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fi acı et-ne, No. 2153 

1'1USHASI 5 KURUŞTUR 

İkinci Beş 
Senelik Pilin 

Sovyet Rusya 1928 senesin
de beş senelik mesai programı
nın fa tbikine başladığı zamanı, 
bu eheınıniyetli teşebbüsün ba
iarılıp başarılamıyacağı hakkın 
da bir çok tahmini~ yapılmış
tı. planın tahakkukunu müm
kün gören tek tük ikbsatçılar 
Yok değildi. Fakat denilebilir 
ki, umumiyet itibarile en ınü
tehassıı iktısatçılann kanaati 
~roğramın hayalden ibaret ol-
1!.uğu merkezinde idi. 

Moskovadan bildirildiğine 
göre, Başvekil Molotof, komü
nist fırkasının konferansında 
ikinci beş senelik program hak 
kında izahat vermiştir. T ass 
ajansı tarafından bir hülasası 
bildirilen bu beyanat, ikinci beş 
•enelik planın izahı olduğu ka
dar da birinci beş senelik prog
raımn bir plançosudur. l ti raf 
etmek lazımdır ki, birinci beş 
senelik programın muvaffakı
Yet derecesi bu izabatten sonra 
da hali müphemiyetten kurtul
nıuş değildir. Binaenaleyh beş 
senenin dördü filen geçtiği ve 
ikinci beş &enelik programın 
ana hatları çizildiği bu zaman
da bili dört senedir ıorduğu
IDuz suale kat'i bir cevap almış 
vaziyette değiliz. 

Basvekllimiz · · ü 
ilk tUİ-k e hutbe okundu • 
Dün Süleymaniye camiinde ilk 

de.fa türkçe hutbe okundu 
Cami, mahşeri bir manzara arzediyordu 

Hafız Sadettin Beyin hiç. 
hutbe, muazzam cemaatı 

D .. S"levn'laniye camisi ta un u ;-· rf .. k 
rihi bir gün yaşamış, sı tU! -
çe ilk hutbe dün orada okun-

muştur. b" 
lstnabulun en muazzam a ~ 

delerinden biri olan Süleyuııanı 
ye dün mahşerden bi .. i nümune 
arzetmiştir. 

Daha öğle ezanından evvel 
cami kapılarına kadar dolınut, 
devamlı kar ve yağmur ya~· 
makta olınaama rağmen,. c;amı· 
ye gireıniyenler avlıda bırık~e 
ğe başlamışlardır. Süleymanıye 
camisinin alelade günlerde v-; 
normal haddi i~.tia~i.si 1~ ~ 
'd' D" camım ıçme bıla ınu 

şı ır. un d 1 4-5 balağa 20 bin kiti o .':11uf, 
b' ki · de avlıda caınıın pence 
ın tı d 1 !ardı 

releriı etrafın a top ~ıt ' 
Ezan okunduktan ve ıç ezanı 
da verildikten sonra yavaf ya· 
vat Hafız Sadettin Bey men· 
bere çıkmıya başlamıt_ ve ~a
tibin durduğu basam~~a l!,ehn
ce yüzünü cemaate donmuş ve 
doğrudan doğruya: 

_ Ey cemaat!!.. diye hitap 
ederek türkçe hutbe okumaya 
başlamıştır. Bu hutbenin husu
siyeti şudur: 

arapçasız okuduğu 
vect içinde bıraktı 

Şimdiye kadar okunan türk
çe bubbeler arapça hutbe ile 
kanşk olarak okunmakta, an
cak cemaate nasihat kısmı türk 
çe olarak irat edilmekteydi. Ha 
fız Sadettin Bey hutbeyi tama· 

(Devamı 5 inci sahifede) Hafız Sadettin B. menberde 

............ , .. , ................... ;.,················ ..... ' ·············· ....... . 
Abdülhak H_amit için Recep B. dün . 

d
•• · • ld Istanbula geldı un merasım yapı ı 

Ankaraya bayramertesi 
avdet edecek 

Sahıp ve öaşmubarr.rı 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdilril 

ETEM iZZET 

• 

. . ' . . . ar-'-y gıllı •• 
Galata bir tehlike savdı. , 

~ ~: --~ ' " ..... ·~ - •• > ,-----1 .... 
Gazi Hz. 

Evelki gece Darül
aceze balo 

sunu şereflendirdiler 
Reisicümhur Hz. dün Dol 

nabahçe sarayındaki mesai 
ıürolarmda meşgul olmuşlar 
Jrşarıya çıkmamışlardır. 

Baloda 
Darülaceze Balosu evvelki ge

·e Maksim'de verilmiş, çok gü
e/ saatler geçirilmiş, bilhassa ya 
•ılan Karadeniz, Yukarı AnadolL 
:rzurum ve zeybek milli dansla
' çok takdir edilmiı;tı'r. 

Milli danslar, Selma ve Azade 
Selim Sırrı, Günseli Muhittin, 
]ü/seren Süleyman s11rı, Gizellli 
"!iya, Ulviye Hasan, Nezihe Nur 
1errin Mesut Cemli Hanımlar}; 

';ezmi, Macit Faruk, Fatin Rebi
; ve Sedat B. /er tarafından bü-

' 7ük muvaliakiyetle oynanmıştır. 

Gece yarısından sonra saat ÜÇ· 

·e Gazi Hz. refakatlerinde Ka
mn ve ismet Paşalarla ordu mü
'ettişi Sait Pş. ve diğer zevat bu· 
·undukları halde baloyu 'i"Tei/en
Jirmişlerdir. Gazi Hz. g6sterllen. 
nim dansla11 beğenmişler ve 
11emnun olmuşlardır. Gazi Hz. ve 
fiğer Paşalar da saat yedi buçıı

fa kadar ba}oda kalmışlar ve dam 

'tmişlerdir. 

