haykırdı, ağladı, 
Ne oldun Handan ?. ~ırpındı, ölüyü didikledi, bağır 
Neye sustun Handan?.. dı: 
Ve.. Genç kız tekrar anne- - Handan .. 

sine gözlerini açtığı zaman tek Handan! .. 
kelime aöyliyebildi: Ve.. yine bu anda, bir İs-

- Vedat... tanbul evinin pencerelerinden 
Ve .. nefesinin son cebri ile saz ve kadın nağmesi taııyor: 

ilave edebildi: Benim yarim şıktır şık.. 
- Aane mezara beni o gö- Ona oldum ben aşılc ı 

Hikaye 

Katil şarlo 
- Fransızcadan -

Ona sinemada i'aat gelmit
ti. Hoıuna gitmiıti ve bunu o 
na söyleyince, genç kız ııülüm 

ıedi. l 
Ve dost oldular. 
Genç kız uslu olduğunu ve 

izdivaç gününe, daha doğrusu 
gecesine kadar da uslu kalaca-

Buakşam: AS R 1 sinemada 
BÜYÜK MÜSAMERE OLARAK 

ÇÖL AŞKI 
Ender görü~ muazzam bir aık ve macera filmldlr. Fevkalade mlı1ılç 

olan bu filmin mevzuu sahrada cereyan etmektediT. 

j Mümessilleri: NOAH BEERY ve dilber OLIVE BORDEN 1 
Çölde muhteris geceler - Cebren kadın kaçırma ve hercümerç 

sahneleri- mücadeleler- dövüşmel<=r 111 2000 a.ra,p aüvariainin müessir 
gece devriyeleri. Perde aralarında fevkal§.de varyete programı . 

ğını söylüyordu. !-----•Bu halta: Bütün lstanbul halkr 

neı!~:ıt:~ı;r ~~~d. ~~lean~: 1 ELHAMRA sı·nem-as-ınd-g -
rer fikir sahibidirler. UU 

Delikanlı da •evlenmek için 1 

"hayır,. dememişti. Fakat bil' 
şey içini yiyordu. Evine gel
mesine müsaade ehniyen ve 
şehrin dış mahallelerinden bi
rinde oturduğunu söylüyen, ma 
zisini, halini bilmediği bu kız- ı 

FERİHA TEVFİK HANIM ile en mükemmel 
DARÜLBEDA Yl san'atıkarlarmı 

KA.ÇAKÇILAR 
la evlenmeli mi idi? 2 inci TÜRKÇE SÖZLÜ ve şario:lı filminde ail:k!§Iayacaıktır. 

Kız diyordu ki: ALATURKA MUSİKİ VE ŞARKILAR 
- Kapıcı var, ev sahibi Fiatlarda zammiyat yoktur. 

var, komşular var. Sizi görür- 1 • •••••••••••••il!! 
lerse neler demezler? Ben bu ıii İRTiHAL 
adamlann bana karşı fena bir 
fikir sahibi olmalanru iste-
mem. 1 

Nihayet delikanlı da ısrar 
etmemişti. Fakat asıl içini yi
yen bu değildi. Asıl içini yiyen 
Şarlo idi. ı 

Çünkü genç kız sözlerine 
şunu da ili ve etmitti: j 

- Sonra Şarlo da var. 
- Şarlo mu? Kim bu Şar-

lo? 
- Bu bir aile sırrıdır. Faz-

la ısrar etme, bir fey söyle- . 
mem. 

Bittabi delikanlı bu Şarlo 
hakkında bin türlü şeyler dütün 
dü. 

Kızın karde,i mi, akraba
sından biri mi? Sarhoş övey ba 
ba m~? Yıoksa işıkı mı? Kızı 
besliyen aşık .. 

Bir aralık genç kız: 

- Şarlo bana pahalıya mal 
oluyor, demiıti. 

Delikanlı sordu: 
- Çalıımıyor mu\ 
- Şarlo çalışacak ha! Sen 

deli misin? Bilakis ben çalışı
yorum, onu ben besliyorum. 
Her teyİne bakıyorum. 

Bu Şarlo ne fena ıeymit 
böyle! 

Bir aktam genç kız: 
- Eğer benimle evlenirse- ı 

niz, Şarloyu da kabul etmek 
lazım, dedi. 

- Peki amma, ben .. 

- Hiç fazla söz istemez. 
İtimadın var mı? Varsa ne ili, 
yoksa allaha 11marladık. 

Takip eden diğer günlerde 
genç kız Şarloclan hiç bahset
medi. Yalnız güneıli bir pazar 
günü: 

- Gözlerinden beni sevdiği 
ni anlıyorum, dedi, benimle ev 
leneceksin. Hem de Şarloyu 
sevdiğimi bildiğin halde .. 

Delikanlı yerinden sıçradıı 
- Nasıl nasıl? 
- Evlenecek misin, evlen-

miyecek misin? "Dur, anlata
yım,, deme. Bu sözlerle bir 
teY anlatılmaz. Ya evet, ya ha 
ya .. 

- Biliyorsun ki seni ıevi-

Zihnim karma karışık! .. 
Diyen tatlı, hoppa , krvrak, 

damarlara akan sesler biribiri
ne karışarak dudaktan dudağa 
tehvetin kızgın ve sarhot nağ 
melerini götürüyordu. 

. 
Bir barın platinde son el 

şakırtıları ile dönen hatlar ve 
dolaşan ayaklann kalabalığı i
çinde yalnız bir ses kulakla• 
dolduruyordu: 

- Tan-goo .. , 
Tan .. gooo ... 
Tang ... 0000 •• . . 
Bir evde ihtiyar baba başı

na topladığı çocuklanna kah
vealtı ettiriyordu. 

Bir lohıa kadın hayata ye
ni bir neş' e veya ıztrrap çocu. 
ğu getirmek için bin bir sancı
nın feryadını koparıyordu. 

. 
Bir burjuva ikinci 

uykusuna dalmak için 
yordu! 

üçüncil 
gerini· 

Rlr .. h ... 

ART1ST1K 
sinemasında 

Bugün, yarın matine ve suva· 
relerinde ve oumartıesi yalnız ma 
tinoleroe fevkalade tak.dir edilen 

V1CTOR1A 
VE H O SAR 1 

open:ti devam edecektir. 
Mümessilleri: ıv AN PETRO-
VİTCH - GRETL THEİMER 

ve ERNST VEREBES 
Yarın saat 10,30 mat!İnesinin u-ı 
mum! dühuliyesi 25 louruştur. 

ZA Y1 - Galata İthalat Gümrüğün

den alını§ olduğum Telefon Şirlc.,

tine alt 23135 numero.lu ve 

26-12-1931 tarihli beyannameye ait 

16 kuruşluk ve 77386 nunıe.rolu ve 

23-1-1932 taTihll iw.t makpu:runu 
kazaen zayi eylediğimdeıı yenisini 

alacağundan eskiaicin hülanü olma

dığı ilan olunur. Ziya Hilmi 17. 

Merhum Kaymakam Münşi Bey 
keTime.si ve Binbaşı Muhtar Bey 
zevcesi; Ga.Jatasaray Lisesi talebe
lerinden Natık Muhtar B. in ve E
renköy Kız lieesi talebeluinden Ni
met Muhtar H. m valdele.ri Ne<ıika 
H. tedavi edilmekte olduğu Ha.seki 
hastahanesinde vefat etmiş ve Mer
kıcz Efendideki aile kabriatanrna 
defnedilmi§tİT. 

Ailesine beyanı taziyet e<leriz. 

1RT1HAL 
Tücurdan merhum Hasan Fer

hat Re.coviç Beyin refikaları Ha
nım mi.\ptelil oLdukları hastalık.dan 

tifayap olamayarak dün saat Jl,45 
de irtihali dari beka eylemiştir. Na
fi mağfiretlcri bugün saat 1 l,30 da 
Cerrahpaşadaki ikametgahlarından 

kaldırılarak Cenaze namazı Fatih 
Camii şerifinde badeleda Edirneka
pıdaki rna~resine defnedilecek
tir, Cenabı Hak keclerdide evJatla
Tına sabrı cemil ihsan buyunıun. 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
A.N A.I:>C>L lJ 

SİGORTA S1RKETİ 
T~Şkilatı tamamen Türktür Müessisi İş Bankasıdır 

Telgcaf: ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 İmtiyaz 

yorum, 
- O halde eYet, demek. 
- Peki amma, ya Şarlo?. 
- Allah, Allah .. Şarlo be-

nim eski dostumdur. Bir katil 
dir. Onu saklıyorum. Şarloyu 
da kabul etmek lazım .. 

Zavallı işık o kadar itıktı 
ki, hatta Şarloyu, katil ve kı
zın "eaki dostu., Şarloyu sak
lamağı kabul etti. 

Ve evlendiler •. 
Delikanlı, ancak düğün ge

cesinin sabahı Şarloyu tadıdı. 
Gen~ kız sabah yataktan kal
kar kalkmaz Şarloyu aramağa 
gitmitti. Az sonra elinde bir 
kafesle içeriye girdi. Kafeste 
bir kut, müstehzi gözleYle sa-

suna geç kalmamak için hazır
lanıyordu! .. 

Bir anne öksüz çocuklarının 
o günkü nafakalarını dütünü
yordu. . . . 

Mektep çocuktan hızlı hızlı 
giyiniyorlardı! 

. 
Bir kadın itıkının koynun

da aab•hı kovalıyordu! .. 
. 

Ve.. Yine bu anda fabrika
ların ilk düdükleri çalıyordu: 

- lı batı! .. 
ikinci düdükler haber verı

yordu: 
- Saat altı buçuk! .• 
Bu an ve ... Bu saat dünya 

mihnetini omuzlarına yükle
nen bütün insanların, emekçi 
insanların iş gömleğini sırtla· 
rma geçirdikleri; hayatın zoru 
na tekrar gözlerini açtıkları sa 
attir! .. 

ğa ıola bakıyor ve sıçrayıp du 
ruyordu. 

Genç kadın: 

lıte Şarlo ! dedi, katil Şar
lol Bir eti daha vardı. Onu öl 
dürdü. Bu cinayetini hiç affet
miyeceğim. 

Şarlo sanki cevap verıyor
mut gibi öttü. 

Kocası : 
- Ah sen, dedi, bana ne a

zaplar çektirdin. Şunu daha ev 
ve! söylesen ne olurdu? 

- Söyliyemezdim .. 
- Söylesen, söylemesen de 

anlıyorum ki, seni çok sevece
ğim. Çünkü sen cidden saf 
bir kızsın .. 

hareketin kaynağıdır. 
Güneşin hayata, hayatrn gü 

neıe göz açtığı saatlerde dün
yanın her tınafında yer yüzü 
hep bu oldu ve güneı o tezatla 
ra doğdu! .. 

Roman 
A•rlma ct1zO:•r İ•tenigor .. 

Yine bu sabahlardan biri. 
İstanbul Ağır ceza mahke-

mesi dop dolu 
Merak, 

Heyecan, 
Al ika •• 
İnsan kalpleri üzerinde elek 

triklerıen bulutlar gibi hızlanıp 
geriliyorlar. 

Müddeiumumi son sözünü 
söyledi: 

- Katil cinayetini bilerek, 
düşünerek yapmıştır. Ölüm 
cezası istiyorum! .. 

Öldürülen kadının, Naran 
Hanımefe.ndinin avukatı da u
zun uzun söyledi ve .. o da: 

- idam .... 
- Anne, su .• 

Annenin ağlaması çoğaldı 
. ve kafa tasının içinde timşek- türdü, toprağa da o koysun Bu ask ile oluvor Ç9 ........ _ .... 

Ve .. bu anda bir ev.. Bir a· 
partıman .. Bir tramvay.. Bir 
şehir parçası .. Bir aile .. Bir bar. 

7L-



- Viana maçı Büyük günün arifesindeyiz ... Dünya atletizm ufuklarında.c 
••••••• 1 

.. ·····---
Maç çok heyecanlı olmuş ve çok ~u maç h~r s~ne~i . gibi heyecanla bekleniyor 

800, 1500, 3000, 5000 metreleri kimlerin 
kazanması muhtemel? 

Sekiz ıubat. .. Spor tarıhınde bu- Kulupferın bugu" nkü vazı'yeti'ru' mü lamı geren cu .. .. d • 

zevkli ta~ip edilmiştir 
kı bizde oldufu cibi- Rakipleri y.I 
ruz bu oyuna kartı durmakla kalı
yorlar ve oyun ıür'atini onlar da ar~ 
tırıyorlardı, ilk yirmi dakikada 1 
Fransız oyuncularının bütün kabili
yetlerini göıtermelerine müsaade e- "' 
den Vianalalar oyunun cereyanını 

değiıtirerek faikiyeti ellerine aldık
tan sonra vaziyet baıkalaıtı. Fran· 
&iZ müdaEaaııru bütün cesaretine ve 
hüsnü niyetine rağmen Avusturya 
akınlarının hepsini durduramayaca 
ğını anladıklan dakikadan itibaren 
akınlarını sıklaıtırdılar ve Fransız 
müdafaasını ıişirmeğe çalııtılar. 

• . • ,. ma gunu oyna ıgı za. 
yük bir sahife ıtı:al edecek gün.... talea etmek faidede,. uzak olmaz ka- kal ·ı · .. .. .. 

cak? H 
· ·ı Gala · man ecı erı uçuncu takımın kale 

Ne ola angm tasaray naatindeyiz. . . • • 
mı? Fenerbahçe mi?... cısı ve mektepten bır çocuktu. 

i takınıın da en iM~.,,ar lakıi ~n 
ey; uzuvlarr olan Blum ve 

Bunyıın karşr karşcya 

~ Pans - Viana maçı bu hafta 
'iti 't ti s e Buffalo stadında 25000 se. 
"Ci Önünde oynanmıştır. 

taı·llıı maçın netice.ide Paris'lileri 
i.~ıı olarak taıavvur etmek zaten 

lltıı olmaz. 

