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NUSHASI 5 KURUŞTUR • 

Yeni iktısada 
Doğru 

lldııadi feWı:ete, lrııJJandJfımm 
, .... aiıtemioi ıebep ~. ~ 
... yeli ııümrülderi az ıöriiyorlar, ay 
rıca kontenjan nıulünü brvaiye edi
yorlardı. Şimdi lıu uıulün de niWi 
olduğu anlatddı, Takas ta9ıiye edili- . 
yor. 

Talıao, idhalit ve ilıl'K8I arum
dat muadelet teminine phpnak, 
ınilnılriin ol- farkı ödemektir. 

' Bu tekilde harici ticarette ııa,ı.Wyo 
Dıeoeleoi kolaylatır. Her qyamn.M!
lıal ve ihracında ayrı ayn luunbiyo 
alım ıatunına lüzum kalmadan, :mu
ayyen zamanlardaki idhal ve ihraçla 
rın icap ettirdiği kambiyolann miza 
nı yapılır. Fark ödenir, 

Hollanda, bu ,ekle dojru bir ·1ıa
nun hazırlıyor. Almanya ile Tuna 
ziraat memleketleri arasında bu tarz 
da itiliflar müzakere olunuyor. 

Yeni tekil, memleketleri biisbü
tiin biribirinden uzalı:lll§bracaktır. 

Zaten ııümrük duvarlarile tecerriide 
doğru esaslı adımı atan iktıut mem 
leketleri, kontenjan uıulife bir llat 
iatiklil peyda etmittiler, T•kaı, diin 
)ayı, iktıut iliıilı:leri çlbiilmüı dalı 

nık memleketler haline lı:ayacaktır. 

Harpten evvel, mütekabil müııaa
deli muahedeler milletleri bir iki 
t"lpa ayınyorclu. Buııün, iktıut İl
tild&Uerini luıkımçlıkla müdafaa • 
den milletlerin her hiri kendi batma 
lıırllkı!IDlf ayrı Alemdir. Ne büyük 
fark 1 Harpten evvel dinya ( Mütt• 
fik dnletler) , (ltilif deTletlaiJ , 
(Bitaraf devletler) diye üç srupa ay 
rılırdı. Bunlar, aralarında ilrbut mu 
karenetleri teaia ederlerdi. Fakat lıu 
IÜn, her millet kendi batma kalmıt 
tır ve yalnoz kendiıile mqguldür. 
l:ler millet, hariç dünya ile olan iktı 
•at bağlarını aııariye indirmeğe. ".~ 
IDiimkün oldufu kadar harlcİD tabu 
olınamağa çalıpnaktadır. 

lktıut müvazenelerini altüst • 
den fazla idhalatlar zorla tahdit edil 
d:ı.._e milli iktuatlar ihracattan kay 
~, . . 
liediyorlar. Zira her millet aynı feJI 
Yapıyor ve ihracat müteesair oluyor, 
daralıyor. Son ıekil, taka• ,ekli, va: 
:tlyetin bu namüsait tavrından ilerı 
ıelıniıtir. Milletler, ç&rnaç&r idha
laı lehine fedakarlık etmeie mecbur 
lıalmıılardır. Bu fedakarlık olmadan 
llıracatı arttırmanın imlı8nsızhjl an 
latılnuıtır. 

Başvekil A -a 
. 

Changhai önünde Japon filosu 
kumandanı intihar etti 

Çinliler bir Japon torpidosunu. batırdılar 
~~----------~~-

Harbin ci arında Japonlar iki Çin ·.alayını prişan 
ettiler. Şehre girmiş olmaları mu.ht~meldir .. 

CHANGHAI 4 A.A. - Amiral · .-~•"" ''' "·· · , k. ;50.,.? cı ~ \ 
Shioıawa'nm bir Harakiri hare etı - - · - "'- / 
Yapmı• olduğuna dair baberler deve- , ... - '· • -...~-... 

·~-r \ ·~-ran etme....,..ır. k 
B haber resmen tekzip olunma 

1 ...:..ber mumaileyhin Çin sula
a daki fiİo lıumanclanhimdan kal-, 
dmlmaıı ve yerine ~-Nbiurk 
nm tayin edilmesi ha......,.. rço 
kimseler tarafından baberin ııhhati
ne ;ııoaruJmaktadır. 

Aınir•l Nomura, ma•asolt 
.tti 

TOK.10, it A.A. - Amiral N_o
mura, Chan&'bai'a muvasalat etmif
tir Mumaileyh orada iiçüncü Japon 
t&.u kumaadanlığım deruhte ede-
celıtir. 
Bir Japon torpido~• b11tırıldı 

CHANGHAI, 4 A.A. - Çin u
mumi 1ıarıırgihı, dün W oa • Soo~ı 
i.tiblıiımlanno bom~'! ~I 

lan Jaon torpido muhribimn Çın ::mclafaa kuyYet)eri tarafından ba!'
rıbm olduğunu haber vermekte~r. 
Bu t!bliğde ;.tilı)Wn)a- halen Çın 
kunetlerinin elinde ~lunmalı:ta ol· 
duiu ilive edllmektedır. 

Diier taraftan. T~; dTıkii?'denb. 
elmi olan F engtıen ~ınun < • • ·~ 

f, "liııı v•~oru 3 torpıdo mohrıbı ı-
nıı> .... • • ih'-'-'--le Woa - Soung ut """""" llJ'alın 

dan geçerken hiçbir ihtarda bulunul 
malmzın vapur istikametine doğru 
ate, ~ılmıf olduğunu beyan etmek
tedir. lngiliz izinli efradım naklet
mekte olan F engtien vapuruna iaa
bet vaki olmamftır. 

Won • Sorını iıtihkıimına 
ateı 

TOKIO, 4 A.A. - Rengo Ajan-
11 Cbangbai' dan atideki telgrafı neı 
rediyor: Dun sabah, Wou • Sounıı 
açığında Çin iıtihkiuılan mukabele 
ederek diiımam sükute İrca etmeie 
mecbur kalan 3 Japon muhribi üe
rine ateı açmıılardır. 

· ... .. ~~ ·-. 

Çinlilerin aılıer miktarı 50,000 
kadar tahmiıı olunmaktadır. , 

Çin ordusu lehinde umumi iane 
derci teıkilatına devam ediliyor. 
Chenghai belediye makamatı lıu 
makaatla SO bin dolar vermiıtir. Pa 
zar giinii iane miktan 120.000 dola
ra baliğ oluyordu • . -

Saat 14 te Çinlilerin sebebiyet. Chıİngbai'm Japonya'lı aakinleri 
vermesi üzerine, iki Japon ta~ya~esı kiitle h~inde şehri terketmekt~ir
Chapeİ etrafındaki Çin mevzılerıne ler. Ş<;hır.~e~ ayrı.IRnların ~dedı pa
bo balar atnutlar ve Çin kıtaatım zarteu gunu 1200 e ç<kn'İtftı. Bu-

~btll tardır. _ gün nya yarın .3500 Japonya'hnm 

., 

1 . 

yor. 

Japon ••faretinin bir teblili 
ISTANBUL, 4 A.A. - (Japon 

sefareti tarafından tebliğ edilmiıtlr) 
Ş.nııhay' dan İteuter Ajıuwaa 

bu oabah ııönderilen bir telıırafta Ja
pon filoıunun W ou - Soung iıtiblıi
mıru 3 ıubatta bombardıman ettiii 
bilclirilmit iae de pek mevıuk m
balardan alman malümata göre Wou 
...son. iıtilıkimmın önllnclen seç. Bütün lıunlar ~ıkmaz yoldan çık

ltlak için bir tDnn ıırattırmalardır. 
fıokat bu arajtırmaların aonu gelme 
Yecelıı mi? Omit ile girilen yolda re
'& ııörülmey: ıce yeni tecrübelere 
lıaı YUrmak mecburiyeti devam ~ 

dag ' ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ....................... ,,. 

}\;~avut murahhasları 
I tek mi? Nihai tedbir bulunmayacalı: -da_ avdet ettiler lrlı? 

Ciıri ikbsat kargaıalığının .acizde_ 
toplanan oeykarı ne kadar vuzuhla 
tÖrünmeğe baılayorsa, gehniı geç
iDİ§ tedbirlere olduğu kadar gelecek 
leçecek tedbirlere de itimatuzhl,. ar 
lıyor. 

Dünyanın bütün bu ceuret kırı· 
~ -..Z....ası k~rıısınc!a, belki yalnız 
• 1r ınıntakada yeni e1&alara ve yeni 
IÖriitlere doğru hir telrimüJ var. Dü 
he kadar hir büyük imperatorluğun 
Cİİziileri olan bugiinkii müatakil Bil 
itan memleketlerinde, harpten evelki 
llrtıaat uıullerinden bamba§ka bir n· 

•ıdiin tatbikma doiru gidilcliii gö
l'iilınekte, diinyayı karakterize eden 
!"<:ezzinin fenalıklarından 11yrılmalı: 
~ yavaş yavaş belirmektedir. 

lktıaat bünyeleri benzeyen, çıkar 
dıldarı iktıaat kıymetleri hemen ay
Ilı olan 65 milyon nüfualu altı Bal
ı...n memleketinin son gösterdikleri 
lıi,.lik duyııuıu, öyle tahmin edilebi
l;,. lıi, dünyanın ba§ka kısımlan için 
dalı; nümune olabilecek yaratıcı bir 
~e kuvvetini taıonaktadır. Bo 
tiin röıeym halinde ve foya içinde 
llıi; ııdenllç bayati iradeden dolayı 
~iki bir gün hepimizi meblıut bıra· 
'""bilecek olan tekamül, millet ilrtı
&ıltlıınnon ıon ilitikleri dahi çözüp 
1ecerrüde gitmeleri cereyanına kartı 
lıı, olarak yepyeni lıir taaanur n 
Yepyeni bir uıul olarak ııösterilebi
lir. 

Diinyanon bugiinkü dağmıldığı 
lia1ı.anlardan çıkmı,tı. Yeni bir ilrtı
:,at. akidesi olan son topluluğun ~~ 
:"'lkilll!aı-dan çıkması, Türk tarihi 
'Iİbarilc, bir teoadüf degildir! 

Müderri5 

Nizameddin ALI 

Başm~raİıh.as Mehmet B. Koniçe · 
ekalliyetler münakaşasinı anlatıyor 

a 
Gazi Hz . 

Reisfoümhur Hz. dün Dol
mabahçe sarayındaki daire
lerinde meşgul olmuşlar ve 
refakatlerinde Başvekil is
met P!j. Hz. bulunduğu hal
de Boğaziçinde motörle bir 
gezinti yaptıktan sonra sa
raya avdet etmişlerdir. 

Başvekil 
Bugün gidiyor 

Dahiliye vekili evvelki 
gün gitti 

Batvekil 1 smet Pllf8 Hz. bu alı:
ptn Ankara'ya bıİreket edeceklerdir. 
Pata Hz. ""8-ün dit tabibi Sami 
Cöaizberıı B. İn kabinesine giderek 
elitlerinin tedaviıine devam eyliye
ceklerdir. 

Batvekil Pı., dün öğle iizeri To
katlıyan oteline giderek oalonda bir 
müddet istirahat elmitlerdir. 

ismet P ş. Hz. ile birlikte ıehrimi
ze gelen Dahiliye Vekili Şükrü Ka
ya B. evvelki ak~am Ankara'ya ha
reket ve dün oraya muvasalat etmi, 
tir. 

Ali Rana Bey 

Spor teşkilatı reisli
ğinden istifa etti 

Umumi kongr6 toplanı11n -

Sahip ve Hatmuharrıiri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nqriyat ve Yazı Mildürıı 
ETEM iZZET 

önüyor! 

KadrkiJyünde Osmanağa -camiindtı türkçe Kuran dinltıniyor. 

Kadıköyünde de dün 
türkç!! tekbir getirildi 
Memleketin her tarafında türkçe 

Kuran teammüm ediyor 
Dört rüzide hafızuruz diin ikindi 

namazından sonra Kadıköyünde Oı
manaia camiinde türkçe Kuran oku
mu§ ve türkçe tekbir getirıni§lerdir. 
Osmanağa camiin<le tiirkçe Kuran 
okuyan hafızlarımız Hafız Yqar, 

Hafı,. Burhan, Hafız Nuri, Sultanse
limli Hafız Rua Beylerdir. 

Camiln içi ve dıtı cemaatle o ka
dar dolmutlu ki hafızlar bile kürsü
ye yaklatabilmek için çok güçlük 

(llevamı 6 mcı sahifede) 

Bu alabildiğine ihtika
rın sonu neye varacak? 

Oduncularla kömürcülere allah 
insaf versin •. 

demekten başka çare yok .• 

"- Biz 30 liraya tonaaıı ıdiyoru. 
9 - 10 lira kazıuunıyalım mı?I" 

Belediye lktısat mildilrliifü ile 
temas ettik. Dediler ki: 

H_ Mm--ı olaru pabab Mbf 
yapan esnaf h11kkında tahkikat ya
parız. 

Murakiplerimizl dolqtırıyorua. 
Maamafi, bize reamen fİÜyet 1ok !" 

Bu murakabeaizlik devam ettik
,., Allah fakir fıkaraya aeıım, mah
nılıatçdar i.nsaftı geltin, demekten 
b&§ka çare Yar mı! 

Bugün 
Güzıel San'atlar akademisi 

müdürü Namık İsmail Bey 
btıruian sonra her cuma gün
leri İnti§Glr etmekte olan 
San'at sahifemi2Jde bir sütun 
denılı.te etmiştic. Bundan 
sonra her baita kaırilerimiz 
bu süturu.la Nam.Dk İsmail 
Beyin ıkıymetli yazılarını 
okuyabileoeklerdir. 

Futıurisane kıonf,eran5ları 
Namrk lsmail 

Rıesffiı galerisi mes'eleoSi 
Elif Naci 

Ressam Van Dyck'm hayat 
ve eserleri 

Arif Bedii 



Zeytindağı 
-S-

1 H~RICl H~BERR:=~R ı ıiil'HI Diiı-. 
San.tıago Cenevre Amerıka 

Mısır sıtması Zelzelesi Konferansı reisicümhurluğu 
Anadolu otobüs şirkeli 

faaliyetini tatil etti H iye mektebiıı~e. ilk _ta· j göremiyeceğime teen~ ed~yor 
tim edmder arasmda ıdım.. Aa- d-. Hep kanalı, Kahıreyı ve 1500 ki • nin öldüğü 
kerlik itana, id n .., gezinti e mları dütüniiyonlum. 
gibi, kolay ve zevkli geldi. İstanbul bir Mısrr sıtması doğru değilmiş 

llk .. l , tml ad içinde idi. O zaman başta bu- HAVANA, 4 (A.A.) _ Hal 
~ en, . po . u _m ıe- lunanların coğrafyası, medrese 

se Ufagından ftmdı redıngotlu bazlarının imlası kadar za. kı gece yansı yataklarından fır 
gibi hatınma gel- Köprülü ~ ~f olmalıdır. latmış olan zelzeleni? tevli~ et· 
deye kadar, karm.~nJık, ~ _ Mısıra Yardıktan aoııra miş olduğu helecan ıle perıt~n 
m~aramız Yardı. Bir gön hep! beni kim h•tıra getirir diye İÇ·· bir. hal~e ~lan muhay!.elel~~ 
mıaı kır. çıkarclılar ve fere bag 1-iyordmıı fdaketın vüs'at ve ıumulunu 
dat kurdurup imli imtmamrı- · . haddindım fazla izam etmit ol· 
dan geçirdiler. Medreselilerin .Eaver P.,-. d~ı ~~ za-• duğu zaıınedilmektedir. Zira, 
hem- bepsi, Ye birçok ta el- !enne y~mıyecegımızden , bidayette 1500 kitinin öldüğü· 
lerinde Dariilfünun ... ikası o- ııwrkanık bır nefeste harbe. v ıbinierce kişinin yaralan
lanlar imtihandan döaılü ve ib atılmı§ değil midi? O günle· ne eo~- daır" olan ilk ha-

. cel Dikbi. lik b mıt , .. -~a 
tiyat sabit namzetleri yanya İD nn. a . ~ ~e • • ~- .. avaamını berler hilafına olarak resmi ta-
di. aerinlığini hali goğsumde da-· mimler neticesinde ancak 60 ki-

B"ır bqka aiin de doktorla- yar ve sıkılırım. finin ölmüş ve 300 kitinin yara 
rm ocluuıdan geçtik, ceriye Nihayet bir aiin talimgih lanmış olduğunu göstermiştir. 
kalımı olanların bir laamı çürü kumtıDdanı Rabe Beyi11 beni Maamafih, maddi zararlar bil
ğe çıktL Harbiye Ç&VUJlannın çağrrdıimı söylediler, gittim.4 hassa şehrin iş mahallesindeki. 
elinde ,..lnız 0 okuryazarlar, Elincle bana ait bir tomar kiiıt 'ler f~e mühimdir. Beledi 
sağlamlar kal ttık. vardı. En çok haynst ettiği, · ye reisi, yangın tehlikesine ma 

Bir dUiplin kadrosu içinde bir ordu kwndanmın bir ne- ni olmak için gaz ve elektriğin 
anonim olmak Türk ıeııçleri· ferle bu kadar metcul olu9u i- keailmeftııi etmretmi9tir. Mu· 
nin hOfuna gitmez. Metruti· di: maileyh, mahalli memurların 
yet gençliği ıibi, cümhııriyet - Cemal Paıa akrabanız; vaziyete kartı koyabilecekleri-
gençfifinin de bqhca ebiii mıdır? · "Di hükUmete ·bildirmittiır. Bu-
budur. Her gün aramızdan il- - Hayır, tanıdığım. . 11unla• 1!'.'!!'~ Amend "kal aefirile 
timaslıların aynldığmı görüyor .birçok noı1<umet a am arı tay-
duk. Yeni vazifeler daha cazi· Elimi sıktı: yare ile .-a.k'a mahalline gitm.it 
beli idi. - Yarın ıeliniz, klğıdım- lerdir. Salibi ahmer te§kilatı da 

lltimas, hepimıizin tevkini 
kırdı ; alqamları mektepten çık 
tıkça bizi herkcsl.ikten kurtara
bilecek 'bir yardım anyorduk. 

Ben de Harbiye nazaretin
de de çok kiti tanırdım •• Fıakat 
harpten sonra orası bir nefe
rin, etiğinden adım bile atamı 
yacağı korkunç bir üniforma
lar ıarayı olmuthL Birisi ba
na Merkezi umuminin sivil çe
telet }'llptığını, bu çetelere bil 
dikleıimizin kumanda ettiğini, 
gidip doktor Nuımı gi)rmıekli
ğimi söyledi. Sivil aakerliiii 
tercih ediyordum. 

zı alınız, dedi. seferber edilmiştir. Bahriye 
yeni esvabımı gi.ydim. Gü· ·doktorla.n ıimdat mevzileri YÜ· 

zel bir şeritle künyemi göğsi1- cude get\mıek üzere -giden• ve 
me bağladım ve gittim. tayyare ile Santiago'ya nakle

dilmiştir. Dehşete düçar olmuş 
Türkiyeni.-ı hiç bir tarafını olan ahaliden birçoğu beraberle 

bilmiyordum . Haydarpa9adan rine biraz yiyecek alarak vili
en uzak vilayetlere doğru tre· yellere kaçıp iltica etmişlerdir. 
ıııe bindiğim zaıpan, Çanakkale Mağazalar kapanmıştır. Tren
harbi başlamıştı. İstanbul, Ka ·ler işi.em.emekte olu,., ıokaklar 

hemen hemen ıssızdır. Ancak bireden, · Xudüsten, Şamdan, 
memurlar, vaziyetin birkaç ~ü-

Halep ve Konyadan hayalini · ne kadar tabiileteceğini ümit 
geri çekmif, kendi öz hayatı- etmektedirler. 

•••••••• 
Rusyada yeni bet 

senelik plan 

Radek'in lsviçreye 
girmesine 

müsaade edildi. 
CENEVRE, 4 A.A. - T-ah

didi teslihat konferansı, 3 komi 
tenin (Salahiyetleri tetkik, tee 
viye ve i11tidalar komitesi) ra
porlarını dinlemek üzere aaat 
17 de umumi bir içtima daha ak 
tedecektir. Celsenin bütün ala
kası, konferans divanrnm tayini 
mesel~i üzerinde temerküz e
decektir. Tesviye komitesi, di
vanın fahri reisi M. Motta fili 
reisi M. Henderson'dan baııka
ca reis vekillerinden mürekkep 
olmasını teklif etmektedir. Di
vana dört teknik komisyonun 
reisleri de iltihak edecektir, 
bunlar bilabara tayin edilecek 
ve askeri meııelelerle meşgul o
lacaklardır. Bir münakata VU· 

kuuna mahal kalmamak için re 
is, meclisin teamülü mucibin
ce divanda temsil edilmeleri 
muhtemel devletlere ait bir lis
te teklif edecektir. Bu liıte, e.
velbeevvel Cemiyeti Akvam 
meclisinde daimi azalıkları o 
lan lngilter.e , Almanya, Fran
sa, İtalya ve Japonyayı ihtiva 
edecektir. Listede Amerika ile 
Sovyet Rusya da bulunacaktır. 
Diğer azahklar için Arjantin, 
lsv~, Çekoslovakya, Lehistan, 
İapanya ve Avusturya'nrn isim 
!eri zikredilmektedir. 

Pazartesi içtimaı 

CENEVRE, 4 A.A. - Tah
didi teslihat konferan•ı te§kilit 
hakkındaki meaaiaine de,.,am et 
mittir. M. Tardieu'nun teklifi 
üzerine murahhas heyetlerin· 
reialerinden mürekkep uınuml 
·bir komi.yon teşkili kararlattı· 
rılmıttır. Konferaıum paurte
si günü yapacağı umumi içti-Hafta araaı talimd- aonra 

Merkezi umumiye gittim. Dok 
tor N.i.zım bekleme odasına gel 
di, istediğimi kendi.ine anlat
tım. Yüzüme baktı, güldü: 

mn kaygusunda idi. Gözüm ar 
kada, Anadolunun gurbet ak •· 
tamı kompartımanı kararttık· 

ça, kendi kendime ba!ka bir 
sual aoruyordum: MOSK.OVA, 4. ~· A. - Tasa•- mada İngiliz hariciye num 

- Biz çetelere hapiaaneden 
adam alıyoruz, dedi. Senin gi 
bi genç arkadqlarm yeri orası 
değildir. 

Kafamdakt tlarp tiiri sön· 
dü. T erspün yine harbiye 
mektebine döndümı. 

Üç arkadat konutuyorlar
dı: 

- Acaba İatanbula girecek
ler mi? 

Mısır sıtması dinmi§, Nuru
osmaniye imperyalizminin e
tıefi Sarayl»urnu aularına dei
mifti, 

9 Şubat~ 
Matbuat balosu 

__,... Cemal Pata yarın Mısı· lıtanbulda en &Üzide arnı-
ra &'idi,-or. Haydarpafll,.. cide fa mensup davetlilerin topla
lim ve kendimizi kararciha al- f lnacaiı madıuat balmunım 
dırı.imi. ınü.kemmeli,-etini temin hus~ 

ltfo bu kadar kola,- ol.:atı JUDda her tef hazırlanDlJftır. 
na o kadar inanmadım, ki erte lıtanbul M&tbuat Ceıniyeti 
si sabah bir tecrübede bulun. nin bu aene 9 tubat akşamı 
mağı bile faydasız addettim. veıeeeği ı.lo lııer - verm!,· 
Üç arbda.§1111, bir lhha harbi- :>lduiu b.alo.lardall biç ataP 
ye l teiıine rehnediler. kalmay.aik, belki dalı& par 

janamclaıu ' Sir John Simon lngiltwnin 
Komüııbt fırkası konferansı, M. noktai nazarı, M. Tardieu Fnn 

Moloto.,•u.. ikhı.:i bir beş ııenelik sanm aldığı yaziyet hakkında 
plin h•kkt dıiki beyıu•t ve i:ıabab- izahat verecekle.rdir. 
m dinlemiştir. Bütün milli ilrtiadi- , 
yatm yemden ibyuuıı · ikmal için Radek, lsr1içre'ge "elec.lc 
IUım olaa aum:ıız, hazırdır. Beı "' 
senelik pliıımııııı dört Mile zarfnıda CENEVRE, 4 A.A. - Ber· 
tUıakkak 1111hınına isal edeceiiz. Bi-
rinci pi&- muvaffakiyeti ayni za- lincleki lıviçre elçiat tarafından 
manda .U.ti kollektifl .. tiren t... puaportu me edilmemi§ olan 
,elıblbiiniia munffakireti elemek- M. Kari Radek, tahdidi tesli
tir. ~·ı...ıa Kolkolızeo'Mri bat konferansı Rus murahbur 
ilıclu etm6k nmıtile ibtililclenberi 
llU!ftUu ıllıh 1.n en mü.kül •e ç.. tayin edilmittir. Binnetice ba.. 
tin ınuelq I hillettik. Planın taJı.k- · diaine lıviçre' ye girmek mezu
kuk ettirilaesi, •t ~ Trııe.ıa niyeti Terilmittir. 
taraftarlarınnı kat'i hezimeti demek 
tir. ikinci plinı:ıuıı •iyasi hattının Hitlerlrt ilci muaflini var 
tarif eden bııtip, kapitalist unsurla- ERLİN, 4 (A.A.) - Milli 
nn tamamen ortadan kalclınlacaiını şosyaliet fırmma men.up je
ve bu ıu..,Oe sınıf fırkalannı tevlit neral V on Epp ye miralay Ha. 
edan eıılMııat i:nke edileceğini söyla- aelmayer, Hitler'in mnıri üzeri. 
mittir. ne mli!ahit uf.ıile terki teııli-

Şelıirletle köyler arasındaki fark- hat konfenıwnm mii&akael.e
lar ve tealılaızlar da izale olunacak rinde i.batı YÜcDt mecıeklerdir. 
•• köyler uırlanlanberi içimle bu· Hitler fırkullbn resmi D&firi 
landııta .-.ııetten kurtarılaaıktır. efkarı olan Ansriff cazete-1 

lkin.:i plaıı, halk kütlelerinin mad- bu zentnı S fUbatta Cenevre • 

Rooıvelt'in namzetliği· 
etrafında tahminler 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Ankara tehri otobüa imtiya
zmm belediyeye verihniş olmasından dolayı Anadolu otobüs şir· 
keti bugün biri fevkalade, diğeri alelade olmak üzere iki hissedaı 

V AŞINGTON, 4 A.A. - Siyasi d 
mabafil, M. Roosvelt'in Cemiyeti ·.&.il !ar içtimaı yapmıt ve faaliyette bir fai e ırörühnediği için tirketir 
vam ve borçlar meselesi hakkındaki taafiyeııine karar verilmiştir. Karar Ankara hallana bir beyanna
nutkunun ebemmiyetin-e ~et- me ile yarın ıabahki Hakimiyeti Milliyede ilan edilecektir. Bl 
mekteclir. karar üzerine şirket bugün öğleden itibaren tatili faaliyet etmİ{ 

Mumaileybin bu nutku, denoola:at 
larm reisicumhur namudi olan Nev bulunuyor. intihap edilen tufiye heyeti tirketin taafiyesile itti· 
york valisinin ilk ••mi banketi..,_ , •gal edecektir, Tufiye heyetinde doktor Zekii Tahir, Fethi V€· 
lakki olunmakta ve demokratlarm 1 
riyaseti cumhur ııarayuıa yerleıme- baan Beyler vardır •. Ankara belediyesi otobüs itlerini tanzim 
ğe muvaffak olduktan zaman takip edinceye kadar mevcut dtğer otobüsler nakliyata devam edecek
edecekleri beynelmilel siyasetin bir ler ve tak.si otobüsleri Y.enişehir, Çankaya, Dikmen Ye Cebci 
hulaoa1ından ibaret bulundutu be- hatları nakliyatını idare edeceklerdir. Belediye iie .ot_ örleı· !:&yan edilmekeclir: 

M. R elt, Am ikanın Cemi eti .miyeti arasında vaki bir anlaşmaya göre tabiler dört ütteri 
Akvama~~tirakine•";nuhallf ı.ufu .... ~lm~k lll~e ~ l)tobüı. 6atine ~ıleri tatile uğrayan hatlar 
makta ve buna ıebep olarak bu ınü-. uzennde mu§terı tafıyabıleceklerdır. 
eHeselerin müe1Sislerinin zibni,.eti·! ... , · · 
dairesinde inkişaf etmemit olduiu.- Yeni polis müdürleri nu ileri sürmektedir. 