Başvekil dün 
Ankaraya gitti 

--·-
1 Akşama kadar saray

da meşgul o!dular 
Baıvekil ismet Pı. Hz. dün sa

rayda meıgul olmuılar, Ankaraya 
hareketleri hasebile Gazi Hz. ne arzı 
veda etmişlerdir. 

Diştabibi Sami Könzberg B. d~n 
saraya giderek hmet Pı. Hz: ";'-" 
elitlerinin tedavisine devam etmi§tir. 

Başvekilimiz, aktam üstü Sakarya 
motörü ile saraydan aynlarak Hay· 
darpaı•"Y" geçmiı ve A~ya ha
reket eylemiıtir. Paıa Hz., ıstaayon-

kendileriııi sokağa atıp yanmaktan kurtulanlardan Madam Jaaya, Müzey

yen H. ve Madam Nadya 

Galatada bir matbaa, 
bir han ve 

dokuz dükkan yandı 
Handa oturanlar kendilerini 

sokağa atarak diri 
diri yanmaktan kurtuldular 

· it/ aige bermutat su bulamadı 
Evvelki gece ıababa doğru GaJa. 

tada feci bir yangın oldu, bir mat
baa, bir ban ve dokuz dükkan yan
dı. 

Galata<ia Necati B. caddesinde 

Ermeni kiliıeaine ait 102 numaralı 
Emel matbaası vardır. Sabah saat 
dörde doğru, bu matbaadan henüz 
sebebi tahkik edilen bir yangın çık-

(Devamı S inci sahifede) 

Birinci beş senelik program, 
fırkanın 1925 senesinde içtima 
eden on dördüncü kongresinde 
Sovyet Rusyayı cihan kapita
list iktısadiyatmın bir cüz'ü ol
ınaktan kurtarmak için izhar 
edilen arzunun tahakkuku için 
tanzim edilmişti. Sovyet Rua
Ya, bir aralık 1917 senesinden 
1921 senesine kadar yani dört 
•ene, Marksizmin bütün ahka· 
llımı tatbik ettikten sonra ınu
~affak olam:ımış ve Lenin'in 
ışaretile 1921 senesinde NEP 
denilen yeni iktısadi siyaseti 
kabul ederek kapitalizme doğ
ru ilerlemekte idi. 1925 sene
sindeki 14 üncü kongrenin iz
har ettiği endişe, planlı mesai
Ye çığır açtı ve nihayet üç se
ne sonra da beş senelik planın 
tatbikatına geçildi. Eğer bet 
senelik planın istihdaf ettiği 
&aye, 14 üncü kongrenin• te
llıenniai ise, henüz bu gayeY,e 
"anlamadığı neticesine varmak 
!azımdır. Çünkü ikinci plim 
ıhzar eden komisyonun reisi 
l<uibişef yoldaş ta bu plan hak
kındaki raporun mukaddeme
sinde 14 üncü kongrenin 1925 
•eneainde gaye olarak tayin et
tiği hedefe ancak ikinci beş se
nelik plandan sonra varılacağı
nı söylemektedir. 

Bu münasebetle talebe, büyük 
şairin eserlerinden parçalar . 

okudular, sahneler temsil ettiler 

Cümhuriyet halle fır.kası ktaibi u- ' 
mumiıi Recep Bey dün Eğe VBpUl'll 
ile tebrimize ııelmiıtir. 

da Reisicümbur Hz., namına Serya
ver Rüıubi B. Meclis Reisi Kizım 
Pı. Hz., ıebrimizde bulu.nan .Y~ 
ve Meb'uslar, Vali ve Polis muduru 
ve sair bir çok zevat tarahndan teı· 
yi edilmittir. ismet Pı. H:ıı., Kiznn 
Pf., Hz., nin ve diğeı; ~qyide bulu
naların ayn ayrı e11ennı sıkarak va
gonlanna binmiıler ve tren hare
ket ederken kalanlara (Allaha il• 

marladık) demiılerdİY. 

Bununla beraber, birinci bet 
•enelik programm muvaffak 
~lmadığı iddia edilemez. Bir 
çok safhalarında muvaffakıyet 
hatta ümidin bile fevkindedir. 
Diğer taraftan nakliyat prog. 
ramı tatbik edilememiştir. Ve 
hundan katibi umumi Stalin'in 
•ık sıl< şikayet ettiğini hatırla
rız. 

İkinci beş senelik progra
ının tatbiki birinci plan kadar 
tnüşkül olmıyacaktır. istihdaf 
~ilen gayeye varmak için is
lıhsali birinci planın bazı saha
lannda olduğu gibi, on, yirmi 
ınisline iblağ etmek lazım gel
ıniyecektir. Sonra daha eheın
llıiyetli bir nokta da şudur: 
Fert birinci planın tatbikindeki 
kadar zorlanqııyor. Gıda tayin
ler; üç misli artıyor ve umumi 
hayat seviyesi de yükseliyor. 
ikinci plan muvaffakıyetle tat
bik ediline, Sovyet Rusya, ta
tnamile kendi ihtiyacım temin 
edecek mikdarda aanayi, ziraat 
Ve nakliyat makineleri imal e
debilecektir. 