Çiinkü Vasati A vruparun en kuv 
•ti' 1 talunılanndan biri olan Viana 
'nı:n Avrupa'nın va&at takmıla 
·~d·- b' . ak .. ~ "'1 ıri olan Parıa t munm °"' 
%de mağlup olma•• iml<inaız ol· 
· a beraber oldukça fevkalide 
i__.teydir. Netekim bu maçta bu 
"llııizin doğru olduğunu ortaya 
•:n.ııı, oldu. 

BugÜn bütün lstanbulun ve hat- Son cereyan eden hadisat malum. 
<& Türkiyenin ıpor meraldılan ı,.. Bu iki kuvvetli teşekkülün mıntaka 

nın lik ve ıilt maçlarından çekilmesi 

Bunun neticesi tabiiyesi olarak sol 
içleri Scholl Franıız müdafilerinden 
Finot'yu atlatarak topu Fransız ~
Jecisi Chaisaz'ın bütün gayretine 
rağmen ağlara soktu. Maamafih bu 
gol olurken Fransız Bunyan sert bir 
çıkıt yaptığı için AvuGturyalı Raİ· ' 
ner sakatlanarak sahadan çıktı. 

Avuıturya'lılar bu devrede bir 
ırol daha atabilmek için çok çalıttı· 
lar fakat muvaffak olamadılar. 

ikinci devre baıladığı zaman Vi 
analılar oyunu inhisarlarına almıt 
bir tarzda oynamağa ba§ladılar. A
kınlar biribirini yıldırım ıiir'atile ta
kip ediyorlardı. ikinci devreni.? ilk 
on dakikasında sol açık Vogel uç sa 
yı kaydetti. Vianalılar artık c.Iibiya 
ti perçinlemitlerdi. Paris'liler mağ-1 
lup ve kırdmı bir halde mukabele 1 
etmege çalıııyorlar fakat silindir gi • 
bi gelen ve ezen Viana akınlarına. ; r 

mukabele edemiyorlardı. 
Fenerbahç<!! lcaptanr Zeki 

Ara sıra kaçamak olarak ve ta
nıamile tahô Franllz akınları oluyor 
Ada Viana kalesinin dalıra kıranı 
olan Blum durduruyordu. 

sualleri kendi kendilerine yabut ta 
biribirlerine soruyorlar. Acaba ne o

lacak? 

Bu arada Fransızlar nasılsa bir 
tek teref sayılarını kaydedebildiler. 
Maanıafi bu eol derhal iade edildi 
ve maç 5 - 1 olarak Vianalılnrın 
lehine bitti. 

Nasıl oynad ıklarına gelince: 

Geçen senenin bahanndan beri 
hiç maç yapmamıı olan bu iki takım 
bayramın ilk eünü yani sekiz ıubat· 
ta çarpıf8caklar. 

ne kadar bu liki sarstı ise onun yan 
11 kadar bu kulüpler sarsıldı. 

Eğer lik maçları geçen ıene oldu 
ev gibi timdi devam etseydi bu söy 
!enen sözler büsbütün baıka olacak· 
h. Çünkü o zaman her iki takım da 
lam antreneman üzerinde olacak, ve 
tam kabiliyetleri ile çarpışacaklardı. 
Halbuki bugün vaziyet öyle değildir. 
Bugün Galatasaraya nisbeten F ene
rin bir derece formu yüksektir. Çün
kü Kadıköyünde kendi sahalarında 
ikinci derecede muhtelif kulüplerle 
Fenerliler antrenemanlarına devam 
ettiler. Halbuki Galatasaraylılar bu 
koca futbol mevsiminde sıkı olarak 
iki karıılaıma yaptılar o da muhte
lit halinde ••• 

, ::!' Bu iddiıunl%l yumurta kapıya 
iıeldikten ıonra yaptıklan maçlar da 
.... ediyor. Fenerbabçe (B) takı· 
1 _ 11' birinci devrede dört tane yi
yeı, tıir Galatasaray müdafaaurun, 
ltalyanlara 14tane atan birFenerbah 
çe forvet hattının karııaında ne ka
c!ae- ~m."" dayanabilecefi sual olun 
IA yendır. Fener forvetleri bugün 
form itibarile en iyi vaziyettedirler. 
Galat~aaraylılarsa hiç böyle değildir. 
Fenerın 14 tane attıiı ltalranlara 

Bekler; Bürhan gene mutat veç

hile fazln afırdı. 

Fenerbahçe.ıin İse Bürbanın kar 
şısına dü§en forları hemen hemen 

en seri forlardandır. Binaenaleyh 

Bürhan bunları çok zorlukla tutacak 
demektir. Müdafaada Nihat, Suphi 

en can alacak noktalan işgal eder. 

Nihat bugün de nntrcnmanıızdır. 

Nihadın karşısında Muzaffer, Zeki 

Fikret oynayacaktır. Nihat santrhaf 

olmak dolay,.ile bu üç oyuncuyu 

tutmak m~cburiyetindeılir. Halbuki 

Zekiden başka cli.ıer iki içler genç 

ve çok seridiı-Ier Nihat ancak bunla 

rın ikisini tutmağa çalı şsa bile gene 

kaı·ıısında Zeki açık ta kalacak ve ko 

!aylıkla hareketlerini tanzim edebile 

cek. Eğer Nihat z~kiyi tuba Mu

zaffer ve Fikret serbeset kalacaklar 

ki bu şık birincisinden daha tehlike 

lidir. Eğer Galatasaray (W) siste. 

mini kullanarak içlerini geriye çek

ıe, o zaman müdafaa hattı bir dere
ceye kadar kuvYctlenecek. Halbuki 

bu tarz da Galatasaray forvet hattı

nın hücum kabiliyetini ekıiltecektir. 

Çünkü santrfor oynaması muhtemel 

bulunan Necdet yanında İç bulama

yınca oyunu ÇAiıma dökecek ve büs

bütün hücum kabiliyetini sıfıra İndi 

recek. Zaten Necdetin kahahatlerin

den en büyüğü fazla çalım yapması 

ve topun mutlaka kendiıi tarafın

dan kaleye gönderilmesini iıtemeıi

dir. Sağ ve sol içler ki ağlebi ihtimal 

Latif ve Cclô.J Şefik olacak - bunla

rın geriye ne dereceye kadar yar

dmı edebilecclr.leri cayi sualdir. Ma-
amafih asıl f'kr' · · 1 ımızı macı 

1 
l'ranaız'lar bu üstadların kartı

i~da !•refli bir netice alabilmek İ
i~ lıiitiin bedeni kudretlerini ve ka 
1 ·~•ilerini gösterdikleri halde ma

~ netice böyle olmadı ve Paria 
ld ı 5 - 1 Vianalılara mağlup 
''lı~· ll~na da sebep rakiplerinin 
, 

01 
•lenııden (Claue) itibarile fark 

1~ ~ıı ve ikinci devrede de Fra.ı-

Viana takanı hatlarında kaptan
ları Blum olduğu halde hepsi hirı
ka idi. Bilhasaa ıantrahaflarının gö
rüt ve paa veritleri tasavvurun çok 
fevkinde idi. Hoffman'ın oynu Avru 
pa'da hiç bir santrahafın oyunu ile 
kabili mukayese değil idi. F orlarıru 
beıleyişini göm1ek İnsanı gaıyedi .. 
yordu. 

Bu kartılaımadan evvel bu iki 
kulübün son ıeneler zarfında yap
tıkları oyunlan hatırlamak faideden 
uzak değildir, 

1929 - 1930 - 1931 seneleri için
de bu iki takım beş defa kartılaıtı. 

ıeyrettikten sonraya bır~kmak da~a 
doğru bir hare'••! olur. Çünkü yuka 

rıda da söylediJiın gibi şiındidcn I JJ 

söylense bo~tur. Bu takını!ar1n ın '.1~ 

Gelecek haftalarda yazacağrmız Gülle atma rekortmenlerinden 
biri antreneman esnasında. 

1aknntnın yorulmuı olmasıdır. 
,/!ıı §erait dahilinde 6 - 1 neti

!> llJı~I olmaktan uzaklaıır. 
k ~~s ~unırun oyunu ve sür'ati 

dakıka da çok iyi idi - Tıp-

franoız'lara gelince: Onlarda eHe 
rinden geleni yapmaktan geri dur
madılar· fakat rakiplerinin bu oyu
nuna &yanmaları imkinuzdı. 

~ I • - Paris maçından bir a11. Vianalılar ilk gollerini atıyor ar 

Carnera, Bouquillon 'u dövdü 

Uk maçta Galatasaray 3-1 maf
lıip oldu, ikinci maçta ırene Galatasa 
ray 2 - 3 mağlup oldu, üçüncü maç
ta 1 - 1 berabere kaldılar, devri.i 
maçta gene bu beraberlik, ayni sa
yılarla elde edildi ve nihayet son çar 
pıfmafarında Galatasaray eene 2 - o 
mağlup oldu. 

Demek ki üç ıene içinde oynanan 
be§ oyunun hiç biriıi, Galatasaraym 
galibiyeti ile bitmcmif, üçünde bu 
takun mağlup olmuı ve ikisinde de 
berabeı·e kalmııtır. 

Bu neticelere ıröre Fenerbahçe 
bu aon senelerde ezeli rakibi ile oy
nadığ-ı oyunlarda ona faik olduğu. 
nu göıtermiıtir. 

Ancak furasını da dütünmek la. 
zımdır ki bir takrmın difer takıma 
faikiyeti yaptığı maçlarda aldığı ne
ticelerle ölçülür Yalnız bu kaziye 
Galata.aray - Fener bahçe için değil . 
dir. 

Çok zaman Fenerin fevkalade ça 
hımış olduğu zamanlarda Galatasa
raya yenilmit olduğunu gördük. Ay 
ni ile bu vaziyet Galataıaray için de 

vakidir. 
Binaenaleyh; bu son maç ne ola. 

cak diye bir tahmin yapmak bizim 
olduğu gibi kimseni~ aklına gelntez. 
Çünkü herkes bili .. ki bu maçlar tah 
mine sığınaz. 

YPhUL biz bir tahmin dey.il, 

Galatasaray forları ancak iki tane a
tabildiler. 

Müdafaa hatlanna celince Fene
rin-~afı ~eıat bugün yaltuz Fenerin 
deg'.I• Mılli takımın en iyi hafıdır. 
Genye kalan Rasim, Cevat Sadi d .. f • e 
en .. ıyı ormlarındadır. Galatasaray 1 

mudafaa hattı iıe baıta Nihat olmak 
Üzere pek iyi değildir. 

. ~ek bat tında Fener Galatasaraya 
nmıeten zayıftır. Kaleciler apğı _ 
karı birihirlerine faik deiildirr..:. 
~on oynanan oyu'.:lnrdan anlatıldığı 
uzere Fener taknnı ıu oyunculardan 
terekküp etmesi ihtimal dkhılinde
dir. 

Natık, Cevat, Ziya, Hadi, Refik 
Rasim, R"§at, Sadi, Niyazi, Muzaf'. 
fer, Zeki, Fikret, Şaban, Lutfi. 

Galatasaray ise: 

Ulviı Avni, Bürhan, Mithat, Va

h_i, Suphi, Nihat, Kemal Faruki, Ce
lal, Kemal Şefik, Necdet, Rcbii Lft. 
tif. • 

Her iki talwnın elindeki eleman 
lar yukanya iıimlet·ini yazdığımız 
oyunculardan ibarettir. Takun nasıl 
teşkil edilecek? Bunu he .. iki kulü
bün idarecilerinden ve lcaptanların

dan b:ı-?ka -kimsenin bil rnesine ihti
mal yoktur. Takıınbı· herhalde bu 
zikrettiğimiz oyunculardan leı·ek . , 

küp edecektir. Bu oyuncaların ayrı 

nyrı forınlarını tetkik etmek için 
§Öyle dü.tünebiliriz. Galatasaray ta- 1 

n tahmin .. ~aimllz. 

I 

. 1 
800 metre yarışlaı·ın en zoru ol

•, ""• - 'l>i yıldızlarının da pek az ol 
~ r J;oşud ı :r. 

O<. e bakıh•ak olursa dömi fina 
ta "" final kalabilecek bir atlet 
ldltleı görü'c-. Ancak bunlardan 

, kftf neainin finalde bir ıey yapa
• uı.. .i, cayı sualdir. 

1- ıerikalılann 800 takımı olduk 
ca • ıludur. Çünkü Ben Eaıtman 
Ed a Genung ve Dale Lettı yeni 
dU.. anın en iyi ve en ıeçme 800 cü 
lcr' ;r. 

ıncak ıunu da ıröz önünde bu
f;ıJı aarmak lazımdır ki bu atlerlerle 
pı •§Bcak olan AVl'upalılar'da ya
lıa a atılabilecek ıribi değildir. 