Cemiyete ittirak etmiı olan dev
letler ticaretlerini inkipfa mazhar . 
etmek ve bütçelerinin muvazenesini 
temin eylemek için henüz teslihatla
nnı tahdit etmiş değillerdir. M. Ro
osvelt, 1920 ııenesinde yapını§ oldu
tu intihap mücadelesinde Amerika
nın Cemiyeti Akvama girmeıini is
temi§ idi. 
M. Roosvelt'in eski fikirlerini terk 

etmesi, bir intihap ta.biyesi addedi~
mektedir. Bu- da sebep Amerika 
efkirt umumiyesinin Cemiyeti Akva 
ma v.e A VTUpa itlerine kartı gö.ter
mekte olduğu ve ayni zamanda ay
ni l:aYrt ve fakat daha az kat'iı bir 111 

rette takmmı§ olan mubtemmel ra
kı"bi M. Baker'in ahiren vaki olan 
beyanatıdır. 

M. Rooıvelt, borçlar bakkınlla di
yor ki: Buim Avrupaya hiçbir bıor· 
cumuz yoktur. Tediyabn muvakka
h!n tehir edilmesi mümkün olabilir. 

' . Fakat tediyata yeniden baılııntı.--
b tarihin teobit edilmesi için ısrar 
Meoeiiz. 

Mitler Alman tabiiye
tine girmişmiş _ . 

BERLIN, 4. A. A. - Mllfril mil· 
l.iyetpensler reiıi, Hitı.'ln bir se
neden fazla bit müdılettenlMri. ~· 
man tabiiyetini iktisap etmit oldu
lu oöylemnektedir. 

Mümaileybin bu tabiiyeti, Thu· 
riııse naayonaliat Sooyaliat niııi M. 
Friclr. tarafuıclaırılevlet mmnunı ta 
yİn adilditi aman iktİQP etmit;1-
landulu llive olunmaktadır.. 

Thuringe hükılm~ti, bu ıneıele 
biıkkuıcla Almanya hükGmetimı sa
rih bir talum veuilı: ıöademıJ§. 
bat..ekil ele dahiliye nazırını bu uie
eelayi hukuki ııoktai nazardan tl!t
kiı..ı mmnur etmiftir. 

Bu tetkikat, Hitler'ln memur ta
yin ..WU-inin muteber olılağunu 

:ANKARA, 4 (Telefonla) - Sannun- polia müdürlüğüne 
İstanbul polis müdürlüğü sabık dördüncü ~ube müdürü Sadeddiıt 
Mardin polis müdürlüjiüne Kutamoni oolis müdürü Halit Bey
ler tayin edilmi,Ierdir. 

Evkaf müdürleri arasında 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Rizeye tahvil edilen Kıklar

eli Evkaf müdürü İsmail Hakkı Beyin Kırklarelinde ipkaaı ilt 
Rize müdürlüğüne Kocaeli müdürü Tahir, Kocaeli müdürlüğWK 
Mardin müdürü Ahmet Hamdiı, Çanakkale müdürlüğüne Edirnt 
betkltlbi Bekir Beyler tayin edilmitlerdir. 

Ankara'dan gelenler 
ANKARA, 4 (Tdefonla) - Maarif müste§arr Salih Zeki 

Bey ve Ziraat Bankası umum müdürü Şükrü Beylet" lıtanbula 
hareket ettiler. 

Dahiliye vekili Ankara' da 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

Bey bugün lstanbuldan tehrim.ize avdet etmİf, istuyonda veki
let erkanı tarafmdan karplanmııtır. 

' 

Türkigenin 
kt.ir 

her tarafına 
düştü 

ANKARA, 4 (A.A.) - Meteoroloji müessesesinden aldığı 
mn: malum•ta nanrsn İstanbul, Yalova, Çanakkale, Konya ve 
Antalya müstesna olarak &ece ve bu sabah Türkiyenin her tarafı 
na kar dütmüttür. Kar irtifaı muhteliftir. En çok Şarki Anado
luda, Sankamışta 78 santimetreyi bulmuıtur. Karsta 57, Erzu
rumda 34, Karadenrz nhitiode vaaati olarak 5, orta Anadoluda 
keza vasati olarak 6, garbi Anadoluda 2 santimetre irtifamdadır. 
Ankarada kano irtifaı 6 santinıetredir. Orta Anadolunun gene 
en çok kar dÜfell yeri Sınıbr. Burada 16 santimetre irtifaındadır 

BALIKESiR, 4 (A.A.) - Havalar bu sene di.ier seneler
den fazla soğuk ve karlı gidiyor. Gece yargı ba,lıyan kar bir iki 
saatlik fasıladan aonra sabahleyin tekrar bqlamış ve öğleye ka
dar devam etmittir. Şehrin her tarafı bembeyazdır. 

Hariciye vekili dün 
Bakudan gitti 

gösterecek olursa, mümaileyhiıl biz- BAKO, 4 (A.A.) - Hariciye vekili Tevfik Rüttü Beyfendi 
zat kendisini reisicümhurluia nam- ve maiyetlerinde bulunan zevat muhalefti havadan dolayı bir 
zetliğini ko~~ hiçbir ~ ~ . kaç gün tealıhur ettikten sonra bu sabah taat dokuzda BakUya 
med•r1a~brld. ~itler"ın . ...ı.:t,~ ~ muvasalat etmişler ve öğle vakti trenle Moskovaya milteYeCCİhea 

ı mış o ugu memurıye JUIWU"• b --'--L • l di 
ma komiserliği idi. anıauK ebntf er r. 

M. Chlırchill'i o1dü~
cekler mi? 

Bir dmtum tavusut etti. ŞCsy lak olacaktır. Aa.ıo Makaim 
le böyle taJııtlığımız Dördün. Hlorılarında Yerilecektir. Yer 
cü Ordu kumandanı B•P.-•0 li -ıı satan tecirlerimiz çok 
daıılıia bir telgraf yuarak beni ııüsel. hediyeler Yermek sure
de yanma iatetti. tile lıelcmua mükemmeliyeti-

di ve hani bayabnı islib edecek ye lıareket edec.ıeklerini ya- • Poli M. TOLEDO, 4. A • ..._ .. 
ve eliti ila diınat iti ara11Adaki bü- maktadır. Churclıill'in ha.yatma karp bir ıui- , 

Tarsusta milattan evvele ait 
bir şehir bulundu 

Fakaı bir türlü böliiitim- ui temin lııusa•unda kıymeti" 
den •ynlamıyordunı. EnYer ıniiuheıEtl.sr İni vadetınifler 

tVn farklan ııilecektir. lktiu.di ....,. ,,____________ kastte buhmulmasuıa aıani cıilnaık 

Pata daha inzıbatçı mi. Talim dir. Bu hediyeler davetlilere 
gahı bitirmeksixin hiç kimse 'üç bir bedel mukabili olma · 
için istiaııa yapılma.mı kabul nzm tevzi edilecektir. Kot 

seleden ı..ı.e.ı.ıen hatip, ziraat ve sa· 
nayi sahasında yapdmıt olan büyük 
itlerden Wıaetmi' ve ecnebi telmi. 
q,..,..leriadeııl istifade eclilıneainiıı 

•aiJwU.... .ıolayi ~ •arlNınislt- için hususi tedbirler ittihaz etmiıGr• 
tir. Sabılc lngı1iz nazmnm nlltuk .a,.-

Hatip, ; ı•tıcr aıa • L! t.,.«eği ..ı.- kadar 111 ı di • ı ·n-
fakat etmeie buıusi IUl'.lllte memur

buaumetlerin 8'tlmf oldut- •• ediilm;. olan polis memurları, J>OIİS 
etmiyordu. vonla.r mükemmeldir. 

l 
zaruri okluğunu beyan .. e bunlııra 
Rus aosyıdimıe binulnm ricude ıe 
tirilmesi buausunda maruf olan me-

bur;,, _ _._._ - iııhilil ~-'-'-- -... 
•-·-~ ..........., hafiyeleri ile takviye edilıniJ n sa-

bulunduğunu llÖyieyerek eözlen,. tona buı ıiplıeli eıbann ,U-si 8eJl i.e karargiba vaktinde 
yeti§it> Mısırın nasıl almdıfım nihayet •ennİftİr. ınenedilmittir. 

· ii)- ye düşiimrii~tür. Fakat devlet istifade · etmeği dü,ündöğü an-

r Halta l ık siya si ic m a~ :ı~~:la::l:ndaJa:!!;:~t ~~a!;;a:; ::!~:: 
\,,., ________________________ . "' ı kartı müessir harekette .bulun- li bir itilaf aktedilmiş olma.ı 

l:ladisatın ~arip hır i.atilıza-1 tıpla l'Jt!!.fl~a·da Japon tebaa malarma. imkan yoktur. çok muhtemeldir. Ve böyle bir 
sıdır : Tahdidi te5lihat içiiı smı .. müdB.faıı bahanesini , i- . Bu Çin işile alakadar olan itilaf, Amerika ile rakip vaxiye 
devletler ~ aene· buırlaıulik- !eri •ürdüjii 'ııibi, bu defa da devletlerin vaziyetleri fudar: tinde olan Japonyanm da işi. 
tan ve bu gayeye varmak için Şanahay ve Naııkin.'deki Japoa 1 - &veli Ruaya ite ka- ne çok elverir. Japonya ile İn· 
e.ıı miisait zannedilen 2 ıubat tebaayı müd~aa ~kaadile bv rışmaktaıı korkuyor. Ruslar, giltere her zaman anlaşabilir-
1932 tarihini konferansın içti.- tehirlere asker sevketmiıtir. Japon teıcaı\'üzünün Çirulen zi- ler. Fakat Amerika ile Japonya 
ma tarihi olarak kabul ve tn- Fakat Çinliler Mançurya .. da 1acle bddilerini iıtihdaf ettiği menfaatlerini zor telif edebilir
hit ettikten sonra, 1932 senfti kendilerini müdafaa etme.Jikle- .ne kaııidiries. Bunun için Ja- ler. 
~ubatmm bu ilk haftuı kanlı ri luılde· Şanghay'da Japon te- poalart. her hususta mümqat 4 - Çin - Japon ihtilifı 
b.ir muharebenin de baflackğı caviizfine " l<arJı siltb kuU..- göstermıelctedirler. Kendi ida- Fran1a ile JapolQ'a arasında bir 
tarih olsun... Çin ile Japonya. mak İstemitler ve kanJı müs.. releri albada bulunan fimendi- dostluğu da tebarüz ettimıit· 
arasındaki filt harp, Mıuıçarya. demeler olmu,tur. fer batAı"911an Japon asbrleri tir. Fransızlar Japonya'nın da. 
dan Ş.nghaya intikal etti. Fi. Çin._.::;'.fapon mücaddesfbuı naldiRe !>le ruı olmuşlardır. vuını müdafaada İngilizlerden 
li harp, diyoruz. Çiinkü nnıha iki .Aksayi _Şark de.leli arum• 2 - Amerika Çinin tama- ele ileri gitmi,lerdir. Filhakika 
;·ebenin her hu.uaiyetini haiz da bir mesele halinde kaldık-- miyeti millkiyeelne, taraftar ol Fratt1a'nm Aksayı Şarktaki 
olduğu halde muharebe resmen ça, ebeu:ınlıiyetıizdir. Fakat, malı:la herMier, İngiltere de it mfiatemlekeleri ve büyiik mena 
ilan edilmemiştir. Japonya Çi- Şanghay bütün cihan devletle- ,tinle etmedikçe yalnız bQ!lmL fıi taınamile Japonların ellerin 
ne ait olan Mançurya'yı itgal rinin Aksayı. Şarktaki nıena· lharekette bulunmak istemiyor. ckdir. Fransa ıiyasi yanlızlık 
etmi~i. Bu hadisenin Çinde fiinin temeı:küz ettiiii bir mm- 3 - lntıiltere'11İn Japonya. içinde bunların müdafaası için 
husule getirdiği galeyan, Çin- takadır. BQDdan maada JaJ>Oll, ile aynaı. anla9trğı hiasedili- Japon dostluğuna güvenmek· 
de sakin alan Japonlarla Çin yanın Çin hakkındaki tecaTiiz, yor. Fmı.tdka bahri inşaat me- ten başka bir ,ey yapamaz. 
ahali arasında bir takmı müsıı: kar emelle:ı:i, Çinin tamami'yetf selesinde Amerika ile müaava Alakadar devletleriın vaziyet 
demelere müncer olm"!. Japon mülkiyesiqi muhafazaya tand- tr kabul ettikten sonra lngil- leıi bu şekilde olduğuna göre, 
ya bunu vesile ittihaz ederek tar olan bazı devletleri en •· te~-•-=- • • • r;~ -' · · · · 

tevesaü etmesine imkin ıöribı 
müyor. Japonya'nm siyul , ve 
askeri vaziyeti çok kuvve.tli. 
dir. Diğer devletlere fıleo .te
cavüz etmedikçe, bunlarm hi,ç 
biri Çinin davuını benimse
yecek vaziyette değildi~. ~ en 
tehlikeli nokta da Japonyıi'nm 
SOY}'et Rusyaya tecavüz etme 
sidir. Bu, ıimcftlik azak g&diu 
mekle beraber, bir ihtimal ol.
rak ileri sürülmektadir. Si:ırast 
vaziyet te Sovyet Rusyayı büs 
bütün Aksayı Şarktan gı:ri at· 
mağa müsait olduğunu ltiraf 
etmek lizımdır. Belki de Ja. 
ponya bunu )'apmağa bclirdir. 
Ve yaparsa diğer cleıfttıtlerin 
memnunı kalacaklarına füphe 
yoktur. Ancak mesele, Japonla 
nn bu fedakarlığı yapmağı gö. 
ze alıp almamalarmdadır. 

Tahdidi teslihat kon~ııı. 
da beş senelik hazıtltk -.u..-'bir 
senelik te inli.zardan sonra ge
çen salı günü CeneYrede açıldı. 
l.1 ,;; • • • • ~~·· • .: 

ADANA, 4 (A.A.) -Tanus belediyesi tarafmdao yapt> 
nlacak olan sinema binasmm temelleri kaz.ılırken milattan evvel
ki devr ait olduğu zannedilen bir tehir harabesi meydana çıkmıt 
br. Buluoan bina harabeleri ve r.ütımlar çok müzeyyendir. Bun
dan maada kanalizasyona bem:iyen bir takım teııiaata tesadüf • 
dilmittir. Daha birçok kıymetli asarın meydana çıkanlacatı tah 
m.in edilmektedir. Hafriyata devanı ediliyor. 

ri Ye ta,.Yare bombardımanları 
aruında açılan eillhlan azalt
ma konfenınmdan büyük neti. 
C<4I beklemek aafderunluk olur. 
Fakat hiç bir neticıe vermezse 
beynelmilel vaziyetin daha zi. 
yade kanşacağmı da kabul et. 
mek lazımdır. Çünkü Almanya 
sillhlanndan ancak bir ,artla 
tecrit edildiğini iddia ediyor. 
Diğer clevlellerin ıilihlarmı 
tahdide mukaddeme olmak ü
zere ... Filhakika gerek Cemiye 
ti Akvam milakının ahkimı ve 
gerek V enaiılle. muahedesi im 
zalamrken, itilaf devletleri mıa
rahbasları tarafmdan söylenen 
nutuklar, Almanların bu nokta 
da haklı . olduklarına fÜphe bı
rakmıyor. Veraailles muahede
si imzalanırken, galip devletle
rin murahhaslan qağı yukan 
şunları ıöylemiılerdi: 

- Almanya harbe ııebebiyet ver
mi§tir. Ve bundan el~ Alman askeri 
teşkılatı mesuldür. Bu te~kilat dağıl 
malıdır ki,devletler talıat etsinler .,e 
kendileri de silahlarını :ılllltıınlar. - -... . . . .... - ~ . -

dL Almanya sillihlandığından diğer 
devletler de müdafaalan için ıilahr 
lanmağa' mecbur kaldılar. Almanya 
Iİlilılarmdan tecrit edılmeli ki, bü· 
tft A Yl"llpa deYletleri de sililı yük
leriai lııafiflebinler. 

itte Almanya timdi kendi •i· 
lihlarmdan le(:rit edildiği için 
bafkalanmn da silahlarını tah
dit etmelerini bekliyor. Ve tah
didi teslihat kcmferansı netice 
vermediği takdinle kendi i de 
ailablanacaimr ima ediyor. Ve 
tahdidi teslih t meselesinin eo 
teltlikeli ufha11 da budur. 

Ancak şu bir teselli noktası· 
dır ki, konferansm, bu kadar 
muanam bir muele hakkında 
derhal müıbet bir neticeye var· 
muı beklenemez. Nasıl 
ki ilk içtimamdan it· 
lerin pek YllV&§ yü • 
rüyeceği anlaşılmaktadır. Bu iç 
timada reis Henderson bir nu• 
tuk söyledikten sonra bir ta· 
kım komi&yonlar ayl"llmıttır. 
Komisyonlar, murahhularıo 
salôhiyetnamelerini tetkik ede-. . . . " 
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Bulgaristandaki Türk emlak· meselesi 
Ekonomi İ Befediyede Mahkemelerde llaerifle -----. Bulgaristandaki 

Emlak 
Zeytin yagı fiatları 

yükseleceğe benziyor 

1 ŞehiT 
Sıhhat işleri 

iki sıfıhat müdürlüğü 
birleştiriliyor 

Bir muhtelis memur 
2,5 sene yatacak 

Orta ticaret 
Mektebi 

1 

~ık vaziyeti tetkı1' 
ediliyor 

Müu:yyel protokol 
tefsir edilecek 

••••••• 
Dünya zeytin yağ istihsalatı 

lim fiatini ~-Ofiı bu itle 
yalandan aJaktu1m- olmaktadır· 

Roma beynelmilel zlnat emtitii
•I dünya zeytin ,..ğı iotib..litı hak 
b.da bir rapor neıretmittfr. 

~iy& ve Vilayet ıdıhiye mü
cliiıoliilderiııia tevhidi kararlattırıl
Jmfta. Mibıhal bulunan belediye 
llhhat ;,im miidürlüğiiae lı:imae ta
Jiıı eclilmiyecektir Eaasen diğer bii
tiİll miicl~iililer tevhit edilmit bu
lan~ tılıbat itleriıriıa ayn 
ayn ~ idare tOilmesi işleri iş
lıi1 etmekte olduğu anlaplmıttır . 

Dün ağır ceza mahkemesi 
ağır bir ceza verdi 

böyle 
lur1üye ile Bulprietan ara

llDda mevcut Ye Türklerin Bul
prittanda Bulgar tebaaeınm 
da Tür!Dyede mevcut emlüi.nin 
tufiyeai için Sofya'da, eefiri
mia Tevfik Kamil Beyin de it
tirakile bir komisyon tqkil edil 
miıti. Bu komiayomm esas n.
züesi, Türkiye . Bulgari..tan 
dostluk muahedesine ııı.üzeyyel 
ve emlak meselesine dair olan 
prvtokol tefsiridir. Aldığmuz 
malumata nazaran, bu protoko 
hın bazı maddelerinin tefsiri et 
rafmda Türkiye ile Bulgari tan 
anamda bazı noktai nazar far. 
kı hud olduğundan pTOtokolun 
tatbikinde müşlrili.ta tesa.'üf 
edilmiştir. Bu sebeple protoko. 

811 çok mühim rapora nazaran, 
ım . 32 dünya :ıeytio 711iı iıtilo
...ıab 8,000,000 kentali bulmaktadır. 

ispanyanın ı... seneki seytİn yağl 
iatib..ı&b 3,8 mily- kental talımİ• 
edili yar. hpanyanm 1931 ilk 9 ayı 
zafmda ihraç ettiği zeytin Yaiı 754 
~. kentalclir. Geçen oene ayni nriid· 
det zarfındaki ihracat 796,000 "-· 
tol idi. 

1931 Senesi illr nıafına kRdar 
diifkün olan zeytin yağı fiatleri ilk 
ııııdmdan sonra tereffü etıniıtir. 

ltalyanm 1931 - 32 ııeneıi zey
tin yafı iıta..alatı 2 milyon kental 
lıadar tahmin eclilmektedir. 1931 
S.-.inde Aınerikanrn talepleri azal ..,.n neticeai olarak, halyanın ihra
catı tenakuı etmiıtir. 

Portekizin bu seneki zeytin yağı 
İotiJuali.h 1930 a niıhetle fazladır. 

Isveçle ticaretimiz 
Javeç aefareti alete ko~~yaB 

.ıııa aalıab Ofisi ziyaret etmıttir· 
ineç ticaret atqesi !~8• ~ 

1 n'eç arannda ticaretin inkipfı IÇ"9 
h• ik.i memleket matbuatı tarafın. 
d- izhar edilen arzuyu mevz'd: 
Nbseclerek, iki menıl~ket aramı 
efJ'a mübadelesinin kabi! oluı>;o olma 
dıiı:nı aonnu§ ve izahat 11~'· . 

Ofis bu noktai ~ eaa~ bit 
mrctte tetkiki iç.in tahrıren .bildiril

. . . t-;.ti"r ue9e1e haizi elıeDI 
rnesım ıı ---~ · '" 
miyet görüJmdrtedir· 

Hamburgta lran 
üzümleri 

Kadıitö, kumluğunun 
vergisi 

Kaddti!iıi ialoele )"anındaki kum· 
halı artaıU'll vergisi yüzünden defter 
mlılr ile loılediye tıraımda çıkıın ih
tilDf Şu..,.. Devlette n.eticelendiril
..q ye hı:r iki daireye de hilclirilmiı 
tir. Şuraıı Devlet defterdarbğm bu 
knmluk ana .için belecliyeden iıte
cliği verginin muhammen luyını.t o
lım 40 birr lira üzerinden değil, mu
t.,• bedeli oları 72 bin lira üzerin 
... .ı--- ıeleeeiini ı.üdir
mlıtir. 

Fatih dairei belediyesinde iicret• 
li tahoildar iken 139 Ura kadar bir 
parayı zimmetine geçiren HiMeyin 
Avni efendinin ağın:..,. malıkem&
ılnde icra edilen muhakemesi dün 
neticelenıni~tir. Hüaeyin Avni efen
di 2 aene 8 ay 20 gün ağır hapae ve 
miiebheden memuriyettea -1ırumi
yete nıahkum eclilmiıtir. 

Çolak Hayrinin 
muhakemesi 

Alemdar ca.ddeaindoki em.ele bir 
i~ret ileminde .Şükrü Çavut iaminde 
birisini öldiirmekJe maznun Çolak 
Hayri ile Maııav Sabrinin muhake
mesine clün devam eeilmib fakat 
celloi icap eden ıahit Süzan Hanan 
bulunamadığından muhakeme baıka 
güne hırak:ılnu1tı,.. 

B1r tereke meselesin• 
den çıkan dava 

Bir tereke daYaSntcla vazifelerini 
ibınal. etmekle amzncmen aiıreeza 
mahkemeainde muhakenıe edilmekte 
olan Sultanabmet sulh bakimi Ka
mil Rakmı Beyle avukat Şefik ve 
Ahmet Arif Beylerin muhakemeleri
ne dün devam edilmiftlr. 

Dünkü muhakemede iddiayı fll)ısi 
vekilleri iddialarını yapmışlar ve 
mam••nlımnıa tecziyeleriai istemit
Jerdir. 

Maznun v~ de hu iddial.arm 
yeniz "" sebepsiz olduklarım söyle
miılerdir. Muhakeme evrakıa tetki
ki için batka gÜne bıralalmııtır. 

Mahkemede barışblar 

Tatil eclilmeyen mek
tep yoktur 

a.,.. -bi ınelt' J L'-- • J i ı ...,. l"P ta yeniden tefslrine IU2um gö 
~aile :JllPl)aıı tatile riayet etmi- rölm 
ıı~ tedriaat yaptı.ı., yazıbmfh. ·- üştiiT. 1925 senesinde akte 

Bertin Türk Tiearet Odau nıpo
- nazara. da lapanya, Tunus ye 
ltıoıyada ki.mınue.vel nihıryetinde 
derecei hararetin gayri tabii bir su· 
rette diipneai "" fiddetli tırtnıalar 
netlceai 2e)1tia mahıulü yiiZcle 20-30 
ııiabetinde haaara •inımııtır. istih
lak memleketleri bu vuiyet ve fiat
lerin tereffüü ı...,......ıa mtitereGclit 
lıufonmaktaclırJ.r. 

A)manyadan yeni gelen bir haber 
iktıaadi mehafi)de telat ve hayret .,_ 
yamhnınthr. Bu habere nazaran, 

109 hııfta zarfında Hıuubuıırta Iran 
cekirdeksiz üzümleri. 81 9, ~On,: 
;aı, lzınir üzümleri hpınde ıtle 

Ecnebi şoförler hakkın 
da bir müracaat Ortaköy cinayeti Kiğıthanede Cevdet ağanm 

Ortakö . boatanmda çalıımakta olan Oı-

Mımı:11' idare.inin yaptJiı tehlr~At dilmit olan bu protokol esaır~ 
~ bütüa 1 1 t· ;lesin aetil Tevfik Kimil Bey ile o zaman 

aı na riayet ettiJdori, anc.lı: bazı Bulgar mümeesili bulanan M. ==,!';:;" 19' tıehlii ediJ.. Radef tarafından tanz:m edil-
• IDİf oldağmıdan protolcohm ge 

Mekteplerde tathirat ne Tevfik Ki.mil Beyin dahil 
ayai tip i.ünlm altında aab? çık> 
nJnuıtır. . bii .. k bi ~ 

Jzmir üzümlenne yu r ~a'>' 

Turing Klüp idaresi &,vekalete 
JllÜr8ca&t ederek tebrimize muvak
katen .....,,,., üzere gelen ecnebi §O 

lirler hakkında hir kaydın ref'inl is
tıemiıtir. Memleketi..ize gele. eca.
M toförlıtr 1& sün itleyehilmekte ve 
dalın fazl!ı hlıbkları takdirde aey
riseferde htı'llan olmağa •e veaika 
.....ğa ~ ecfil-"tedir. 

ycle bır meyhanede Çalar man oğlu Müslümle Cevdet a
Hasanı öldiirmekle mftZnun Sadık ğanm oğlğu lrfan yekdiğeriyle 
"e LUtfuaua muhakemelerine dün ka eım· 1 M"- '" kat"l 

Oip ..tgmı dola; Do mektepler 
cm 119§1aımn tılıbi tat•I lll ilonal ed9 

balwıdağu bir komisyon tara
fından tef.iri tensip edilmi,tir. 

olarak Jraa üzümlerinin ba td<iJcle 
aalıaeye çıkardıtı haldı tıir -"ite 

• "'----- . 1 vga 19 er, ua.nm ı 
""''"-...,,.. mahkemesinde devam eclil k t" 1 lrf "- · !L! 1 mit. ı.z. tahitl dini . "elen aa ıy e anın ._enne ..... e 
ı.uı phltler er lhi .~· :; silih atmlf, lrfan da bıçakla. 
başka ırü '~n mu eme Müslimi üç yerinden yanlamıt 

mit.dr- Gayrimübadill~r 
Müfettişler bayramdan Heyeti uyandmnııhr. . ..... _, 1 

Yapılan tahminler f"ıatlerin yük· 
oeleceii merbzindedir. 

Jbracat ofui ..-i1eö d....... J.. 
bat vekftletine bildimıi~tir. 

Ecnebi şirketler hak
kındaki rapor 

ne tır. tı. Dün her ikisinin de muhake- enel dönecekler B_. -t.l.ıi - /ııWi 
elınasuu iıtir/uwı •deulc.l•r 

Kömürlerimiz için. 
malumat isteniyor 

Tllrizıc k!üp bu tol"örleria. keneli 
_...ıeketlennden alchklan veaikala
nn burada da, muteber olmumı iate
ııııl!tir. 

Yaşa göre hüküm mesine bqlamlmııtır. Müalim 
• ınevlaıfen mahkeme salonuna 

.A.Holu tıeftit MJ ' ,. P"' 
ıı.ı. Murif ~ uıi aııııiihtiit 
wı.,. mdea e .......... iwbe a .. 
clıtt "1nit buhınacakb ııla. 