ikinci planın tahakkuk ede
bilip edemiyeceği etrafında fa
raziyeler yürütmek doğru de
ğildir. Esasen bu planlann har
fi harfine tatbiki lizıın mı de. 
ği} ıni de ayn bir meseledir. 
~linlı mesai Sovyet Rusya'nın 
ıcat ettiği bir çalışına usulü· 
dür. Y ekdiğerini takip eden 
t:ıl_!nlann her biri, belki istih
daf edilen gayeye taınamile 
'larmıyor. Fakat şu muhakkak· 
trr ki, hey' eti umumiyesi Sov-
\rıııı.• 11 ........ •..,.. _...J:ll.1. ),pdpfi 

~ 

H~mit için yapılan merasimde davetliler 
Dün Arnavutköyünde f ey;z~ karları ve talebeler bulunmuş

ati lisesinde büyük Türk ~aıı:ı tur, 
Abdülhak Hiınit'in sek~enınc;ı Büyük şair rahatsız olduğu 

1 
d" üm" ınünaaebetıle bır için ihtifalde bizzat hazır bulu 

!:era::O y~pıbnııtır. namıiınıştır. İhtifal saat tam 
· F 17 de başlamıt, evvela kürsüye 

!htifalde vali muavinı ~- mektep müdürü Hıfzı Tevfik 

1 K .. "!" zade Fuat lsınaıl B k k H~ . •· k ı, opru u ' ey çı ara , amıt m se se. 
Müttak, lbrabiın A!ijttin Bı;! ninci yıl dönümü münasebebile 
!erle bir çok ın~de.rı;!' er ve g_u· bu içtimaın yapıldığını, Hamit 
zide zevat, Hamıt m perestış· rahatsız olduğu için içtimaa 
-----· .. --.. iştirak edemediğini söylemiş 
doğru ilerletiyor, ve her planın ve büyük şaire sıhhat ve afiyet 
sonunda Rusya, plana başla- tP.menni etmiştir. Hıfzı Tevfik 
ınazdan evvelkine nazaran da- Bey müteakiben Himit'in dün 
ha iyi bir iktısadi manzara irae kü edebiyatımızın ınürşidiı oldu 
ediyor. Planlı çalışmadan. asıl ğu kadar bugünkü edebiyatımı 
maksat ta bundan ibarettır.. zın da rehberi olduğunu söyle-

Ahınet ŞÜKRÜ (Devamı 5 inci sahifede) 
-----

Anadnluda fırka teıkilahnı tetkik 
ve teftiıten avdet etmekte olan Re
cep Beyi nhtnnda tebrimiz fuka 
erkanı ile bir çok dostlarından mü
teıekkil pek kalabalık bir kütle istik 
bal ehniştir, Recep Bey müstakbili
nin ayrı ayrı ellerini ~akmıı, kendisi
ni istikbal için zahmet ettiklerini 
söylemiş, teıekkür etmiı ve ınütea
kıben bir otomobile binerek Sul
tanahmetteki evine gitmiıtir. Recep 
Bey kendisiyle görüşen ınuharriri
mize şunları söylemigtir: 

- Anadolu ıeyabatine ait intiba
larımı şimdi ayak Üzeı inde anlatamı
yacağım, çok yorğunuın, bu hususta 
yarın görüşürüz. Ankaraya bayra:m 
ertesi döneceğiuı. Bayramı l stan
bulda çocuklarımla geçireceğim. 

/spartada 

Isparta muhabirimiz 31 tarihi ile 
yazıyor: 

C. H, F. Kibbl umumiti Recep 
Beyfendi bugün •a,at .on ikide kendi
lerini Burdurdan ıstıkbal eden Vali 
Bey, H. F. Reisi ve meb'us lbrahim 
ve Hüsnü Beyler ile birlikte ıehri
mizi teşrif ebnitlerdir. Mümaileyh 
Şehrin metbalinde devair rüesası ve 
halk tarafından iıtikbal edilmiıtir. 
Recep Bey Vali Beyi, Fırka kuman
danlığını Belediye ve H. Fırkasmı 
ziyaret etmi9ler. Müteakiben otomo
billerle Eğridile giderek orada da 
Kaymakıirn Beyi Belediye Reisini zi. 
yaretten sonra H. Fırkaaına gitmiı
ler ve fırkanın faaliyeti hakkında a
zalarla bir müddet konuşmuşlardır. 
E.ğrjdirde Recep Beyfendinin teşrifi
ni haber alan halk tarafından hara
retli tezahüratta bulunulmuştur. 
Saat beşte Eğridirden lspartaya ha
reket etmiılerdir, ve yolda Dağ Ta
limgabmı ziyaret buyurmuşlardır. 
lıpartaya avdetlerinde iplik Fabri
kasını ziyaret ederek gördükJeri mü
kemmeliyetten memnun kalmışlar
dır. Akşam R~ceo Beyfendi ~erefine 
Belediyede mükellef hir ziyafet ve 
rilıniştir. Recep Beyfencli sabah tre· 
niyle Denizliye mütevvecihen şehri
mizden hareket etmişlerdir. 

Havada 
Ittıratsızlık var 

Dün şehrin bazı yerine 
kar, bazı 

yerine yağmur yağdı 
Bir kaç gündenberi devam eden 

ıiddetli soğuklar dün sabah biraz 
hafiflemiş, fakat dün de yağmur ve 
kar yağmıya baılamı§br. 

Yeıilköy askeri rasat merkeziyle 
Kandilli rasatanesinin verdikleri ma
lumata nazaran bir kaç gün evvel şi
malden gelen gayet büyük bir bava 
depresyonunun tahtı teıirinde kal
ımı ve bu depresyonunun ınühitine 

düımüıtük. 

Uzun müddet devam eden bu ti
mal havasına nihayet dün cenuptan 
gelen depresyon galebe etmiş, hava 
biraz ısınmış ve lodoslaımıhr. 