Eski dünyada bunlara kartı koya 
lıi ocek --l>aıta Ru11el Chıunpan ol
• ğu hald- Dawid Cobbs ve Mar 
ti ı var. Bunlardan batka Arval da 
' .rdır. Avrupa Amerikanın müselle-

nc kartı belki lnıriJtere §Blllpİyonu 
lampıon'u ltalya fampİyonu Tav• 
•ariyıda koyabilir. Bunlardan batka 
ıalnız ve yalnız bu mesafeye çalı§BD 
>C atletlerin pek iÜzel tanıdıldan 
Finlandiyalı Larva'da var.Avrupada 
~iman ~o!'to~ P eltzer ve Barli, ve 
ıl:ı Martin lerıde bunlara ilave etmek 
bıraz mübalağalı olabilir. Bunlardan 
bat'? Keller, lnıriliz Towend, Nor-

1 veçlı Y ohanes Kanadalı Alexe Wil-

l son ve Phil Edward ile doktor Pel
ı tzer, Barsi ve çifte Martin'lerden 

fazla muvaffak olabilirler. 

1500 METREYE GELiNCE: 

merika' da oldukç .. laymetll raklpl• 
le çarpı§Bcaktır. 

3000 METREYE GELiNCE: 

Bu mesafe üzerinde kotucu pe\., 
azdır. Çünkü dünya atletizmlnılt 
bu ıubeye ehemmiyat veren atletler 
azalmııtır.Onun için b&yla dan,...... 
alB.kadar oldufu l.ir m<;.alıalracla 
kimlerin gİrecefini ve kazanmak iı.. 
timalleri oldufunu yazma! pek m.n:. 
küldilr. "" 

Maamafih en fazla ıröze çarpu 
ve alda ırelen lnıriliz Even•on ve Fla 
landiy.Iı Loukofa'dır. Bunlar baki. 
kalen bu mesafenin mütehaıııırdlf' 
denebilir. 

Amerika'da bu meıafe için Mac 
Cluskey'den batka1ını göremiy<>
ruz. 

6000 METREYE GELiNCE: ' 

Bu ?'~aafede hiç fÜpheıiz dünya
"!n en ıyı koıuculanndan olan lskaa 
dınavyalı Pave Nurmi tarafından ka 
zanılacaktır. 

Çü.nlrii Amerika bu adama karff 
koy.abılecek ve batta onunla tam ma 
naaıle yarııabilecek bir tek atlete 
malik değildir. Buna rağmen Ler
mond'ıda zikredebiliriz. Bu ko,uaı 
da bu mesafeyi 14'50 de alabilir. 

Bunlar hariç olmak üzere Finlan 
diyalı Lehinten, lıo - Hofla, Virat
'!en ve Polonyalı Kuıocinıky lngi. 
l~z Evennaon, Winfield, Alman Sy
nnc Fransız genç tampiyonu Rocb 
•rd •e bilhassa 1 nriliz Cornes var. 
dır. 

Bunl~ ~n~ ~-ı;ndi aralannda bu 
mesafenın ikincılıgıni üçüncülü;! .. ·· 
paylatabileceklerdir. ~unu 

Gelecek hafta 1 O 000 M t 
110 

- . 
1 

' , . ara on.. 
manıa ı 400 manialı k ul 

yazacağız. oş annı 

Kadıköydeki 
maçlar 

Bu cuma Kadıköyünde ırünün en 
heyecanlı maçları olacaktır. Buırün 
de Kadıköyünde muhtelif kulüplw 
tam beı maç yapacaktır ki bu da bir 
cuma günü için oldukça enteresan 
olacaktır. Maçların en mühiroleri 
Fenerbahçe ile Moda ve Fener (BJ 
takımı ile Kasımpaşa birinci takımı 
arasında olacak maçtu. Fener (B) 
~knnı geçen cuma günü çok gÜzel 
hır oyun oynamııtır. Bu haftaki ra
kibi de gençlerin içinde en muvaffAk 
lnk.Jmlardan biri olan Y.c..~ımpqa ku 
l~bünün o1?"'8-'' n!aca. l;a~ka bir Ç"t-
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Balkan 
Konferansı 

(B•fl 1 inci sahil~) 
kat 20 - 30 seneden beri birçok mu
harrirler Yunanistan'da mevcut ılav 
ekalliyetinin bulgar~ konuJ&n Yu
nanldar olduğunu aöylemelrtedirler. 
Bu mesele bugün isin balledileme
mekle beraber atide evvela Yunanlı 
)ar sonra da Yuııoalavlarla anlata· 
bil~ceğimizi ümit ederiz . .ımlat~ak 
buıuaunda mevcut olan mevanıe 
rağmen Balkan bükiimetleri ara11n· 
da müşterek menfaatların muhafaza
" ve bilhaua milli mahıuli.tımızm 
revacını temin için ayni iktuadi ıi
yaaet takip edilecek ve Ballranlarda 
gümrük ittihadına mümasil bir iti
laf vücude getirilecek oluna hem 
bütün cihanı aano..ı aılontılardan 
kurtulmuş, hem de ekalliyetler meae 
lesinin hallini teıbil etnllf oluruz, 
hatti bu mesele o zaman kendilijin
den de balledilmit olur. 

- Balkan misakı rojeai müzakere 
edilirken serdettijiniz ibtirui kayıt 
nedir? 

- Biz her ,eyden enet ekalliyet 
lerin himayesini iıtediğimizden ser
dettiğimiz ihtirazi kaytla ekalliyette 
rin himayesi metdesinin BıJkan mi~ 
sakı ile mutevaziyen yürümesi la
zım ııeldiğini ve Balkan devletleri 
arasında ademi tecavüz ve telifi be
yn muahedeleri aktetmekle beraber 
ekalliyetlerin hukukuna dair olan 
muahedelerin ayni zamanda tatbiki
ni iıtedik. 

Balkan birliği 
M. Sakazoff bundan sonra Balkan 

Birliği fikrine temaı ederek demiı
tir ki: 

- Yugoslavya ve Romanya siya
seten Küçük 1 tilafa, iktısaden da 
Merkezi Avrupa'ya merbutturlar, 
buna mukabil, Türkiye, Yunanistan 
ve Bulgaristan siyueten •e iktiaa
den yekdiğerine, onlardan daha zi. 
yade bajlıdırlar. Bu noktai nazar
dan ben Balkan Birliği fikrini ilerile 
yeceiine kaniim. Türkiye öteden 
beri Balkan Birliğinde mühim bir 
rol oynamaktadır. Türle murabhaa
lannın ihti18flı meselelerin baDinde 
gösterdikleri büyijk alaka ve meha
not bunu İıpat etmektedir. Türkiye 
istikbalde de Balkan Birliğinin iktı
aadi, ıiyaai ve coğrafi noktai nazar. 
dan merkezi olacaktır. 

Türkiye' de vaziyet bundan 20 
sene evvelkinin ayni deiildir. Bu
günkü Türkiye, büsbütün yeni ırib
niyetlcre iıtinat eden ve Balkanlar
da mühim bir mevkü olan yeni bir 
bükjrnettir. 

Kon•ey meaaiıine hitam verirken 
Türkiye'yi memnuniyetle terkediyo
nız. Bi.~e kar;ı gösterilen miaafirper 
vcrlikten dolayı Türk hi.ikümetine 
ve muralıhaalanna pek ziyade min
nettarız. 

Ba1kRn Birligi fikrinin takviyesi
ne hizmet etmiş olan Türk matbua
tına da bilhaua tefekkür etmek lr.
tcri'1J. Türk matbuatı Balkan millet 
lcri arasında miinasebatın iyiletme
•İnc pek ziyade hizmet etmİflerdir." 

Sanayi birliği 
(Bap 1 inci sahifede) 

Geçen senenin idare heyeti ra
pcıu okunduktan ve heaabat 
rapcru tetkik edildikten sonra 
Umumi katip Nazmi Nuri Bey 
erbabı ıanayi arasında beş ıe
ne bulunduğunu, çok yorgun ol 
duğunu, vazifesinden affedilme 
sini istedi. Eu talep umumi bir 
ır.ümanaatla kartılandı ve Naz 
mi Nuri Beye erbabı sanayie 
vaki büyük hizmetlerinden do
layı tetekkür edildi. Bundan 
so.-ra aidat meselesi mevzuu 
bal- ~-:dildi. Bazı fabrikalara iki 
lira olan aidat fazla geldiğin
den bu fabrikaların aidatının 
bit liraya indirilmesine, buna 
mukabil diğer fabrikaların ai
datının üçer liraya çıkanlması
na karar verildi. Sanayi ihtisaı 
encümenlerinin aza adedi beı· 
ten üçe, on birden yediye indi
rildikte;ı ıonra, heyeti idarenin 
iki sen .. de b'r intihabı kararlaş 
brıldı. Bundan sonra zcvah ili 
yeye ve bu meyanda iıtikbalde 
hüı ük bir sanayi şehri olmağa 
namzet görülen İstanbulun vali 
aine de telgrafla beyanı tazimat 
e<li'mesine karar verildi. lstan• 
bul mcb'usu Vasıf Bey bu ıene 
MiJlf't meclisinc'c sanayie ait 
bir çok kanun 15.yih'lları bulun 
duğt•f" u, fabrikatörlerin bu hu
susta hazırlıkları olup olma<l1ğı 
nı 'ordu. Ilu iJ için ıanayi en
cürncnkı·inin çalışmasına karar 
verildi. 

Ilımdan sonra heyeti idare 
İn! ;habı yapıldı ve ıu zevatın 
seç;IJ;ği anlaıılclı: Riyasete 
Bozyü!< ke•·este fa rika'an ır.ü
düıii B'lecik meb'usu İbrahim 
Ecy, ikirci reisli(;e dEbagat fab 
rikatörii Kara Mustafa zade 
Ahmet Bey, l'rnumi {afpliğe 
Nazmi Nuri Bey Ye azalık!ara 
Muz·,ffer, Bicr.a, Atif, Reut ve 
F ...... 

MlLLlYET PERŞEMBE 4 ŞUB.AT l1JJ2 

§c§lltııü'ff~cdl~n G~~~lfil V©l~oO©ılF Cenevre konferansın 
Fakir çocuklar 

(Bap J inci sıbifede) 
bu ıene bayram münasebetile Hiına
yei Etfal hesabına 8'>, fıkaraperver 
cemiyeti hesabına 250 ki cem'an 330 
çocuk sevindirilmiş olacaktır. . . 

Topkapı Fıkaraperver eemıyetı, 
hakiki fakirleri seçmekte çok itinalı 
davranmaktadır. Maamafih itinaya 
rağmen bazı açıkgözler, fakir olma
dıkları halde mahalle muhtarların
dan ilmühaber alarak tevziattan iıti 
fade etmek iıtemifierdir. FıkarapeT
ver cemiyeti, birkaç mahalle muhta
nnın kendi akrabasını fakir diye 
ıöıterdilderini ve fakir olmayanla
ra da para mukabilinde ilmühaber 
verdiklerini tesbit etrniıtir. 

Geçenlerde, tuhaf bir sahtekarlık 
Uha kqfeclilmiıtir. 

Fıkaraperver cemiyeti reisi Dr. 
Calip Hakkı Beye, bayır sahiplerin
den biri: 

- Bana müesaesenizin himayeıi 
altındaki fakirlerden on çocuk gön
derin! Kendilerini ıiydireceiim ! di
yor. 

Galip Hakkı Bey de hakikaten 
muhtaç vaziyette olan çocuklardan 
birer ikiter buldurdup bayır sahibi
ne ıönderiyor. Bu bayır aabibi de 
ıönderilen çocukları giydirip kuta· 
tıp ceplerine harçlıklarını da koy
duktan sonra iade ediyor. Giydiri
len çocuklardan biri mahallede arka 
clatlarma iıi açıyor. 

Kulaiı deliklerden iki kadın ya
nma ikişer çocuk alarak muhtardan 
aldıkları ilmühaberlerle hayır sahi
bine müracaııt ediyorlar. Bu zat ta 
ilmühaberlerde Dr. Galip Hakkı Be
yin İmzası olup olmadığına bakma
dan bu çocuklan tepeden tırnağa 
giydiriyor. Asıl tuhafı, ayni kadın
lann hayir sahibini bu ıuretle dolan 
dırdıktan sonra mahalle muhtarın
dan ikinci bir ilmühaber almıılan
dıı·. Bu dolandmcı kadınları cemiyet 
Zl\bıtaya tealim etmek üzere aratmıt 
sa da bulduramamıştır. 

F ı karaperv ar cemiyetine birçok 
bayır ıahipleri tanıfından teberru· 
ter vuku bulmalııtaclır. 

Cemiyet, ayrıca 150 çocuğa ha
zır elbi.e ve ayakkabı tevzi edecek
tir. Tevziat, 11rifeye teaadiif eden ö
nümüzdeki pazar günü yapılacak-
tır. 

Egiipte 
Diğer taraftan Eyip fıkaraperver 

cemiyeti de bu aene 103 kız ve 102 
erkek çocukla 8 kadına bazrr elbise 
ve 8 kadına elbioelik kumaı daiıt
mıştır. Eyip Fıkaraperverine Fesha
ne fabrika11 Ye daha bazı zenginler 
de fili yarc!unlarda bulunmalctadrr
lar. 

Bey kozda 
Beykoz fıkaraperveri de bu sene 

bayram münaoebetile 100 küsur fa
kir çocuf,a elbise ve ayakkabı tevzi 
edecelctir • -----
Sofyada da 
Dinlendi 

(Başı 1 inci sahifede 
ruyu duymak kfifi idi. 

On binlerce insanın avak St!~in~ 
den, te~llüsünden ve ıiksürükle
rinden hasıl olan bu uğultu dini a
yinin lstanbul halkı arasında hasıl 
ettiği derin alakayı yüzlerce ve 
yüzlerce kilometre uzaktakilere bl
Je anlatmağa kati idi. Gözümüzü ka 
payınra kendimizi Ayasofyada ken 
di balkımızrn arasrnda farzetmck 
griç değildi. Birkaç dakilu kadar ce 
maatin büyük mabede doluşundan 
basıl olan ve büyük nehirlerin alu
şmı andıran ses/•ri dinledikten son 
ra birden bire türkçc tekbir getiren 
hafızlarımızm gayet vazıh olarak 
duyduğumuz harrkıılade seslerUe 
derin ve ruhani bir vect içinde kal
dık. 