GayrimüLs Eh k-ansinin 
tazimlerini Ye bazı itıtirhemlan 
Dl Gui Hazretlerine anetınek 
üzere aeçilen heyetin listesi Re 
i.ticümbur Hazretlerine takdim 
edilmittir. Vaki olacak emir ve 
daYete İntiz.ar eden heyet, bun
dan sonra gayrimübadillere ve 
rilecek bonolann vadeli ve faiz
li olması için emir buyunnalan 
m mütarünileyhten istirham .e 
decektir. Bürhaa.iyedeki Triko
pis çiftliğini aatın alan gayrİmü 
badiller ceu:iyeti heyetı idare il. 
zumdan Halil Pt. , Salih Bey 
Te arkada§lan, çiftliği araların
da hisaeleriıte göre taksim ede. 
rek §ehrimize avdet eylem:·•-. 
dil-. . "9A<U 

venlecek getirilmiş, cereyan eden muha
keme neticesinde bir ay hapse 
mahkUın olmuştur. Fakat ceza. 
ımı mevlmf"ryet müddeti ile ö
demiş olduğundan tahliyesine 
karar verilmiıtir. 

ı ıalyeda kömür üzerine it ya
llan büyük bir l"'P Triyeste Ticaret 
11ıii-nıiği 'tUltulle Ofise bir mü 
tacaatta bulaDllUl!tur. 

Bu müeaaeoe maden kömürleri· 
ınlzl likaclar laralr kömürlerimİ· ea o .. tih-
l':in muhtelif cinaJerinl, -' » 
ııalitmı ve bunların kabil i~raç olan 
lniktarı hakkında izahat ıstemekte 
..,e kiimürlerimizin Triyeatede tes-

Borsa fiatları 
Kambiyo j Kapanı~ 

fngiJiz Jiyast 1 L.,K. S. 
7 28 50 

Bir T. Lirasının mukabili 

F ransıı frangı 00 12 Ob 
Dolar 00 47 48 
Liret 9 20 19 
Belga 3 40 62 
Drahmi 37 15 00 
lsviçre frangı 2 43 20 
leva 61 92 00 
Florin 1 17 50 
Kuron ç. 16 06 ()() 

Şiling A. 4 26 55 
Pezata 6 15 75 
MHk 2 ()() 04 
Zloti 4 26 55 
P~ngo ~ 71 50 

Jktısat yekaletine gioderil~ • 
rapo<da,931 aenesi zarfında ~llDD 
de faaliyette bulu~ı;ı ""!'e~ banb 

- -- _._, ıirketlerinin kiımileıt ~ ve ...,...,... ___ ı.!L. •--· 
ınurin kadrolarında teruuuttt ve ~ 

- _.. ..... ı..mda tenzilat 
;'_,, oldukları bildirilmiftir. Eo
nelıi bıırhlardaa bazdan direktörie
rinin maaılanru ıla indirmiılerclir. 
Ahiren bazı ecnebi tirketler de Tüı-. 
kiyedeki faaliyetlerini tatil etmiıler
dir. Bu ~den olarak (Filip 
Hcılççroan) büyük Alınını iJJ?.Bt fir
keti ile ( Standard Kolpet Koreyn) 
limited lngiliz halı tirketi, Türkiye
deki fıuı)iyetlerini tatil ettiklerini Ti 
caret müdürlüğüne bildirmişlerdir. 

Balya - Karaaydın 
ocaklan 

Balya - Karaaydın Türlr Aııorıi.ııt 
ıirketi, ocııklan İf)etmek için yeni 
tetekkül eden bir tirk~ m~veJ_e 
yapmıştır. Yeni Balya. fİrkeb faali. 
yete 1eçnıittir. Hükümet: 2: 3 seıoe 
dir cihan piyaıvmcla ıi.m1i kurttm 
un düıtüfiinü 1lllllUI dı~e ala
nk, Balya' daki ocakl ... n ıcı-1 f• 
ali etini teıuin için bır çek kola:r!d'· 
ı.: ve muafiyetler göıtermektedir. 

Karadenizde 
F111ına var 

Evvelki gece Kıu-adenizde ye• 
den ve ınüthit bir karııyel fırtmatai:. 

yem su depolan 
yapılacak 

Belediye Bqiktaş ve Ramide İll· 
,. ettlrdifi ID depolannclan maada 
Fin daha bazı yerlerinde depolar 
..,., tekarriir ebniı ve yerleri tea-
lıit edilnıitti&. 

Bcındaa> ~ka cemi •esaire ııibi 
mii-.el...- civanadaki büyük aar
nıçlıır tamir edilecek ve yangın vu
lmanda birer su depoau halinde isti
fade ..ı.1-il:tir. 

Çam fidanlarını 
çalıyorlar 

O•küdarda lhnniye aırtlarma di
lıilen çam ağaçlanrun bazılanmn ça
lmdriı ve bir kıamımn kurıınağa 
)'iD tuttuğg anlaplmııhr. Belediye 
k !;Bllılann muhafua ve bakıl,.... 
• lıir ""'1llUr tayİa etıniıör. 

iktisat müdür!üğü 
Mliahel' batanan belediye ikt:ısat 

itleri müclürliiiüne tütün inhitan j.. 
cbıresi iktıaat itlerinden bir zatm ta
:rlııi mukan'erdir. 

Yeni yeni ihtilaslar 

I3 eyfu1 1929 tarihinde Çatalca. 
ela lıayük lıabaunı öldürmekle maz. 
uun Eyip otlu Haaan enelce icra 
edilea muıı..ı..,.nesı neticeainde 10 
aene hapae ....ııkiim elmttttu- Fakat 
bilihare Eyip oğlu Hiiıeynin 323 
tevellütlü ~lmayıp 327 tevellütlü ol
duğuna dair betinci hukuk mahke
mes~d~ hükürn aadır olmut, bu
aun uzenne teınm mahkemesi mah
Jr:fun!yet kararının bu hükme göre 
tashih olunmaan"' lüzum göstermiş
tir. Dün icra edilen muhakemede 
Jll8Znun vekili müdafauuu yapmıı 
muhakeme karanı kalnu~hr. 

Adil B. tedkikatına 
devam ediyor 

Gümrük ve lnhiaarlar vekaleti 
nıüatepn Adil Bey diitı aaat 16 da 
tütün inhUu- ;.ı-;.,., ıelerek ~ 
~ kadar metırul olmuttur. 

Mart yoklaması 
Malmüdürliiklerincleki zat i!leri 

memurları eytam, eramil ve miite
kaidinin mart yoklamalarına ait ha
zırltklu-la ~ıuJdürler. Y oı.ı..-. 
lanı 15 pıbatta baılanacaktır. Mar
tın birinde de üç aylıkların teV2iine 
baştanacaktır. Fablı malmüdürJüiü 
yoklamaya başlanuıtır. ----·-

İrfan beraet etmİJtİr. Heri
kisi de saloou terketmedeıı, re
is dedi ki: 

- Hadi. banşm bakayım, bir 
daha kavga etmeyin. Her iki 
maznunu da mahkeme huzu
runda el ele tutuşturarak hant
tmnışhr. 

Verem mucadelesi 
cemiyetinde 

V..rem mücadeleal cemiyeti heye
ti ınerkeaiyesi dün HiJalialım.,.. ce
miyetinde toplan..ak yeni heyeti i
dareyi intihap etmiı ve b&7.ı mcaele
leri göriiımüıtür. 

Hidernatı vataniye ter
tibinden maaşlar 

Eminönü malmüdürlüğil hl.ı
h Y9tanİye tertibinden maaı alan 
eytam ve eramilin tubat maatJ-JDJn 
tevziine ı..ılamıfhr. 

Etıbba odasında 

lzmirde bir ihtiyarı 
öldürdüler 

birde Merainlide Mme
nıeır caddesinde 10 ınımarab n 
de- mülhit bir cin&,et ika edil
mf!fu. 

Midillili Ali ağa iuninde alt 
mış yqlannda bir ihtiyar he
nliz. anlaşılamıyan bir aebepteıa 
gece yarısı evine giren üç meç
hu~ tabıa ~ öldürül
mtittür. Cinayet esrarengiz bir 
ııWıiyet arzetmektedir. Ali ağa 
"°1de yalnız yaııyan bir ıa
hıab. Cinayetin paraya tama e
diJerek ika edilmiı olması muh
t.e.nel görülmektedir. .Adliyece 
tat;l;.1ı:ata devam olmmıaktadır. 

Sıhhiye vekili. 
Sılıhiye ~li Rdik B. dün ııh

hiye müdiirliiiii- ııelerelı - miid
det ......,.ı~. 

Cuma Maçları 
lST ANBUL, 4 AA. - Ka 

ılıköy • Fenerbabçe •tadında 
yapılacak maçlar §ualardır: 

Fenerbahçe 2 nci - Eyip lnci 
tak1111ian ıaal 1 O, 

Fenerbahçe B .• Ke.mapasa 
1 inci talamlan saat 11. · Ley 79 46 00 

Dhor 26 83 ııo 
~şlam~ı:.:J.ırtmı· .!_ eYVJ.:: lıi~ 
mın edil 1 1 ·~ 
vapur baluna:rordıı. _. 

Enelk.i akt"..ıım itıı-- p~ 
ele li bir karayel fırtmMI ve ._ 
so!rn kar tipiıi başlamışhr. Bu hal 

Betedire mutemetlerinden Nail 
Ef, hakkındlıti ihh1ia tahkikatı de
- et1rı.itedir. Tahkikat ilerledik
fll yem ,_a ihtilaslar mey"- çık
ıiııııalıtadıır. 

Ebhba odan heyetJ idare.i <liia 
Madrit cerrahi kongresi mutat içtimaını aktetmit1ir. 

Kaymakam tayinleri 
DKARA, 4 - Banctmna 

h7znakamlığma Erdek kayma 
bmı Recep Raııp, Erdek kay 
makwmhğına Tunun.bey kay
ıudbımı Mehmet AB, Tunun 
bey kaymakamlılme Kartal 
k~ı Keriın, Kartal kay 
ımı'i=nlığına Gemlik kaymaka 
iDi Hamit Beyleria tayiıı)eri ic 
.._ el=nnıutt.ur. 

Fenerbahçe A. • Moda 1 inci 
takımları Ra t 12. 

TahviıJit 1 J\.apanı~ 
f. Dahili "5 

~I D. Muvahhade 43 
A. D-ın;r-·rlu 00 

h<.rsa harici 
Albn 9145 00 
Mec;diye 50 00 
Ppr k "f- ? (\'ll 

K 
clenizcle ,.Jet yapan yapur1-

ara • . . lımut. bu bal 
ınüşkııl biril~:~;,5; giiçle§mittir. 
c!e limana tica •• 
Yaparlar deni:ı iıtü.de fena Ye.::,' 
kül bir sefere mecbur .0 lm:,ql. .,k 
o ........ m ııelen vapurlar ıçen gınn 
~ .. - ·-•-dir Baı 
için eok wrluk çdımi,...- b-mait 
npurlar da Bofazdıın 9 
tercih efmİ4lerdiı-. Fırtı~ ~lin .,q.... 
ına doğru biraz hafiflemıtb. 

Türk· Yunan muhtelit 
mahkemesinde -

Dün muhtelit Türk· Yunan mah 
"-esinde 19 davaya bak ,:.'llıtbr 

Bunlardan 10 u aalahiyet baricin 
• ıfiıiilmd reddedilrnlıtir. Diğer 
9 .ıa .. plıithria celbi İçin talik edil,.. 
dttir. 

Beynelmilel cerrahi kon~resi 
Madritte topla.nac:a.ktır. Bu kon 
veye Cerrahpaşa hastııbanesi 
opeı-atörü Bürhaa.eddin Bey İJ· 
tirak etmek üzere lıu hafta için 
de şehrimizden hareket edecek 
tir. Bürhaneddin Bey, Berlin
de toplanacak Almaa. cerrahi 
kongre.ine de ittirak edecek
tir, 

- ·-- -
- -- - --- llÇen haf· ı Yalnız JC*=aima emin olduiu müttefiki olaD Lehiatanla da ay 

baslar aratından bir divan ayn- tealihat konf~~· ıtiıah olan lıiT ~ da Fransa itti- .ni mealde bir miaak imzalan-
1.cakm. Divanm 14 a.zası ola- tal~ eıı hjr~ .l Mleta. un"*'" ıü etmek isteweuxqtir. Şimdi ması şartile. Bunun için mliza
tak ve bu 14 azanın beti, Cemi taınırat m~e ~ Te fraı> tlllıdidi tetılhat konferanaı da kere bqladı.. Fakat Lehistan 
Yeti Akvam mecliainde daimi turdu. lııgıl~. haberleri ara- lmtladıiJııdan tamirat meselesi d. bir ıart ileri •ördü: Roman
&zalan bulanan devlet muraJ>. tııı: ~ennın anaJJllJl no- ıııba lı.al'4;. ilkbehardaki Fransız ya ile bir miıak imzalanmuını 
lıaalanncan mürelık.ep olac:ak, ıımda tuaırat ko~ anı.,..tmaJr,. -iDtihah....,,lan sonraya kalmıt iatedi. Romanya ile müzakerat 
,-ani lnglltere, Fransa, İtalya, elen teahhur e~!t na batla- clanektir. An.ela Alm~da da batladı. Arada Fenlandiya ile 
Almanya ve Japonya. .. Müteba tadır. franta, .ı:; ile an- intihabat )'&Pılaca~an belki de bir miıak müzakere.ine ıiri 
~i aulıldara da 9u deTletlerin mazdan e~ İ.nııV ':.ı&4JD.. t- iki memlekette de kalpleri tildi. 
ıntihapları muhakkak telikki e laşmak itteıııt,bT.. bet etmiye ıWı. yua1a1tak meb'ualay gelir Fransa Lehistan. Fenlandi
dilebilir: Amerika, Ruııya. lıviç dıkça konfer~ ııc.aTıp'- Ver- de hükıinıcde.rinin üaerine mü- ya ı"le -'~- 1-•arm im:r.uı karar-

. • · · b"ldirmıttır ..... ol---" ınu.aıµ te ve Lehutan.... Bwıdaa son- cegını 1 • d ulh prt .eNİr un.. laıtığı halde Romanya ile miiza 
'~i divan azalıkları. aAlebi ih- aailles k~erd:1:ıı:.. ara- • • " kerat inkıtaa uğradı. Sebep te 
tıJlıal grup halinde olan devlet lan galıp tınlcbkt.an eonra Sovyet Rusya ile kom911lan Besarabyanın ilhakını Ruaya-
1ere verilecektir. Meseli cenubi sıııda karar~li" edildiii aibi, .,..mdaki mieak silaileai zinciri mn tanımamasıdır, MalUındur 
tıııerikanm, lıkandinayYaDID Almdanefyaya · l f,in.de de fr9D Din biıo be"11sı koptu. Ve bir ki harbi umumiden 90nra Ro-
oı- - "11 . L..1 .L bu a tamıra kd d" . ba b 

•w mumeMı en uwunac..... 1• b" karara varnıağı •e misakın a i ığenne ğlı ol- manya Besara yayı ifgal Te il-
~u meyanda Batkım devi tleri- sa evvk a nfır ait.meyi iste- dağund111 bıütüa. amaklar ıim- hak etmittir. Fakat Rmya bu 
llın de bir mümetaili bulu.auna, '°!'~ 0 eran.sa dilik bijlnjwMüz kaldı. Rusya ilhakı taıumıyor. Romanya, mi 
Ş.arki Avrupada iki ::ened be- ınıştır. d aebebl basittir. E• FrıuıM · Jllliaak akdine talip sak .kdini fırsat teli.kici ederek 
ti tedricen kuvvetl~mekte ol n Bunun a Ahıa oktai cılızıuttu. Bu teşebbüs seneler- bu müzmin meseleyi halletmek 
Lirlik hareketi takviye edilmit veli İtalya,. ~n • bui: dm beri, z...,... zamaa ileri sü- iatemiıtiP. Fakat Rusya buna 
«ılacaktır. Balkan de letl · in nnt t•manile etmıt • rü!mektıe idiı. Geçenlerde misak yakla,_mqtrr. P.eaarabyanm 
bu noktada ısrar etmeleri te- nuyordu. !ng~l~ere ~e tamfırat ._..__r canlandı. Fransa bunu ilhah t madan misak imza-
~. }rr bon::wıua uıdırilmesme tara tar ...,....., 

ıye f8'!'3~ .;. eh. Bu terait altında Frame. lm:r.aye D- olduğunu söy)e.. lımsaydı De olacaktı? Bunun ne 
alım kalac.aktı. F• · bir §&'tla: Frallı5arun ticesi şu olacaktı: Rllaya ıilih 

Çin • Japon harbi ve tahdidi konferautta Y 

Ingiliz grupu mümes
sili geldi 

Aıradoluda yapılacak İnfaah 
nafia hakkında Ankarada Na
fıa veki.letine te.klifatta bulUD
IDUf olan İngiliz arupu mümet 
•ili Kelenel Bari ,dıri.mize •"" 
det etmİflİr. 

Gedikli küçük zabit
lerin harcırahları 

A1'K.ARA, 4 - Gedikli kü-
9!k zabitana veri)ea:lı harcira
h. dair Batvekiletten tefeir ta. 
lel'ıfıri muhtevi BtlJijk Millet 
meclisine bir tezkere ıelmittir. 

Kurtuluş - Amavutköy 1 nci 
takım.lan ıaat 13. 

Pera - İtalyan 1 nci takımla· 
rJ Mat 15. 

---·---
Doktorlaru ız Sofya'ya 

gidecekler 
Beyramda bir kıaım doktor. 

laaanu Sofyaya gideceklerdir. 

iatimal ederek Beaarabyayı ittir ca bakalım difer ~ Ro kabi-enln dijer azucndan aynl 

ka
dat ~ftmebalağedçah9mayamakacak.•-~~ :;;•yı bu noktada baldı bula mı,lardu~ 

t ı a tanun .......-. · r 1n1? Hertq Fra•eanm 
Lokamo muabedetile Lebi.u. cfttıdedir. Pari•ten ~bir Bu dört nazır çekilse, kabine 
na t..--· &1---ya da a.....,• •--L • L- _u__ Din de iatifa etmesi l8zmı ıele-

..... ,. .l'Mlll&D ,,_ ...... aıaret uu mit...._ meıdesini 

hüde giri~mlt bulunuyor. Bu $"• a rHW. h" • I ~aden, İngiliz Ba.tveicili tim 
muahedeileAlmanJ'&.frama .._ 6- di:re kadar görülmedik~ ted-
Belçika hudutlamu nihai ola- • • 4 lııinı müracaat etmittir. Ekalli-
rak kabul etmiş; fakat Lehitta- L..:ı:.. 1 __ 1..ın· _. tm , • ül el- yette kalHl.rdanıu.ırla.rm kabi 
na kartı anc:ak ailih ittimalile mli'-'~ J<lnJ ...... _, aedeki 
hudutlan değittinnemeii ta.ah tqf. &aman iııtiha'-'m netic:eti ıuevkilerini mllhafaza o-
h!it etmitti. Lehistan ile Rusya llll9 pm-lamentoam1 tıııfddriilüne debilecelderini bildirmittir. Bu 
arumda imzalanmak üzere bu- ır&e, muhafazaku fa.bmn ted suretle kabinenin mütterek 
hman mitakrn da mina11 bu ol- rilllSr bikim nziJdıt aeıçmesi mes'uliyeti Dazariyeti suya düJ 
duğunu Stalin sarih surette!>&- Mhıebileceğini e8ylemittik. lllÜf oluyor. 
yan etmifti. Binaenaleyh mitıak &il tahminimizde yanılmamı. AncQ W tedbirin de bbine 
larm mi.na• tudur: İmza eden p.ı. ilk buhran zııbıar etmiftir. yi iıdiclanla tutabileceği tüı>he 
devletler, cebir istimalile bu- r.L. de t.J. • · ...,m o zaman ='ne" etti..: lı" -"- M haf---'-"-' L h" dutlan değifti.rmemeği kabul e ıs• wr. 11 .._..anar, 1<a rr 
diyorlar. Fakat budutlan kat'f Ulfı. gibi himaye De 1e1be.t ti- kuvvetlerine istinat ederek git. 
Ye nihai olarak kabul ettikleri c-.et meseleleri etnıfuıda. K.a- tikçe ağır basmaktadırlar. Ta· 
manası da çıkanlme.malıdır. Ro ~ dahil olan liberallerden mamile mubafasakirlardan ınü 
manya bu noktai nazan kabul «ı; uaınr, Sir Heıbat Semuel teşe!dcil bir ka!,incnin ·~
etmediği için misakı imzalama- Sir Do.mald Mac Le.n ve S~ iti, bir zaman meadeai ııibi ırP 
mış ve binnetice diğer devletle ~ Sinclair -C fır rnnuyor. 
rin Rusya ile misak imıalam... N • sabdt azaev f Lord 
}arına da mini olmuttur. An-~en himaye ıı ef.esinde j Ahmtt ŞOKRO 
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Asrrn wndesi "MiLLiYET" tir. 

5 ŞUBAT 1932 
İdarehane: Ankan caddesi, 

100 No. 

Telgraf adn<ıi: lıt. Milliyet 
Telefon NıtmaNları: 

Başmuharrn.- ve Müdür 24318 
Yazı iş1eri Müdürlüğli 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için 

L. K. 
4-
7 so 

3 aylıği 

6 
" 

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
12 

" 
14 - 28 -

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nihıbalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
işler için mlklirlyete müracaat 
'dilir. Gazetemiz ilanların mes'u
liyetini kabul etmez. 

şeydir •. Fabt tahmin ediyo 
rum ki, c:amide 20,000 kiti var 
dı... Daha fazluını camiıin me
sahai aathiyesi istiap edemez ••• 

Radyo tertibatile umumiletti 
rilen bu ruhani ibadetin birim:i 
defa olarak latanbul haricinde 

P!ULLlYET CUMA 5 

Buhrana çare 

'ŞUBAT 

1 
ki halka ve LütÜn dünyaya neş 
ri en mühim dini hadiıe olmuı - Ben zannettiğiniz kadın. hiç sesinizi çıkarmayın. Ben işi 

1 tur. !ardan değilim • hallederim. Siz sadece şu koltu 
1 Din maddt bir f8Y değildir - Daha iyi ya.. Bu kadar ğa oturun .. 
İmanın harimile ilahi kanaatle zarif, bu kadar tık, bu kadar gü Kır saçh erkek şöyle düşün-
ri arasındaki münasebetlerin zel bir kadın elbette zannedi.- dü: 
kanunudur. Lakin unutmaya len kadın olamaz. Yalnız şu _ Demekki işin içinde şantaj 

1 

hm ki; biz farklıların en kuv- caddede dolaşırken, bendeniz... var. Bir koca eve böyle gelmez. 
vetli tarafımız olan nevmidiye . - Ben dolaşmıyorum efen- Hele bakalım ardından ne çıka 
yese, bedbinliğe dütmeınekliği dim, ben evime gidiyorum. Ben cak? 

1 mizin amillerinUen birisi dini evli bir kadınım. . 
\ telkinlerdir. En niütkül dakika _ Daha iyi ya .. Ben de evli- Kadın kapı_yı . açtı ve ıki er-
' da: yim .. Fakat evli olınak §Öyle k~k salona gırdıle~. :Sirincisi-
1 - Allah büyüktür... Diyen bir tarafta oturup iki ·buçuk laf 1 nı~ boy?"unda terzılerın kullan 
ve ümidini kesmeyen adamla tıne" •. d "ild" dıgı şerıt metre sarkıyordu. Ö-

e ge manı eg ıı· ya.. t ki . d li d b' k d ft rm mıaneviyatı sarsılmaz.. Son . . e nın e e n e ır aç e er 
dünya buhranında bu maneviye Kadın sesını çıkarmadı. Er- kumaş nümuneleri vardı. 
tin, itinıatuzhğm, dünyaya ve !fk b~ süı:ttan ces:~et Salarak Kadın her ikisine de dedi kiı: 
nef~e itimatsı;ı:lığın ne büyük . kaved~~e d ""'.e~ v~r. '· • açına ·- .- Efendi bir simokin ve bir 

1 ld • .. .. 11" uşse e, ıyı gıymmıı, yapı d k . .. · • . 
ro ü o ugunu gonJyoruz.. 81 yerinde ve zengince bir ada- e omple kostum ıstıyor. 

Zaman zaman insan buluİıdu ma ber.-ziyordu. Kadın daha zi Arkasından da ke.ybaldu, git 
ğu, dalavereli ve ruzmerre kirli · BUGÜNKÜ HAVA Yade vnmu•aymca, erkek ge- tı. 
hayttan aynlıp daha saf bir ta 1 .b '-· x K ı d 1 Ye.J/köy nkerl ra.Mt merkezi çen ir ş:oföre bağırmağa hazır ır saç ı soyunmut a am a 

-r rafa yükselmek ister. insan i- landı. Kadm mani oldu·. boynu şerit metreli ve yanında 
tarafından ~rilen malumata flÖ· • b b" h" 'ht" t çın u ır ru ı ı ıyaç ır. ki adam karşı karşıya kalmış· 
re bugün hava elc3eri-tle bulut- E iki k b 1 t - Hayır, otomol:lile lüzum ,- vve a tam unu s an· !ardı. Kır saçlu adam derhal 
lu olacak rlizg8r garp ile şimal •- b ld · · t b" k" · A · yok. Ben •uracıkta oturuyorum. u a yırmı o uz ın ışı ya- • vaziyeti kavradı. Kuma5tan bir 
rasmda esecektir. 4-2...J2 tarihin- • f d ·· b" j · d' • . ·liri dn.kika son~ bir apartı- -·ı •o ya a , yuz ın ercesı ıger ca komple kostüm nümunesi be-
de tazyiki nesimi 752, en fazla ·ı d b' '- h Ik t mamn kapısından girdiler. Mer 

) 

mı er e ve ır ıusım a a · ğercdi. Derhal ölçüsü alındı. 
sicaklık 1, en az sicaklık nakız 2 radyo ile dinledikleri Ayasofya divenleri çıharken, ortalık ta 
sam:igrat kaydedi!mip:ir. ayininde alddar ... Bu seneki ka kararıyordu. Kadın cebinden Boynu şel'it metreli adam öl 1-------------111 dirin hususiyetleı·inden ve halk anahtarını çıkardı. Apartnna- çüyü alırken, mütemadiyen iş-

Ramazan 2° n k t sizlikten ve iktısadi bu'hrandan O ,ı alakasının sebeplertnden biri ın apısım aç ı. 

S D d h lkı 1 bahsediyoı·du. Dedi ki: 
Vak.itlerı 

Günet 
Öğle 
İkindi 
Akpm 
Yatsı 
imsak 

e a n A lah kelamını anla- Dıvardaki düğmeyi çevirirce 
- - Bereket versin bizim Ma-7 07 masr idi .. Ben, bu radyo teşeb- ortalık aydınlandı. Havasında 

' b h dam eksilen müs_ terileri tamam 
12.28 üsünü en samimi hislerimle ala lavanta kokusu dolasan 

.... - lıyor. 
15,12 t.,.,rik ve teş'Yik ederim. Bu se- bir apartunan... Salona girdi-

' 

k d Kır saçh adam da cevap· ver ne a ir gecesinde yapılan bu fer. Şimdi kadın daha •endi, da 17 30 • di: 
' dini merasimin bazı kandil ve ha serbest konu•uyordu. Hatta 19,02 ba ' - Hakknız var. Kadınlar ol 5 26 yram gecelerinde de tekrarı erkeğe rahat etmesi için ~oyun 
' ve umumi yerlere konacak bo- n:ıasını söyledi. masa •.. 

1932 

SiNEMALAR 

Bugün.,. 

ALEMDAR Sinemasında 
Mevsimin en muazzam. en ıen ve eğlenceli opere;ti 

Maurice Chevalier tarafındıtn Şen Mülftzım 
Tamamen Fransızca sözlü, aesli ve şarkılı ve danslı film 

Rejisörü: Meşhur (Aşk Resmi Geçidi) nin mübdei Ernst Lubitch 
izdihama mahal kalmamak için bu film devam ettiği 

1 matineler 2-4·6, suvare 9,30 dadır 
müddetçe 

Vasi ve cesim sahra çölün<ie cereyan eden mükemm~l aşk ve ma.:era ,. 
ııah~• ' 

ÇÖL AŞJ<I 
Dün akşam ASRI SİNEMADA 

pek hüyük biT muvaffakiyet kazanmı§tır. 
Meşhur yıldızlar NOAH BEERY ve OLİVE BORDEN bu :f.ilUnd-e 

r<;ıllarını fevkalade oynamaktadırlar. GörWlen mücadele ve ihtira~ 
- sahneleri hakikiltı s.on derece andmyor. 