Karadenizdeki fırtına da keıilmit 
ve Batoma doğru gihniştir • 

Mamafi havada istikrar yoktur, 
daima mütebeddildir, Kar da faıtla
lıdır. Havada daimi bir yaiıt görül
mektedir. Fakat hararet daima mü
tebeddil olduğu ve hava daha :ıl.İyade 
soğumıya müsait bulunduğu için, 
bu yağış hazan yağmur, hazan da 
kar halinde olacakbr. Netekim dün 
şehre saatlerce devamlı kar yağdı
ğı halde, ıehir haricine, bilhassa 
Y eıilköye mütemadiyen yağmur yağ 
mıştır. Havada istikrar olmadığı i
çin bugün ve yarın havanın nasıl 
bir vaziyet alacağını keıtinnek ka
bil olamamaktadır. 

Yangından sonra 

Galatasaray mezunları dün 
cemiyeti ihya için toplandılar 

Ga.Jatasaray Liıeai mezunları,dün 
saat 15 te mektebin konferan• sah 
nunda içtima etmiılerclir. lçtimaa, 
mektebin ecki ve yeni mezunların
dan bir çok maruf zevat İştirak et
mi, ve riyasete Brükıel sabık •efı
ri Seyfettin B. seçilmiştir. 

lçtiı.ıaı ihzar eden mektep müdürü 
fethi B. maksadı izah ederek eski
den mevcut olup mütarekeden ıon
ra dağılan Galataaaray Lisesi me
z~nlan .cemiyetinin ihyaıı lüzum ve 
!"!delerınden babsehniştir. lçtimaa 
ıtırak edenlerden aabık Antalya 
Meb'uını Saki ve Seyfettin B. ler de 

aY,ni mevzu etrafında beyanı Eikret· 
mışlerdtr. Neticede eski cemiyet ni
~n.amesini de tetkik ederek yeni 
bır nızamname proj.,P ilızan için 
Selim, Nüzhet, Fethi, Saki, G:ılip 
Kemali, Ekrem Besim, Ziya ve Ta
hir B. lerden mürekkep bir komis
yon te§kil edilmİ§ ve içtimaı tertip 
ettiğinden dolayı Fethi B. e alkışlar 
arasında beyanı tqekküre karar ve
rilmiştir. Nizamname encümeni, haf. 
tada 3 gün toplanarak bazırlıyacağı 
projeyi şubat sonunda azaya dağıta
cak ve ikinci heyeti umumiye icti-
mai 4 martta yapılacaktır. • 

Ankara halkı, Kadir gecesi ihtilalini radyodan dinliyor. 
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Karargah. 
Nablüa sürgünleri dıtan çık 

tıktan soma, kumandan beni 
yanına oturttu. Bir maıke düt· 
müş gibi, yüzü o kadar de
ğişikti : 

- Talat Paşa ıuikaıti için 
ne iıittiniz? diye ıordu. 

Hiç bir fey bilıniyordum. 
Bu auikaat, sonralan büyük 

Gaziden dinlediğimiz Enver -
Talat kaYguı olmalıdır. 

Biraz daha ıundan bundan 
bahsettikten aoııra, yaYerini 
çağudı: 

- Beyi Erkinı Harbiye Re 
iıine götürünüz. Şifre kalemi
ne ven inler, dedi. 

Ali Fuat Bey (Şimdi harp 
akademiıi reiai Ali Fuat Pa
f&) O zaman Erkim Harbiye 
Reis vekili idi. Yaver beni tak· 
dim etti Ye kumandaDlll ~u • 
ıunu ıöyledi. Reis batını çerir 
mıekaizin, ciddi bir aesle: 

- Hayır, birinci ıubede ça 
llf&c:aktır, dedi. 

Biraz fataladım. Fakat da· 
ha ertesi ıüne kalmadan ordu 
karargahı içinde, yan ıivil bir 
kumandan ile ıomasker bir 
erkim harp reiainin yan yana 
çalıfhklannı öğrenmiştim. 

Erkanı Harbiye Reiıi tam 
bir disiplin adamı idi. lltimas
lann ve hiyerarıiyi bozan hu· 
ausi vaziyetlerin aleyhinde idi. 
Şifre kalemi Cemal Patanın as 
kerden fazla ıivil tarafına bağ 
lr, kısmen huausl kaleme bell'o 
zer bir ,eydi. Reisle Kuman-
danı araımda yan aiviller yü. 
zünden ıürtünütler hiç eksik 
olmamış, Cemal Paşanın aiyast 
ve idari icraatı ile Ali Fuat Be 
yin kafaaı az uzlaımııtır. 

O da, bütün fırka komitecili 
ğinin dütmanı olanlar gibi, 
nizam, kıdem ve kanun adamı 
itli. Cemal Pata harp hükUme 
tinin en garp dütünceliıi ol
m~kla beraber, kendi fırkacılı 
ğını biç bir itinde unutmuı de
ğildir • 

Keı:ıdi fırkacılığı diyorum. 
Çünkü hakikatte ittihat ve T e 
rakki birkaç batm etrafında 
birkaç kola aynhnıtb. 

Büyükharpte her hangi bir 
kiımo için: 

- ittihatçıdır! Hükmü doi 
ru değildi. ittihatçı demek, fır 
kanın Anonim ve ıilik unsu
ru demektir. O zamaniat- asd 
yapııan damga adam ıözi' idi. 
Cemal Patanın adamı, Emer 
Pa,anm adamı, Talat Patanm 
adamı .• 

Kendi kendinin adam. kim
di, pek bilmiyorum. 