Günlerden b<>ri gazetelerden ha
ber aldığımız ıürlcçe kuranı ilk de
fa olarak işitmeğe başlıyorduk. Şim 
diye kadar manasım anlarnıyarak 
dinlediğimiz suretlerin ne demek is 
t~lı:lerini anlaymca balkın tehalü
kündeki s.ıebep ve nıinayı da anla
mı~ olayorduk. O kadar ld, odada 
bulunan bazı kadınlarla Bulgaris
ta11Jı mlJslilmaırların gözleri yaşarı
yor ve bunlar derin bir vect içinde 
adeta kendilerinden K•fmi> bı:ılunu 
yordu. Dinleyenlerden bir kısmı 
H3frz Ahmet, Hafız Burhancttin, 
Hafız Rrza .,fendileri seslerinden 
umır gibi oluvorlardı. Bunlardan 
bilha•sa Hafı; Burhanettin efendi
nin sesi radyonun içinde büyük bir 
vuzuh ile 'rnlayordu. 

Aayasofyadalti cemaatin, sayısız 
kııhbeler içinden Bks.!de ede ta biz
lere kadar gelen bu seslerden, ne 
derin bir veçt içimle kaldığı belli 
idi. Billıassa nıevllıdun kıraatı esna 
Sinda bu vecdin azami haddine var. 
dı/Jı radyod;;n iyice anlaşılıyordu. 

Saat 10 buçuğa doğru dua okun
nıa';a başlandı. Halkın "Amin., de
yişi odadaki Bulgar dostlarrmız mil 
tolıassis etti, Ve Türk milletinin, 
kendisini ku rtaran adama kar.çı duy 
d.tğu derin ve sarsılmaz alilka ve 
rııerbutı'yeti c nlara birdaha göster
di. Bulgar dostlarrmızın, Mustafa 
Kemalin İsmi karşısrnda daha kuv
vetle amin cliyen Iıalkın sesini du
yunca kalkıp odadaki Türk vatarı
c•rlarrn heyecanla ellerini sı"1:ııala
rı, 011lar111 üzerinde ha~ıl olan bü
yük tesiri gôstcrmeğe kiıli idi. Hu
lasa türkçc Kı ran Sof yadaki miislü 
nıan nıuhitlC'r:na~ azim b;.'r tesir b§ .. 

ITü:çe Kuranı halk mislsiz bir huşu içinde dinledi da neler yapı)acakmı 
(Ba~ı 1 inci sahifede) j maz , diyorlar .• 

Top kandilin altı... "Yolfrr tutulmuş .•. ., 
Atkılı bir hanım, avluda ava Hem~ kendimi topladım. 

zı çıktığı kadar bağırıyor: Kahvecıye beş ktıru~u t?ka ede 
_ Kızlar! T opkandilin altın rek büyük kapıdan ıçerı~e dal

da buluşalım! Aman ha .•. Son· dım. ~afızl~.r',? okuyacagı ~ah 
b. ·b· · · · k b d · ı fele gıden butun yollar kimden ra ırı 1nm1z1 ay e erız. . 
Sağdan soldan bir takım su- tutulmuştu. Maksurelerın ~a-

aller yağıyo . sından namaza duranlan mum-
- Müezzlıı mahfeline nere- kün mertebe az rahatsız etme-

d kıl • ı ? ğe çalışarak, güç hal ile mahfe 
en çı ır og um. 1. .. .. k d ıd· M hf 
- Hafı Efendile geldi mi? ın onune a ar ge ım. a e 

K z l · ·rı Ef d. lin önü ile yukarısı arasında - uzum smıyı en ı • • • I b. d 
Ezana kaç dakika kaldı acaba? megeise dşı mb'ld~r., ı~ard var· 

Bu arada geç kaldığı zannı i· mış. u ~~ar, ı ıgımız ıvar 
le telaşlı telaşlı söylenenler: lardan deg!l, f~kat _dıyardan ~a 

_ Ah sağlık selametle ken- ha kuvvetlı bır mama! Emır 
b 1 var: dimi camiden İçeri bir ata i • 

- Gazeteciler dahi dahil ol
duğu : halde hafızlardan başka 
hiç kimse mahfelden içeri gire 
miyecekl 

sem ... 
Kahvecinin sesi: 
- Okkalı üç! .. 
- Beye bir nargile .• İyi dol-

dur ..• 
Bazan da tikayetler: 
- Dıtarda müşteri istif ol-

Şuna söylüyoruz, buna yalva 
rıyoruz, ötekinden ıefaat talep 
ediyoruz. Aldığrmu top yekUn 

Halrzlar Türkçe tekbir getirir/erke" 

du... Hangi birine yetişeceğiz cevap fU: 
bilmem?.. "Giremez~iniz/,, 
"Yumurtalar kaynadı mı?,, - Emir kat'idir, giremezsi· 

• 1 
nız .... 

- İskemle bitti... Amma, Bereket ve..Sin polis birinci 
ben başm:a geleni biliyordum.. şube müdürü N"uri Bey, mahfe! 
Kahvenin içi, bir nevi aşç1 dük ı de imiş. Bizi gördü de Allah ra 
kanı: zı olsun, onun müsaadeaile içe-

- Baksanıza ..• Bizim yumur ri girebildik. ... 
talar kaynad~ mı? . .. Bu esnada camiin iç manzara 

- Hu .• Oglum ... Benım ku· sı görülecek şeydi. Biribirinin 
çük bir ti~em. olacak burada.. ü~tüne yığılmıt on binlerce ki-

- Ne şı§esı valde? §ilik bir cemaati, glSzünüzün Ö· 

- Zemzem şişesi idi ... Mü- nüne getirin ... 
barek kadir gecesi için bizim "Gö,ü'müş şe-, değil 
Hacı Esma Hanımdan aldırmış 
tım .• Kırrldı iıe pek ü:ı.ülürüm 
doğruau .•. 

- Evladım •• Sevabına §U se
fertasmı ateşe koy da az kayna 
sın. Ben gelir alırım.,, Kucağın 
da muht~em bir çay semaveri 
ile sökün eden yatlıca bir ha
nım, yanındakine: 

- Ne yapayım kızım .• diyor, 
iftarda çaysız yapamam .. Mut• 
laka elimle demleyip bir kadeh 
cik içmeliyim. 

Daha saat yediye ge!memit· 
ti ki kalabalık en son haddini 
buldu. Cami, müthit bir uğultu 
içinde adeta zelzele varmıt gi
bi sarsılıyordu. En tarihi mi
tinglerde bile bu kadar kesif İn· 
san tabakalarının bir araya gel 
diği görülmüş ıey değildi. Bir 
çok kimseler namazlarını cami
in menberinde, yukarı mahfel
lerde kılıyor, bazı lan da otura
cak yer bulamadıkları için ya
nındakilerin omuzları üstünde 
secde ediyorlardı. 

gür ağlayanlar var: 
Birdir ol birliğe şek yokdürllr 
Gerçi yanlış söyleyenler çokdürür 
Cümle §lem yoğ iken ol var idi, 
Yaradılmıştan Gani Cebbar idi. 
Bundan sonra tekrar tekbir 

M. Konferansın ilk celsesinde 
Henderson şöyle bir program çizd 

baıladı: CENEVRE, 3 A.A. - Tahdidi :ııın ııeldiğini aöylemiı ve fakat ko 
"Tanrı uludur, Tanrı uludur.. teılibat konferan11, dün aaat 16,30 feranam ak.ameti imkanını bile taaa 
Tanrıdan başka Tanrı yoktur da açıhnqtır. Bu eınada tebrin bü- vur etmekten imtina eyleıniıtir. 

Sultan Selimli Hafız Rıza tün çanları çalıyordu. Bu nutuktan ıonra M. Mot 
B l k mi Reiı M. Henderaon, büyük bir fahri reiıliie intihap edilmiı ve m" 

ey tiz sesi e ayni ma a ar· kalabalığın, 500 gazetecinin •e bü- teakiben salahiyetlerin tetkikine m 
da gezinerek mevluda devam e- tün heyetlerin huzurunda teslihatın mur ve 5 11Z11dan mürekkep bir ko· 
diyor: terki ve tenkisi konferanıımn içtima mite, 16 azadan mürekkep bir teıyİ 
O I dedi bir kere var oldu cihan, devresinin açılmıt olduiunu beyan ye komitesi teıkı1 edilmiıtir. Ba j,. 
Olma derse mahvolur ol dem heman etıniıtir. kinci komiteye hilhaua YaııoaJavb 

Hafız Zeki Bey de mevludun: Mumaileyh, bir nutuk söyle1e- Lehistan ve Türkiye murahı..ıları 
~Hak tHlf çün yarattı idemi-" rek, Akaayı tarkta'ki vaziyetin Ta- dahildir. Oçiincü bir komite de bü· 
F ulmı hicazdan okumakta bametine ~elmilı etıniı ve misaklara tün memleketlerin .lyasi ve dini t 

taımamen ve harfiyen riayet edilme- kilitları tarahndan aulh lehinde vu 
devam etti. Bundan sonra Ha- ıi lüzumunu ehemmiyetle kaydeyJe. lru lıulan müracaatları tetkılıı •e taı 
fız Fahri B.: "Amine Hatun..,, mittir. nif edecektir. 
faslını raıt makamından oku- ı milyar 70J,000,000 inaanın mü- Bu komiteler, bugiiD toplana 
du. Hafız Sadeddin Bey rast mesaillerini bir araya toplayan bu tır. 
makamından aldı•. konferans, harpten beri yapılan en M. Henderson, önümüzdeki içti· 

mühim tezahürdür. Yarılup dıvar çıktı nlgihan, ma tarihini aöylememiıtir. An 
Konferan•. ıu i•leri yapacaktır·. bu vtuna• er embe ve cu ~l Geldl aç huri bana oldu •yıın. --. • -. m P 1 ya ma .. -

v ı • d b h l - Bütün teılihatm mahsus ıu- nii aktedileceği zannolunmalııtad[ 
e a et ve miraç a si, mev rette tenk:, .,. t-oı..-li-line müteallik O günlerde satabiyet Ye tesviye I< 

!udun son kısmılannı Hafız fili bir proııram viicude ıetirmek. mitelerinin raporları dinlenecektir. 
Kemal, Betiktaşh Hafız Rıza 2 - TesulıaL .. > .u, b.r nevini cihan Bunda.., sonra konferanı divanı· 
ve Hafız Bürhan Beyler aıra ile ıumw olacak olan tahdidi teslihat nın intihabına mübaıeret edilccek
okudular. haricinde bırakmamak. tir. Divan bazı tadilat ile 14 d~vlel 

3-- Makul fasilalarla birbirine ya murabhaslarmdan mürekkep olııcak-
/ nsan dalgaları km 'YCfimdiki içtimaa mümasil içti- tır. Cemiyeti Akvam m.,.,ı;sinde dai· 

malar aktebnek ıuretile m~-: ve ,·c- • azal ki b 1 F 1 a Saat 9,5 ta mevlut bitmi•ti. ~- mı 1 an u unan ranaa, ng · 
Y raatının dcvnmını temin eylemek. tere, 1 tal ya ve Japonya tabiatile bu 

Kesif halk safları, dalgalar ha- M. Hcndcrson, bundan sonra talı- divana dahil olacaktan gibi lıviçre 
linde ileri atıldı. Halkın, türkçe didi teslihat meselesini teırib etmiı ve Sovyet Ruıya'da dahil olacaktır. 
kurana kartı olan derin alakası ve bir tarihçesini yapmıştır. Cenubi Amerika devletleri ile iskan· 
nı en hissiz insanlar bile farke- Mumaileyh, emnüselfunetin tesli dinavya devletleri de bir murahha• 
debilirlerdi. Bu tehacüm esna- halın kuvveti ile mütenasip olmadı- tayin edeceklerdir. Diğçr azalıldar, 

irnı beyan ettikten sonra netice ola- Lehistan, Belçika, Çekoslo akya v• 
sında boğuk boğuk iniltiler, zap rak tahdidi teslihata mini olan bü- Canada'da biç ıüpheaiz Iran ve Ms 

tedilememİ§ feryatlar İşi dilmek 1 !!!t\!!j,!!..,,~İİ!!• k!!i!!iJ!!I r!!r!!:-!!;!!Jr!!•j!!l.!!n'"l~P!!~!!İl!!..,!!"!!•!!; !!l'!!·~r!!q!!-l!!•+!!"!!-ı!!c!!•!!a!!• •!!!"!!!~!!!" !!!+!!'"!!"!!' !!o!!l·!!1-.,!!!3~r.>Lk~t~. U'• 

te idi. Polisin herhangi bir vaka 
ya mini olmak için camiin her n;ı~i:>:e hatıbi J:Iacı Faik Ef. au j cana, çok kalabalıktı. 
tarafında çok kuvvetli terb"bat zışlı bır dua ettı. Bursara halkın allika!!ı 
aldığı görülüyordu. . Bu duayı Hafız Bürhan Be- BURSA, 3 (Hususi) _ Ay• 

Mülk •uresl ' yı~E: 
1 

d M.. k R ., sofya camiindeki . dini ihtifal 
Nih kr H Y v~ ıı, ubare amıızanl b d d · b" l"k ·ı ayet te ar afız afar 0 . b 1 k ·c1ea· taki ura a erın ır a a a ı e can· 