Bugün saat 16,30 matinesile suvared.e • 

ZENGİN VARYETE NUMARALARI 

Bugün: Görülecek filmler 
____ ,_ 

MELEK 
·sinemasında 

Bayük biT takdir uyandıran 

Monte ... Carlo 
BOMBALAR 

ALTINDA 

EL HAMRA 
.sinemasında 

İkinci Türkçe sfülü ""' şa rkrh 

film. 
•. 
Kaçakçılar 

FERİHA TEVFİK HANIM 

Kadıköy 
SÜREYYA Sinemasında 

:Berşeıribe gününden itibaren 
REN KIZLARI 

Büyük Alman opereti ._ ____ . 
Sinema ·Tiyatro 

·Bugün matine saat 15,30 da vesuar 
Saat 21,30 da 

1 f11eı.1eiiil 
Kadir gecesi 
Ayasofya 

parlörlerle halka radyo vasıta
sile dinletilin.esi çok iyi olur ... 

Lakin.... Burada duralım!.. 
Din ulvi bir şeydir. Bunu kabul 
eden adam onu tam hünnetle 
telakki etmek mecburiyetinde
dir. Olmazsa hikmeti vücudü 
ve vasfı mümeyyizi olan yük
sekliği kalmaz. 

Acaba kadınlar olmasa ne o
Kır saçlı . erkek, yaşının ver- lacaktı? Kır saçlı adam cümle

diği tecrübeye göre, zevahiı-e nin arkasını getirm,ediği için 1 
aldanan insanlarda.o olmadığı burasını anlayamadık. Fakat 
için, vaziyeti pek tabii gördü bir hafta sonra ticarethanesine 
ve soyundu. komple kostümle beraber sek-

Tam o sırada dışarıda bir a- sen liralık fatura geldi. 

bi·r sinema ve musiki ihtişamıdır 
Heyeti temsiliyesi başında 

JEAN MURAT"" KATHE V. 
NAGY tarafından. 

ile Darülbedayi san'atkarları 

tarafından 

Fiatılarda ·zammiyat yoktur. 

TcnziHitlı matine.ler: MELEK'te saat 11 de 
ve ELHAMRA'ıda saat 10,45 de. 

Yalova 
Türküsü 
İlk Müsikili 

komedi 
Bestekarı: 

Hasan F erit 
Nakili : !. Ga
lip. Bayramın 
bir, iki ve ij ... 

btanbul Beltdiııtıf 

SehirTiyatrosıaı 

111111111111111 

'1111 • 
- On bin vardı ... 
- Ne on bin yahu? .. On beş 

bin ... 
Geçen gece Ayasofya cami

inde cemaatten bazılarının sof 
ralar kurup şapur şupur yemek 
yedikleri görüldü. Sigara içen
ler, gazoz içenler vardı ... Faz
la izahat vermiyorum ... 

yak sesi duyuldu. Kır saçlı adam parayı verdi. 
Kadını bir telaş aldı: Bunu da tecriibehanesine kay- ·ıillll--1!111--• Bugün MAJİK 
-. E=yv:-:ah-:-::, k:-:oca-m---ge-ld_i_, d_ed_ı_·, _d_e_tt_i·---·---- Ç E T E C İ 

Sinemasında---··--

LOPEZ çiln-cü günleri matin e 
Fiyatlama zam yoktur. 

ve suvare, 

- Bence yirmi bin, en aşağı 
yirmi bin vardı .. 

HAZİN BlR VEFAT Yen inetriyat 
İstanbul 25 inci İlk mektep mual· 

- Otuz bine senet veı·irim. 
- Kırk bin muhakkak .. 
- Su İçinde elli bin! .. 
- Tabakalarla birlikte elli 

beş, altmış bin vardı ... 
- Son cemaat yerindekiler

le, avluyu da sayarsan, yetmiş 
bin kadar tutar ... 

- Seksen bin yok muydu! ..• 
- Şuna yüz bin diyin de yu-

varlak hesap olsun .. 
Halkm, gazetelerin, hiç hiri 

mizin terazimiz yok ya! .. 
Kadir gecesi Ayasofyadaki 

halkın a.de.dini artırıp duruya. 
.. uz ... Hangimizin hakiki raka
ma vardığımız malum değil ••• 
Malum olan cihet, hepimizin ra 
kamla işin azametini anlatmak 
isteyi~imizdir. Bir kadir gecesi 
Ayasofyayı görmek dünyanın 
görülecek meşhur şeylerinden 
biridir. Lakin bir kadir gecesi 
Ayasofyadaki ruhani inşirahı 
hissetmek müslümanlardan bat 
kasma nasip olamaz ... 

Bu seferki kadir gecesinde 
ise büsbütün başka ve azim bir 
alaka ·halkı bu büyük ve müba
rek mabedin dehirler kadar es
ki ve tarih kadar vakur kubbesi 
altında toplamıftı ... Ben rakam 
söylemekten korkarım .. Çünkü 
rakam yanlışı en çabuk çıkan 

Dryelim ki; erken gelip yer 
b~lmak zarureti balkı, yiyeceği 
nı beraber gefirnı.eğe sevketmiş 
o!sun, lakin bunu en zaruri şe
kılde bir iki simit ve pisküv~ gi
bi feylerle temin edip mide dol 
durmayı somaya bırakmak da
ha münasip olurdu .. 

Bana kalırsa Evkaf idaresi 
bu gibi laübalilikle.re müsaade 
etıuemeli de camide semaverle 
çay kaynatmaya kadar ileri gö 
türülen hürmetsizliğin önüne 
geçmeli... Çünkü eğer istiyor
sak, dinimize ev.veli kendimiz 
hürmet etmeyi bilmeliyiz ki; 
başkaları da hürmet etsin 1. 

FELEK 

Eşref Ne,et için 
Senelerce Ankara caddesin. 

de çalışan ve hayrrhalılrğı, ar
kada§lığı ile kendini bütün mu 
hiıtine sevdiren merhum eczacı 
Eşref Neşetin ölümü acısı ha
la g~nüllerdedir. 

E,ref için. kadir gecesi Beya 
zıt camisinde ter.avihten sonra 
dini bir ihtifal yapılmıttır. Bu 
ihtifale 5000 kişilik kalabahk 
bir cemaııt İ§tİrak etmiştir. 

Milliyet' in Edebi Romanı: 2 

GÖZYAŞLARI!. 
. 
Etem iZZET 

limle.rinden küçük Zabit mektebi 
muallimi· Behaeddin El!ref Beyin 
zevcesi müteveffa Halil Bey keri
mesi Behire Z<:ynep Hanım ailesi
ne l:ıir yadigarı bayat bırakarak Ha
.seki hastahanesinde doğum yata. 
ğında terki hayat e tmiştir. Dünkü 
gün de aile malcipercsi olan Merk.ez 
Erendi civarmda akraba ve ev.idda-
sının göz yaşlarl.k terti,p ettiği 
metf.eni ebedH;ine t.evdi kılınmıştır. 
Al·lah rahmet eylesin. 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu hasta
lı1dan mütehassısı: Si11keci, 
Muradiye caddesi No. 35. 

Her gün saat 14-18. 

Beyoğlu ikinei i~ra dairesinden: 
Bir borçtan odolayi mahcuz ve fu

•r.uhtu mukarrer Galatada Agopyan 
hanında 9 No da mevcut ceviz i~
tlemCli yazihane ve kütüpane ve sair 
eşyanın 7-2-932 tarihine müsadif 
~azar günü saat dokuzda11 :itibaren 
a~ık artırma suret-ile satılacağından 
talip olanların mahallinde hazır bu 
lunnıaları ·ili11 olunur. 

Sırtında parça parça olmuş 
1 koyu lacive1·t bir ceket var .. 
Ayal.da.rı çorapsız ve . kund~ra· 

(sız .• Topukları nasırlanmış, par 
n:aldarı çıplaklık ve s<;ıfaletten 
yayılmış, patlamış. 

Belli; çok sefil, yangın yer
lerinde geceyi g_ündüz eden bir 

Diye haykırdı. dedt, maznunun g.özleri içi- ..da:m!.. · 
- İdam .. Muhakkak idam. ı ne dikkatle uzun uzun baktı· Fakat, Türkçeyi çok güzel, 

Hakim Efendi sizden ancak hu ve ilave etti: ahenktar, tannan söylüyor. 
nu iatiyebiliriz. Kararınızı te- - Hazır mısınız?.. Ayağa kalkınca daima eyik 
ı·eddütsüz veriniz. Ölüm ce· Cevap yerme, hırdtd_ı, bo-· dtlran batını kaldırdı, iki kolu-
zaaı hem adaleti yerine getire- iuk bir ses işitildi ve katıl sal. nu ·bir arada hakimlere doğru 
cek, hem de böyle bir serseri· lanarak ayağa kalktı. uzattı ve .. gür bir sesle: 
yi, bir e§ine daha nst gelinmi Ki, bu adama gazeteler ve -· Hakim. efendi, hakim e-
yen böyle bir canavarı beşeri- gazetelerin ağzından bütün İs- fendi. Ben zaten ölmüş bir ada 
yetin sırtına yük olup gitmek- tanbul: mııiı. Cinayetimi hiç bir za 
ten kurtaracaktır. Kararınızda man saklamadım. Ve.. söyle-·- Beyoğlu canavarı!.. 
acele ediniz ve adalet bekliyen dim: Onu ben öldürdüm. Hem 
insanlara hükmünüzü hemen - insandan ejderha... de kalbini tırnaklarımla parca-
tebliğ ediniz: idam!.. - Yamyam Ru'hi !.. laya parçalaya, boğazını di°Şle 

Dinleyici sıralarında kay- Adını vermişlerdi, Orta hay rimle yırta yırta öldürdüm. Bir 
naşmalar oldu ve .. kelime tüy. lu, zayıf, uzunca yüzlü, esme1· canavar gibi, doymaz bir ej
leri ürperte ürperte ağızdan a- bir adam. Hırpani, beyaz si- derba gibi öldürdüm!. 
ğıza haşyetle dolaştı: yah, uzun, yağlı saçları .. Omuz Ve .. dalıa coşkun devam et-

- İdam.. !arına kadar inmiş. Yüzü, gö- ti : 
İdam!.. zü kıl içinde. Muhakkak ki, - B.ugün, bu an ve ... bu sa 

Hakim, tunçtan bir sesle: üç dört senedir berber önüne niyeye kadar daima susması-
- Müdafaa sı · s zın. oturmamı 

Medeniyet 
O 5f 

çüncü sayısı 'Ffilİn ve mü 
fit münderecatla \!& bir çok re
simlerle intişar etmiştir. 

ı; 
~ 'f· ~ . 

1 

Ceza muhakemeleri usulü kanu 
nu şerlli 

VASFI RAŞIT 

İkinci cilt çıkmıtbr. 
Bu kıymetli eserin ikinci cil 

di de 20 formadan mürekkep 
olduğu halde fiatı 200 kuruşa 
indirilmiştir. İnce kağıta ba&1l
mak suretiyle de hacmi küçül
tülmüştür. 

Ziraat gazetesi 
Ziraat gazetesttrin Şubat 

nüshası Ankarada kı:ymetli ya· 
zrlarla intişar etmiştir. Tavaj.. 
ye ederi;ı:. 

. Tayyarecilik dersleri 
Cuma günü saat 11 den 12 

"Ne kadar Aero kulüpte müte
hassıs tayyareci Nuri Bey tara 
fından "Aero dinamik" hakkın 
da ders verilecektir. Badema 
her cuma günü d~rslere munta 
zam program dahili.nde devam 
edilecektir. 

ter. Eğer, bu avuka~ efendinin 
sözleri olmasaydı, . 0 nun beşe
riyete yük olmaktan bahis ve 
beni canavar diye tavsif eden 
sözteri kulağımı dolduı·masay
dı )'İne , susacak, hiç kimseye 
içimi açmadan boynumu cella
dın ipine uzatacaktım. 

·Beni huzurunuza getiren 
tahkikat evrakımda adım: Ga
latalı Çamur Ruhi1 Mesleğim 
yok. Hüviyeti.11)!; ayyaş, serse
ri, dilenci. Şimdi de bir cani! 
Okumadım, fakat, işittim, ga
zetelerde benim için: Ejderha!. 
Canavar! Yamyam!. filan diyor 
larmı~.. Avukat Efendi de ih. 
timal huzurunuzda beni tavsif 
etmek icin bunlardan cesaret 
aldı. Öldür, fakat dinle .. der
ler. Müddeiumumi Bey hata e 
diyorlar. Benim cinayetimde 
ne düşünülmüş, ne de hazırlan 
mış bir şey yoktur. Eğer, muk· 
tedir olabilseydim onu ayak
larımın dibirıde bir karga la,e. 
si gibi didikliye didikliye öldür 
mez, sadece yüzüne tükürür, 
bırakırdım. Bunu yapamadı-

(Korsika Cakircalısı) 
Tamamen sözlü fevkalade Fırarİsız fütni, 5 büyük yıldız olan VİTAL-
SUZY VERNON - JEANNE HELBLİNG - ROLLA NORM AN 

ve DANİEL MENDAİLİE tarafından temsil edilmektedir. 
B.:ıgiln saat 10,30 da tıentilatlı matine. ·nuhüİ.iye 25 hırı.ı~. 

8romurat •tChoıı. tabletleri dOnyadı en ziyade müteammim~ 
hap müsekkini ve mün,evvimdir. Bu müstahur milyon~ 
!arca vakada tecrilbe edilmiştir ve hergGn binlerce doktor-· 
lar tarafından uıvsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dalclıd 
geçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin tesirini gösterir. 
Uzun zınıan alınsacıa ı,;Ç bir z~nırı yoktur. - Eczanelerde 
10 veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır.-= fabrikası Alman
yadı Rbein üzerinde ludwi1ı5hafen, de KNOLL A.-0. dır. 

ZAYİ - 1s Bankası Beyoğlu Şu
besinin 5793, numerolu cüzdanımı 
zayi eyledim. Yen isini alacağım

dan eskisinin hükmü olmadığı i

ıan· olunur. Müt~kait İsmail Hakkı. 

~-

R~ŞİT RIZA TİYATROSU 
Bugıün matine 14,30 da 

~UR BABA 
K1omedi 4 Perde 
Akşam 21,30 da 

KUDRET HELVASI 
Vodvil 3 Perde 

Yann alkşam AKTÖR KİN 
Bayram günleri gündüz · · 

temsillerinde talebeye 30-50 k. 

1 ECONOMO~T HEYETİ 
Fransız Tiyatrosunda 

. Bugün birinci matine saat 14.30 '" 

T ehin· T ehli· La 
İkinci matin<ı saat 18 de 

Kiki-Koko 
Suvare saat 21 ,30 t' 

Deliro 
Yarınki cwnartesi akşaın1 

SKRA 
••••• 

Önümüzdeki 9 şubat salı giini! 
matine c>larak saa.t 18,30 te 

Fran11z Tiyatrosund.p 
meşhur !Piyanist 

Arthur Rubinstein'in 
birinıci konseri verilecektir 

Avukat Efendiye gelince, ya adliye tarihine ve insanların dili leri ile çınlıyordu. 
lan söylüyorlar. ne canavar, haydut, yamyam.. Yine hakimin sesi işitildi: 

Maznun burada sözünü kes diye düşürülmüyecek olsaydım - Niçin . sustunuz, devam 
ti. Dik, keskin bakışlarla sala emin olun ki yine ağzımı açmı etsenize .. 
nu doldura,n insan kalabalığına yacak ve sonum ne ise ona kat Katil gözyaşlarını zorla dur-
baktı baktı, haykırdı: !anacaktım.' durarak, 

- Yalan! .. yalan! .. Hepsi . Fakat, şimdi yarası deşilen, - Reis Bey .. 
yalan. Bu avukatın karşısında kendi elile senelerce evvel boğ Diye zayıf ve solgun bir 
Galatalr Çamur Ruhi değil, Ha duğu ve kaybettiği hüviyeti se&le mırıldandı: 
riciye nezaretinin sabık şifre yeniden diriltilen bir insan gibi ' - Çok zor, çok ağır bir 
müdürü Ruhi Bey var. · ben de hakkımı istiyorum. şey .. 

Hakim Efendi ben de insa- Bıen de adalet istiyorum\ Ve .. daha yava' bir sesle 
nım !.. ·Ben de hakkı · ve haysiyeti ilave etti: 

Ve ... Birden bire hildmler tanınan bir İnsan gibi ölüm isti - Keşke bu yarama doku-
de bir sarsıntı ve salonda bir yorum. nulmasaydı, keşke ben bütün 
karışma, fısıldaşmalar oldu: Bana söz veriniz .. Hak veri- sırları ile boynunu cellaila ve-

- Şifre müdürü mü? .. niz! ... ~ ren biri olup gitseydim! Şimdi 
- Ne?.... Ve .. katil birden bire yüzü- daha mı İyi oldu bilmem? .. 
- Bu mu?.. nü iki elinin içine aldı, hün- Burada, avukat birden söz 
- Vay serseri .. Yalan söy- gür hüngür ağlamağa başla- istedi ve hançeresini yırtan bir 

lüyor !.. dı.. sesle bağırdı: 
- Fakat, bir serseri .. bu ka , Salondaki hayret, heyecan, - Hakimler katili beyhude 

dar güzel nasıl konuşabiliyor?. alaka gi.ttikçe artıyor, bu hay dinliyorsunuz. Huzurnnuzda 
O •.• yine heyecanla de-Am e ret hakimle~ üzerinde de tesiri rol almı ş bir al;tör gibi oyun 

diyordu: ni gösteriyor, avukatlar şaşkın oynamak istiyor. Yalan ıöylü 
- Hakimler, size öz hüvi- şaşkın biribirlerine bakışıyor· yor. Bu kim, Haı·iciye şifre 

yetimi söylediğim için 11tırap \ lardı. müdürlüğü kim?. . Kırk yıllık 
duyuyorum. Katil, hiç başını kaldırma- ı Galatalı Çamur Ruhi birden 

Demin de söyledimı. Eğer, dan hıçkıra hıçkıra ağlıyor , 1 bire hariciye şifre müdürü mil 
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• 
~N~Tll~ 
ALEMiNDE 

Resim galeri 
mes'elesi 

llilhaaa ha IOll hafta içinde bizde 
"'iın ıalwiııi ,.apılman liizumn h.alı: t,dalô neıriyatnnı:ıı ötede beride 

akisler yaptı. Bunu memnuni
htJe kaydeclenen tuna de lpret et 
llıel. İateriz lıi bu iıin alelacele :rapd 

;"-*ı için -b bir zahmet •• kül
d:e· .. "!i:rük bir para Ye feclakirlıia 

luzum yoktur. Sadece mevcut o-
~? eıerleri bir araya toplam.ı. cibi 
~~çiik bir tqlıilatla vücude ıelelıile 
'ti. kolay ve iziyetıiz bir itten U..
~•t olduğunu da aynca aöyl""""" İl 
''tıi lh. 

~· Bugün bilmeklijimiz icap eden 

1
.,. nokta vardır: Milli bir resim ga: 
tıiı; vücude ıetirelıilmek için lbmı 
•len malzemeye sahip bulanuyo

ih : Türk reHamlarmın eserlerini 
~a eden bir blHı-, iyonuınu:ı: 

CUttur. Yalnız ıurası var lıi ba 
•lleksiyon dağınık hir vaziyettedir. 

4 
l°ürkiyede ilk resim sergiııi 1920 

• •çdmııtır. O zamandan beri itti-
•ureıile Türk re11amlanmn eaer

btıile bu kollekaiyon zenginlqmiı 
~~ıunaktadır. Bilhaua on seneden 
... 1 resaamlanmızın serek lıtanbul 

' 
• rerefue Ankarada açtddan, se-

•k ki ı· eı neı ın cerek yeni netlin • 
...... . 'h . d . ını ı tıva e en sergilerden be 

en her sene muhtelif vekaletler 
•• beledi 1 ltıı ye er tarahndan tablolar a-
~ lllıttır ve alınmaktadır. Bu tablo 
tıı··" ~arının Ankara Etnografi 
. lızesınde sandıklar içinde bulundu 

~"• bir kumının mek~plere teT
~ ol~ndujunu, §Urada burada daiı· 
,'" hır tekilde bazı müesaesatm du
~~lllrına talik edilmit olduğunu dıı 
~·tiYoruz. Bunlardan batka bazıları
~~ Askeri müzede bu Bizans kili· 
t 11 rutubetinin ıadrine uğradığım 
ti(en haftaların birinde .öylemit-

1· C:..rp reaaamlarırun e.erlerine ge-
1'.~ce: Hiler, Van Mour (*), G. Bel
ıltl, Jerome1ların kaybettiğimiz e-
l. ~!et-inden sarfı nazar bugün eli
~~de mevcut olan eserleri bir sa
"'11 •aloııunda toplamak için hi§ bir 
lıı;u,; tasavvur etmiyorwn- Bunlar 
~'.-ıında meseli Charle• Chaplin, 

d..,.e Auguote Cot, Horace Hooper 
.,.:aııbigny'nin bAzı orijinalleri Dol
~ bahçe sarayında elyevın mevcut 
~·· 11 nınaktadır. Sonra Heinrich Von 
~.~lel, Yalter Firle, Zonaro, Var
ı..." lvan Aivaaovıki'nin de eserleri 

t 
.. 11ııhllcağıoı tahmin etmek ıüç de-
l d' • ~ "· Zıra daha dün denecek kadar 
~ in bir zamanda bu adamlar Tür 
)~ ... _,_ . 

lı; e r~, reaım yapmıı ve teı-
ı1' etmiılerdir. Bunların bazı tablo 
.. ~ satın alınmıt oldupnu da 
l ntüze müdürü Halil Beyin 
~ t~ neırettiği "Elvahı nakfiye 
ltt· eluıyonu" iımindelci küçük riıa-

111den anlıyoruz. 

, Şiıııdi ıu verdiğim İzahattan son 
~ ile kadar fakir olursa olsun artık 
~deb'. ı·· 1 ~ . ır reaım ga erııı yapı maıı i-

!d:ıbı~dan .gay~'. bir külfet ihtiyar 
ı.,.~ıne ıımdılık lüzum olmadıjı 
, 7ea anlatılır zannederim. Biliba '..... . . 
'""- "2~ızı zenginleıtirmek için 
İıiı,.....,.ıımız masraflar, bu tetebbils 
li ilk acele adımın atılmasına ma-

ı..mı etmiyeceği kanaatindeyim. 

Elif Naci ------
~ Bu adam Ahıııedisalis 
ı~ ilde Türkiycye gelıniş ve o
~ bet acne burada çall§nuı bir res 
' ır. Mezarı Galatada Jezovit kl
~indeclir. Resimleri Amsterdam 
lilı "&İnde. Mcııela Bellini'nin "Pa
L ıı<>nreal" d" elimizde delildir. 
~ .ba?gi tarikle bir Anupa 
·~ &ti ıhtıyar cttikluini bilıniyo-

SAN' AT 
Ressam " Van Dyck ,, in hayat 

ve eserleri ( 1599-1641) 
Bu hafta karilerimize ıenç re._ 

aamlardan Arif Bedii Beyin bir tet
kik eseri olan ressam "Van Dyck"in 
...,_t ve eaerleri uhaldunda bir etü
dünü takdim ediyorua. Bu eser biru 
1-a olduiundan hepsini lıir ~~ 
da D9fİr imlWu bulamadJiımlZ IÇlD 
~ iki kmna ayırdık. llônci ve 
IOll la-" ela ıeı.cel< hafta aıma 
süalrii .... ııt ıütu..ı.nnus.ıa ......... 
*' 1 tir .. 

• • • 
AYnlpa müzel.-incleld asarı tet

kik " -ıra,_ imkiıunı miiaait 
lulııa seyahatler ı.oıa,,lafahiline her 
kes kanaati fabııiyesine ıöre aan'at 
--"-"-'-~ kat'i bir hülmıe sahip ola-............ 1 -"' 
lıilirı Ye aan'at haldı:mdalıi bilsu_.: 
ni teYai etmit olanlana lıanaalleri 
- mükemel bir ıöriltfl olan h~ 
si bir milneldciclin ayal menu .,... 
rincleld ı.a-tlerine yaldatD'· I~ 
-'ümab umumiyeııini arltD'P ihti 
- kitap'- " aan'ııt t~ 
lıi okumakla bahsedilen aan'atldra 
az çok li:rık olduiu mnkiİ ..-lıilir. 
B;.. aeri clii• lıir _.... _ ... ,,_ 
edoİrl<en bualıırm yqadıtı " y ... t-

fevkalide bir maharetle tamir edil
mesine hayret etmit ve genç talebe· 
Iİnİ tebrik ederek artık ltalyaya git 
melı: zamanının geldiğini ve bil mu
vaffaluyetinden dolayı çok mahzuz 
oldıapnu Ye bu tabloyu olduğu eibi 
muhafaza edeceğini aöylemiıtir. Ta
rihi bir mevzuu ihtiva eden bu tai>
lo tamiri vak'umdan sonra bazı ter 
cümei hal muharrirleri bu esnada 
Rabem'in Van Dyck' i kukanarak 
böyle tarihi ve esatiri mevzuları bı
rakıp yalnız portre ile m"fgal olma
sını tavsiye ettiğini rivayet ederler. 
Böyle bir biue zahip olmak Rubenı 
in çok temiz ve çok aıil olan ruhunu 
kirletir. Van Dyck 'in bilhuaa por
trelerdeki muvaffaluletini takdir "" 
elen Rubena talebesine karmnın bir 
po1 b eeini yaplD'm~ buna mukabil 
atlenndan en güzelıni hediye olarak 
nnniftir. Bilihara bu ah ( S..en
tll-) ldliaeaindeki Saint Martin ad
lı talılotunda terııim etmiıtir. 

Rubeaa lırtat bulduk9& talebele
rüıiın liy.ı..tini efün umumiyeye 
-tınaiı da ihmal etmemitti. Ez
c:ilmle (- Aehille; Lycomede) in 
imlan 1anmda - ismindeki tablo
"' için ''Talebelerimin en iyileri ta
rafından yapddı. Ben yalnız rütiit
lerin yaptmtl" diyor. Şüphe yok ki 
Van Dyck bu yardımcıların en ba
ıırıda eserin en ehemmiyetli parçala 
rı oı ....W.te ediyordu. Bilhassa Ru-

'' F t · u urısme,, 
Konferansları 

CeYvil, seyyi.I, ince bir Bahrise
lit zekaaı .• Yirmi senedir bir dava
nın avukatlığını yapmak tecrübe.li
nin verdiği büyük kolaylık ve alıı
kanlıkla bu zekayı techiz ediniz. it
te geçen ıün iki oaat böyle bir zeka
nın ~ütün _marifetlerine phit olduk. 
Gerçı, yem veya eski san'at hakkın .. 
daki malumat ve kanaatlerimize bir 
§ey ilave olunmadı. Fakat söz deni
len ~yio, en ıeyyi.I. en umumi ve 
gayri mücerret mefhumları birer 
madde gibi herkesin ıözüniln önün 
de durdurarak tahlil edebilecek Ye 
bir fikri adeta bin bir clilime ayınr 
gibi dağıtmaia yarar ince bir alet 
olabileceğine İnandık ve tattık. Bu
na rağmen aöyltınn!!ı: mecburiyetin
d~ ki konferanalar peripndı. Fi
kirlerde teıelaül Ye vuzuh yoktu. Ha 
tip (Futuriıme) in lıir(Sentez) oldu 
iunu İspata çalıftı. Fakat kendiıi 
kat'i,.,en(Sentelik) olamadı. Her ne 
oluna olsun ilıi saat kendiıini sa
~rla ~eğil zevlıle dinledik. Çünkü 
aozlerı çok heyecanlı ye belki de çok 
~mimi idi "!e ~üntle oyunlarmm bü
tun ıetaretini ıhtiva ediyordu. Hat
la bu aözlerde 'plan,, ve "form,, sibi 
"!ec~~larda tesadüf ettiğimiz Y"" 
nı ıoruı, yeni anlayıı hakkında cid 
Jen şayanı dikkat fikirle.-e de teaa-

tıiı dmrleri, hansi aıeı.tepıeriıa • 
ııİri albnda kalmq olduklannr. ~ az 
çok ressamın talıi kaldıiı ıeraıti ha
yüatlyenin lıir tarihçeııiei .....,... i
tibııra alarak muvaffakıyet!~ 
da bir hüküm vwmek en dofru bir 
hareket olur. itte bu muı.ayese •• 
tetkiklerin neticetinde aurlardan be 
ri lı:uandıiı töhreti itirazaııı ve mil 
nakaf&aız iclameye muvaffak olan 
ıan'atkirlerdan biri de Van Dyck
tir. Titien vefatını takip ed!,n ~ki a
sırlık bir devre zarfmda kat t bir te
relle anddı· Velaaquez ve R<11n
brandt ._;n bejenilemedi, ...... 
da ...... ti, edildiler. v~. Dyc!' da· 
İma anildi ve takdir edıldı. BiJ!'-•· 
sa bu derin alakaya ea f~~ laciJte
rede teaaclilf edilir ·~·". portre 
ressamlarından ve on Y~~ a.~~~ 
laciJtere aluıdenıiıinin mud~.r_lu~: 
nü yapan Reynoldo'ın declıııı gıbi 
Van Drck dünyaya ı-:1~ port~
oitlerin en büyük oldup ıdda edile
bilir E:ı:dimle Guıt&Ye Geffroy ln-

· ı düf ~tmedi~ dejil. Acaba yine bu 
seyyal zekanın baıka bir tezahürü 
müdür nedir? Hatip ilci saatte bin 
zahm~t ve kan içinde kunnağ• çalıt 
tığı ~~~rı aonunda şiirlerini okuya
rak kokunden ne için yıktı? Bunu 
anlayamadım . 

ilt.:..ede milli saJeride bulunan 
!l"R-ude ve Annide" adlı tahloau 
• • "Rubenı ve Venedik teairatını-
ıçm _..._,_,_ • 
ntn Wr mezci olarak on ~.-..cı ... 
sırdalıi resmi ;!,zar etmit olmaıı do
)ayııoile orij.inaldir • ., diyor. 