Her adamın da kendi ada
mı vardı. Guruplar büyüdüğü 
zaman artık Enver takımı, Ta 

lit takımı demek daha doğru 
olur. 

Zeytindağı üatünde de Dör 
düncü Ordu karargahının zabit 
feri ile Cemal Patanın adam. 
lan diye iki •mıf olmuıtur. 

Adam'm huauaiyeti, rütpe 
ve mevkiine uygun olmayan 
ehemmiyetinden belli olur. 

İttihat ve Terakki devrinde 
adam'lar iktidardan en. iyi fay
dalanmıt olanlardll'. Fakat dev 
let ve vazifesinin adam'dan isti 
fadesi ne olduğu aöylenemez. 

Bir nazrrm müsteşarısınız. 
Sefir, Vali, Müdür herkes sizi 
görmek için antişambr yapar. 
O auada kılıklı kılıksız biri, 
kapıyı vurmadan odanıza gi· 
rer. Elini:d omuzuna koyarak 
konuşurs=uz. Y anmızdaki 
hayret içinde bakar: "Acaba 
kimdir?,, İşte adam'm kıymeti 
bu auali aordurabilmektedir. 

Adam'a askerlikte sivil de
nir; aiviller ona komiteci ismini 
verir. 

Liyakat, zeki, kıdem, her 
fey bu: "Acaba kimdir?,, suali· 
nin karartısı içinde sönmeğe 
mabkiimdurlar. 

Büyiikharpte en ürktüğüm 
söz bu damıa idi: Şunun ada· 
mı, bunun adamı.Bu bir ihtisaa, 
ilim mi, nedir? Hayır, bu, et· 
rafına parazitlerin ütüımüı ol
duğu asıl adam için bir zayiflılc 
tan ibarettir. 

ittihat ve Terakkiyi mes'uli 
yetaiz adamlar tefessüh etttir 
mitlerdir. Halbuki devlet kuv 
vetinin yerini hangi ıahış kuv
veti tutabilir?. En azılı katili 
eli titrek bir hakim mahkUm 
eder ve bir çingene asar. 

Devlet ve kanun veya oto
rite hüküm aürdüğü zaman, 
Çakırcalı ipe takılms, bir ceset
ten batka bir fey değildir. itti
hat ve Terakkinin, Çakırcalmm 
pqine aürdüğü devlet kuVYe
tini bile çeteleştirmit olduğu. 
nu hatırlarsınız. 

Fırka ıeflerinden bir kaçına 
beni fikirleri yaklqtırırdı;adam 
lan uzaklqtınrdı ve en nefret 
ettiğim teY bu iken, mütareke 
aenelerinde üstümde yalnız bir 
aıfat kaldı: Cemal Pqanm ada 
mı .•• 

Hakikatte ise ben Dördün
cii Ordu, ve aonralan, Suriye 
Garbi Arabiatan Umum Ku 
mandanlığı kararıihmın çalıf· 
kan zabitlerinden biri idim. 

• • • 
Gerek bu meselede, ıerek 

iltU..aa, harp Ye askerlikle ali
kaaı plmayan meselelerde ku· 
mandanla Erkim Harbiye Ro
iıi galiba hiç anlatamadan ay· 
nldılar. 

Falih RIFKI 

Doksan çocuk tepeden 
brnağa giydirildi 

Pazar günü de 250 fakir çocuğa 
elbise ve saire verilecektir 

Topkapı Türle fukarapernır laa,.U. 
müesseıi dün Fatih bin.yei etfal 
cemiyeti namına 90 çocuia iamarla
ma elbiıe, ayakkabı, ppka ve çorap 
venniıtir. Bu doksan çocuk Fatih 
himayei etfal merkez ıub-.eine mer
but Eyip, Fatih, Karagümrük, .._. 
kez ve Şehremini nahiyeleri tara
fından seçilerek gönderilmittir• 

Müeueae çoc:ulduna elbiM "" 
ölçülerini almq, lıazırlabruf ye dün 
muntazam bir tarzda teni etmiıtir. 

Hw -.e hem biıaayel etfal Fa
tih tubeai, b- de Topkapı fıkara. 
peıı • eı i bu ilbu itini ayrı ayn yap
makta idiler. Hw iki ha,.... müeue
aeoi yekdiierinin tnzi tddinden ha
berdar olamamakta, neticede ayni 
çocuk iki mü- tarafından ayrı 
ayrı ilbu edilmekte idiler. Yapılan 
yardımın mabaUi"'" masruf ve daha 
tami1 olmuı, a)'llİ çocaiun iki 
miie&- larafmdan ayrı ayrı ıriydi
rilmemesi için bu sene iki müesseıe 

-~ 

Aero klüpte 
Dersler başladı 

Cenevre 
Konferansı -il Nazari derslerden sonra 

tayyare ile 

tatbikata da geçilecek 

Üç komitenin rapor· 

lan kabul edildi 

CENEVRE, 5. A. A. - Terki tes
libat konferan11 ıalahiyetler, tali
matnameler ve istida komiteleônio 
raporlannı kabul eylemiıtir. 