Beyin tesi;li aeıi duyuldu. Ya- ett" ıyeK a?daedyan soası ı H fıp dan dinlenmittir. Halk n• 
B 1 

ı. ası en nra, a z .. ı.._ d b 
tar ey, Mülk sureıinin evve a Yatar Bey türkçe fU duayı oku mazı n:utea~':' ~a yo ıı 
a~a.pçasıru, müteakıben türkçe- duı !tınan . . Halkevı ıle ~tbaşı 
smı okudu. Daha surenin bat· D kahveaını cotkun bır ael 
langıcmda halkın tiddetli ta- "Yarabbi! s!:~·hamd ve tü· halinde istila etti. Halk: 
hassüsü ortaya çıktı. Kendileri kürler olaunl Okunan Kuranı- "T ann uludur" mısramı hef' 

' 
'" zaptedemeyerek hüngür bün 
gür ağlayan, yüzünü gözünü 
yun: ,ruklayanlar vardı. 

kerimi dergih:nda kabul eyle bir ağızdan tekrar ediyordu· 
yarabbi! Haııl olan ecir ve me- Türkçe Kuranla Allahın emri· 
ıubatı, peygamberimiz Muham ni anladıklarını memnuniyetle 
met Mustafa Efendim.iz Hazret söyleyen halk Büyijk Gaziye 
!erinin ruhu teriflerine hediye ;1~~;,;.t ve tükranlannı bildiri· 
eyledik, vasıl eyle yarabb'.! Mil 
Jet hakimiyetinin tec:elligahı o- Anı:ıdolunun lıer 'ttırofında 
lan Türkiye cümhuriyetini dün ANKARA, 3 (A.A.) - A· 
yalar durdukca payidar eyle- nadolunun her tarafrndan alı 
yarabbi! Cümhuriyeti idaremizi nan haberler ahalimizin kem:ı11 

ve kahraman ordumuzu karada tehalükle dini ihtifali dinlemelı 
ve denizde ve havada bütün için turada burada bufonan raci 
dü9manlara kartı muzaffer ey- yolann etrafına toplandıklanrı1 

le.. Mukaddes vatanımızı düt· bildirmektedir. Ajans Lu büyi.ilı 
mandan kurtaran ulu Gazimiz, hidiıeyi daha evvelden Avrıı· 
Muatafa Kemal Hazretlerinin panın her tarafına telgrafla bil 
vücudünü sıhhat ve afiyette da dirmit olduğu için ecnebi meJll 
im eyle yarabbi 1 Sevgili vatanı leketlerin pek çoğunda da hadi 
mızı •e milletimizi mes'ut ve senin ciddi bir alaka uyandırdı 
bahtiyar eyle yarabbi! •. " ğı tahmin edilmektedir. 

Sabaha kac'ar kale nlar 
Bundan aonra , halk yavat ya 

vaı, dağılmağa batladı. Maanıa 
fih bazı kimseler, sabaha kadar 
camide kalarak ibadetle met· 
gul olmutlardır. Dün gece Aya 
ıofya camiinin İç ve dıtında 
toplanan halk, herhalde otuz 
bin kitiden fazla idi. 

135 lira 

Tarife komisyonu 
dün de toplandı 

Liman tarife komisyonu düO 
akşam deniz ticaret müdürlii· 
ğünde toplatnn19 ve Liman 9ir 
ketinin v~n"r ~"'·ntelcrine ver 
mekte olduğu ücret etrafuıcl• 
tetkikata oevam e mittir. 

Nihayet, bu umumi kaynat
ma arasında top patladı. Camie 
girebilenler birer tarafa sığın
mış olacaklardı. Henüz girme
yenler topu duyunca telita baş 

Yaşar beyden sonra hafız Ze 
ki müteakıben hafız Rıza, hafız 
Burhan, Hafız Kemal, Hafız 
Nuri Hafız Fahri, Hafız Sa

Saat sekiz .• Hafız Beyler, bi- deddin Beyler kurandan birer 
rer ikiıer geliyorlar. Araların- ıure okudular. Her sure okun
da memleketin bütün tanınmış duktan sonra, bir ağızdan türk
aes üstatları nr: Hafız Sadet-

Camide intizamı ihlal ede
cek hiç bir hadise olmamıştır. 

Sıhhat vek:. şere[ne 
çay zıyafeti 

!adılar: 
- Ya kalabalık basar da dı

şarda kalıraak!.. 

Kalabalık basarsa değil, çok
tan bastı bile... 

Müezzin, minarede ak9am e
zanını okuyor: 

- Acaba türkçe mi? diye ku 
lak veren verene ..• 

Hayır, türkçe değil, fakat 
her kimse çok güzel okuyor. 
Akşam namazı, çabucak, kılın
dı. Aktaınla yallının arası, me 
ğerse ne kadar a:ı.mış. Bir aaat 
geçmeden, yataı ezanı baıladı. 
Yatlı namazı, mihrabın arka
sında yüzlerce saf teşkil eden 
kalabalık bir cemaat tarafır.dan 
büyük bir huşu içinde eda edili 
yor. Yatsıdan sonra, teravihe 
geçildi. Çocukluğumda, Rama
zan geceleri kıldığım uzun tera 
vih namazlan hatırıma geldi. 
Ne öz ibadetti bunl:ır... Daha 
kafalarımızın içinde hiç bir gü 
nahın hatırası yer etmemişti. 
Secdeye düşen alnımızı, hiç bir 
karagünün çizgisi buru~turma· 
mıştı. Ben, böyle kendi kendi
me çocukluk günlerimin rama
zanlarını düşünürken bir haber 
!.ulaktan kulağa aksetti: 

- Cami ağzına kadar dol-
muş ... 

çe tekbir ııetirildi. Hafız Kemal 
tin Bey, Hafız Kemal Bey, Ha- Bey "Surei Kadir" i makamıız 
fız Yaşar Bey, Hafız Nuri Bey, olarak hutbe tarzında okudu. 
Hafız Rıza Bey, Hafız Zeki B., H f N B d 
H f F h · Be K d k.. lü a ız uri ey e aynı tarzda 

a ız a ." y, a 1 oy makamsız olarak bir surenin 
Hafız Halıt Bey. 

1 

türkçesini tilavet etti. Sure böy 
Türkç11 tekbir le b&.§byordu: 

S ki b k M.. . Ey müminler! AJlahtan korkunuz/ 
aat se z uçu ··· uezzın Çünkü Allah her yaptığJruzdan b .. 

mahfelinde bütün bu güzel ses ~rdardır-
li h":fızlar bir ağızdan türkçe Hafız Fahri Bey de "Ayetd-
tekbıre başladılar: kürsi" nin hem arapçaamı hem 

"Tan11 uludur, Tanrr uludur.. türkçesini, okumuştur. Hafız 
Tanrrdan başka- Tanrı yoktur Fahri Beyden aonra radyo terti 
*Tanrı uludur. Tanrı uludur.. batının önünde Hafız Sadeddin 
Hamd ona mahsustur... B d 
Itri dedenin bestelediği ha

zin makamdan söylenen bu tek 
b:r, Ayaaofyanın muazzam kub 
belerinde uğultulu akisler bıra
kıyor, halk adeta camide oldu
ğunu unutarak, alkışlamak isti 
yor, ve tabii bunu yapamadığı 
iç;n de tahauüsünü, gulgule 
şeklinc!e ortaya c!öküyOTdu. Bir 
az sonra Hafız Y aıar Bey man 
sur perdesile mevluda b'lşladı: 
"Allah adm zikredelim evvela, 
Vacip oldur cümle işte her kula., 
Hafız Yaşar Bey perde per

de yükselen sesile segah, dü
gah ve Hüseyni makamlann
da devam ediyor: 

••Aşk ile gel imdi Allah diyelim, 
Dert ile gözy.1.'i ile irh edelimf' 

ey görün ü. 
Kalabalık halk kütlelerine hi 

tap etmeğe çok müıait olan le 
ai ile Müzemmil suresini oku
du: 

"Ey ehrama bürünnıüı pey. 
gamber! Gece kalk, gecenin ya 
rısını veya daha fazlasuu iba
detle imrar et.. Kuran tilavet 
eyle!. •. " 

Diye başlayan bu surenin bir 
çok kimseleri teessüründen ağ 
!attığı görülüyordu. Sadeddin 
Bey hutbe tarzında devam edi
yordu: 

- Maşrık ve mağnbın Alla· 
hı odur. Andan başka Allah 
yoktur •.• 

Bütün göğüslerden derin inil 
tiler ~klinde sesler ıkıyordu• 

Yalnız, kalabalık araım-
da bir açıkgöz, zavallı 
bir adamın yüz otuz bet Ji. 
ra parasını çarpmııtır. Hınız, 
geç vakte kadar ele geçmemit
ti. ihtifali, yüzlerce ecnebi yu. 
kan mahfelde büyük bir alaka 
ile temata etmitlerdir. 

M. S. . . .. 
RaJgedan lı11rke:ı mı!mnıın 
Dün geceki dini ihtifal Aya• 

aofya camiine konulan radyo 
techizatmm mükemmeliyeti sa 
yesinde her tarafta pürüzsüz, 
memnuniyetle dinleeımittir. 

Gece htanbul cihetinıle ve 
Beyoğl_unda radyosu olan kah
vehaneler aon derece kalabalık 
olmut, yer bulmak kabil olma· 
ml§tır. 

Ankara'da da binlıtl'ff 
lıollc dinledi 

ANKARA, 3 (Telefonla) -
Ankara halkı, Ayasofya cemiin 
deki mevludu burada Zafer 
meydanındaki "Kontvar elek
trik" in hoparlöründe dinledi. 
Havanın karlı ve soğuk olması 
na rağmen binlerce kiti ihtifa. 
!in nihayetine kadar meydan
da kaldı. Bu gece Hacı Bayr m 
camiinde Hafız Abdülhalik E
fendi ve İncirli camiinde Hafız 
Cevdet Efendi tar2fmdan türle 

Dün akıam Etıbba muhade
net cemiyeti tarafından Sıhhıal 
vekili Dr. Refik B. şerefine '[o 
katliyan otelinde bir çay &iyaf' 
ti verilmiş tir. 

Bulgaristanda emlaki 
olanlar 

İstanbul Vilayetinden: 192~ 
senesinde Ankarada aktedilı:nit 
olan Türk-Bulgar dostluk mıJ' 
ahedesine merbut emlak protO 
kolunun tatbiki için Türk-Bul· 
gar murabhaalanndan mürelı' 
kep bir muhtelit l.omisyon tef' 
kil edilmiştir. 
Yakında ite baılıyacak olal' 

mezkur komisyon ayni :ıamaıt' 
da eınlak protokolu dairesi şu· 
mulü hariciııde kalan tarafeyil' 
vatandaşlarının mütalebatı:fl1 

da mütekabilen tetkik edecek 
tir. 

Halen Türk vatandatlanndııf 
lıerveçhi bal& mutalebatı olaI" 
lann tahriren ve acilen Sof)" 
el İliğimize müracaat eyleuıel' 
ri ilin olunur. 

Selim Sırrı Beyin 
konf~ransı 

Bu akşam saat 8,30 da Seliıl' 
Sırn Bey Radyoda mutat koC'" 
feransını verecektir. 

Mevzu: Dünyaca maruf " 
lan edi ( Maurice a erlinclı) 



MİLLiYET PERŞEMBE 4 ŞUBAT 1932 

Tarihi Tefrika: 45 

Sabatay Zevi 
Nakleden: R. N. 

Sadaka ile geçinen bir adam_a 
Sabatag hükümdarlık verdı 

SEYRlSEFAlN 
M~:kez acenta: Galata Köprü 

:ıa :; ı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
1ı!iihiirdarzade han 2. 3740. 

MERSİN POST ASI 

1 

(ANAFARTA) 5 Şubat 
cuma 10 da tdare R~htmnm
dan kalkar. 