Bu levhayı Delacroix tasrir et
mit olsaydı hiç ıüphe yok ki burada 
hissedilen istirahat, &fk ve ıelıvet 
yerine, hava ve aiaılanndan zehir
ler dökülen ve lırtmııdaa titrenıit 
bir onnan ıörünecektl .. 

Van Dyck esatiri mevzularda ve 
portTelerde de lngiliz mektebinin 
buıilne kadar yürüdüiü yolu ene! 
den çizmit addolunur. lnırlliz üstat· 
lannm eaerlerinde; kutnat kırıtıkla
n kenaı-lannda, ayna çerçevelerinde, 
tunçtan yapılmıt buvarlaklddaı- üze 
rindeki ziyalar, etlerin altındaki ıöl 
geler ve yüzlerdeki .,..zibe Van Dyck 
· havatlı tarzı terai< '<inden olan hu 
ın , d' 
suıiyetlerden ır. 

"Louvre., müze•inde Rubena'in 
hayat ye oaadet dolu; tarihi,. ~t~ri 
muhtelif teferrüatla ıenlendır_!lnuf 
(Marie de Mediciı) in efıanevı la· 
rihini taıvireden büyük panolan yer 
l"ttirmek için yapılan muhtetent ıa 
leriden evvel bir küçük salon yalnız 
Van Dyck 'in eıerlerini ihtiva ~tme
diji halde Van Dyı:k salonu d~ye a 
nılır. Hocası ol•n (Ru~nı) ın kı
zıl ve mutantan ı·enklen yanında • 
serleri daha dütünülmüş ve dah~ ~ 
kul ve nafiz ırörünür. Salondaki ~u 
teaddit portrelerin na•.arlann.d~ oy
le yafayan bir ifade .. ardır ki ınsan 
uzun :zaman bu ıözleri unutamaz. 

Re.satI~ (V~n Dyck) in k"11dlsi ta- 1 
rafından yaprlan bir portr.,si, 

beıu:tin otuz clokuz tavanın tezyini 
İ~n ( 1 aa ve arkadqlan) namındaki 
bır rahip cenüyeti ile yaptıiı bir mu 
kavelede ancak Van Dyck'in kendi 
ıine yardım edebileceği '8rl kon
muıtur. 1618 de büyülı bir §Öhret 
kazıman Van Dyck yirmi yaıında 
olmasına rağsnen A.nverı reııanılar 
cemiyeti kendisine ''Üstat,, unvanını 
vereli. 

1623 tarihinde yirmi dört yaşın· 
da ltalyadalıi ,aheserleri etüt etmek ı 
üzeı·e Anverı'ten hareket etti. Kü
çük bir kaıaba olan (Saventhem) e 
ıeldiii zaman (Anna Van Ophem) 
iıminde bir kadına itık oldu . Bura 
da ikameti esanaında bu kadının et
rafında kracile laabelle'in köpekleri 
olduju halde bir portresini yaptı. 
Anna'nrn baba~ı kraliçenin köpekle
rine bakardı .. 

Mevzuu iıtim makinesi olan ''ba 
fi bot kelimeler., le bir tiir M11ra• 
lar fÖyle: ·· 

~iaııısıton, ton, to~, ton.. 
Pıs1sg11ısı.. Pisııısıııı.. ton.. 

ve yalnız böyle.. 
Bunu dinledikten sonra bir nok

ta daha benim için mu:ı:lim kaldL 
Mademki gaye sesleri taklit imit ne 
den (Marinetti) Edirne muhaaa.raaı 
na aiderken kiğrt yerine bir kaç 
boş ıramofon pliğı ıötünnedi. Ve 
n~den dolayı bir köpeği ve hatta 
dort nal~ koıı_an bir beygiri muhak
kak Marınettı'den daha iyi taklit e
den meddah Atki Efendi futuriste 
değildir. ' 

Ah yenilik.. yenilitl .. bak aenin 
namına neler yapılJrlı•? Ben Mari
netti'yi harbi umumiden evvel Paris 
t~ dinle_dim. ~radıİ~ Ylrn'ıi ıenc geç 
ti futunıme fıkri bug'llne kadar bel-
ki tirmi istihale ıeçirdi, fakat tır:ra
ru hayrettir bu yenilik itıkı o <la
mandan beri hiç değİfmemiş. Mev
zuum (Marinetti) nin konfeı-anaları 
dır. Davası hakkında bu kısa oatır. 
larla kanaatimi oöylemiş olmak İl
teanem. San'atın yeni anlayışı bak .. 
kında fikirlerimi baska ln·şatlara ter 
kediyoı·un1. 

N anırk l ıme11 

................................................. _ ... 
Sanatkar na$ll doğar 

Tarihi bir karııtıralım: 
Yunan san'atı durup dururken 

esrarenıiz bir tekilde fırlamıyor. 
Mmr aan'atının Fenike, Aıu• 

dan ıeçerek kadim Anadolu akvamı 
na, ve diğer taraftan. Balıriaefit ada 
lanna yayıldıklannı, oradan Atina
ya ~dar yürüyüp harikalar yaptığı 
nı biliyoruz. 

ltalyan Röneaanat naoıl doi'du? 
Hiriıtiyan Aan'atı, Roma ıan'atı 

nın harabeleri üzerine konuyor. Son 
rA Bizanes san'atinin teairile besin
ci aııtda en parlak devresini ııeÇiri
yor, dokuzuncu aıırda Barbar isti
lasile körl"fiyor, ve on birinci asır
da hal yanın cenubunda ve Venedik
te yeniden Bizans aan'atinin teairile 
resim de büyük ltalyan Primitifle
ri, ıiınalde Fnnıız ıan'atlci-rlarının 
taleberile ltalyan heykeltratları do
ğuyor. Ve bu E!iklerin Üzerinden 
kademe kademe çıkarak "Leonar" 
!ar, "Donatetlo., lar yetifiyor. 

Antoine Ven Dyck 22 mi<rt 1599 
da (Anvers) te dojdu ... Bir. çok ~· 
man babasının canı uzenne resım 
yaptıfı zamannedil~ifti; fakat_ daha 
yalan tetkikat 1ehrın en zenıın a
damlarından biriai olduğunu meyda 
na çıkardı. Sekiz yatında iken anne 
Iİ öldü. Çocuklufu hakkında r W az 
şeyler biliniyor. Yalnız reome olan 
kalıiliyeti hayatının ilk zamanlarına 
ait en mühim bir not olarak .kalmıı
br. 1609 sene•İ on yqında ıken ~
rak olarak ressam (Van Balen) ın 
yanına ıirmİflİr ki h~ı ~~~.Y~. :'~ 
kadatı olan (Rubenı) ın yurudugu 
yolda ptmedi. Bir müddet ltalya~a 
etütler yaptı ve (Anv.,n) e aTdetın 
de tehrin en tamnmıt reı~~an?
dan biri oldu.Desen ve teferruatın m 
ceden inceye bitirilmeoind~. itina
" talebtaine atılamaış ve 11tıdadına 

1 
liyık olarak çalıttınnıftır. Bilih._.,. 
Van Dyck ltal,adan m..,,leketıne 
dönen ye teıhir ettiii .,.erleri• F ele 
menk'in en bil:rilk üotadı olduiu ka
naatini bütün meılekdqlarma ka
lıul ettiren (Rubenı) İn talebesi ol
mutlu. Buben~ ~Flemenk m~ktebini 
açarak riyaıetını deruhte etti. Eıer· 
]erindeki JAhıiyet ve hiır : zamanın
daki .an'atkirlarla mukayese edile
miyecek derecede değiıi~ti. Tekn~· 
ten ziyade büt~n .eıer)e~de b':'. ~ .. s ! 
ve şah~iyetin hakim oldugu goru .. 

Rubens talebesinin bu valıitaiz 
kalp macerasını duyunca bu rabtta
yı koparmak ve bir an evvel lt.ı,. 
ya oevketmek üzere yola çıktı. Ta
lebesini buldu. ve bu arzusuna da mu 
vaffak oldu. Roınaya vardıktan bi
raz sonra Van Dyck Kardinal (Ben
tivoılio) tarafından davet edildi ve 
onun portresini yaptı. Raphael etüt 
etti. Fakat en ziyade merakını uyan 
dıran Venedije (etütler yapmak 
için) büyük bir arzu ile kotlu. Ka
ranlık bir metot takip eden iiıtatla
rm eserleri üzerinde büyük bir te
sir hasıl <ıtmedi.Memleketinin ltalya 
ya nazaran daha az dindar oluıu 
ltalyanın bu dini eserleri kadar il
hamlı olarak bir mevzuu tasvire nta 
nidi. Buıün Lou vre müzesinde bulu 
nan ltalyada bulunduiu zaman yap
tığı (Renaude ve Annide) tablotu i
le (ha ve Meryem) iımiadek.i difer 
bir eseri daha ziyade V "8edilıt üstat 
lannın teıiri altında kaldıjın.ı gös
terir; ve bütün hayatında burada ka 
zandıfı tesirleri latımııtır. V enedik 
ten sonra (Turin) e ıitti. Burada 
(Savoie) aileılniıa portrelerini yaptL 
Oradan Cenevaya ıeçti. Eserleri 0 
kadar büyük bir teoir lıaııl etti lıi 
buranın en kibar aileleri portreleri
ni yaptırmak ııruını• • beklemekten 
sabırsızlanıyorlardı. Cenovade ika
meti e9naımda kırkı mütecaviz por
tre yaptığı tahmin ediliyor. 

Fakat bir Leonard'ın doğmaaı i
çin bir oürü Bizanslı aan'atkann 1-
talyaya hicreti, Ye ''CimabouC" 
1lİn onlara talebelik etmesi, bir "Do 
natello,. bir "Michel Anıe,. için yi
ne "Antolamie,, Nicolos de Pi..,, 
cilıi sanatkarlann uzun zaman Fran 
ıız aan'atkirlanna çıraklık etmeaini 
İcap ettiriyordu. 

' ...... 
•n•••••••••••ııııııııııuııı-ııın•-

Sabiha Rüştü H. 

-!~iste açılan "Mi.i6takil res
~ :ter"gisi" inde l'N nı 
L~ Rüştü Hanım bazı e
ttııiı teşhir etmiş V'e pek be
~~ l> ıniştir. Bilhassa " Eoho 
~ aıis" gaııetesinin münok

bu genç kadın ressanıımır. 
tser1erindeıı hararetle baıh

ekte ve 'kendi ini tebrik 
ktedir. 

liir • 
Bir ıün bitmemit blr eserini a-

telyelİnde bırakara!' .ıezme~e Çlkan 
Rubenı'in talebelenrun esen merak 
ederek ıörmek istedikleri ve aral~
nndaki münakatanın heyecanlı bır 
saf.'ıaaında tablonun sehpa üotün
den düıerek bozulduğu, ve hocanın 
avdetinden ·evvel bu itin tauüri Van 
Dyck'e havale edildiği rivayet ecli
lu·.. E rtcsi s~bah Rubens toblonun 

Cenovadan tel.rar Romaya geldi. 
( Devaını ve ıonu haftaya) 

Res-am 
Arif Bedii 

Fransacla on birinci, on ikinci, on 
üçüncü aıır1arda "Roman,, ve "Go
tique., san'atı mimaride ve heykel
tra,ide harikalar y-rken, cam reı 
tamları, minyatörcilerde ekseriya 
Framand reısamlarmın tesirinde 
§abeaerler yapıyordu. Fakat hakiki 
resim on betinci asırda "Jean 
F ouque., nin büyük ltalyan üstat
larını tetkik etmeıile baılıyor. 

Nicolas Pouııio zamanının en par 
lak aan'at meı·kezleri olan ltalya fC· 
birlerinde dola"'rak dehaaını teka
mül ettiriyor. 

Bütün bunlar bize gösteriyor ki; 
bir memlekette san'at üç !ekilde do
ğabiliyor. 

Ya o millet kend;sind• n evvelki 
b. ir meden İ yf!t i :u :ı ın irasına konuyor 1 

vahut di ~cr bi,. rnc . ı L. ket san'atl~iı.r: 
Lır ::t h er h:'ln'!İ bir İstilf, Clf')layı s ile 

Elhamra'da 

Kaçakçılar 
Elhamra sineması ikinci ses

li Türk filmi olan "Kaçakçı
lar" ı göıtermektediı·. Bu film 
İn mevzuu ıudur: 

Fakir bir balıkçı ailesi, bir ana i
lci oğul, ve bir beslemeden ibaret. 
Oğullarından biri balıkçı diğeri de 
kolcu. ikisi de beslemeye atık ... Fa
kat, o beıleme köyün aakin çobanı
na mütemayil, ve onun kavalda ça1. 
dığı ılık nağmeleri yanık .esile oöy
lediği §arlalan dinlemekte. 

Bir gün balıkçılar arasında Dal
yan namile maruf SAIT artık bu 11-

kıntılı, yorucu ve karsız balıkçı ha
yatm.ıan bıktığından bir tüccarın 
teklif ettiji bir kaç tütün dengini 
gizli olarak tehre ookmajı kabul ve 
bun11n için de arkadaılannı takdim 
ediyor. Arkadatları bu ite ruı ol
makta geçikmiyorlar, aralannda bu 
ite muarız bir tek kiti kalıyor o da 
balıkçı TALAT. Her :ı:aman olduiu 
gılıi içki ilemi bu itte de muvaffak 
oluyor ve Talib da kendilerine ay
durmaja muvaffak oluyorlar. 

Bir ııün kaçakçı balıkçılar kaçak 
denkleri kayalıklaı-dan naklederler
ken T alitm kard"fi olan kolcu bun
ları baobnyor ve eauea biribirinin 
rakibi bu ilıi lı:ard"f araatnda bir 
ka"lfa bat ıöateriyor. Kavsa netice 
Iİ kolcu ölüyor, ne yapacağını tatı
ran Talit ta arkadatlarile kaçmaia 
karar veriyor. Aradan bir müddet 
sonra ayni kaçakçılar BOYOKDE
RE tarafında gene kaçak efya nak
lederk"n poliılerin takibine ujrayor 
lar ve ufak bir mücadeleyi miltealop 
yakayı ele veriyorlar. 

Bir evladının ölümünden diğeri
nin de kaçakçılık yüzünden hapiate 
yatnıası vazaUı annenin tahammülü 
nü tükettirdiğinden hastalanıyor ve 
ölmekte de ıeçilmıiyor. Yanında ya 
ıadığı enneliğinin vefatı bittabidir 
ki beslemenin de hayatını dejfittir
meaine sebebiyet veriyor ve kendi
sine bir kapı bulmak üzere lıtanbul 
da dolaıan biçare kız uyıunıuz in· 
aanlann te§vikile fena bir hayata da 

Kaçakçılar !ilminden bir sahne 

Opera ve Artistik'te 

Cehennem Melekleri 

lıynr. , 
Bütün bu badiıeler cereyan ettik 

ten aonra günün birinde çoban bir 
piyango bileti buluyor ve hamiline 
tevdi edilen lıiletlerden olan bu bile 
te de büyük ikramiye düıüyor. Ha
yatta yegane ıevıiıi beılemedcn i
baret olan çoban bu andan itiba
ren hemen bes1eıneyi aramağa ve 
bir barda bulmağa muvaffak oluyor, 
ve kızr kurtanyor ve onunla evleni~ 
yor. 

Diğer taraftan kaçakç ı ve kardeş 
katili olan Talat hayattaki bu fena
lığmı idRm sehpasında temizliyor 
ve bu suretle Üç ölümden bir saadet 
doğuyor. 

o memlekete ııelip talebeler yetiıti
riyorlar. Ve yahut ta o memleketin 
san.'atkirları aırıntn en kuvvetli .an 
at merkezlerine ıiderek orada tale
belik ediyorlar. 

Opera ve Artistk yarından iti
baren bu büyük filmi gösterecekler 
Milyonlarca dolara mal olan bu film 
Jeanne Harlow, Ben Lyon ve Jarnes 
~all taraflarından vücude getirilmİ§ 
tır. Umumi harbe iıtirak etmi4 tay
yarecilerin tehlikeli roller aldıkları 
bu filmin hulaoaaı ıudur: 

iki ıenç lııgiliz, Roy ve Con 
Rutlec, 1913 tatillerini Alınanyada, 
Okıford Darülfünunu talebesinden 
arkadatları Kari Arnsted ile geçir
mektedirler. Tabiatleri temamen zıt 
olmalıla beralıer, iki Rutlec lıirader
ler yekdiğerile ıtayet iyi geçinmek
tedirler. 

1914. Almanya lnıiltereye ilanı 
harp et.mittir. Kari, kolordusuna iş 
tirak emrini almııtrr, Roy, bir müd
det sonra tayyareci.liğe girer. Con, 
onun vatanperverliği ile istihza et
melıtedir. Fakat, kırali tayyare ordu 
suna intisap edecek ıönüllülere bi
rer puıe vadeden bir genç luzı Öp
meğc mukavemet edemeyerek arzu

Bir zam.~ ltaly!" beykeltratları su~ rağmen kardeşinin bulunduğu 
Fransaya cıttiler. Bır zaman Fran- aynı tayyare filOsuna dahil olur. 
ıız ye Alman reaamlan ltalyaya gel B" ·1ı • • balod C 
diler. Fransada Fouqu~ Couıirı, Ro , ır e~~yr •çın a, on, 
Nico1as Poussin ile kemalini bulan V ~:rnti nı d •kını ~nır. Royd, balo-

• Ch d" C J b"I · u P e en omıte azasın an ol-
san at ar ın, orot, nl{re, ve ı duiF d b-t·· H l 
h da R 

. C "b' ~un an. u un gece e enle O· 
usa son aıır enoır, esene gı ' j turmamakt d . H ı R , 

dihiler yetiıtirdi. Buıiln Fransa bir nında buluaı 
11 

·d • e en, 
0

1Y unk ya
• k . 1 1 Al 1 n na ıgı zaman ar ema-

ıan at mer ezı, ta yan, man Ame ı· ce•aretl C ·ı k d D · -''- 1 bini ' u k ı e on ı e ur e er eh-
n.aa ı erce ıan aı. .. ır oraya o~u- 1 kanlı kıza e · k d ef k. 

d ki 
.. 1 ha 1 . . , vıne a ar r a at ve 

yor, ora a uıtat arın naıı t erını davetı' Üzerı· ..ı_ • • k O 
dini

. h • _, __ k d" ne oaıreıınc çı ar. ra-
ıyor, atti o.....,.. opya e ıyor. r da az bi mu"" dd t rf d k 

Y belki bu 
_ __,_ Al ' r e za ın a genç a-

ann mcınlez nıanya, ve dının kardcıinı· b ld • A 'k 1 bT O b .. .. • n u ugunu zannct-
yd~- rlm~ıbua 0 •f 1 ~r. zammlanlı u!'ün ı tiği beyaz güvercin olmaktan çok u-
ıge erı za enn me e etıne, zak olduğunu 1 

kendi meleketlmerini zaferleı·ini ha- an ar. 
zırlamak. için koıacalclar, ve öğren- Bir &ece bir Zepelin Londraya 
diklerini kendi ne•illerine öğretecek I ~~~r" .. Y.?lal~aktadır. Zep~linin ıcç-
lerdir. hgı gorulmuş ve tayyarecılere ınalti 

Daha timdidcn Amerikada bir . mat verilmiştir. 
çan aan'at cereyanı ba,ladı. Çünkü 1 lngiliz tayyarecileri kabili sevk 
binlerce Amerikalı ·&an'at teknikini ve idare balonun takibine a.hlmı~lar .. 
öğrenmek için Avrupaya kofuyor. dır. Con ve Roy bunlar meyanı~da-

Halbuki biz 924 aeneıinden beri dırlar:. Z~ _muaklopleri yeti,. 
bir kaç resıam, bir iki mimar, o b- mek uzeredır, bınaenaleyh sür'atini 
dar heykeltrq ve tezyinatçı ıönder kazanmak Üzere rasıbn bulunduju 
dik, ve üç aenedir de ıöndermiyo- sepete merbut kabloyu lıeser. Kari 
ruz. Cevap olarak tahıiaat yok deni feda edilmitti.r. Fakat, tayyareler 
yor. Acaba Takıim abideoine ilıi yüz yaklaıırlar, hır muharebe başlar be 
bin, Samsun abidesine yüz bin iz- tayyare düşürülmüştür. Bunun!~ ı.1.. 
mir, Ankara, Konya abidelerine bil- raber lcalan tek bir tayyare kendini 
mem kaç yüt bih lira verilirken ya- feda ederek canavann üzerine at 
rm bunu yapacak Türk san'atkirı •e 1 ı • · d ar \: onu a ev er ıçın e düıürür. 
yetiftirmelı: için lazım gelen paranın 
aarfmdaki tereddüt ve ihmale ne ma • Filo cepheye gider. Helen de Le· 
na venneli? eli RandolPun kantini ile orada bu

Memleket lıendiaine yüzlerce kıy 
metli aan'atlrirı yetittirecek p&rafl 

Krippel, Kanonika gibi biç bir san'_ 
at kıymeti olmayan adaml11rtn elleri 
ne atarken neye yarının aan'atlıin 
au dütünmüyor? Tayyarecilik içi~ 
l~umu mikclarında talebe ıonderi
lıyor. Bu doğru hareketin )'anında 
neye aan' at İflerinde bu kadar ıı.. 
kayt olunuyor? Memlekette beykel
traş yok, reuam yok, mimar yok di 
yerek ecnebilere müracaat ederken 
neye bu aan'at cereyamnı doiuracak 
ıençleri yapyalnız bıraıkyoruz? 

lu~ktadır. Roy, onu daima nümu
ne b~ _ııenç kız ııibi telakki etmekte 
ve gıttikçe daha fazla ıevmektedir. 

düıman filosu cepheye doğı·u uçu'u 
tur. Mombardöman tnyyareaini ken 
di tayyareleri zahnile ıeçmeğe btralc 
mışlardır. Fakat, birden bire nazarı 
dikkatlerini şiddetli infilak ıeıleri 
celbeder. Gota tayyareıi depoyu 
bombardıman etmiı. ve biraz sonra 
ondan eser hile kalmamıştır. 

Roy ve Con kendi hatlarına av
det etmek iıtemektedirleı·. Fakat, fi 
lodan 18 foker tayyaı·esi yolunu ke· 
serler. Muhaı-ebe baılar. iki kuvvet 
~~ nis.betsizdir. O esnada genç l n· 
ıılizlenn tayyare filosu avdetlerini 
himaye için yetiıir. fon Ribtofen 
muharebeye ittirak etmez ve fR'sata 
müterakki!> olaralc yükıeklerde uçar. 
Bomba~ım~ tayyııreıini yalnız gii 
r~n.~, uzenne yüklenerek onu dü 
ıurur4 Bir mucize kabilinden ölüm 
~en kurtulan Con ve Roy esir edi
lırler. Jeneral onlara lnglizlerin hü
cum saatini bildirdikleri takdirde 
hayatlarını baiıtlayacaklannı vade
der. iki delikanlı cevap vermekten 
iı_tinJ:<if ~erler. Diltiinmek için ilen 
dılerıne hır çeyrek saat müddet .,.,_ 
rerek hapae atarlar. Con deli olur 
ıi;iylemek iıter. Fakat, Roy onu tes.' 
kine çalıftr. Roy'un bir -YY11ru 
vardır. Kendini Jenaralın önüne •ey 
kettirir ve bir prt tahtında iateclilıle 
rini söylemeyi vadeder: Sncliii ka
dını elinden alan ve harpten sonra 
kendini ele verm"I muhtemel olan 
arkadatmı öldürmek içia lılr ailih 
iıte?'cktedir. Duadan fiplaeleaea 
zabıt lıendine fU"jöründ• tel< bir 
kurıun olan "bir reTol•w verir. 

. _Mahbeae avdet eden Roy, llarde
tını, verecekleri malfinıatın birçok ar 
kadtl§larının öliimllne sebep ota.tın 
dan ıilkiıta -ııu.. olduklanaa ik
naa ç_ahıır. Coa, hiç bir 19" clinl• 
?'~ ıaternez ... J-.J le göriitmel< 
ıçın kapıya atılır. Roy, kardetinin 
namuaunu kurtarmak için dofrvdan 
doğruya üzerine atq eder. Afır 10• 

rette yaralanDUf olan Con, yapaca 
fı hareketteki denaeti anlaJ'IP ken . 
diıini böyle bir ihanetten meaettiji
ne t"tekkür ederek karde§İni affe . 
der: Jeneral, mahpeae selir ve ölüm 
halinde bulunan Con'u katiHııht kol 
lan arasında bulur .... ye o zaman 
iki 1 ngilizin kar det olduklannı an
lar. Roy'un cesaretine hayran olur, 
bununla beraber harp kavanini önün 
de ıerfüru etmefe ve vaaifeıini yap 
maia mecburdur ....... 

Uzaklardan, idam müftezealnin 
tüfek atqine akis teıkil eder gibi, 
top sesleri cevap verir. lqilit bii
cumu batlamıttır ve bu hilcum kar
ımnda, iki tayyarecinin. fedalirl it 
yüzünden, dütman çekilmefe ...;.,_ 
bur olacaktır. 

Makyaj 
Paristeld Paramount ıtildyoların

da 9132 fisiiran ve 2600 artiıtin 
makyajlan İçin bir senede tam dört 
lıin kilo pudra aarfedilmİJtir. 

Makyajcılar bu sene zarfınd• ıöz 
ler için 2450 kalem, dudaklar için 
2800 balon aarfetmiılerdir. Görülü
yor ki dudak gözlerden ziyade boya 
ıarfediyor. 

Ve ıonra §İmdiye kadar gönderi .. 
len talebe için üç ıene gibi lopkua 
bir müddet verdik. F ourque'lerle 
Pousain'lerle kuvvetli bir san'at ma 
zisi olan Fransa ıibi bir memleket
te bile lngre'nin de ltalyan Rören
sa.nsmı yapan üstatları uzun seneler 
tetkik ederek debasmı tekamül et
tiı-diğini san'at tarihinde okumuyor 
mıyız? 

Con, arkadaılan arasında bir kor
kak !Öhrcti bırakmakta ıecikmez. 
Bununla beraber, tehlikeli bir vazife 
deruhte eder. Roy da ona refakat et
mek ister. Bir Alman bombardöman 
tayyaresi ele geçirilmittir. Ve lng
lizler, erteai sabah yapacaklan hü
cun:ıdan evvel, düşınan hatlarlnın ge 
risitıde bulunan bir mühimmat depo 
ıunu bombardöman icin bundan iı
tifade etmek istemektedirler. Bu teh 
likeli bir seyahat oldujundaa: iki 
delikanlı, belki hayatta kalan birka 
saatlerinden zevk almak iıterlerç 
Con, ,~ğlenmek; Roy da Helen'i tek: 
rar gormek arzusundadır. iki deli
kanlı genç kızı bir kahvede bir zabit 
refalıatinde bulurlar. Con. Roy'a 
genç kadının muhabbetine layık ol
madığını anlatmak i~tct· ve onu bir-
likte götürmeğe muvaffak olur. Makyajdan sonra d"riyi kunet-

Şef~kla beraber tayyare düşman lendirm"k için sarfedilen vaulia 
cephesıne hareket ve dütman hatla. 1300 kilo, kolonya 1700 litredir. Acaba bu işler ne zam~n bir di

siplln haline srirecek ve bizde de da ~ 
hiler doi?<lcak? 