Tütün kongresi, üç komisyonun 
58 devlet resmen konferansa qti

rak eylemektedir. 
kararlarını kabul etti 

Muhtelif dahili talimatnamelerin 
kabulünden sonra konferans; M. 
Paul Raynaud'nun terki teslibat le
hinde verilen irtidalara bıuredilen 
Cumartesi sabah celsesinin ne gibi 
ıerait dahilinde cereyan elmİf oldu
ğunu tesbit eyliyen raporunu ıniit
tefikan tasvip ve kabul etmİftİr. 

lktısat vekili Mustafa Şeref Bey kısa bir nutuk 
söyleyerek kongreyi kapadı 

ANKARA, 6. A.A.-Tütün goug· kik ve tespiti. ı ı4 - Tütün müıtahsıllannın 
reai bugün iktisat Vekili Beyfendi- 7 - Tüccu depolarının açılıf tihsal lıredi ihtiyaçlarını temin 
nin riyasetinde saat 10 buçukta Hi- n kapaDJfmdan mümkün olan her tatmin etmek üzere ~:edi koo 
111Byeietfal cemiyeti umumi meri<e- türlü kolaylıklann gösterilmesi, in- liflerinin inkipflamun n 

CENEVRE, S. A. A. - M. Tar
dieu, dün sabah M. Grandi'yi ziya
ret etmiş ve mumaileyhle uzun miid
det samimane hasbibal eylemiftİr. 

zi binasında içtima etmiş ve üç ko- hisar idaresinin yaprak tütüu tica- bir tütüncüler bankası tefkili I" 
misyon tarafından verilen kararları retiai yapması muvafıktır. Ancak bu munun nazarı dikatte bulund 

Fl'ansanın teklifi•ri 
tetkik ve müzakere eylemit tir. Mü- nu ticaret icap lan dabi1i ye harici ma11 lazımdır. 

CENEVRE, S. A. A. - P'lavao 
Ajansının muhabiri mahsuıu tahdidi 
teslihat konferansının meaııU'le 
müobet.bir surette iıtirak arzusunu 
güden Fransız murabbaı heyetinin 
öğleden sonra yapılacak umumi içti 
mada bazı tekliflerde bulunacağı ve 
ha teldiAerin tetkik edilmek üzre 
baımurabbaolardan mürekkep umu
mi komisyona havalesini iıteyeceği
ni bildirecek bir vaziyette oldağunu 
beyan etmektedir. 

karr "Tat sırası ile aıağıya yazılmıt· tütün piyasası nazan dikkate alına· ıs - Tütün ihracatındaki. ve 
hr: rak tayio edecek nonnal ıeraiıle tıımdaki Kredi, ihtiyacı düıünül 

- Bir numanılı komisyonun mukar- yapmalıdır. tütün ticaretimizin ihracat ' 
reratu 8 - Banblara, tütün mütı.alııil· le talmyeti zaruridir. 

Dl1ıılı:B dersfie bulunanlar. 
ı - Tütün zeriyatının mıntakavi !erine ikraz edilınit olaıı mebaliğin Maddelerin müzakere ve kalıul 

ve mevzii olmak üzere iki tekilde ıeraiti hazıra itiı..,iyle mümkün ol- den sonra iktisat Vekili Beyf 
Türk Aero Kulüp 'te dünden iti

baren nazari derolere batlamruı, Ha
nımlarm da bulunduğu ilk ders, mü
tebat1u ıivil tayyareci Nuri B. ta· 
rafmdan verilmiştir. Bundan sonra 
haftada üç gün muntazaman havai 
seyrüsefer, topoğrafiya, tayyare in
!Utİ, nazari nmcli motör, fotoğraf
çılık, havai rasadat ve Aero Dinamik 
dersleri verilecektir. HaYaİ ıeyrüse
fer gibi dersltt, Franaız n ltalyan 
naldiyab havaiye ıirketlcrinin tay. 
yarelerile uçularak tayyare içinde 
cösterilecektir. Ders proğramı Er
kini barf>iye'ye gönderilmiı ve bazı 
deralw, eski tayyare motörü, tayya
re iskeleti gibi tayyare malzemesi ü
zerinde verileceğinden bu gibi eski 
tayyare nıalzeme•İnİn Kulübe veril· 
mesi rica edilmİftİr. 

tahdide tabi tutulma11. duğu kadar tahsilinin tecili faydalı- tarafından kısa ve güzel bir ka 
2 - Tütün zerine ıniiaaade edile 1 dır. nutku irat edilmiıtir . 

cek mahallerdeki nehirlerin ve çay- _2 - Tütünlerimizi satmak ve o- iktisat Vekili, nutkunda memle 
lamı yataldarmda ve saladıldnn ta· na yeni yeni malıreçler bulmek üz... timizdeki tütün ticaret ve ziraatı 
balarda ve kıım su iatilaıma ma- re daha fazla pyretler sarfı lazım. tümul ve kıymetini ve tütün ' 
ruz kalan ve su duran yerlerde batak dU". nnın de•ılete nridat temini no 
lık ve kara ıulak maballerde tütün tından olan ehemmiyetini bir 
ekimi menedilıniJtir. Yalnı:z Baf. lO - Tütün ticaretiyle ittiııal et- kaydettikten sonra hu mühim Umumi içtima baılamadan eTVel 

M. Tardieu İngiliz, Leh, Romen, 
Çekoılovak ve YugoslayYa mümes
sillerini bu tekliften haberdar ede
cektir. 

_ mek üzere memleketimize gelmiı ve · • h ,_L'li d ,_, 
ramn çorak nıaballerinde matka tü- gelecek olanlara her türlü kolaylık- tenUti azıra utUU n e hü .. ü 
tünü zer'ine müsaade edilecektir. 1 bir claba tetkik edilirken alaka 

ann azami derecede gösterilmesi İ· ıol' L: · fiki' k ti Y ulranda zikroluna,. yerleri hudut- cap eder. nn s a.myeti ~ ve a°"" 
lan ziraat müdür ve memurlan ol- den istifade edilme<i tabii ve 
nuyan yerle:·de ziraat ye ticaret o- 11 - Matbuatmıı:zda hazan teta- bulunduğunu ve umumi me Alqam üzeri neşredilecek bu ve

sika Fransız nazırlar mecliıinin mil
li mudafaa yüksek meclisi, tahdidi 
teallhat kııınferaımna ait hazırlık
larla ıneıgul busnsi encümen ve Ma
reşal Petain va Ceneral Vaygand'm 
ittirakile aylardan beri tarfettiği me
aainin bir semereıini tqkil etmek
tedir. 