İdare Rıhtımındaki ıkulü
be seneliğ~ (150) lirada ta.li-

Fakat ona bir unvan yer.in,e, eline biraz para ~=~Ieda~i!'::~::::. ti:~-
verilse daha ıyı olurdu 4-2-932 saat 17 de.. Temi-

kadderat onu ileri sürüyordu. ı nat % 10 dur (373). 
Ortada taç ve taht yok~~! Artık yalnız karar vermek d~· 

Bunlar maddi ve fili medliilu ğil ·icara etmek zamanı gelmit l f L AN 
olmadan birer unvandan ibaret ti. 'İster iatemez bir takım ka· Osmanlı Bankası 'nm Galata, Ye
ti. Fakat Sabatay Zevi buna az rarlar vermiş, fakat sıra bunla· ni<;ami ve Beyoğlu devairi, Şeker 
ehemmiyet ve~emişti. B:\ı~ev rı icra etmeğe, hakikat sah~ıı· Bayramı münarebetile §ubatm 8 in
cibatm keyfi hır fey olma gı· na çıkarmağa geli.n'7 te~ldıke ci pazartesi, 9 uncu salı ve ıo wıou 
nı iısbat etmek istiyordu. Bu hü d" · • ·· t rmı•tı lzmır e -.-·-"a gu"nleri k~nalı bulunacak-
kümdarlıkları verdiği adamlara ken ısını gcs e • • d" ,,....,,....~ ..,. 
bu tevci.batın kendisine vaki o- büyük bir yahudi kütl~i t:nre: _ıı_r. __________ _ 

.ı'ne taraftar olmuş, m
1
uzanb 1 lan ilhamın neticesi olduğunu etmişti. Fakat timdi ·~a u a 

onun için bu ünvanlan alanla· "d kti lstanbul lzmırden u 
rın hakikaten kendilerini birer :~k':'yrı ~e Sabatay Zeviye dü~ 
hükümdar saymaları lazım gel ma:. bir muhitti. İzmir yahudı 
diğini söyledi. Onların da bun· leri Sabatay Zeviye karşı yal· 
da hiç bir şüphesi yokttl.. "Me- . · t alını•tı. Halbu 

1 varır bir vazıye • .1 ıih" in iradesile bu unvan ara ki Sabatay lstanb~ldaki ere 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 
Üsküda{da Ayazma mahalJesinde A
lipaşa sokağında 25 No. lu hanede 
Hurşit hanımın zevci Ç-Orumlu Mus 
tafu oğlu Nuri Ef. nin Hamı umu
mide gaip olduğundan olveçhile 
karar itası takbi1c ikame eyJedlği 

davanın cereyan eden mahkemesin
de m\ımaileyhin 330 ı;enesi askere 
sevk olunarak ga>p olduğu anlaşıl· 
ılığından kanunu medeninin 34 ün-

r rac'.i lryone Eank;:-sı 
ANONİIVI !)İRKETİ 

"T" am~nıen ~cı.l. iyc c-diJmi~ 5;.! ;; ·n :ıye .-08 ve ih~·iyat 1k..: .: :u: ı:iOO Mlly c.: 'lı 
30 Teşrirısani 19.11 tar;hiııcleki bilii nı·oclıır 

MEVCUDAT 
McvcuJat Hazine ve Fransa bankast 
Bankalarda mevcut nukut 
Cüzdan ve müdafaai milliye sene<la tı 
Teminatlı avanslar 
H<>saba tı cari ye 
Esham ve tahvilatı mevcude (esham, bonolar, 

tahvi!atlar ve rantlar 
Muhtelif hesabat 
ı::ınJak 

DÜYUNAT 
Vadesiz ~vduat ve <ıenedat 
Hesabatı cariye 
Badettahsil vacibfütediye hesalıat 
Poliçalar 
Vadeli ser.edat 
Muhtelif hesabat 
Sene-i <Sabıkanın ' 1kar ve zarar he

sabı bakiyesi 
Muhtelif ·İhtiyat "kçeleri 
Tamamen tedive edilmiş sermaye 

' 

Fr. 4.995.950.3!0,0" 
.. 498.737.328,49 
.. 7.131.161,546,41 
.. 27'..813.12'&,30 

... 4.073.850.863,15 

" .. 
" 

4.667.025,80 
580.344.451,28 
35.000.000,-

" 17 .594.524.653,50 

Fr. 5.775.889.424;54 
.. 9.005.042.461,76 
.. 279.318.423,54 
" 256.586.079,97 
.. 431.543.226,08 
" 627.900.915,15 

.. 
.. 

10.244.122,46 
800.000.000,-
408.000.000,-

,. 17 .594.524.653,SO 

Mecii.si idare reisi Müdürü umumiler 
Baron IJrenkai R.Masson E.Eskara 

Merkezi, Galata Karaköy. Telefon' B. O. 3297 - Ş.ubesi Sultan Ha
maın, Telefon: İst. 1127- Şubesi: İstiklal caddesi, No. 333. Telefon: 
13. o. 1353. 

Hava Makinist Mektebi ~Aübayaa 
f(omisyonundan: 

Mektep için demircilik, tesviyecilik, makine motör tedrisat 

sahip olanlar kendilerinin bir kartı yalvarır bir vazıyet alkma 
gün hakikaten birer hükümdar _ a mecburdu. lzmirde on~ ~v 
olacaklarından emindi. Sabatay !et ve iktidar vermişlerdı. L~
fazla olarak ta kendilerine mü· kin lstanbulda bu kuvvet .ve ık 
h~rl~ 

1
b
1
irer de ferman yazıp ver tidarı bizzat kendi gayretıle ka .;ti maddesıne tevfıkan mumaı1'cy- ıçın 150 kole:ın malzeme pazarl.ı!k suretile 6 Şubat 932 tarihine 

mı•tı b olacaktı hin gaiplig-ine 21-1-932 tarihinde ka .. d', . .. .. d .. . 
' • •• zanmağa mec ur · .1d. _ . . 1, 1 musa ıt cumaırtesı gunu saat 11 e pazarlrkla mubayaa edıle-Belki halinden memnun ol· Bu macera az veya ço~ teh· rar ven ıgı ı an o unur. 

mayan bir hükümdar vardı ki likeli olabilirdi. Fakat Saoatay -· ----· cektir. Taliıpler şartname ve evsafı göı:ımek için her gün ve pa· 
Abraham Robyo namındaki fa ıç" "ın artık •u veya bu yolu ter· İstanMbLulil 7 ind i<:ra. ınem2u3r:,ğun- j zarll.ıga İştiraık icin de yevmi mezkuııcla Baık:rrköy Malmüdürlü-
k. b d" "d" z il damca... T l t dan: ı yet gazetesı'lltn n.«nun 

1 

... .. ·· ... ır ya u ı ı ı: ava ı a c"ıh etmek imkanı im mnmış ı. .. (44l) 
g" ız pek fakirdi. Herkesin aada- b'tm d mutla· sani 932 tarih ve 2144 No. lu nüs- gune muııacaatları. 

Onun için ay ı e en . . . h'f ----------------------------k "I h "d edebi.len l b l t hasının 7 ıncı sa ı enin üçüncü sü-·ası e ayatını ı ame k yola çıkarak stan u a gı : 
bu adama da mesih bir hüküm· a _ karar verdiğini ilan ettı. tünlind:e Büyükadada Hekim Çık- ZA Yt - Galata İthal.1t Gümrüğii'1 
d hk · · Abra mege d kik · ınaz sokağında halen Macar eski 19 den almış oldug· um Telefon şirke-ar unvanı vermıştı. • Bu onun elindeki son a. a ı-
h R b S b Ze "n1'n t k veni 17 No. 1u hanenin ikinci art- tine ait 21789 numero1u ve 26-12-am o yo a atay vı · d"ı denebilir. 1665 senesı ar ı , 
eski ve samimi taraftarların· d tmna tarihi 14 Şubat 932 olmayıp 1931 tarihli beyannameye ait bir ku 
dandı, Fakat bu zavallıya veri· bit

1
iy
665

or ~~esi Sabatay Zevini~ 18 şubat 932 tarihin.de saat 16 da k- ruşluk ve 77385 numerolu ve 23-1-
1 -•- b" k h h ld es 1 k k b 1 ca olunacağı tavzihen ilan olunur. 1932 tarihli irnt makbuzunu kazaen ec.,.. ır aç para er a e : "M "h" yılı 0 ara a u ve ı· 

d k da 1 d bı esı "d" "M "h" ·------------- zayi eyledig"imden yenisini alaca ki y.ahu i hü üm r arın an la"n ettig"i bir sene ı ı. esı 
• ·ı d daha fı d 1 Be l N ğmıd.an eskısinin hükmü olmadıg" ı rınin verı en unvanın an ı"n 'ıcraatı bu sene zar n .a o a• yoğlu a tmcr oterliği canibi 

k rt k ilafl olunu.r. işe yarayaca tı. ktı Kat'i icraat senesı a ı ali<ıine: 
Ninhayet parası olan, fakat ::ıiy~r, ondan büyük i§ler bek- Erendim, Dairei aliyelerind .. n 

"mesih" ten biır hükümdarlık liyordu!. • 3-2-932 tarih ve 812-32 numarasiyhe 
alamtyaıı bir çok kiın~lb:; Sabatayıo lstanbula hareket resen tattzim k•lınan senet mılcibin 
damcağızı rahatsız etmege k b" etmek hakkındaki karan yahu ce Beyoğlunda Tünel meydanmıda 
laddar: Bu unvanı para mu a 

1 
diler arasında duyulunca buna 4 No. lı ve Şah kuiu Cerrahpaşa se

linde kendilerine satmasını tek hepsi sevindiı. "Mesih" İn ora• kağında 15 No. lı mağazalarda sa
lif ediyorlar"M F ~~att:r!f':d:~ da pek büyük muvaffakıyetler 1ıiıp ve malil<i bulunduğumuz ıno
lığa rağmen . esı . . I göstereceği hakkında o kadar bHya eşyayı tti«ariyemiz i.lıe alat ve 
keııdi•ine tevcih edilmıt 0 an derin bir kanaat vardı ki timdi 
hükümdarlık unvanmdı::kıHt~ onun htanbula gitmesin.j bü
nundu. Bütün karlı ~ " en yük bir sevinçle kartılamak ya 
gülümseyerek r~dettı ••• J!'~ hudiler için kabil değildi. Bu ü 
sih" temin et.memıt ıınt 1b~ mit ne ile neticelenecekti?. Sa-

anl h kiki ırer kvim. -ergeç bu unv ar a k' batay Zevi musevi ta ının 

edevatı aınaiyemizin cümlesini bu 
kene İstanbul, f"'PC' hanında mü
kim Yuvana.ki Petridi.s efendiye ka 
tiyen aaiqp teslim ettiği<ıllı ve ma
lımı tıed<>lini tamamen aldığımız ci 
betle keyfiyetin ıınu.len ilan buyu
rulma<ımı r1ca ederiz efendim. 
Beyoğlunda Tünel meydanında 4 
No, lı mağazada mükim Anastas ve 
Temistokli Kurtessi biraderler. 

hükümdarlık olacaktı? . ._ Fa ır Tevet ayının yirmi ikinci, yani 
adam da istikbalde ıııalık olaca 1665 senesinin 30 uncu günü 
ğl hükümdarlığı tercih ed~rek ufak bir gemiye binerek İzmir· 
kendisine timdi verilmek ıste-. den latanbula doğru hareket ~t 
nen bir kaç altım. reddetmekte tiği zaman her h~ld~ w ~~~~ 
tereddüt göstermıyordu!. ··mitler uzun bir ınbzara donµ· ZAYİ - Sirkeci İthalat Gümrüğün 

Sabatay Zevi dünyanın sal· u d Sabat.y kendi cemaati den a.lmı• oiduğum Telefon Şirlre-
1 k d. t f yor u. •

1 
• 

taiıatmı bu suret e en ı ara • 1 ni çok bekletecektı .. tine ait 1295 nwnerolu vıe 26-10-1931 
tarları ve kardeşleri arasında l . d olup biten §eyler tarihli beyannameye ait 16 lira 92 

Ziya Hilmi 17 

İYİ BİR İNCİ 
Bugün öğleden sonra 

Sandal Bedesteninde satr
lacaktrr. 

Müzayede ile Satış 

İş Bankası 
Asri Bir 
• 
ipek Kumaş 
Fabrikası 
Tesis Etti •• •• 

7 

• : I 
Mamulatı 
Pek Y akınd .. a 
Piyasaya 
Çıkacaktır 

--- Şekerci Salih Ahmei ~-. 

BAYRAM ŞEKERİ 
130 KURUŞ 

YERLi ALPULLU ŞEKERiNDEN MAMULDO 
Satış mağazası: Galata, Ka:raköy, Havyar ham kapısı karsı 

smıda. İmalathanesi: Galata, Karalköy börekçisi yanıntla 
Şu.betıi: Kadıköy,fskele caddesi No2 

1 lstanbui aeledıyesj ilanları 

İstanıbul Belediye Riyasetinıden: Belediye zabıtası tali 
namesinin kasaplar ve tavukçulara dair olan 414 üncü ma 
sine aşağıdadci. ıfııkra il!ve edilmiştir. Alalı:a~aranm mal 
olmak üzere ilanı keyfiyet olunur. 

1 

(Şeraiti sI!hhiye ~ fenniyeyi ıhaiz lkas-aıp dükkfuılaırmın , 
köşesinde beyaz yağlı boyalı ve mazbut dolaplar içinde etle~ 
lbi.r arada ve temasta olmamak ve etlerin tabi bulunduğu k 
vait ve şeraite riayet olunmak şartile temizlenmiş sakatat s 
tılabilir.) (442) 

ftafia Yekaletin~en: • 

ak . . . F k t b son zmır e t aım etmıttı. a a u f yayılıyor bütün ya• kUl"uştuk ve 235368 nume.rolıu ve 
gaye değil ancak varılacak ga· hed~~~a. j · bunla;dan haber· 26-10-31 <tarihli depozito malopuzu. 
ye için bir hazırlıktı. itte yahu hu ıl a emıd O zamanın neşir ııu kaza= zayi eylediğimden y-eni· 
d ·ı · d" kad hi ··rut dar 0 uyor u. ı er, ftm ıye ar ç go • • . vasıtaları zamanımız l "ini alacağımdan eskisinin hükmü 

İatanbul döroün<:ii i<:ra dairesin
den: Tamamına iki bin yediyüz ı.lt· 
mış dört lira kıymet taktir edi.kon 
Erenköyde Köztq.e mahallesinin Rı 
fatpa§a sokağında maakuyu bir dü
nümlük erazi üııerinde aedit 17. 11-1 
numa r.ıılar.la,. mürakkam binsi yan. 
gın 'dıvarh iki bap köşkü:ıı tamamı 

açık artırmaya vazedilmiş olup 15 
şubat 93Z tarihinde şartnamesi di
vanhaneye talik edilerek 29 şuba.t 
932 tarihine müsadif ıpazarte'8i günü 
saat 14 te<ı 16 ya kadar :Lstanbul 
döroünciı icra dairesinde açık artır 
ına surctile satrlacaktrr artırma ikin 
cidir, Birinei artırmada en ziyade 
1500 liraya talip çıkmıştır bu kıeıe 

eu ziyade artıranuı üzerinde bıra .. 
kılacaktır. Artırmaya iştirak için 
yü,,de yedi teminat akça.si alınır mü 
terakim vergi Belediye ve Vakıf j. 
ı:aı:ıesi müşterire aittir. Hakları ta
pu sicillerile sabit olmayan ipotekli 
alacaklılar ;,ı., diğer alakadar.mm vıe 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla 
rını ve husu.sile faiz ve ınesa.rife 
dair alan iıddı.alarmı ilan tarihinden 
i tibarcn yirmi gün içinde e .. .rakı 
mliabitoleri.le bildinneleri lazımdır. 
Aksi halde hakıJ.arı ta,pu ıı.icillerile 
sabit olmayanlar satıı be.delinin i>2Y 
la§masuı.dan hariç ka.lırJar. Alika· 
darların icra ve iflas kanununun J 111 
ıinciı ma.ddesi hükmüne göre hare
ket etmeLeri ve daha fazla malfimat 
almak istcy.etılerin 931-602 doııya 
numerosile memu.riyetimize miıra
caatlan ilan olun.ur. 