Zühtü 

rı Üzerinden geçer. Mu:t)' yen hedefe Bu sene zarfında 4200 prolu, 
visıl olacağı esnadr. bAsla .. ında Fon i 3142 sakal, 6445 bıyık, 1800 takın& 
Rihtof~n'in tayy;u·esi .bulunan bir f kirpik kuJlanılmışhr. 



Mulıabir mektubu 

Borsadaki Merinoslar 
nasıl ıslah ediliyor? 

Ancak bunlann yetiştirilmesi için 
izalesi lazım gelen bazı maniler var 

BurSllda :yWftirileu ve sergide mükafat hnnau yerli ~ 
lıoyu»larından güzel bir tip-

BURSA • a_.,. fU nwvAmler n.- ciuidir. Bilha&M ha ~k 
de daha ~ Ye dııh;o ooğuk bula- bayvıuıların Jiinlerinclcki uedikiye~ 
cağımı ümit eylerken hililUı günq- kıllarmdaki incelik ve kı".":cıklar di 
ler altında ve adeta bir bahar bava terlerinde yolıbır. Onun ıçı? huni~ 
11 içinde buldam. l'&ldanyanm sat- dan yapdan ;riin mensucat diğerlenn 
hi mailleriru atarak rtıe1hur Nilüfer den çok yülaek v~ cl6a pelıahdır. 
~diıine ..... kbğun z"?"'n Ulu _daiı~ //ctu•t oekdletinin na:zorı 
yukselı ve karlı pbiloalan gozlen- • • 
me çarph Ye o clağlan yalayarak ge dılck•tıne 
len ıerin bir rüzgirm v6cuduınu u- Koyunculuğun himaye ve terak-
lak bir patiaka gibi llll;dı 1 kili ve bilh.atsa Merinos cinıinin ,.._ 

D<irt ay ev1'd delik de!ik ıım.ı.. ı.ı. ve teksiri maksadile geçen yaz 
bgım" -"-- mükemmeı- tamir .. 

,.._ Barsa'da tqekkül eden cemiyet bü-.. ~miı ..ı.tı.ıi-dan otomohilimiz fO'" 
lllJlJD iiwinde yağ cibi kay...ak t:v· yük loir ıevk ile m·.-iıine devam ey 
nllrine nıiabetle daha u bir zaman- lemekt.ec!B. Y anıa kan olarak yeti§ 
da beni 8-'ya getirdi. Gönül İs- tirilmit olan Merinoıbrın yünlerini 
ter ki bu f'>lll bütün - böylece baytar müdürü bana gösterdi. Vata 
kalnn ve mütemadiyen tamire maz. nımızın refah ve ıenetine yardım 
bar olı\mJ Zira Buna'nın en iılek edecek olan bu hayvanların yetişti
yolu buruıchr Ye halk bu yolun gü-
zelliği veyaı çiTkinliğile Buna llak- rilmeıi burada günün en birinci me 
kmdak.i hükmiinü venıiektedir. aelesi olıwqtur. Buna rağmen cemi-

A'"1ali lıav•İgt1 yet bir çok mevani •e engellerle kar 
ıılaşmaktadır ki bunlarr 11rasile ya
zarak lkbsat vekaletinin nazarı dil<
k.atini celbeylemek iıterim çünkü ağ 
Jama,.,.n çocuğa meme 'fer:nezler: 

Buna ıehri yaza rıiabetle daha 
sakin ııörünmektedir. 1 ki gün de
nm eden güzel han birdenbire bo
zarak ıabablara kadar kar yağdı ve 
ortalık Eaılı hüreyfe mahıuı ki.veU. 
ne büründü. Maahaza bir gün aon
ra baYalu, yİne düzeldi, ve yaz 
manzal'UDU aldı.~. Zatea Buna'nın 
loşı çok nazlıdO" derler! Öyle birden 
bire bastırmaz, herkese -1.nd<at 
tedariki imkinmt verdikten aonra 
niıana dcıjru eıip •vunnağa bat
ı.... 

1 - Bu aene Merinoslardan alı
aan )•apağılar milli fabrikalanmız 

tarafından deier fiatlerile alınmadı
fından dolayı Merinos sahipleri me 
yus olmu,Jar ve "'madam ki bu yün
lerin öbür yanlerden fıatçe farkları 

yoktur neden dnlayı bunlarla uira
plım,, demiflerdir. Binaenaleyh fab 
rikalanmız bu yünleri deier fiatler
le aimadıldan takdirde Bursa için 
Buroa için bir za.rardir. 

-~--- -

Birinci sahifeden geçen yazıla 
• .,: · _ .f' , r " • ' ~ ı 

Changhai önünde Japon filosu 
kumandanı intihar etti 

(Ba§l 1 inci sahifede) 
melde olan Japon filosuna ilk eYVel 
mezkôr Ntilıkimdeıı ateı açılmışbr. 

Vı- on • ·Sounı imhkamı 
muka11emet •digor 

CHANGHAI, 4 A.A. - 3 Japon 
torpido ınuhribi,bu ıabah ıaat 11,30 
da yeniden Wou. Soung iatib~ 
111 bombardıman etuıeğe J>aılamıt-

kep bir müfrezeyi karaya çıkamuı-
br. 

Oç Japon muhn"bi, bu oabah Wu
ıung istihkim•bm tekrar topa tut• 
mağa lıeılaını§br. Top -1eri Çapey 
- Woosung cephw üzerinde ayni za 
manda giirlemektedis, maımıafilı bey 
nelmilel İIDtiyaz mıntalauıı badadun 
da bütün Çin • Japen maha-tı 
tatil edilmiıtir. 

" Y a~asın Staline ,, br. r 
Japoa tayyare ve kruva:ıörlerinin ATINA, 4 A.A. - Adliye neza. 

keıif ateıine raim= istibkim henüz reti binası önünde nümayiı yapan 
Çinliloeri.n elind.. bııluıamaktadır. komünistleriu makıadı, evvelki gün 

Japon ağır topçuau T chappei ve ar.kadaılanndan birinin ölümü müna 
Woa . Scıung önünde de atef açmıı- sebctilc nümayiı 7aprnı§ olan diier 
sa da biraz soma mııbasemata niha- bir takını komünistlerden mabkiiın 
yet ..-ibni§tiıı. edilmit bulunan 10 komünistin mah 

Yeni mü,ademel•r kılmiyetiıü protesto etmek idi. 
Pofuı tarafından dağrtılmıı olan 

CHANGHAf. <1 A.A. - Saat 11 nWnaYİflçiler, Japon ıefaretbaneai 
ile 12 araaında Woa • Soung istib- önünde toplanarak "Yapsın Stali
kimlannın lıoıınbarchmanD:1dan son- ne!" diye bağmmılar ve scfaretba
ra tep n>'•barebesi tam.._. dunn11ı neye cloiru taı atmıılanıa da isabet 
tar. Japon harp ııemDeri ...ıuıe yak- vaki olamamııtır. 
la§maktadD". maksatla.rıma Çinlileri Amuika ilı illfı• 6iJriikl•n· 
ateı açmaia ıevk.etınek olması ·muh· 
temeldi-. m~k istemiyor 

s ... t 3,30 a kadar Japon atqine VAŞiNGTON, 4 A.A. - Harici-
Wou - Soung istihkinıına yerleşti- ye nezareti. >On Chanııbai boınbardı 
riJmiı olan mitralyözlerle mukabel&- manımn Amerika gemileri ile tebaa· 
de bulunulmuıtur. s:nıuı maruz bulunmak ta olduklan 

Salule yakl"fınak meçburiyetinde tehlikeyi arthrmıı olduğunu gizlo
kalrnıı olan Japon muhn"'bi, ıimdi 4 memektedir. 
deni:ı: tayyaresinin himayesi albnda Japon karakollan ile Amerikan 
kendi vesaiti ile sahilden uzaklaı- karaknllan a.ra•mda hesaba sığmaz 
maktadır. bir takını neticeler tevlit edebilecek 
Htubin ckHvın./a ıitld.tli bir ihtilaf zuhuru imlıaııı karımnda 

maluırebeler büyük bir endiıe hlı ve izhar edil
lnİ§tİr. 

LONDRA 4 A..A.. - Harbin'· Ve &knt Amerikan kuvvetlerine 
den Daily Mail'e bildinliyor: Bu ıa· her türlü hadioeden içtinap etmeleri 
balı. Harbiıı'in 48. kiloll)etre oenu- için mhtemadiyen emirler ve talimat 
honıda Çinlilerle Japonlar araaında venlınektedir. 
bir muhard>e vukua aetmiıtir. Ja- Matbuat, Aınerika'nın Akaayı 
poa tankları ile tayyareleri Çinlile- prk ihtilifma aiirükleıımemesi la
rin 26 mcı Te 28 inci alaylannı •in' zım ııeldiği mütaleaanu ıerdetmekte 
zay.İata nğı-atımılardır. berdevamdır. 

kri T~ ~.J:.!.:v:~ Clı.ongluıi'a göntl~i!en Japon 
111 oiımı4lardır. Maamafih, a:ıcak bu kufltletlerı ...._ __ ....... _,, 
aabııh plakla loeraber şelwe girecek-! TOKYO, 4 A.A. - ........._,_ a 
)erdir. yeniden aslı er r:önderilme9inin mu:, 

ı. - vafdı olup olnuyaeağı husuıunu mu 
Japon ta•rnıs:ıı, ""'- zakere n tetkik etmek üzere pazar. 

g~niden boJladı teai giinü toplallmJI olan bahriye, 
CHANGHAI, 4 A.A. - Japon- lıarbiye ve hariciye nazırlan, hali 

iv Wou So11ag'a.Clıanııbai a bağ hazırda Chııngbai'da bulunmakta<>
hy~n demiryolu istil.i\ınetindeTchap l~ bahriye ıilaben~~rııua yerine 
pei ~ine yeni .,,e kuv..etli bir ta- kaim olmak iizere bır pıyade fırkası 
a.rruz yapmışlardır. aevkine karar veftllİ!lerdir. 

Çin müdafaa hattının 1 mil derin 
l.ikte olduğu söyleniyor. 1800 nefer
den ibaret olan Japon takviye kıta
att kuvvetinin akşama ı:elmeai bek
leniyor. 

M. 2 ni"' yeri 
Bulundu 

Kadıköyünde 
Türkçe Kuran 

(Başı 1 inci nblhde) 
cekmitlerdir. Bu kiiçiik -m.le b
fabalıim ekseriyetini !radml•• teıkil 
ediyordu. ikindi naı daa eoııra 
camie ııelen birçok lıinaeler ayakta 
kalmıflardır. 

Hahzla.rdan ilk wvel Hafız Y .. 
f8r B. kürsüye çıktı. Y "§ar Beyin 
okumak üzere intihap etti.ii aure "" 
velki ~ece Hafız Suôe+rin Beyin A,. 
y~ıofya canıiinde hafbe tarzında <>
kuduiu "Müz:ıemmil,, IUreU idi. 
Hafız Y•r Bey, ""M;izaemmil,, ..,_ 
resini evvela aılmdaıı arapça olarak. 
müteakıben türkçe tsc.iimesini muh 
telif makamlar üzennden gezinerek 
okudu: 

- Ey ihrama lıiiribmfit peypm
berl Gece kalk... G " 7m 
veya daha az veya ddııt fazlauaı i
bıuletle imrar eyler gqnm tilavet 
eyle! Sana ai:ır ıödıtr ....ı.iy eyliy• 
c:eğiz!_ 

Din kitabını liz dilbıdm i.llı: defa 
din.leyen cemaat, bu llilıi hitao> 1ou 
§l!nnda .göz yaşlarım zapMdenıeıli 

DillıııMa kadmbrm - ·ile 1'e 
heyecam çok kıu_._. tdi. Saflar 
a.racxn.dan : 

- Nur ol hafızımf 
- Di ı.ia:ı.lı: dert gilmıeRn .. 

Allah ne murad.msz - venin 1 
Kabilinden '°"f"ild:lir södtt işi· 

tiliyordu. 
Bundan :oon.ra Bıdız BurlJaıı 

Bey, kürsüye çıkzr.ıılr bırarrtli vw. 
.gür -Ue '"Z>emir" su.resinin bir 
kı;smıru ııalmdan '-e 61ı:çe te.rcü. 
mesinden okud<ı. 

Zanir aürui okwbn balkın. 
tahaaıüsü bir kırt .... artmıftı: 
BHhaaııa: 

- De ki ey ncfV ine wJm e-
den il>atl Allabm ~"""" 
mit olmayınız l Zira Allah tekmil 
günahları af fedez. 

O gafil.r vıe nhfmıMr R•hbm11a 
rucü edini• I 

Bundan eonra IWka Nmi Bey, 
"l!alı:ara" aure&inin - ""-nMnnı 
oloudıu: 

- Arzda V'C kUW - -
AJ.lahındrr. Ef'a!.inia -.er ale:nt ol-
sun, iater hafi olmm Albıh beeabmı 
siııden soraı:akar. Kbl ~ af, 
fodccek, lcime Uıtcne aıı.p cyJeye· 
cektir. Allah, heı,e,e lıadlıdir." 

SW.tanxlimli Ha6s Rıza Beye 
gelince bu zat ta ı:- "'Zemi.r" aü
resiııden bir parça intilım;> etmiıti: 

Woıı-Soqng_, Yanırtre ~erİtıd~ ve 
Clıanghai'a 10 mı1 meaafede olup, 
Changhai'dan geçmekte olan Wahıı
gpoo nehrine hakim bulunmaktachr. 

" Abdmi ınuhafaza etmek için 
yalnız Allah kifay« cılmez mi? Kli
firlu, Allaha koştıılclılı:ı pek ile se
ni korkutmak lııtiyQl\Jar. Lakin AJ.. 
lahın ilılal ettiği nere-de bir rehber 
bulabilir? Allahm hidayete sevket
tiğini kim idlal edebilir? 

Batan tahtelbahir j Her ~üre okunduktan sonra d?<t 
.. d"" .. 1 k hafız bir ağı.edan ~ ~kbire yuz uru ece başlıyorlardı. Türk~ Kmau muka-

}aponya'nın terdiği cevap 

TOKYO, 4 A.A.. - Büyük dn
letlerin tqebbüslerine Japonya tara
fmdaa hazırlanan -ap saat 18 de 
bu devletlerin aefirlerine tevdi edil
mİf tİr. 

LONDRA 4 A.A. - Amirallik bele<ıi nihayet buldağ;a ha1de halk 
dairesi, saat 23 ten sonra tabtelba- bir türlü dağılma~ iılteniyoc, ka
birler üssü kıımandaıu olan amiral- dmlar araı1mda rı~ ağısdan 
den M • 2 nin bulunduğu :verin ta· ağıza dolaııyorou_: 
yin edilmiş oldu~una dair bir haber - Sakın. ha_. bir 7"'ft ~ 
almış olduğunu bildırmektedir.M • 2 yım demeytn-. Yatamclııa eonra meY 
Portland'da takriben 5 illi 8 mil me- lut vannış ... 
aafede bulunmaktadır. Bugün cuma namazından ııonnı 

Bana'4a göa çarpan bariz defi
ıiklildere tabit oldum. Belediyenia 
bimmeta Çekirııe yola kı- pa
~et "'° kı- de ııoea elarak mun
ı..... lNr .. le ifrat olanmaştur. 
Art.k mümii:zd< . yas ginlerinde 
de bazaa ...-..ca1ı ol- halk es
kisi pbi toz ve toprak yalmftdan 
banyolara gidebilecelderdir. Yolun 
harap vımanlannda banyodan çıkan 
'fÜcutlar, fdıre avdet edinceye ka
dar bir toz banyoıu daha yapmakta 
idiler! Belediye reisi Muhiddin Be
yin ı.. oene kendiai İçin daha çok 
alkıslar toplayacaJ:ına ıüphe 7ok-

Japon hükılmeti bu cevalnnda 
baamaue hareketı.rin tatiline, Çin
lilerin de ayni uıtttle hareJmt ede
ceklerini temin eylemeleri §B.l'tile, 
muvafakat ebnelıtedir. Akri takdir· 
de Japonya bar<lı.etinde temaın"" 

2 - Bankalardan hapanlar üze ıerbest kalmak -.:buri7etiade bula 
rine kredi teınin olunmalıdır. Arazi nacaktır, Çinlilerin tehditleri ve bu
ve emlake bankalar para verdikleri ııünfıü vaziyetin velwımeti ka.rıuuı
balde hayYanat üzerine Termedılıle- da Japonya muba at hazırWdana 
riuden dolayı koyun sahipleri müş- da bulu~tan Yeya seferberlik 
kül zamanlar geçirmektedirler. yapmakt.ı biisbUtiin nzı:eçmeie 

LONDRA 4 A.A. - Gayet kuv Hafız Kemal Bey, Sii.İı:1"'8"iy>e .,. 
vetli bir aes detektör sayesinde M-2 miinde türkçe Kuran ebıyacağı &i
nin bulunduğ'u mahal tesbit edilmi§· bi. diğer hafızlar da ~"' muhte
tir. Bunun üzerine maden .tarak~a: lif camilerinde türkçe Kuraı> okıt- 1 
rı uçlaına halatlar!~ denmn dıbı'!-1 yac:;ı.klardu. 1 
slipiınnüşler ve haliitlan tabtelbahı· ŞebinkarabiMırrla 
re bağlamı§lardır. r 

Dalgıçlar denize girmişlenıe de ŞEBİNKARAH11"4.R, 4 A.A.-
de:ııiz altı cereymlarmın ıiddctlne Dünkü K~ ıııecesiuden ıitiba.ren 
binaen denizin dibini. bul~şlar- §elırimizde ezan türJıısıe oJııımmata 
dır. Dalgıçlar, önüıniızde~ _metten haflamıştır. 

tur. · 1 

Mf!t'in,,, koganları 
Şurao;ı ııarrikalıilj inkirdır ta ~ 

ıaruıu- ka.ti ""4Jar- dünyada pek 
(Üç ,..-ı.... Nui beter keıodi ııu .. 
vetiıU bayı.oınat kuvıretlerile mezcet 
mediJıse lııir it göı rdiii gıloi onı... 
nn hapletlarmı da kullanmadıkça 
idamei hayat edm:nez.. ln·e.Jarm ia.
tifade eyl..ıilderi lııa,_..a.. pek çok 
tur. Bea yalnız koyunlardan balıae
decejpm. Menıhlıortimizia ~kine ..._ 
aıtai ....-ftti .ı.. bu ı..,-ııır İıçİıtcle 
de en f,.;.ıelioi -hic ,ü~ ki M.. 

'-'-"- go .. ··----'~edir. 3 - l ıtanbul mezlıalıa rüsumu- &0._.. """"""'5< 

nun yüiuekliği de yetiştiriciliii kö- Japon hiik.iimeti Çapey haYaliain
künden baltalamaktad:r. Mal ıahibi de bitaraf bir mmtaka viicude geı;. 
bir !.oyunu ber ne lındar altı liraya rilmesine itiru etmemektedir. An
&atıyoroa ela masraflar yüzünden e- cak Japon laülr.ünıeti Şanghay meıe 
!ine geçen ancak 3 liradır!.. leainiCemiyeti Akvam mecliainin 10 

• ..:<cı • -~•- ki".. d kirumuevvel 1931 tarihli karar sure 
4 - t..," ~nn .r~ıe ıgm .en tile kapatılan Mançuri meseleainden 

~I"!" koyunların trenlerle aevki~e ta.- ayrı addetmektedir ve bu 
imkan bulu~tadır ve bu yuz ıneaelenin halline bitaraf müplıitl&
clen mal ıaluplen çok mutazamr ol • dım · tirakt lııalunmasını 
maktadırlar. Yetiştiriciliğin bima- nkaubule:raır .. ~t "' ··ıee ..:ı bul 

• • • d . 1 tarif 1 • d muııaı "e mu ına.ru un-yeıı ıçın emıryo u e erm e e- ktedır 

~yetli tenzilat İcnuı çok elzem 1 ma Bun.d.;.. dolayı deWetlerin mü,t&
dir. . rek teklifleriııdea be§inci.ini kabule r ,te dort madde de hulaaa eyle- . Ü örii&ememektedk 
>:~ aJı " "L'- un n il • wı6~ can cı 'f'e pe MUDDD yar- • , 
dımlarm esirkenmemesiııi ve oturdu M. Yoshıza(ltltı nın beganm 
luımız .Wm kendimiz bırafındn ke- TOKYO, 4 A.A. - Hariciye n ... 
•1meoine meydan verilnıemeaini lk- zın M. Yoabizawa Timea muhabiri
b .. t vekiltndeıt herkea rica etmek- ne vaki beya..tında Şaııgı..,y "" 
tedir. M..,çuri ıneaelderinia biri lıiriae 

P.....,. KEMAL kanştınlmıunuı lazım ııelcfiiini aö,
Jedikten sonra demiştir ki: 

Türk- Bulgar muahedesine 
merbut protokolun tet ~iki 

~.....,. İ.tançııri'de pek büyiik 
muı&-Uere sahip klınmıaldadır. 
Halbaki Jaı-ya'- Şanclıay'daki 
menfatleri diler 4...tetleriııktne mii 
.....acü. 

Japonya alda llY'l'tn bir leniye 
ıuretini 'N ferefli §U'tiarla aktedile
cdı: lıQo llllhü kalınle hazır bulun
maktadır. Ancak im ...U. Japon as
kerlerinia geri çekilmeainden CYYel 
Japon kbeunun emniyet Ye ıcliıoo
tini ı-iııa edecalr. Wr felülde olmalı. 
dır." 

SOFYA, 4. A. A. - Dostluk muahed.ciae merbut protclmlun tefwirin
den mütevellit ınea'elderi tetkilta memur TU..k-Bulı:ar komisyona Hari. 
ciyc Ne:ımretinJe ilk .içtimaını aktetmittir. Haridyo Ner.ıreti katibi Urnu
rnisi M. Radef na:7U" namına Türk heyeti murahh•ı••mı a.elimlemıı, ko
misyona meai.iude muvaffalayet ı-ni etaıi,tir. Türk munıbbau Tev
fik KiıniI Bey, teşekkür ettilııtea ııoora itlerin bü..,ü turetle itmamı le
menni•inde bufunmuıtar. Bunu müteakıp koraiıyon mesaisine baılaınqtır. 

Ağrı şaki/erinin Adana' da mu
hakemelerine devam edildi 
ADANA, 4 (A.A.) - Ağndap ,akileriııden 162 meznun 

ve mevkuh.11 dün ağır cezada muhakemelerine devam edilmit Te 
mazmuılardan bazılan hakkında mahallerinden gelen istinabe 
evrakı okunnmJ tuı:. f o.keme geç vnkte kadar devam etınit ve 
başka gi\ne tali!. edil · tir 

M. y oahizawa lngiJiz • Amerıl<aıı 
• Fran111:1 tcldlf"mdeki beıinci mad
deyi Japoııya'mn kabul edemiyeee
ğini kaydebni1ı fakat ba maddenin 
tadili lıaldımda tetkikatta bulunma. 
fa Japon hülr.Umetinla bazw olduiu 
1111 & .... eylemİftİı". 

Amerikıı Şanghag'a bir 
Eöliik a•luır çıkardı 
ŞANGHA Y, 4 A.A. - Cemabiri 

M"ttehicle'nin Ho.ntou kruvazörü 
:WIO ı...hriye ıi1iheıdazındaıı miir<'k-

evvel (M-2) e yaldapıak IÇlD çalış· 'alc. d" 
mağa devam cyle~ektedi;I~. Ag~ sofgaa ı ınl 

(M-2), bir 1ngilız gemısı kaptanı İNEBOLU, 4. A . Ar-Kadir ge-
nın tahtelbah.iri dalarken gördüğü.. eeci Ayaeofya camii:ı<le -a~nılan di-.. ·· ı · td gu· mahalde bulun.- ,,.,.. 
nu aoy ~ 0 u .. . ni meraaim burada H.alkA:vi mdyo-
muştur. Bu mahal, korfezın garp tol· da "·'· ki .•• ~. dan ~" 

d . u·· ld . sun y.......,rce §11 --n ..... rafında bulunan ve erın gı az o u ı .. he h ,._,. '="" · . yük yecan ve uştı .,.... '!:!' 1~ı 
ğundan dolayı ekserıra tabtelbabrrle Bilhassa ıü k telıhi:r ~ kucası 
rin daJnu tecrübele~ ~ne olan halk .. · r t' deHıa --.Jer bı-
mıntaka dahilinde kimdir. u:ııerme 'PC 

(M-2) nin enkazı deıliz altı sefeı· raktt. 
,_ . . . t blik t ·kil etmekte•'- KIRŞEH1R, 4. A. A. - Ayeeof-
"'n ıçııı c e ·~ wı. ·:-.•· •-··-- l't Portland Jima.ıuna (M-2) nin fecir yıl çamı,..... o .. ~ mev .u Ye 

vakti ·· diiriilerek sığ bir mahalde turkçe Kuranı kE:n-~ır baJ.. 
yuz .. . ed la fırka aal.ommdnld -1yodan """t 

&araya oturtulması ıçın ı~p . ~n he . . D<k A' ı .w-;. 
malzemeyi isal etmek cmn verilıniı- ve yecan l9' -.-· 

tir. Balikesird• 
LONDRA. 4 A.A. - Bu sabah 

amirallik dairesinde beyan olunduğu 
na gött (M-2) tahtel~ .. yaz uıev 
&iminden evvel suyun yüzüne ç.ıka
rılamıyacaktrr. Çıinkil kış mevsimin 
de esmekte olan batı riizı:lrlan, §İm 
eli girişilecek olan bütün tahlisiye 
ameliyelerini inkitaa utrataca.ımr. 

Hoover'in 
Beyannamesi 

• 

VAŞİNGTON, 4 A.A_. - M. Ho
over, halefine hitaben hır bryanna.. 
mc nqrclerek timdiki inhitabn baf" 
hca amili olan para ithanndan vazge 
p!mesi tavaiyecinde bulunmı.ıştur. 

M.. Hoover, 1931 seneainde 1 mil
yar ıso milyon dolardan fazla para 
ithar edilıniş olduğunu tahmin et
mektedir. Mii§arünileyb, kAnunuev
vel ayında 353 ten ibaret olan banka 
ifllslarının kanunusani ayında 700 
c baliğ olmuş olduğuna beyan eyle
mektedir. Para itban kredilerin tem 
didini icap ettirmekte, bu da llı:tısadi 
refah devrinin avdetin.i g~k 
tedir. 

Mü?ıiinlleyh, vatani V< medeni 
cemiyetler refilerinden ati! kalmış o
lan kredilerin tedavül mevklinc çı· 
kanlınaeı için mücadelede bulunma
larrnı isteıuektedi-

B.ALtKESİR, 4. A. &. - Yarısı 
Biiyük Cami.de din! §itila! yapıla
caktır. Öğle eunı i* defa olznılı: 
türkçe <>loımaıcalı:, ._ n.amazmı 

a:ıütcakııp güııcl eestt IBfızlar tanı
fından mnlGt ve ~ kuzan rill• 
vct «lilecektir. 

Manisada türhı;ıe Kuran 
MANiSA, 4 (MillrıılJ - Şehri

mizde bugün ilk ol ..... ıırtamektep 
ınusiki ınuallimi o- Bey ta.. 
nadan türJııse Y asi. ...- Munc!i
ye camiinde okund .. ~balık çot.
tu. c-aat ...--ı. ......... da 
yardJ. 

Hindiatancta 
Tevkifler 

Mf!flkıı fi arın. •d•dJ 
22,7COü lnJJ• 

YENİ DELHİ, 4. AA. - Geçen 
linuauevvel aymdaa lıai ııililhau j.. 
taataizlik Jaarelı;.etinin tenkiline müte 
allik emirname mucı"blaıce ffindieta
run her ta.rafında n.;100 ııılilfyetpu 
verin tıevkif ,,., bapııe llm edİlmİf ol. 
du ıi;u haber ven1iyor.. 

İktibaslar 

Vornot aşısında 
daha kuvvetli ! 