daları ve bunlanıı bulunmadığı yer- düf edilen tütünlerimiz ve tütün ti- taalluk eden meseleleri müzakere 
!erde belediye meclialeri ye İnhilllll' c:aret.imiz hakkında :zararla tesirler mek üzere huıusi itlerini ve r 
idareleri ve tütün ziraat hudutları biad edecek ve yalnq zan ve ı.,.. larmı terkedip gelen zevatın bu 
tayin edilecek, Köylerin ihtiyar mec naatlar uyandıracak M§rİyatta ha· reketlerinin detalet eylediği bü 
!islerinde intihap edilecek bir azadan lunmema•ı lüzumludur. alika ve feragatin tütüncülüğüm · 
mürekkep komiıyonlar tarafından l2 - Tütün İfleyen ve daimi ol- zün bugün geçirmekte oldubı 
tayin edilmelidir. Bu esaalann tat- mayan amelenin çalqma yerlerine ram bertaraf etmek icin milletin 
bikini temin için tütün >:er'iyatmda gidip gelmelerinde tatbik edilen ida- bükümetin aarfeylediği gayrPtlP 
rübsatname usulü kabul edilmelidir. i:'w:..."ı!~ir~ uıu) "" tedbirleri hafif. en iyi misalini ve teminabru leş 

Yakında, zehirli cazlara ka111 ta
baffüz maskelerinin kullanılırum 
baldmıda da konferanslar verilecrk
tir. Bu münasebetle beyanatta bulu
nan Aero Kulüp umumi Kitibi Hay. 
rüımas B. demiıtir iri: 

Bu proje beynelmilel emniyet Ye 

aelameti temin edecek fili tedbirler 
almma11 §al'tile Fransanm tesliba
tmı tenlrise ait aarib ve kat'i teklif
leri havi olacakt .... Bu proje ıs tem
muz ı93ı tarihli Fransız muhtıra11-
nı müsbet ve muayyen formüller 
halinde ifade edecektir. 

3 - Kaçakçılık kongreyi idari "" eyled"lğini ilBn eylemit murahb 
iktisadi cephelerden alakadar ed... ı3 - Tii~car Ye zürra yedindeki lara ve mutahasıuslara l " 
bilir. Bu cümleden olmak üzere en iıtimale gayrı salılı bulunaıa tütiin. hayırb seyahatler temenni 
ucuz fiyatlarla satılaı: aiğam ve tü- ler yalalmalulır. tir. 

- "Vatanm semalannda elde et
tiğimiz yükıek bava sanatını mem
leket gençliğine aıılamak, dolayiıile 
memelekete hizmet etmek gayesile 
bir havacdık bürosü tesis ettik. Se
nelerce uçup kocayan eski kartallar 
timdi kuluçkadadu-lar. Çivçivlerimİ· 
zi çıkanp kanatlandığını ve uçmiya 
bqlaclıjını ıördüğümüz pn en me
sut adamlar olacağız. Bugünden iti
baren nazari denlere baflaıuruttır. 
ilkbaharda, tayyarelerimizi temin e
dersek uçuılara baılıyacağız. Bu te
neki tayyare bayramına, Kulübümü
zün yeliJtirdiği genç pilotl,.rdan 
mürekkep sivil bir bava filosile it
tinık etmek azmindeyiz." 

Trenlerde bayram 

tarifesi 

Bayram münaaebetile Devlet De
miryollannda tenzilatlı tarife tatbi
ka batlanmıı ve dün Ankaradan ve 
diier yerlerden bayram tatilini teh
rimizde geçirmek Ü.Zere bir çok kim
seler "" buı memurlar ırdmittir. 

Maarif mÜılefMI Salih Zeki ve 
Ziraat Bankası umum müdürü, Şük
rii B. ler de, bu meyanda bayram 
tatilini geçirmelı: üzere dünkü tren
le sehrimize mnnsaliit etmişlerdir. 

Sir John Simon c,nevre'ge 
gitti 

LONDRA, S. A. A. - Hariciye 
nazın Sir oJhn Simon, <:ene.reye 
ıritmiıtir. 

Bügük devletlerin tealihatı 
P ARiS , S. A. A. - Je Sais Tout 

mecmua11 biyük devletlerin tesliba
ll hakkında nqrettiği fevkalade nıu 
basında ı9J8 senesinden beri Fran
aa'mn tesli!Wnu yüzde ıs, lngilte
renin yüzde bir niıbetiııde azalttık. 
larmı, Ameri,kanın yüzde iki ve 1-
talyanm yüzde on bet nisbetiııde ço
ğalttıldarmı yazmıftrı. 

Je Sa.is Tout'deki ayni tetkik me
kalesine göre siliblarndan tecerrüt 
ettiğini iddia eden Almanyanın bu
gün F ranaa kadar askeri bulunma11 
llımı geldiğini, çünkü ı9t8 sene. 
ıinden beri Fransadan ıo milyar da
ha fazla sarfetmiı olduğunu kaydet
mektedir. 

tünlerin daha ziyade ucuzlatılmat1na 
Ye tütün paketlerinin içerisine ko
nan ciğara kağıtlannm çoğaltılma
tına kıt'alann mgenişlik itibariyle 
büyütiilmesine çalııılına.aı munfık· 
trı. 