Ahşap traverslerin çatlaklarında istimal edilmek üzere (1 
tıon Iamademiri dcapalı zarfla münakasaya ıkonulınuştur. M' -------------1 nalı:asa 4-4-1932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te A 

İstanbul dördüncü icra claire6in.- ıkarada Nafia V ekileti binasında yapılacaktıır. 
<M:n: Sirkıeci<:lc, Küçüle İ61Ilail IPafll 

1932 şubatın ·beşinci ewna günü 
&bab saat 10 da Maçka<la Teşviki. 

ye camisi civarında Kağıthane cad
desinde meşhur Şahuı Hocanın 26 
numaralı konağında GöZEM a
pat'tımanmın karşı sırasında a§ağı

da mevcut eşyalar müzayede cSure
rile satı.lacaktır. 14 parçadan mü
rekk~p vitrinli paravanlı orta ma· 
aalı Parie işi müzeyyen. Lui XV sa 
l<>n ta.kuru, defa Lui XV üalübün
de aaraydan ı;ılıma mlilr.emmel yal
dız.tı .salon takımı, defa .,..,;., oy· 
ma komple salon takımı, aynalı ve 
aynasız dolaplar, ayna ve konsollar 
ısaloı.man.d.ra ve çini sobalar, aynalı . 
büyük jandinyer eski türk mangal
ları, bronz kebir karyola, Viy~ 

68111d.aJiyeled, elektrik vantilitör, 
atik yazı levhaları, listü mermerl.i 
sal-on masası meşhur ıre6ıS?mlarm. 

imzalarını havi yağlıboya resimler, 
Amerikan kanape takımı, büfe, mü
kemmel bir adet hamınnyon veaair 
lüzumlu eşyalar. Meşhur Milııcr 

markalı İngiliz bir kasa, yol halıla· 
rı ve.;air. Pey sürenlerden Ytı..ıc 

25 teminat alınır. 

nremit olan bu hükümdarlık vde ı:ftı~:.r olmamasına rağmen olmadığı ilim olunur. Ziya Hilmi 17 
taksim ve tevcihi işini böyle te la • gdı ı yan eden vukuatın ı-------------
l"kki ec1· 1 d B b" "tti zmır e cere ' 1 
a ıyor ~r. 1• u. ır vaı. : .. 1 h tarafa sür atle yayı • ZA Yt - Mülga İtibarı Milli Ban-

F akat bu vaıdın yerme getınl boy e er 1 'ızah edilebir: Ya 
b ,unun a .kasının 39448 nume.rçlu hisse ııene-

mes~ lizımdı. Ak~i takdirde U j;1adU dünyayı dolaf&D adam· eli gaip olmuştur. Yenisi aJınaea-
manaaız bir hareketten ibaret 1 u d eTI ret veya diğer işler ğından zuhur.unda hükmü olmaya
~almayacak mıydı?.. Dünyada . a~ ı. 'ie1ı::et memleket dola· cağı ilan olunur. Hı.mit. 

Sinema -Tiyatro 

filen saltanat süren hükümlar· ıçm mhud.l bilhassa kendi 
lar mevcuttu. "Mesih" in hii· şan. ya . 1 eriddetle taallUk e
kümdarlık tevcih ettiği adamla kavıml7 hf tarafa çabuk U• 

rm iaeı hakikaten kuvvet ve sal den §ey en er ikmiyorlardı. Sa<ıt -lS,30 da renzilatlr matine 
tanat elde edebilmeleri için fi- lattmnadkta geç ..:..len yahudi yalnız talebelere ve suvare 
1 1 .. ek 1 1 Ora an oraya g ... 
en sa tanat sunn te o an ann .. • d bi ı;pk mektup, Saa-t 21,30 da 

elinden bu kuvveti almaları la- ler uzerlenıı ~b" :eyler götürür y alova 
zıındr. Her feyi gaipten haber beya°:°1j:J'n:emleketin yahu Türküsü 
veren Natan Gazatı bunun böy l~r, gıUı tin bunları tevzi eder İlk Müsikili 
le olacağını söylemıi.şti. Fakat dı c~aa e po•tacıhktaki komedi 
Natan Gazatı'nm bu keşfini ye lerdı. ';\wıl~ Bir yahudi bir Bestekarı: 
rine getirmek iktiza ediyordu. uaullerı 'r •· onun getirdiği Hasan Ferit 

Sabatay Zevinin bundan •on yere .:e 
1~~ k sureti alına· Nakili: ı. Ga-

ra ilk atacağı adım latanbula ınek!f. un b!r ~:hudi seyahate 
gitmek olacaktı. Oraya gide- rak 1f er kaıbir istikamet takip ~t: ~~~~nü

kı~nbul Bılıdiyııl 

Şehir11"yatııosuı 

ııııııııııııııı 

111.Jll 

111111111 cek, paditahı tahtından indire- çıkar, abt k yerlerin yahudile 
cektil.. ederek a§ a eclerd" S balayın çUncü günleri matiı 

8 ,.__ ib" · d rini haberdar ı. a . • Fiyatlama zam yoktur. 
.... --Ya.re, 

u, wes m maceraam a • . . P • iki postacı ıntı· 
en tehlikeli ve kat'i bir safhayl katıb~ rı:ob nları muhtelif 
te,kil ediyordu. Kendisinden hap erı_: d u eğe karar ve~· 
pek feovkaladelikler beklenen y~rlere gon :::ıara verilecek 
bir yabudi kütlesi karşısında dı. Bul ";

8 
Mesihten uzunu

bütün vaitlerini yerine getire- mektup b ııs"eclilecekti • 
bilmesi, yahut kendini bu taah zadıya a 11 da Sabatay Ze
hütlerioden kurtarabilmesi la· . Avruekpt~ 1 İ·kayt kalmıyor· 

d H ıb k"h "ki'". de vıhar eme a 
zım ı. . a u l er ı sı ıçın . . dı Çünkü lzmirle ticari ımü 
kuvvetı yoktu. Sabatay kendıaı Ira • l Avrupalılar ora
ni yalıudiliğin merkez~ olarak ndaseikbtatı d0 • a:aziyetin Sabatay 
t ıt N t G t' . ke- a ıaa ı "h 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
Şehzadebaşı 

Bugün matine 2,30 da talebeve 
TAŞ PARÇASI 

'V'C kome<li 

Ya.ıan Re§at Nuri B 
Akşam 21,30 da umuma 

Demirhane müdürü 
Dram 5 per<X 

Nakleden Vedat Urii B. h
an IDllef: ~ an aza ş' .nmd" Zevi taraftarlarmını her iti ı • 
ıı.net nne ınanmıştı. ım ı ya I 1 · yüzünden boz:ul· 

hudi1ik te ondan, kuvveti harİ· ma ~~Ü doğrudan doğru _ .................................................. _ 
cinde bir çok fevkaladelikler ması •. as • eoluyordu Gerek rine bildiriyorlardı. Dönen tür. 
beki. rdu ya muteessır . 1 . ti d 

ıyo • . . A alı tacirler, gerek Avru· Iü tür ü rıvaye er arasm a pa-
&batay çok ter vadetmışt!. vrup 1 ti . ı" s'ıyas"ı· mümes· dişabın Filistini S:ıbatay Ze-

B • 1 • . . t . -ı pa deve erın n 1 , r..·ı .. 1 . u vaıt erını yerme ge nm~· "il • S b t Zevi hareketl viye baihş ayac:ıgı ı.tı e soy enı 
kendisinden isteniyordu. O hal sı en a a ay~ 1 

Beşiktaş birin<:i suılh hukuk hii· 
kimliginden: Müddei Bedros Kü· 
peiyan efendinin Hairn Vitali ef.a· 
Jeyhine ikame ettiği Arnavutköyii· 
nim Ayazına caddesinde 37-59 No. 
hanekrin izalei şuyu -davasının wu
Jen cari muhakemesinde işbu iki 
b'IP hanenin kabiliyeti taksimiyıeai 

olmadığı, ve iki bin sekiz yüz lira 
kıymetinde bu.lıuııduğu ehli vukıuf 
ta.rafında>~ beyan edilmiş, ve açık 
arttırma sı.ıretifo şuy,uun izalesine 
karar vıer1lmiş ve olveçhi.le miid· 

' deaaleyb.e gönderilen 'başkll.ti,p ih-

1 

paı:namesi ikametgahının meçhu.liye 
ti hasebile tebliğ edilememiş, ve 

ı başkatip ihpaı:name5i mahkeme di
vanhanesine ilsak edilmi§ ve iki 
oıah müddetle ilanen tebliğat i<;ra
sma karar verilıni§ olduğundan, iş
bu müddet zarfında, kanuni yollara 
müracaat edilmediği taktirde, hü
lnim kesbi katiyet edeceği, tebliğ 

makamına kaim olmak üz.re, hukuk 
u11ulu muhakcm1'leri kanununun 141 
vıe 142 inci maddelerine tevfikan i-

hanında, 4 No. yazıhanede mükim Münakasaya i§tirak edeceılderin teklif mektu·plarını ve m 
iken elyövm ikametgfilu meçhul, vakkat teminatlarile ticaret odası vesikalarını ayni gün 
tllccardan Nikola Haddat efentliye: saatte milnakasa lkomisyonu...a venneleri lizmıdır. 
Girit.ı.i Efendıaki zade Hasan beyo Taliplerin münakasa şartnamesini bir lira mukabilinde A 
İstanbul birind katibiadi.liğinin 11 akırada Demiryallac İnşaat -dairesinden, İstanbulda Haydaırp 
Ağı.wtos 3311 tarih ve S6S0-307 No. şa Liman İşleri Müdürlüğünden tıedarik edebilirler. ( 443) 
aenedik deyniniz olan tlçyüz ıoek· 
&en dört ldrarun Vahan Harputlyan 
efendiye lıemlik edilmit olduğunu. 

ııatik olarak tarafınıza tıebliği tıckar 
rur eden muhtira ikı mezkur bor· 
cunuzun.ma faiz ve masarif tediyo
si zımnında cıebliği muktezi İ.b(>ar· 

namenin mı.nen tıebliği karargir <»
duğundan, tarihi ilandan itiba.tıen 
bir ay zarfında 338-4817 No. lu do
sya ile dairemi:oe mürauatlıe deynl
nizi tesviye, veya kanunen ııayaııi 
kabul bir itiraz deımeyan etmediği
niz taktiM.e, hakkmızda takibatı 

karu.r.'liyede bulunu.laıı:ağı ma.lum, ve 
birinci ihbarname tıebliği makamı. 

na kaim olmak üzre, ilinen tıcblii 
olunur. 

tLAN 
cn.dik:paşada Hamam c:addeainde 

Neviye ııokağında 8 numerolıu ha· 
nemde mevoot ol.ıqı müstakil malim 
bulunan vıe noter een<>dine yazılı 

11 paı-ça muhtıelifülcina, egyala.rmı· 
dan bir adet yaldızlı karyola bir 
portmanto vesaireyi bu kerrc SuJ.. 
tan Beyazit Fatih Noterinin !132-
1138 ve 2-2-932 tarihli satıı ııenedl. 
ınueibince Çarşı.da Yorgi Efendi 
oğlu Kürkçü Bodos efıendiye 120 
lira bedel kal:ıilinde, sat>p bedolıini 
nakden aldım. Eşyaları ,dahi Ja:ıı. 

disine teslim eylediğimi 'lllSUlen ili· 
nını rica eylerim efendim. Meba.lli 

lstan~ul Gümrükleri Baıınn~nrını~n~en: 
\d 

1 - Kumaş mukavemet filetıi 1 
2 - Kumaş kalınlığını ölçmeğe mahsus ilet ı 
3 - Mensucatın su ~ez bir lhfile ıgetiııilip ıgetirilrne-

diğini tayine mahsus ilet ı 
4 - Metro murabbaı sikletini ölçmeğe mahS\16 terazi 1 
5 - İplik adedini saymağa mahsus alet 1 
6 - Yağ tahlilinde kullanılacak filet 1 
Y~ıda cins ve milı:tarlan yazılı alatın pazarlıikla mubayaas 

mlikarrerdi:r. Taliplerin 6-2-932 cumartesi günü saat on dörtt 
Başmüdüriyette müteşekkil k>omisyona muracaatlan. (435) 

lstan~ul Evkaf Mü~iriyetin~en: 
Kıymeti muhammcnesi 

Lira .it. 
234 6 

ıi.'.ocamustafapaşa mahallesinde Leblebiciler sdkağında at" 
(22) cedit (26) No. lu (156) aı-şm ( 4) pa.rmılk teıtıünde bulun 
arsanın tamamı satılmak üzere (21) gün müddetle ilan ve m!l
zayetleye vazedilmiştir. Müzayedeısi Şubatın (24) üncü perşem· 
be günü saat on beştedir. Taılip olanlar balada muharrer kıy· 
meti muhanunenenin yüzde yedi buçuğu niSbetinde pey akçe
lerile birltkt,e İstanbul IDvbf Müdiri eti binasında MahlQJit 



v ----,-·--·----

alt ulisas Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemixlerini 
Kuvvetlendirir. 