Vasati ömrübeşer 100-125 s 
çıkarıldı. En ümitsiz 

hastalara hayat iade edili 
• Pe#•'d• çıka11 AZ E~T dı 

Umn oeneler4- beri tıp üemi., lılyolojik gerek pialkolo 
sençli.ği ;mubafua, ıençle,mek w lıarak, ricıMlun YAf · 
İnaan hayatının temdidi çare!-- geeçlik dediiimiz _,..14 
aramakla me§guldu. '"bıormonn ı.ı kaybetnğiııl 

lngiliz efkarı umumiyeıinde ve H..U.uki Serom Alex".iu 
lıittabi lııiiyülr Biritıınya doktorluk ınoıı,, vücude getiren gu 
illeın"de, proi ör Vincent Nesfild' !etten çıkarak uzan 2 

ia lıeywt, büyü bir alib ..,_. tazaman ....af ela iııi "' 
dmmtbr. l4araf &lftıt ı.. bey-- bu ... retle YÜcııt pnçli . 
da., fimdiye ka.ı.r malfun uıaler ha valiyetiı>i muhafaza ettip 
riı:inde, ~ idameye _,.,,.ffalı nacak senelerin adıedini d 
olchaiuaa w vasati ömrü~ yiiz, tadır. 
)'iİ& yİmıi lııet -eoye çUnbimz id 
ela etmitti 

Bu balMr ne ka.ı.r ina 1 az ırö 
rtiniiroe de, .ı..Jra&ju haber -
zatia taMı ile teyit ediyuı:. a. zat 
lnsi!ia bp ilemiırin • h..._ edi
len~~- ı-aı-, 
ilıW.- lnpiiz bp .-İyeti silıi 
lı:orluınç .... .iari beyetiaQ tetlriküw 
aı aetııııittbr. 

Prefesör Vııcent Ne.fielcl'in lıoıl. 
dui- .... ı, a71li wı ıla inwılan 
bazan tıMım az çok i.ciz kaldığı bir 
90lı haatalrldu ılau da -n bıra.lı:
ıııaktaıhr. Proleaöriin oöylediiine eö 
re, ı.utduğa oerom Diıd.ete, aephrite, 
aepticemie, -ıluhn fa'llyİn, nevnıa 
tni, "8af umumi ..e vereme brp 
müe.sir İmlıf. 

Boı muloayyerulukul .ı-..ua ». 
mi Seront Alexni' dir ve mahtelif İn 
.... gaddelerinden imal edilmekte
dir. 

Bi:ı 1ıu biiyiilı ilimle Priittfik Ye 

.bize ihlira drıılıncla ıu iza&.ıtı ftr 
ıli: 

Yil.s 11•11ntla tlellkanlı 
- "V6cude ııetiridiğim ıerona 

son derece ltbnaclım vardır. Büyiik 
lng;ı1iz baataneleriude yaptıfım tee
riiheler hu itimadunı takviye etnıiı· 
tir. Bulduium uoulü daha ziyade te 
kemmiiJ ettlrctiğim vtıkit, inıaalan 
bilen maztarip oldukları bir çok teb 
tikeli bastalı.lı:la.rdan kurtarııbilec:e 
iimiz gı"bi, vasati ÖlDrÜ bqeri de 
l<nıdit ve tezyit edebi.leceiiz- O su
retle iri insanlar hayatlanru devaınlı 
bir gençlik, maddi ve zılıni bir laıv 
vet içinde geçirebileceklerdir. 

Uzaa tetkiklerden ve tecı libel,.. 
den IOlll'll aerom, inanların mabte
lil pcldelerini geııçlqtinnektedir. 
Bn suretle bu UDılar daha uzan müd 
det TilZifderine devam edeceklerdir. 

Serom Alexm Umini verdiğim 
bu muıtahzarı bir çok Londra hu. 
tanelerinde muvaffakiyetle tatbik et 
tik. Dektorlann kurtarmaktan ümit 
!erini kestikleri bir çok hastalar üze 
rinde, serom harikulide teıirini gös 
tedir !lerom Alex'in vilcuttaki tah· 
riplrir ve ihtiyarlatıcı unıurlan tas 
fiye ettiJj gılıi, aynca bir gençlik 
mW.....emeti de bahıetmektedir. 

Sırrı 'ltetlir? 

Htızı müşalıede 

Pnıfesör bize bazı 
rinden hU.setti. Ciier v 
kalan-1 64 yaşaoı.da bir 
yor. Doktorlar ümidi kes 
dının bütün sıkleti 46 ki 
Alex'in ile tedaviden so 
ta oeıı Pfayap olarak 
çıkaııı. Ayni ıuretle 34 y 
köylü ii2eriu.de yapılaa 
ayni neticeyi vermiş. 

Artcrio-tıclerose alairnı 
bir çok ırltmıılıh: "" ye 
bu oeromdan yapdan bir 
ıiy-ı..r.ı.n """ra iyı1 

24 Y84mda bir lıad : . 
mie var. Atet içinde yanı 
ret 41.. Dcktorlar kadınt 
lüme terketmişler. Kuvv 
da iiç enjek<İyon kadmm 
kurtarıyor. 

Giinde on, on bq be 
lrir -U.ya, 9B'<llJlUJI ÜÇ 
den -ra. o kadar ..,· .... ~ 
tık buhrıudıır üç dört 
cak bir defaya kadar inmi 

Seromun g<!uçleıtirmdt 
tine gelince, yine Londra 
rinden birindeki şu Yftk'a 
mek IUnadJP. 

Halta 67 Y"flnda.. s 
ri ateh ""' zaaf g&teriy 
Aln'in ilıe yapılan on 
yo...ı.,. .. ....,., doktor.. 

ffH....._n iıeyeti 
esaıılı bir tebeddül. Bilbaı 
teubıırl.... ,;;&teren bir 
Derideki bul'Uf'lldiikla.r 
Adalalar eıki aliıtikiyetl 
lar. Hastanın tamamen sa 
da saçlar hitmeğe baflach. 
&antimetre uzadı. Bütün v 
bariz bir tazelik peyda ol 
cut gençliği ile lıenıber, zi 
yet te kendini ııöıterdi. Ha 
lıinı bir niıbet dalıiliode k 
di. Hulasa, haıta her türlü 
mek ali.imi izhar etti • ., 

lngiliz tıp cemiyeti, p 
ınöplıedelerini tetkik ebn 
maruf doktorlannclan 
bir komite vüaıcle getirm 
komite, oeromun hakilıa 
mucizevi bir serom olup 
hakkında ilıni ve müabet 
"'"'·~k~ 

Büyük Tayyare Piyangos 
Yeni Tertip Başlamıştır. 

Alh keşidelik olan işbu tertipte 50. 
Dumara kamilen ikramiye veyahut 

amorti kazanacakhr. 

1. ci Ke~ide: 11 ' U B 1 T 1932 
Büyük ikramiye 30.000 liradır 

Biletler Sablmaktadır. 

Muallim Mubahat Bey Merhumu 
Tercüme ettiği Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

İDEAL BÜRO ve YENİ M'OST 
BULMAK SAN' ATİ 

Eserleri gayet gtlzel btt şekilde intişar etmiştir. 

Bütün !ı adamlarma tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

l 
ııımmıı~ııııımı~ın~ııııııııııı~ı111ııııııııııııı~~• 

Milliyet Matbaası 
1 NEFiS VE SERi SORETIE 

Her nevi evrakı matbua tab'ım deıruhte ~- N<iltet 
ait bildlmle ewalt, mektupluk kağıt. .zarf. ka 
muhtıra, reçete ve fat.ımılar renkli ol.arak el ve 

!Hinlan yapılır. F"ıatlar mutedildir. 
ADRES: Anhra caddesi dzirei ,mah 

Tel.efem: z.310 • 24318. 24319 

...... , .. .,... """"' ----- lı ·-----



Tarihi Tefrika: 46 

Sabatay Zevi 
N•kl•tltm: R. N. 

Sabatag ga mesihti, ga değildi? 

Türkiyedeki ve lstanburdaki musevilerin 
vaziyeti neydi? 

Sabatay Zevi hareketi ayni za- Modena şayanı dikKkat di~~ nhÜ· 
· · · en sı a· manda fU neticeyi veriyordu: fuz ıcra etınıştır. be 

Yahudiler ya bu te taraf hamdı. Bununla be~a r lpara 
S b k • d muvatfak o uyor tar oluyorlar yahut ta a ata- azanmaga a . "K 

Y• "Mesih"' olmasını reddedi- du. Bu baham esrpr~~gız0 .• a 
'ki f b' 'b' b l leyhinde ıdı. ıger yorlardr. Her ı tara ta ın ı a " m a . ah d' l Luza 

riae fiddetle düpnan olu1ordu. münevver bıı· Y. u ı ~ an kat 
Lakin bu iki muhalif cereyanın Ho da §ayanı dıkkattirt.t'!ase 

k ·· yane ıgı arasında bitaraf kalmak hiç bu va ayım cere . h d'l 
· · · k- L:ı ı rd l y enedik şehrı ya u ı er kımae ıçın aın o muyo u. ne er " l · ek derin 

Türkiyedeki yahudiler ya arasında Kaba "bfuı .. 
k.anu1en Sabatay taraftarı idi- bir taraftan olan toktmed~· 

b' b' · arzetme ır. ler yahut ta ona ıiddetle muha- ım ır sıma h B uh Spino 
liftiler, Sabatay taraftarlarına Bu adam me§ ';:'dar d Ken 
Mesibin leyhtarlanna da Kof ıı:a'nın tahsil ~ a aşr :.ks dil 
rim derierdi Nihayet Sabatay disi Filistine grtınek m a F e 
taınftarlan bu sonunculara ga-ı Amsterdam'dan ayrılmhr~tr. ~-

ld V dik ıe nne ug-lip gelmifler, onları susturmııt kat yo a ene k 
1 

tır Bu 

Poliste 

Yangın 
Şüpheli mi? 

--

Bu hususta tahkikat 
yapılıyor 

Evvelki &'CU Sultanhamammda 
Malunu~şa ea.dde&inde hazır clhiec 
mağazasından ya.n.gın çıkmış ve it· 
faiycnin gelmesine .rağıneın tama• 
men yanmıştır, Mağaııa f9I'ail Efen· 
diye ait olup. sigortalı.dır. Dükkan· 
da bir teneke benzin görülm~tür. 

Polis raporuna nazaran yangınm 
kast.et\ ika edildiği melhu.ı oldu
ğundan tahkikat yapı~ır. 
Bundan lıe.~ka Mısır çarşısı c:ıvarın
da 47 ııwnaralı gömlekçi mağaza
ıım.datı da yangın çılanış, ~aza 
kısmen yandığı halde sön.düıiilmilf 
tür. 
Yangın ütü makin~niıı fiş üze

rinde bırakılmasından çıkmıştır. 
Düklcinın aigorta.lı olup olmadıf;ı 
tahkik e<:lilmcktedir. 

Taraça yandı 
Dün Küçük ~rmak kapıda evka

fa ait ve Mehmet Efendinin tahtı 
isticarrnda bulunan sigortasız 21 
numaralı evde soba. borınuncian a
teş çıkmış ise yal.nrz -~çası yan· 
dığı halde son.durulmustür. 

Yoldan çıkan tramvay 
lardrr. Sabatay taraftarları her ramış ve oradaZea.mrş a~rası

'şeyden evvıtl kendilerini "Me- adam Sabatay me;;:k :ıi;yordu. 
sih" in saltanatına hazırlamak na son derec~ ah d' emaati 
için temiz ve saf olacaklardı. Fakat V enedık Y u ı c h k Evvelki gece ııaat dokuzda, Sir-
8 · · d 1·· !" t''rl" riya nin ba,ında olanlar bu are e keciıden hareketle Yedikıuleye gi-

unun ıçın e ur u u !'1 • : k'' k" .. karısmak mes'u· den 4 numaralı tramvay arabası 
zet ve perbizlerle nef11lerını te or orune . • 1 k : te ... ksarayda Valde camii önündeki 
nıağlup ediyorlardı. O kadar liyetini üzerlcnne ~ ?'a İs;:n." malw;tan geçerlcen yoldan çıkmq 
devamlı oruç tutuyorlardı ki ni miyorlarr11

•• Onun ıçın • u· ve dort beş metre kal<iırımla: üz;e· 
hayet ayakta duramayacak bir bulda tahkikat yaptırnıagıbm rinde yürüdükten son~a durahilmit-
h 1 · d vafık buldular. O zaman una ı tir 

a e gelıyorlar ı. . 1 ktuplar zama- · ,,,,1 demirinin üzerinde "-'" 'k y h d'I --·- .ı- daır yazı an me Kazaya, , -
~anı a u ı erınuen k di.kk t vesikala bulunan bir demir parçası se~p ol-

Sabatay Zeviye taraftar nm pe !•:ını s:batay Ze- muştur. Fakat . ADıaı:ay Tnmva! 
olanlar bu h susta bilhasaa ,.. rmı t~kıl er .. 

1 
l eht 1 1 müfettişi Tcvfık Beyın yaaıtırdıgı 

yam dikat bir vaziyet arzediyor vi'nin taraft~rla.'.ı e a y . aba a: 1 manevrelerlc araba ~aylara ~nu!a-
1 1 • . S f. n arasındaki mucadelenın ş rak münakalat temın ed.ilmı~ ve ardı. zmırdeki abatay tara l . · k" •· bir işaret olmuı li k ahali yol!acda kalmaktan 
tarlan çok heyecanlı idiler. Fa amaV ıç:.k:r~. yabudi cerna- ı::.ımuıtur. 
ka.t Selanikteki "Mesih., taraf- tu; d e~k. 1 aey:ılmı§h: Saba-
t '--. d b ta 'di atı e ı ıye h 1 ar.....-ı uıe a a ınu uaıp ı · t ftarlerı ve aley tar arı 
ler. Bu perhiz ve riyazeti er bil ~J,. ara taraftarları tiddet Te 
hasıa bu Selinik yahudileri a- - tü~y o··aterı'yorlar öteki ta . ·ı ka'd tecav z S ' raamd çok nvayet edı en ı 4; fı "lii ediyodanlı. Saba 

Elektrik kontağı 

Dün ..aat 13,30 da 201 numaralı 
tramvay arabası Taksimden geçer
ken ~lektıik telinin kontak yap
masından ıınba arızayıı uğntml§ ve 
yokul;ır arkadan .gelen arabaya ak. 
tamıa edilmişlerdir. 

J 
M mlekette 

lzmir Hilaliahmerinin 
1 bir senelik faaliyeti 

IZMIR • A.A. - Hitaliahmerin 
lzmir ıuı..:.i 1931 senesi faaliy~ti 
luıldı:mda bir rapor tanzim etmıi
tir. Buna -.-an 1931 "8DeJi zar
fında Hililiahmw lzınir meri<ezi t... 
rafından Hiliıliahıner diıpansulerin• 
de 32,262 haata muayene ve tedavi 
eclilmiı ve bunlara 17,101 lira sar
folunmuıtur. 

Muhtaç 203 ail.,ye ~en }'Blll
lan yardna yekunu 1276 lıra 35 ku
ruştur. 95 fakir çocuğa 394 lira 48 
kuruı verilmittir. 

Memleketlerine sevkolunan mub· 
taçlann ıevk ve iateıi jpn yapdan 
maıraf 148 lira 85 kuruttur. Dört 
malule sun'i ayak imal etti~ 
388 lira sarfolunmuttur. 

Kıt münasebetiyle mubtaçlardan 
2671 kifiye 551 lira 50 Jaınııluk eı· 
ya bedeli verilmittir. 8-yram müna
sebetiyle muhtaç 752 çocuğa 1029 
lira 49 lruruıluk bayramlık etY• be
deli verilmiştir. 

lzmir, Bumova, Karııyaka ye 

Seydiköyde .. ylipzedel• için yap
bnlan evlerin inıaat ücretleri bakı
yesi olarak 45326 lira 87 kurut, ıey
liptan haneleri kısmen yıkılanlara 
tamirat bedeli olarak 11Bkten 1454 
lira 50 kurut, s..,.lip dolarnile açık: 
ta kalan muhtaç ailelere ıcar bedelı 
olarak iıç aileye altmq lira, ıeylip
tan meydanda kalan kimlftiz 12 ço
cuğun iaşesi için 368 lira 17 kurut. 
seylipzedelerin iaıe ve ilbaılan içiıt 
1449 kitiye 4068 lira 95 kurut ..,.. 
feclilmiıtir. 

T orbalr ve Tire kazalarına mer
but Su"ba§r, Arapç., Çaylı.af., Naime, 
Tulum, Gclece, Sepetçiler, Kırkbat. 
Bülbüldereşi köylerinin araziıi ıu 
altında kaldıinıdan bu köylerdeki 
muhtaç vatandaılanlan 232 kiıiye 
2000 lira tevzi olunmu9tıır. 

hmirin anneıi addedilen Helva
cılann Fatma Hanıma naklen 300 Iİ· 
ra verilmiıtir. Seyliptan müteeaıir 
olan lzmir memleket hut..baneıinin 
tamiri için verilecek 2500 liraya mab 
ıuben 1750 lira, hastahanenin yatalı:, 
karyola, battaniye vesair eşya bedeli 
olarak 337 lira Kksen kunıt veril
mittir. Müteaddit bakım uleri aç
mıı olaa ökzüıler cemiyetine bin li
ra verilmek ıuretiyle yardım edilmİf 
t!r. Bir sene zarfında yapılan muhte 
lıf yardımlann yekunu 77636 lira 
36 kur 'flur. Yardım gören tahısla
rın adedi 37489 dur. 

Üç kişi karlar arasında 

Daveti r 

Galatasaray mezunları 
cemiyeti 

Harbi umuminin öönclürdü
ğü "Galatasaray me;ııunlar Ce
miyeti,, ni lekrar tetkil etmek 
ihtiyacını hisaeden Galatasaray 
lılar 5 Şubat 1932 cuma günü ' 
ıaat 15 le Galatasaray lisesi 
merasim salonunda bir içtima . 
yaparak bu n:ıeaele konu,ulacak 
hr. 1 

Bu illnm davetiye makamı
na geçmesi lise ve ticaret nae
zunlanna arzolunur. 

ikramiyelerini almayan 
malul ve yetimler 
F ati.h Aakerlik ıubesi riya- 'ı 

setinden: . 
Mülga Koca Mustafa Pap 

Eyüp ukerlik tubelerile Fatih 
askerlik ıubesi 1931 M 

neai mıalu.lirı ft fehit 
yetimlerİlle ait ikramiye 
defterleri vilayeti celileden tas 
dikan Tiirut edip 24-10-931 ta
rihinde tevziata baflarmıq olan 
ikramiye müddetinin 24-2-932 
tarihinde hitam bulacağmdaa 
mezkiir defterlerde mukayyet 
olarak henüz ikramiyesini a.lm& 
mrş olan malulin ile şehit ye
timlerinin tarihi mezkUra ka
dar Fatilı kazası malmüdürlü
ğüne müracaat etmeleri, aksi 
takdirde 1485 numaralı tevziat 
talimatnamesi mucibince hakla 
rr aalı:it olacağı eibi her türlü 
mea'uliyetin eshabına raci oldu 

1 
ğu ilin olunur, 

fş Bankası 

Asri s·r 
• 
ipek Kumaş 
Fabrikası 
Tesis Etti 

•• 
I , 

Mamulatı 
Pek Ya ı- ,-a 

Piyasaya 
Cıkacaktır 

Malullere ikramiye j .-Taliim Yoktur Diyenler 
Hop malülleri cemi}'eti umumi 

lif xbçlerdcn doJayi »imleri ik-

mcrkcztnı1en: 200.000 ve 50.000 Lirayı kazandıran 
1 - 10 eenclik maaıı.tnnı alan AZ1 

bilıımıım malulgazilerin di~r ar- Karakliy' de M. G ıifesioden p 
kadaFı misilkı badema tütün ik- ' 
ramiydcri verile<:ek ve ge~ eene- b,letiılİsİ alıraanııı ııizi de kazandırır. 
nin ikramiyelerini alamıyan bu ka- ı ·· i3;iiiiiiaiiiiEB~aiİİİaE!i!e~;-ı:;:::;~;:;:;;;-:;;;-;::=:;:J 
bil arlrada§larımızın eski haltların- .i ı İstanbul dördüncü icn ıaemud 
da ita olııınacakdır. Şekerci Nazım tun.dan: Temamı 19500 lir.ı kıynıet 

2 - Askerlik şubeleria.ce ınuhtıe- m•hammi0 eli 1929 ı;enesinde tıek 
y eoi postahane caddesi nesi İstanbulda inşa ol.urunus 62 ka 

!erden olmuttıı. Bunlar kendı ra bmag i~tince katibi Primo 
kendilerine eziyet etmek. husu· tay y un~kteki dostlarına bir 
sunda türlü türlü teyler ıcat. e· Ydct en yazmasını aöyliyerek 
diyorlardı. Çıplak vücutlerıne m d ııt,ıunan kendi taraftarla 
kamçı indirmek, buztutmut su ::. ~ekkürler etti. Fazla o
Ya girmek, vücudlerine kayn~r larak ceralı: Meıih, ıerek kiti-

Esrar kaçakçılığl kayboldu ramiye cleftıeı:Jerine sehven ka>:it 
E ı olunamayl.p da aabık aenelcre aıt 

No, 11-lS 
Fiatlarda t-znAt <leftı tu..I ve 17 112 kadem arrnı<I 

y ~ d''kmek ibi teylerle gu· 'dd •c 0 f . 1 -'- "Me- bi aleyhtarlara kartı ft et 

Kasımpaşada Ahmet isminde bi
risi bir kilo esrar kaçmrlııen yaka
lanmıı;tır. nahlardan temu: -- . . . - kt k 'h" · it tını aaf ve m&• ıstikbalml ternç etme en en 

:~m !hl~rii:kartılaınağa ha· dilerini alamıyorlardı. Böyle Hüviyeti tamamen 
zırlamyorlardı. . her tarafa mektuplar, beyanna anlaşıldı 

Zenginler sadaka verdıkçe meler ıönderildikçe, Mesih ha Harem iıke!.esi açıklarında bulu-
veriyorlar, fakirler de ·~~~ reketinin ıenitlememe.i kabil nan icadın .,.,..,dinin hüviyeti taına
&rtıyordu. Dükkancılar clukk~ değildi. Bilhassa Lebistanda- men anlaşılımıştır. 45 yaş.Jarındı! o-

RC Ş - Köyleri muayene- ., ___ . •- · ı al --•··ı . d 

1 

ı..,-..... ıyeK'nn amayan ......, ar-
ye. ~ı. en ~ reisi ile Nüf':'ı ka<lql.arsnınn bu haklan dahi TC

Kat~bı.. Er~~ civarında çok tıd ri~lrtir. Alllw4rl.um ulııezlik !U 
detlı bır tıpıye tutulmu•, tıka- bel _._ lira u h'" ·.-1 · · 
m bo" .. .. 1' e"""' m caa a uvı,-•ıennı 

p gulmaktan auçlıule kur 1 kaydetti.-leri rica olunur. 
tularak bin mütkülitla buraya 
gelmiılerdir, Beraberlerinde bu 
lunan üç kişi kayıptır. Hali bu Ecnebi memleketlere 
lunamamıftır. giden tüccar ve 

seyyahlara 

U..n001 ilı:iaı;i İilM Memuriıi

tundm: İfliıu evvelee ilin olıman 
İstanhnlda Ala.c.a Hamamında ~7 
No ve Galatada Topçular caddeaill 
de ~9 No da Çamış Biraderler Şi.r

loctinin borçlan hakkında yap.ı.art 

1.ruıı kapalı tutuyoda~. Duk ki yahu.diler bu harekete •on lan bu hanımın ismi Giilçehredir. Vahşiyane bir cinayet 
kanlarmı: açan satıcılar ıse mal derece alakadar bulunuyorlar- ~~;!üz.başı Y'llkup Efendi zev- Bir kaç gün evvel Konyada · 
lannı yok pahuma ntıyorl.~r· dı. Son derece elem ve ıztırap ü&küdıatıda Kasam scşmeainde 9 tehir haricinde tüyler örperten llanka toınnı rçiy lr 

1 tıedıikat la1- ......_. Ye tanzim kı 
ı- aua 4'oftea divaııhaneye talik 
v.: aıvaklıLann tetkikine amade bu.· 
lıındu.rulmuştur. Muflis.Je.r alacaklı 
!arma b.rfı konkorıdato tıeklif et
miıUr. Gecek bu cihetiıı miiaa.lııe
a ,,,, goerelaıe kanunu i.lrioc.i tnıp· 

Jaııma i.çAc 27-Z-!132 cı.ıaııııırtıeoı gli· 
nü saat 14 te mukayyet ..ı..caklıla
rın iltinc:i 'Ula daireaindc hazır bu
lunma lan lüzumu il~ olunur. 

ve 7 kadan umkunda 42 gayri eaf 
ve n uf! ton hacmi istiabisin.dd 
wyikııiz iki ilmdirve 100 beyğir 
lruVTetinde ve 1929 senesinde Al
manyada inşa edilmiş motörlü e 
tek.tik ve fiğrofik ıııakina ile mü 
c:chhez ve 1.at.anbu.I liınanıııa men 
mı:p 1179 aıencdi bııhri numeroda 
DIU .. )'J'et olUıp halen Bebekte Be 
!tek~ kıçı..ı. karaya ballı 
U iurola ycllcenJi balıin:ı motörü 
nün """'"mı açık arttırmaya vıuıe
dilmit olUıp 13 şubat 932 tarihinde 
prtnametıi divanhaneye talik edile
rek 13 mart !132 tarihlııe müsadtf 
pazar cünü a.at 14 -.ı 16 ya kadar 
İstıınlıul dordüocü i daittaincle 
açık arttııma ile satı.Lacaktır. Art
tımıaya igtirak için yü2dc ~i oıe
nıinat akı;esile müterakim deniz rü
su.mlan müştıeriye aittir. İ<:ra ve İf 
l&a btMıncPMt" 119 IDK'U ~ 

tevfikan ha.klan deniz tiea.reti mü· 
diri,.etinin -veı:dl l ~rk aabit 
olmayan ipotekli alaca~ ılar ile di
p.. atahdararun bu kluıru ve 
m.-üe faiı: ,,,. ııwaa:rl~ dair olan 
iddc&ları ilan tarihinden itibaren 20 
(Ülı "çindc <:Trakı müsbl1rlcrile bil
d.irme!eri .llınndır. lıııi.halde bak
lacı i~ aiciUec ile ahit olmayan. 
lar satış bodeitnin paylasımasındıon 
hariç lıalır.Jar. Alakadarların İ§bu 
amddei bnaniyye ııJı1r!mma g6re 

tevfiki hant.et etmeleri ve dalı.' 
fazla maHlmat almak i~teyenlerin 
931-663 do&ya n=-eail memu
riyetimize milracaatlacı ilan olımtır. 

dı. Arhk ellerideki ınal ve P;l~lk içinde yafadıkları için kurtu- numaralı evde oturuyordu, Talıki- bir cinayet olmuttur. 
lerini çıkarmak istedikleri ıçı_n luf zamanının herkesten faz~a kat devam ediyor. Akc;e§me mahallesinde otu. 
Yahudiler kendi aralarında bır b''yük bir sabırsızlıkla beklı- --·-··-·-·-.. ·-·· .. -····- ran arııbacı Mehmet bundan on 
kanun vazetmitlerdi. Bu kutu: y:rlardı. Bununla beraber bir- ra ınukabilinde &&tarak terket-ı b~ş ~n evvel .. k~ybolmuştur. 
na göre hiç bir yahudi kendi k kanlı nb.yiden tonra Le- ti. Satın alan adamın borcunu B~ aun. K~pru bağlarına 
malını batb bir yahudiye sat- r tandaki yahu.diler niapeten da, yabudilerin hakikaten bir gıden bır hagcı bağında bir ce
bUyacak, bir yahudiı de diğer ~ i inde yatama "a başla- hükümdara malik olduklarına sede. rastlam.ış, şehre gelerek 
bir Y .hadiden bir mal :ahar· ~ !ardı~ Bu niabi ıı~ ne ka biıı:ıı:at . kanaat. getU:,~<;ey~ ka- keyfıyet~~ Jandarınay1 haher-
Yacaktı.. Bu suretle y~udiler a t devam edecekti, bılınme~· d~r ted~ye etmıyecegmı soy.l.e- dar et~ıştır. . . 
rasrnda her hangi bır mal vo dad b 1 h kikaten Mesibın dı. lngılterede gerek yabudııer Yap.lan tah~ l<at ve tetkıkat 
nıülkün elden ıeçmesine im- ıe e ~n akl ~tığına kendile- gerek hiriatiyanlar r- .eJih ba- tan sonra cesedın arabacı Meb
kio kalmıyordu. Yani yahudi- g.~e:;b;; :,aına~~ başladık· reketine alik dar oluyorlardı. med-:? ait ?l~~~u ve bir cinayete 
ler millkiyet hakkından böyle- rınm .. y k bir kat daha i- Londra'daki yahudi cemaati kurJ:an gıttıgı anlaşılmıştır. 
llk.10 kendi kendilerini mahrum lanoı 3~r=brdı. Bunu gören ufaktı. Bununla h.~rabc;- her I ~':~ıl ı~.v-!.lı a~bacı~ ev.vdi 
ediyorlardı ~·~ ~ y 1 · yahudilerin memleketteki yahuduer bu ba- ı11lıı.1la oldurmuş teşhıs edılme . 

Bu kaidenin hilafına hare-beki hınstJhl a.r /Mesih) e olan ka reketle alikadaı·dı. Fakat b l- mesi için kafas~n! büyük biı· tat 
ket eden her yabudi cemaat ta- e 

1 erı butiyetleri arttık- bassa Amatenlam ve Hamb.,rg la e2erel: ~yn'.'1'. dağıtmıştır. 
rafından pek ağır nakdi ve cis- naabt' ~ ~anler ır;ın Mesihi ne o• ""birleri yahudileri:n en mü- Zabıta henuz bır ıp ucu elde e· ı 

ça ırt.1tiY 1
• ~- • kezi · t kil d' demem· t • ~b?i ~1 h!arda mb.ahkam

1
• oldukğu lacağııu dütünüyorlar1dı. Gol him ıki mer ı eş e ıyor 

1 
ış ır. . 

aı ı a ey ın e ır de anet a· Ki efte yaf&Mıt o an ya du • 1 .,.._ .. 
~n çıkarırlardı. Selinik Yshu· .ır.·Y namında bir ilim o za- 1 Sabatay ZeTi Mesih'in aal- • "f 
dıleri bu esnada çoculdannı da tOT ol 

1 yazdığı "Hakiki Me· tanatma yol açmak için şark j 
küçük yqta eTlendinliler. Bu ~h :ıvanlı bir eserde bundan memleketlerinde dolaşırken, 
•uretle bir çok evlenme oldu. ~h~ ken 1:2cümle diyor Spino:ı:a da 1655 da bu an'ane. 
Bunun sebebi de "Mesih" i.ıı ki . er ye muhalif bir takım fi'rirler 
•altanatı esnaaında dünyaya • d'I I n"ni ocakla· ı ne•rettiği için yalı .diler tara-p k k k l • k "Yahu ı er eve • ~ L'-" ·ı· d 5 e ÇD çocu ge mes1 ma sa- kt l 1 !erini terket· fından u:ıa1t.,.unı ec:ıı ıyor u. a ı,.tanbul yedfoci icra memudu-
dınd-.ıı ileri geliyordu. r?1ı bıra 1 ·~ M~sih'in kendi- batay'in Mesih ilin edildiği ha. ğundan: Bir hocçtan doJayi mah-

Bu "Mesih" devrine hazır- til~r •. ~buecel b'nclirerek doğ beri Amıterdam'da duyuldu- 1 cuz ve paraya çcnilmesi miilcarn:r 
la~-•-b Sel" 'k h d'I • lermı bır uta ı bek Sp' . . b' -- . anı ya u ı en d- öt··rınesini ğu uman ınoza seyırcı ır esyanın Taksimde mezarlık eoka· 
böyle taassup · e kendilerini ı:uca Ku uıe g u vaziyet almıştL Sonra yahudi- ğ~ Refik Bey apartmanı önlinde 
h~zırlar~ken. l~~l.y~daki yahu- liyod.~rdı. oru tuttular. Hat !erin kendi ~a~t~at1arm~ iade 7-2-932 tadhine miiııadıf pazar eü· 
diler de mesıh ıçuı hazırlanı • ~~-lerceocukl~rına. bile yiye edebilec.eklerııı:ı . soy~emeg~. ~aş nü saat ıı de sa.tılacağından talip 
Yorlantı. 

1 
ta küçuk ç. B tutmuş su Jadı. Tıcaret ıtıbarıle mubun olanların yevroi mezkurda hazır bu 

Meaela Leghonı !diri bu cek vennedilerd rz ed'yorlar· bir mevkide bulunan Amster- ıunacak memunna müracaatları .nan. 
ileri giden bir mer- ı ile Y•~?a~k ua abakt:kça: darn tehri Me.ib hareketi et- olunur. · 

ftu. Bu tehrr ife Sa- dr. Hırıstiyanlara . . 1 Göre- rafında dönüp gelen haberlerin 
ta aruında ayrıbnaa bir batı- - Biraz beklk 0f1'~ :~ efen· de- toplandığı bir merkez olmuş 
ta vardır. Sabatay'in uçwıcü cekalııiz ki,_ ya m a şızı tu. Fakat bu haberler başka 
Ve genç zevcesi maceralarla do diniz olacagız ... İı d'l nispe· yerlerde Sinaeoı-larda duyuldu 
1 alua hay tının bir kısmını Fnnsada ya lu berber ora ğu halda Amaterdam.da ticaret 
d_a ltalyada ve Leg-horn'da ge.. ten .azdı. B:ıun; ;;asih 'fikri ve para alış verişi yapılan yer
Çlnaifti. Sabatay taraftarlarile daki Y.•~U~ eri e ı:..dı Pa- lerde ifitiliyordu. Amaterdam 
bu t-ehir arasında bu suretle ni ~ ıyıh d:J1 -:':!md~i be ticarethanderine her gün böy
ııı~i!ıiıın bir münasebet ve irti- rlstekı '.~ .~ t .. er O zamana ait le mektuplar geliyordu. Bir-

baad olmuttu. İtte timdi y~an ~u~ :J: or ki: "Abra· çok ta netriyat yapJıyordu. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehasşısı 
Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan Se) 
kadar 1stanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua-

1TALYANA 
Seımayesi 700,000,000 

(İhtiyat akçesi: 
580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin çek
leri) satar 

Liret, frank, İngiliz lirası 
.eya dolan frank olarak sa
.dan bu çekler sayesinde ne
·eye gitseniz paranızı kema
li emniyetle taşır ve her za· 
nan isteırseniz dünyaıun her 
tarafında, şd1irde, otellerde, 
vapurlarda trenlcroe bu çek
!eri en küçük tediyat için 
ı.akit makamında kolaylıkla 
istimal edebilirsiniz. Travel
ltts çekleri hakild ıııııhibin
Jen başka kimsenin kulla
~yacatı bir şekilde ter
' in ve ihtas edilmi3tir. .. 

İlan 

Uaküdar Hukuk Halriaıliiinden: 
Üsküdar: Solak Sinan mahallesin

.de Karaabmet 90kağmda 4 No. lu 
hanede sakin Seher hanımın ayni 
hanede sakin Cemil efendi aleyhi· 
ne ibı:ıııe ey ı.diii pip.lik dav-
dan do.layı mumaileyh hakkında ma 
ıtam.tı olmlann ma.lilmatlannı bil
dirmek üzre bir sene müddetle ilan 
eylcdigi halde ..ı t - ol
madığından ~lırar üç ay müddetle 
Hanına karar Terilmit olmakla mü
maileyh lıaldtında mel11matı o.lan.la
rın malumatlaliru•m~ti mezkil· 
re zarfuıda aıalıkemeyc bildirilme
leri Uizumu ilin oWntır. 

lstanbuJ Asliye Mahkemesi Bi
rinci Tic:.uet Daitainden: Tarik& 
Biraderlere rchnedilmij o1ıı.p Mah
ir.emece satılmasma karar verilmit 
olan ınulıtıelif rıwnarada Kiıks mar

Türkiye Cümhuriyet Mcr- .__,. '--k .,_ 
"4ll eraıı: , ....... nncn markalı deri Beyoğlu ikinci sulh hukuk mah-

kez Ba.Dkuı hisse 6"0lletlorinin çocuk kuınduxaJa.rı ve muhtelif rıeınk keme&inden: Tanamma 110.000 H
i"cinci talnıidini teşkil eden ve numara.da Romika lı:a.dın, çoouk ra kıymet taktir edileıı Galatada 
yüzde otuz bedellerinin 1715 lastik •yak~lauıun •hlmaaına Sultan Bayuit mabal.lıeaindc ve 
ntmıaralı .kanunun ve nizaoı- lrarac verilmiş olduğundan asık ar- Mumhane ve Rıhtım v~ Karamusta-

namel. -••;";" 23 uncu·· .. --··ue tırma için tayin oı.uı.o 1~932 ta- fapaşa sokaklarında &Cilt 16, 16 16, 
~~ •.LldoUIU rihioc m"-·~'f ·""'"n ...._" -

- or- ·- 16, 99, 16, 99 ft <:ıcdlt 20. '22, 24, 26 
lerine tevfiıkan 1 Şubat 932 ta 10,30 da Sultanlıamamında, Topal· 28, 132 No. lu ve altı katı ve altı 
ırihinden itibaren 1 Mart 932 yan Aaıımda Tarika BiıaderleriıWı ımıpzayi, v.e r, terlııos ve 
ak '·-..l-- -.....1: ardi-•....d.a. hazll' bu.111 nmalırı ilJn 1_ ... _.k şanıma .... ._. t<><Uyesi Ja- r~-- elıe.....-ı teaieatmı havi Arapyan ha 
zmıgeldiğindeıı alakadarların olunur. ru izalei Jiyu zımnında açık artır-
evvelce taahhütnamel-:nı· -

1--------------ı ma ilıe satılığa çıkarılarak birinci ıı-
~· ·~· DEVREDİLECEK İHTİRA 

miş oldukları mll-ft ___ _,_ len! artımıasmda 80,000 liraya ta· 
~-~ BERATI lip çrlmıış iaede kıymeti muJwıııne. 

müracaatla borçlarını üa ve M Hııbubatl lıabu.1danııdaı •1"" neyi ııac...,ü~ etmedtğ' 28-Z-93Z 
mukabl'lind~makbuz s-edı' ı's mağa mahs,ue mak.ina" hak:kmdaki 
· " ~·· • tarihine müsadif pazac günü saat . ._sal I . ı·· u~ i<:at için Sinat lllQdiri-' umumi.-tın etıne en uzumu .. n o- •-·· 15-16 ya kadar 2 inci artııma icrası 

--.in.den istilıııal cdilınis olan 10 
luntıl'. (425) ,- • karargiı' olduğundan talip olanların 

ıubat 1930 tarih ft 2464 DlllDUOlu Türkiye Cümhuriyet kıymeti muhammene olan 110.000 1.i ihtira beratı hakkında bu kere baş-
Merkez Bankası ra lbcrinden yüzde ı.s 'aat ak-

kasına ferağ ""yahut icara ~ııc- çeııinl hamilen mDracaatları ve işbu 
de Leghorn şehri "Mesih,. c:e. bır v;ıka a ı~sminde zengin Mesih nasıl tac giyecek, ne gi 
l'eyanımn eıı ilerlediği blr mer h~m ~';Ç"a aati toplayarak bi meraaiml tahta çıkacak, 
kez oluyordu. 1 bır J. . ~ 1 

;:m.h olmadıimı diye kitaplar y<>.zılıyor, neşredi 
Hal~ d'ğer tarafta.u V~- ken ıabfuine 

1 
illıam gelerek )iyordu. Amater~am·~~ d~, 

tıedik gibı hal n münevver hır 1 fakatd'I . t I mağa memur baska yerlerde oldugu gıbı bır 
Yerde M '.h cereya ı oyle bü- yahu_ ı erı .. 

0~-a du Sonra•· kı;ım yahudiler mallarını sata
Yiik b~ taraft r ı:ütletıi bula- ?!d1;11gub~ul~~{e uk~dü~e hareket rak Mesih'i bekliyoı·lardı. 

yene ve tedavi eder. Telefon: Karlı Bir İş 
İstanbul 22398. Sıra numara· l ••,ç•in.211000-sooo lira eel'IDilyeli or 

ceğindA:n mezkilr ihtirayı aatm al· imci artmnada py.nmenkulun te
malt veyahut isticu etmek -arzusun mamı en cok artınınm üStiinde bı
da bu.l.ıma.ıı :oewtın İstanbul Balı· ra.kııle.cağı ve prtn.amcsinin herkc
çeka.pz Taş Han No 43-48 de mUkim sc açık olu,p fazla ..malilmat &lmıık 
vekili H. W. !STOK Efendiye mü isteyen satı~ memuruna miirauatlft-

sını Jıel:leınemek isteyenler, tak arıımyor. Galeta, Ada Haı ı 

trıadı. 1649 senesine kadar ılesı e "
1
1 k" . k b' a (ı:>.-~·amı vat} • f Em a ını pe a~ ır P -ou chirde yaşar.ııt ol:nı Leon e ı. -

kabineye müracaatla veya te- Fehmi B. saat uı - 1 ı 2 
lefonla randevu almnlıdırlar. l mitraçaat --.. J racaatl«rı, rı lüzumu itan olunur. 

~~~~~~~___:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----
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Halis limon çiçeğinden HA AN K 
müstahzar 90 derece Lo NVA........._ bir harikai 

. ....._. san' attır 
verir. Masaj ve tuvalet aleminde menen i ve naziri yoktur. Bir damlasında bir limon bahçesi mündemiçtir. Hastalara ve sinirlilere şifa ve hayat 

Taklitlerindea sakınınız. Hasan Ecza deposu. 

E!!Eiii!i~~~~~~~, ~ \iıhC · ~ olordu 
ilanları -

Kara Mürse] Fabrikası K. O. ve birinci fırka kıtaa· 

tı ihtiyacı için savan akni mü · 

ıınkasa :ile satın alınacaktır. 

İhalesi 6-2·932 tarih cumartesi 
günü saat 15 te koınisyortu· 

muzda yapılaıcaktır. Talipkrin 

şartnamesini almak. üzere her
gün münaıkasaya iştiraık ede

ceklerin de vakti muıayyefiln. 

de komffiyonumuza müracaat-

....,.·nrıııııııı1111ı""',_..""...,...,. .... ._.. ........ ......, 
- u ·-

ŞIK :sA G L:·A M ucu.z Ş!'PKASI 
DUNYANIN 

BEŞ KIT'ASINDA 
EN FAZLA 

RAGBET BULAN 
ŞAPKADIA 

Bayramlık Hazır Elbise, Şapka, Kumaş ve Battaniyeler - ~ b U d J"6 U U b.......,,, 
1

' 

Sultanhamam: ikinci Vakıf Hanı Alhnda Toptan ve Perakende Satış Mağazası 

TUrkiye Ziraat Ba kası 
lzmir subesinden: • 

Mevkii Sokağı Cinsi No. Müdevver Muhammen 
kıymeti bede/j 

Karataş Tokadi Hane 2 o 12000 
Kanıntiıuı lıikele Hane 26 () 13500 
Göztepe Tramvay caddesi Hane 680/ 880 o 32000 
Göztqw Tramvay t:addeai Hano 7 54 o 25()00 
Buca Selvili Hane 5 o 8000 
Buca Tevfik Filn"et Hane 7 / 7 o 5500 
Rqadiye Bozkır Hane 271 23 o 12000 
~iye Bahçeler Hane ve bahçe 8 o 30000 

Carlı !kinci belediye Dilki<an 14 o 13000 
Keçedlet Sadullah Ef. Hane 21/!ı o 12000 
Göztepe Tramvay caddeei Hane 749/ 871 O 25000 
Göztcpe A!kşam yddızı Hanıe 4 O 160il0 
Reşadiye Eşr-efpaşa Hane 6 O t2000 
Çarşı &araçlar çarşı.sr Dükkan 13 o 8000 

,, Limoncular çarşısı Dükkan 5 o 6500 
,, Kuyumcular çarşısı Dükkan 34 o 7500 
,, Havra sokağı Dilık!kan 90 O 7500 
1 - Yukarda evsafı yazılı emlak 21 Kanunusani 932 perşembe gününden itibaren ka-

palı zarf usulile ve peşin para ile müzayedeye çrkanlmıştır. Haziran 928 tarihli 
talimatnamesindeki eşkfile göre 'lıaık sahiplerine verilmiş olan bonolar da ruııkit 
makamında kab ul edileoektir. · 

2 - Mezkfir emlak 11 Şubat 932 tarihine tesadüf eden perşembe günü ihale edilecek
tir. İstiyenlerin mezkftr günde saat onda Ziraat Bankasının Gazi Bulvarındaki 
İmıir şubesi binasında müteşekkil satış hey' etine müracaat eylemeleri liizımıdır. 
Müzayedeye iştir ak edecekler teklifnarnelerini muayyen vakta kadar makbuz mu
kabilinde müzayedeye memur hey'etin riyasetine teslim ~erdir. 

3 - Talipler tddifna melerini bir zarf içine koyup mezkur zarfı mühürliyecelkler ve 
üzerine yalnız isimlerini yazacaklardır. Ancak tfJkl.ifnameyi havi olacak olan işıbu 
mühürJ.ü zarfı teminat akça.sına ait makbuz ilmühaberi veya Banka kefaletna· 
mesile beraber diğer bir zarf içine koyup işbu iıkinıd zarlı da milhürliyeoeıkleır ve 
üzerine tekli&ıa menin 'hangi işe ait olduğunu yazacalklardır. 

4-Teminat aıkçesi vıesair cihetler hakkında daha ziyademalUımat almak iatiyenle:r mez-
k(k Bankanın mubueıbe servisine şimdiden müracaat edebilirler. 1 

5 - Ta'1ipler eatış prtııemelerinin musadda:k SUI'Ctlerini mezkGr şubeye m&-acaatla 
ala.bilirler. (223) 

• 

Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM 

Bayramlıkiarınızı 

EN UCUZ 
OS. FERUH ve SENAİ KAZMIRCI 

lıtiklil caddesi 303 No 
Beyoğlu Şubesinde Bulabilirsinfa 

ÇÜNKÜ 
Umum tuhafiye eşyasını elden bıkarıyor 
Kundura, elbise ve hediyelik eşyaları 

Görülmemiş Ucuzluktadır 
Ma~aı:amıza gelenler fırsab kaçırmamı• demektir. 

DİKKAT 
Her lliç müessir değildir. 

Her j lana inanmayınız. 

GLANDOKRA TIN 
Meşhur Prof. Brown Sequart ve 
Steimahm keşfidir ve 1"'fkibi 

HORMON ve lesitindir. 
uzviyetten alınmıştır. 

Ademi iktidara bel 
gevşekliğine ve 

zafıyeti umcnuyeye 
karşı kat'i yeğane devadr, erk<:k 
kadın farkı yoktur. Her ecııanede 
bulunur. Kutuau 200 lcuruştuır. 

Umumi deposu, lstanbulda ZA-
MAN ecza de:pô6udur. Dr. BEY. 
C..ERE tesirini tecrübe içini :.Uru 
makbuz mukabilinde me<:~ 

gönderilir. 

SEYR1SEF AIN 
5 Şubat Cuma .gününden 

it~baren Mudanya hattının 
cuma postası muvaıklkatıen 
1~vedilmiştir. 

Yakında gelecek vwıpurlar : 

ANKARA vapunı 12 Şubata doğ-

Istanbul Deniz Levazımı 
Satınalma komisyonundan: 

5000 kilo yerli pirincin açık münakasasr 6 Şubat 932 cumar- ru limanttnıza muvasaletlc Dun
k«qu.e, Hamburg ve İskand1navya 

tesi günü saat 14 te. 
limaıılıırr içıin emtiai ticari ye tahmil 

Yukarıda mi.kt>arı yazılı yerli pirincin hizasındaki gün ve ede.,.,ktıir. 
saatte açıık münakasası icra edileceğinden şartnamesini gör- . . . 

k · · ı · h .. - ı · lanl .. Taf.sılat ıçın Galata Frenkyan ha-me ıstıyen erın er gun ve vermege ta ıp o arın munakasa d T h R A .. . . . . . nın a eo. ep,pen vapur centa-
gun ve saatınde muvakkat temınatlarıle bırlikte Kasımpaşaıda ı lığına müracaat oln.runası. Tel B. o. 
Deniz levazımı Sa~ınalma komisyonuna müracaatları. (200) 2274. 

lan. (30) (214) 

Ziraat vekaletinder1: 
Ankarnda Yüksek Ziraat meı1ctehinin uırmımi ve hususi zi- lstanvu! ~vkaf ıv'ludürıyetınden: 

raat enstitüsünün (19,500) lira bedeli muhammeni bulunan alat Sene 
· ve edevatı bu kerre pazarhk suretile mübayaa edileoekti:r. İşbu 1 - İstinyede Kürıkçü:başı, çaıyr eakağında 23 No hane 2 

alat ve edevatın listesi ve şartnamesi Vekalet mübayaa komis- 2 - Anaıdoluhisarmda Baruthane caddeeinde 14 No. hane 2 
yonundan alınacaktır. Pazarlığı 16-2-932 tarihine müsaıdif salı 3 - ,, ,, " ,, 16 No hane 2 

1 günü saat 15 te yapılacaktır. Paııarlığa iştira•k edecek taliplerin ı 4 - ., ., 1, ,, ~argir oda 2 
ilan edilen bedeli muhammenin % 7,5 nislbetinde usulüne tev- 5 - ., ,, ,, ., düıldı.an 2 
fi:kan yazıhnış banka teminat meıktubu ile birlikte yevmi mez- 6 - Çelebfoğlu hoca alAettin mahaHesinde marpuccular 
kurda pazarlığa iştirak eylemek üzere Velkalet mübayaa komis- cami avlusunda baraka dükikan 1 
yonuna müracaat eylemeleri lazımdır. 7 - Çakmakçılıaırda Büyük yeni banda dükkan ve odalar 

Me2kii.r alat ve edevatın müıbayaası uhdesine Kıra kılıınan ve barakalar ve oda başıl!k 3 
firm=ın rnübayaa bedeli miktarında me.mleıket mahsulat ve Balada muharrer emlMt temdiıden müzayedededir. Talip olan 
mamulatından eşya satın alıp ihraç eylemesi şarttıır. (444) lar Şubatın -0ıı birinci perşembe günü saat on beşe kadar a·karat 

kalemine müracaatJları. (450) 

Toton in~isarı unıuını ınn~~rlu~on~un: Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Şaı-tnamesi ve numunesi veçhile ( 40,000) kıilo yerli Nebati 

Kola alınacaktır. Taliplerin evvel emirde tocııübeleri icra edil
i me'lı: üzere numunelerini (7-2-932) pazar gününe kadar Cibali
' de Levazım İdaremize tevdi etımeleri ve nümuneleri matluba 
! muvafıık görülenlerin de fiyat vermek üzere 15-2-932 pazartesi 

Zeıkiye Hanım vekili Niyazi Beyin 6821 ikraz numaralı borç 
senedi mucibince 'istiıkraz eylediği meblağ mukabilinde Sandı

ğımız namına mechun bulunan Kadrlroyünde Osmanaığa mahal· 
lesinde eı&ki Hüdaverdi ve yeni Hasırctbaşı sokağında eski 1 
ve yeni 42 numaralı ve yüz doksan arşın arsa Ü2eı1İnde maıı 

çatı ahşap ilki buçuk katta on oda, (Odaların üçü küçiik ve iki
si camekanlı bölmedir) i!ki sofa, bir küçük ta§lık, bk balkon. 
bir tulumbaıl:ı kuyu, altında iki bodurum, ve ıharice methali vaır· 
dır, ve elli arşın arsa üzecinde kurnalı hamam, ve mutfak, ve 
bin üç yüz altmrş arşın baıhç.eyi 1havi ıbir hanenin tamamı vadesi 
hitamında lborcun ödeıuncmesi hasebile müzayedeye çıkarıla· 
raık üç ıbin üç yüz elli lira bedel mukailıilinde müşteırisi Doktor 
Şukrü Bey namına kat'i ihalesi yaıpılmış ise de mumaileyh meı 
k(Jr haneyi teıfemığdan imtina eylediğıinden yirmi gün müd· 
defle tekrar müzayedeye çrkarılnuş ve 27 Şubat 932 tarihine 
müsadi..f Cumartesi günü saat on beş buçukta kat'i i-halesin# 
yapılması muıkaner ıbullllllmUlj olduğmııdan talip olanlann mez· 
km gün ıve saatte Sandık İdaıresine müracaat eylemeleri lUzu· 
mu ilan olunur. 

• 

günü saat (10,30) de Galatada Mübayaa Komisyonuna mü
racaatları. (392} 

Yüzden Ziyade 
Türk Fabrikatoru 

ımkincler ve fabrika l~vazımatı
nı İetanbul da Sirkecide 

Nur han 21 

Hilmi Nalll 
m~n alıyorlar. Zira 
buradan makine alanlar muvaffak 

olımıt}ıu>dır. 

Tecrübeler ile vakit kaybetmi
yinia. Deıha1 muvaffak olmak 

için cb dıılıi makind« ~ sanayi lnuımı i~in Hilmi N..w mile n ı-ın.. 
dm tafsilat ft tıelrllfat ietiyerek İ!IC' batlıyınıa. -, ______________________ _ 
• 
·ikinci çocuğunuza da . . . 

Bu Bayram 

Bir t um bara alınız! 
~ Ü ı<ıve ış ı:sankası 1 

.. 

Jandarma Satın Alma 
Komisyonundan: 

300 hayvan çulu ile 30 keçeli belleme ve 600 çağ toriıası tı:. 
pah zarfla alınacaktır. Taliplerin §artnameyi vıe nümuneleri 
gömıek için her gün ve münakasaya iştirlllk. için de 20-2-932 
cumartesi günü saat on beşte teminat ve ttiklifilerile komisyona 
müracaatları. (386) , 

Darülaceze müdürlüğünden: 
Nümune 'Yıe prtnamesi veçhile Darillaceze iıdarehanesin' 

iktiza eden 50 adet yeırli çocuk karyolasının kapaılı zarf U6Ulil' 
n:ıüna4ı:.asa6J 27 ŞDba.r 932 cumartesi .günü saat on üçte icra eıd4· 
lecdrtir. Taliplerin teminat aıkçelerile mür3"atlan. ( 457) 

.. ---.YANILMAMAK 1 Çl N 4illiiiii5!iii-=ıE.-.I 
• 

E A D K 
KELlMESJNl HATIRLAMAK KAF1D1R. 

KADER (R. VENTURA) Gişesi 
daima, muhterem müfterilerini zengin ve meı'ut etmİfür. 

Siz de 11 Şubat kqideıi için 
biletinizi KADER GtŞESlNDEN alınız. 

, / M«loezi - Eminönü, Valide Hanı ittİ8alliıde. 
Şubeal - BeyolJ.u, Parmaklaqıı, N<ı 109. 

Galatasaray spor klübü riyasetinden· 
K.ulllbümllzün 8 .,ıbat paz-1 ak§amı T<ıır..tllyanda vere<e~ .-ille 

mutat aile ziyafetini müateWI <ılan haetalık ıdolayKl.lc 3 Mart 932 per
tcmbe akııamı -t 10 a tehir cıtmİJ oldu&;ımu dav~rimb.in ııuarı di 1 

katine arseyleriıı. 
HEYETİ İDARE 

...--.ROBERT KOLEC~ .... 
13 Şubat c-rteaı açılacüıtır. Kayrt m,_ı.ecl Cama günll 

yapılabilir. Leyli talebe Cuma ak'8ftll 

aıeJmdidlr. 
,, . . 

1 • • 

Askeri fabrika· 
lar ilinları 

200 TON GAZÖL 

I Dr. A. KUTIEL 
Cilt w zührevi ıı.ulıklar ınll

tebaasısı. Karaköy, büyUk mahalli' 
bici )IS::mda 34. 

Yukıınlı&ıi malbeme aleni 

münıaıkasa ile 29-2-932 de saat 'r: MAMA :ı 
on dörtte ihalesi yapılacaktır. 

Tali 1 · • .,,......,,...., · · ih Dr. Hakkı Şina•İ p erın ..- w-uC lÇtn er . 
.. ünalk . . Yavrunuzun en sıhhi gıda.ıdır 

gun ve m asaya gıımıeık 1- I 
!;İn de o gün teminat (T~kl i- ı----------
fa.t) ile miil'acaatı. (353) MlLLlYET MATBAASI 

' 