KazanamadığımzımıdÜ§ÜDÜyoraunuz?--•l YERL• MALLAR PAZARI 
Sahibi birinci dereceden HARP MALULÜ olan .... l 

GAZI ŞEVKET Beyin Kanköy'de Eski Borsa Ham al- llJr 
1 tındaki M. GAZI GIŞESlNDEN piyango biletinizi alır

sanız behemihal kazanırsmız. Çiiılkü biz altmcı keşidede 
. 200.000 ve 50.000 lirayı bu gİ§eden kazandık. 

Ttirhan ve Mediha 

En ili ve her cins ve ucuz 

Mevsim Ayakkapları 
Beyoğlunda İstik!AI caddesinde 367 No. lu 

N. AMİRALİ 
Kundura mağazasında bulursunuz. , HiLALIAHMER 

Gazetesine ilin vereceklere : 
Hilfiliahmer C. Merkezi Umumisinden: 

Ramazan bayramında intişar etmiyecok olan yevmi ga
zetelerin yerine her sene olduğu gibi bu sene de mümtaz bir 
tahrir hey'eti idaresinde ve nefis ıbir şekilde Ankara ve İs
tanbwda ncşrıedilecek olan Hililliahmer gazetesine ilan vec
meık suretile Cemiyetimize muavenet arzusunda olanların 

İstanbul Kahraman Zade Hanında "Resmi İlanlar T. Ltd. 
Şiric.eti,, ne müracaatları. 

İlan ÜCN:tlcri yedinci ve sekizinci sahifelerde tek sütün
:la beher santimi (30) altıncı ve beşinci sahifelerde ( 40) ku
"tlştur. 

iJ~In Ziraat Bankasın~an. 
Jtl 
5"' .., ·a il 
~:a 1} .Mnbammeır .. 
~ ~ ! kıymeti Villyetl 

Karye veya 
mahal~ai ~vkil Cinsi Dö. 

l> 2800 Aydın Köşk Köşk İnciır 'bağ 40 

) .. çesi 
o 2400 1 Mursallı Köy kenarı ,, 20 
o 4400 

" 
Karaağaçlı Kar eyer .. 40 

o 4000 .. Mursallı Çalğıh ,, 40 
bahçe .. 

o 4500 
" 

Hınri>eyli Çamurçukur 30 
Gök ıbel ,, 

O 1200 ,, ReiSköy Çakal deresi ,. 10 
Yukarıda evsafı yazılı beş ·kıt'a incir tağçesi açılk arttırma 

ıruretile ati<lcıki şerait dairesinde satılığa çrkaınlmıştı:r. 
I - İhale 24 Şubat 932 tarihine müsadif çarşamba günü 

saat 15 te Ziraat Bankası Aydın Şubesi binasında. icra edile
cektir. 

il - Taliple.- muhammen kıymet üzerinden yüzde yedi 
buçuk ni&betinde teminat aıkçesi iraesine meclıurdur. 

Ill - İhaleyi müteakip cımval bedeli nakden ve peşinen te
diye edileceği gibi Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eŞka
le göre hak sahiıplerine verilmiş 'Olan hazine bonoları nakit 

1 

makamında ka.Wl edilir. 1 
IV - Mcdcezden isdzanı icap eden ahval<le cevab-. vurudu- j 

na kadar taliplu peylerinden nük:Ol edemezler. 1 

Daha fazla malfunat almak isteyenler Ziraat Bankası Aydın ı 
Şubesine tahriren veya şifahen müracaat edebilirler. (409) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Başlamıştır. 

Alb keşidelik olan işbu tertipte 50.000 
numara kamilen ikramiye veyahut 

amorti kazanacakbr. 

1. Cİ Ke~i~e: 11 ~ ~ 81 T 1~~2 
Büyük ikramiye 30.000 liradır. 

Biletler Satılmaktadır. 

Adana Vilayeti Nafıa 
Raşmühendisliğinden: 

Adana-Karataş yolunun 22-j 500:26+000 K. M. arasında 
(3500) M. tıılündelki şösa inşaatı knık dört bin sekiz yüz doksan 

lira seksen sekiz kuruş bedel ve kapalı zaırf usulile yeniden mü
nakasaya vazolurunuştur. Mezkfu- ameliyat şubatın 20 inci cu

martesi günü saat 14 te ihale edileceğinden talip olanların ta

rihi me2lkfirda encüımni vililyete ve ıfreşfini görmek için de Na
fia Baıımü:hendisliğine müracaat etmeleri ilan olunur.(338) 

Deniz Levazımı Salın Alma 
Komisyonundan: 

Bütün bayramlık ihtiyaçlannı ucuz ve emin bir surette 
tedarik edeceğiniz yegane mağazadır. 

... Fiatlar Her Yerden ve Her Zamandan Daha Ucuzdur 
Zarif kostlimlük ve paltoluk kumaşlar,kadın mııntolukları, nefis ipekliler, fevkali-:!e 

battaniyeler, son gelen iPEK HEREKE KRAVATLARI, ipek mendiller, ipek 
çoraplar, eldivenler, hazır çocuk elbiseleri, fantezi kadın çantaları, 

para cüzdanları, ıapkı:, şemsiye vesaire 

Hanımlar ve Erkekler için Zarif ve sağlam 
Kunduralar bilhassa şayanı tavsiyedir. 

Merkezi: İstanbul, Bahçekapı, Birinci Vakıf Han • Şubesiı B. O. 
İsti 1dal caddesi Hacopulo pıısajı yanı.,da 

o 

o 
o 

Karye veya 
kıymeti Vilayeti mahalksi Mevkii Cin5i Dö. 

6300 Aydın Mursallx Çamurçukuru İncir 
Çardak kaıhve bahçesi 35 

10200 
" 

Kanlrkavak Kocakuyu ,, 60 
Hazırbeyli 

19800 ,, Mursallı Tekedede ,. 90 
17500 ., Mursallı Çamurçukurn ., 100 

O 11100 ,, ,, Krroğlan ,, 60 
Yukarıda evsafı yazılı beş kıt'a incir ibahçesi ıkapalı zarf 

PERT=V Sl.!rubu 
' PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

usulile ve atideki şerait dahilinde satılığa çmanknıştır. MAMA 
I - İhale 25 Şubat 932 tarihine müsadif perşembe günü ( ' 

saat.ıs te Ziraat Bıanlkası Aydın Şubesi binasında icra edile- ı Dr. Hakkı Şinasi 1 
cektır. Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 

il - Talipler muhammen kıymet üzerinden yfuıde yedi 
buçuk nisbetinde teminat akçesi iraesine mecburdur. 

lll - İhaleyi müteakip emval bedeli nakden ve peşinen te
diye edileceği gibi Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşka
le göre hak sahiıplerine verilmiş 'Olan hazine bonoları nakit 
makamında kabu:l edilir. 1 

IV - Meırtkezden istizam icap eden ahvalde OC'Vabı vurudu- ı 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal caddes. 

B:iyük Parmak kapu, Afrika 
hanına bitişik Apartıman 
No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
;;aat: 14-IR na kadar talipler peylerinden nükU! edemezler. J 

Daha fazla malfünat almak istiyenler Ziraat B'anıkası Aydın .. _________ _ 

Şubesine tahriren veya şifahen müracaat edebilirler. (408). 

f. ' 
ikinci çocuğunµza da 

Bir 

Bu Bayram 

umbara alınız! 
1 Türkive ls Bankası 1 

• 

Hali tasfiyede bulunan Uşak T erakkii 
Ziraat Türk An·onim Şirketi 

Tasfiye Heyetinden: 
Şirket hissedaran umum heyetinin aşağıda münderiç ruznamede yazılı 

mesaili müzakere etmek ve bir karara raptetmek üzere 25 Şubat 932 tari
hine müsadif Perşembe günü saat 14 te tJıışak Şeker fabrikasında adi ıu
rette içtimaa daveti takarrür eyleuiğinden girket esaa mukavelenamesi mu
cibince en az altı yüz hisseye malik hissedarların mezldlr içtimada hazır 

bulunmaları ve içtimadan evvel dühuliye varakası al!nalan illn olunur. 
Ruznamei müzakerat: 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ
leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 

/ İstanbul 22398. Sıra numara
sını beklememek isteyenler, 
kabineye müracaatla veya te
lefonla randevu almalıdrrlar. 

Güzelliğin timsali 
VENÜS 
Benzemek 

ister mi'>iniz? ... 

-
K,..emi 
Sürmes' 
Cila•ı 
Briyantini 
Sabunu 
Eaansı 

Kullanınız: 

Tasfiye muamelatına müteallik izahat ve tirket mevcudatından olan;' 
Şeker fabrikasile teferruat ve müştemilatının pazarlık ıuretile aatılmaaı hu
susunda salahiyet talebini mutazammm tasfiye heketlnin tekilli 

Evliya zade Nureddin 
Eczıı ve ıtriyat deposu 
lıtanbul - Bahçekapı 

4765 Aaet 1\.llavuzıu ve Süngülü muhtelif Elektrik Ampulu G A b 1 d d 
açr.ıı: münakasası; 6 Şubat 932 cumaırtesi günü saat 11 <le. ntep e e ı·yesı·n en 

Yukarıda miktarı yazılı Elektrik ampullerinin hizasındaki • 

Darülbedayi müdüriye
tinden: 

Darülbedayidekl gardırobun 932 

senesi tubatm İi!>ti<laemdan martı 

niha1etine kadar iki aylığı müza•' 
ye<kye koomuştur, her ~ünlü zarar 
ziyan w mesuliyet kıendisine raci 
olmak üzere bir aylığına maktu.en 
elli liraya talip vardır bundan zi

gün ve saatte açık münakasası icra olunacağından şartnamesini Mevcut şartnamesine göre yapılacak şeihrin umumi haritası 
görmek isteyenlerin her gün ve venneğe talip olacakların fnü- :!l gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuş
nakasa gün ve saatinde muvakkat teminatlerile birlikte Ka- ! tur İhale günü 25-2-932 tarihine müsadif Perşembe günüdür. 
!IMlpaşada De11iz Levazımı Satın Alma Komisyonuna müra- Taliplerin evrakı müsbiteleri ve teminat akçelerile Gazi Antep 

ade e tat! olanlar il ·· n zarfın-

Şasııacak 

şev mi? 

"A5PIHIN .. in so~k algınlı~ınıtı çaı-· 
çabuk önüne geçmesi hiç de hayret. 
edilecek bir ~ey cıeftıcıır. Bilakis gayet 
tabiidir. "ASPiRiN., gibi ~g~ salibini 
taşıyan bir müstahzar mutlaka mües
sir olmalıdır. 

Siz de aynı fikirde cıeğll misiniz ? 

Bayram şekerlerinizi 
Meşhur 

HACI BEKİR 
Zade 

ALİ MUHİTIİN 
• Ticarethanesinden alınız. 
Bahçekapı, Beyoğlu, Pangaltı, 

-~ Karaköy, Ankara 

Üsküdar ve Kadıköy su şirketi 
Su saatlerinin incimat sebebiJe maruz 

kalacakları tehlikeler ve bu yüzden icrası 
zaruri tamir ve tebdil masrafının abonelere 
terettüp eyliyeceği hakkında nazan dikkati 
celp ve mezkur su saatlerinin kafi mıkdar· 
da saman veya ince talaş tabakası veyahut 
buna mümasil şeylerle örtülmes;ni tavsiye 
eyleriz. MÜDÜRiYET 

SUSUZ SABUNSUZ 
FIRÇASIZ 

~ ~de TIRAŞ 0 !:;:k 

"'"/) RAZVİTE 
Kremini alınız 

r ~ Yllıilnüzde kıımızdık w tahrişat 
1Jfi lıalınaz. Cildiniz muattar ve yı.ııntı 
~ pkolur. 
~, Tüpü bu yerde 50 kunt§. 

Umumi deposu: 
< ~ İıtanbul, Yeşil Direk Sıvacıyan h311 

1;;:ı/ 10 - Telefon: 21031. 

~, ........ ,,ıQ -ı~e2 

Pertevniyal vakfından: 
Şltıl~ tzzıetpap eo. Va.lde apartmanının a No. daiteai 

Kö,prliba§ında Valde bam tahtında 9 No. eczahane 

,. ,, ,, hanında 6-1 N o. odalar 

.. 
" .. 

.. 

.. .. 
,. hanı Helvacı IO. 26 No. mağaza 

,. hanı derununda 7 No. oda 

,. hanı denınunda 16-17 No. mağaza 

ı eene mllddetl 

3 .. .. 
3 " 
1 .. .. 
l .. .. 
3 .. .. 

Bali.da muharttr anllk yirmi gün müddet.le ve aknl müzayedeye lı:<r 

nuımu,tu:r. Hizalarında gösterikn müddet ile i.stieara tıalii> oJan]arı~ 

müzay~ günü olan Şubatın 27 ci amıartei;i günü saat 16 ya kadar 

lataııbul Evkaf müdiriyetinde Pertcvniyal Vakfı idaresine ycya Ene 

mene müracaat etmeleri. ( 432) 
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