4 - Renkli kopya kağtlan mem
lekete zımbab olarak girmelidir. 

S - Tütünlerin taifqten Yika
yesi için münasip tedbirlerin alın
ması ve ait olcluiu mmtakalann 
mahsulü olduğuna dair vesika yeri). 
mesi faydalıdır. 

iki numarab komiı:ronun mukar
rerab: 

ı - H•lihezırda mevzii tiplerin 
kemakin ipkau yalm:z bunların ee
naaı maballiyeye muvafık surette is
tİfasL 

2 - Mevzii tip ve ciııalerin cihan 
piyasaıına ve tüccarın rağbetine gö
re ulalı ve tiplere lüzum hiuedildi
ği takdirde uzun tetkikat yapılacak, 
tütüncülükle mqğul olacak i.ı-in 
bu hususta iıtigal etmesi. 

3 - Tütünlerin kıımı azamı mem 
leketlerimlıde i~lcnmeye baılan=t
sa da hariçte ifletilmekte olan mik
tann dahi memleketimizde itletil-

CENEVRE, 5. A. A. - Hariciye mesini temine, alıcı ve itleyicilere, 
nazın M. Grandi tahdidi teslihat 1 zmirde olduğu gibi diğer maballer 
konferans reisi M. Heııderson ile U· de de depolar inşası vesaire için her 
:zun uzadıya göriqmüıtür. türlü teaJ'hat jıaeıi ,,., bunların 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 lngil.İ% miıtemlekit nazın M. Tho memlekette iıletilınesini temini. 
yekdiieriyle anlapntf Ye tevziat bir maı Amer;k,a•·~ ı.:.,ı,,.., t~l,izle Def· Üç numaralı komiıyonun mukar· 
elden yapılınıftır. Bu tufttle de bir •ettiği bir beyenME ede bıbclicli tes- reratı: 
·-·ı. ....;ne iki• -·ı.. .nyd'--'- ı - Tu"tu"nl-'-:zin piyasalarm ........- ı-· ~ •. onuca libat konferau•u ..... cwan sulhu için -~ 
kabil olmuıtur. takip ettiği g.,.eleri tebarüz ettir- ihtiyaç Ye taleplerine uygun olarak 

Yalnız Fatih merkez ıubesine mitt!r. bidayetten itibaren lıuırlanmıuı i-
merbut olan Himayei etfal Aksaray C çin tütün mustalıaillerinin bırta in-
nabiye tubeııi bu tdde razı olma- .ıt'I. Bl'ün ing' İn •nMJre' ge tihahmıla, fidan isinde, aübrede, cle-
mq, bu bayır tetekkülü de kendi ltal'eketi met temizliğinde nazarı dikkate .ı.. 
muhitinde ayrrca elli çocuia y..-dun BERLIN, 5. A. A. - M. Brii- malda miikellof nlduklan cibetleria 
etmiıtir. Bu mıktarda ilave edilince ninır ile Fon Bülov'un yann Cenev. ta!ihiyettar "" mutah!.•1111 bir he-
hinıayei etfalin Fatih tubeai bu se- reye ıidecelderi oöylenmeldedir. yet tarafından tespiti " açq lisanla 
ne 140 çocuiu - tabiri malııusuyla yuılmıt resmi ri18lelerle temini. 
- tepeden tJmaia lfİydİnnif olmak. a - Temizlik işinde bilhassa zür. 
tadır. Al nın raın tütünü toplarken • ,........... 

Fatih kazası ıribi fukarası çok .,.. manya yan dipleri toplamayıp :;ıere..,...... 
muhtacı himaye yavrulan pek (azla s J hl ması "" el el toplamasL 

• bir muhitte cidden bü:rük bir bUn- i a arı b - Tütünlerin denk halinde Ya· 
ı met ambsülü olarak yapılan bu in,.. zmda ise yaramıyan yqi1 ye buta-
1 ani yoırdımı takdir etnıan•k im- lrkh yaprakların imha etmek üzwe 
kanıızdır. Gerek Himayei etfalin Fa- Almanya Versailles a,.,ı.ıaumaSL 
tih tubeti heyeti idaresini, gerek h d • • c - Puta! ve demet teklinde i-
geceli cündüzlü çalı..,.ak, 350 çaaa- mua e esını mal edilen tütünlerde zürrain bn ıri· 
ğa elbUe, ayakkabı:, kasket, yetiştir. bi tütünlerin iyilerini yani mahsul 
meie muvaffak olan Topkapı fıka- ihlal ediyormuş! kısımlarını el el "" renk renk ol-
rapeneri müessia Ye wkinmı tebrik PARlS, S. A. A. - Meb'uııan mak üzere ayn demet yapmau Ye o 
ederiz. mecliıinin harbiye bütçesi mazbata suretle avrı yıkamatı. 

Bu günün çoculdan yarınm bü- muharriri M. Bouilloux Lafont, Le d - Görmez kısımlan da ayn o-
yükleridir nazari}'fli ile çalışan bu Temps gazetesine vaki olan beya- larak yığı)ma11 Ye imaliye neticesi 
mün_,.; müteeuir eden bir nok- natmdıı, Almanyanın kendi askeri yeıit yanık, çürük, baıtaHdı iJmı. 
ta vardr iri bu ciheti de kaydebne- teşkilatına ait olarak Versaillea mua- kiyelik tütünlerin ihrak edilmek Ü· 
den ıreçemiyeceğiz: hadesini nasıl ihlal etmekte olduju. >:ere ayrılması , 
Topkapı fıbra peryeri yardnn .,_ nu tetlolı; eylemektedir. 2 - inhisar idaresi tarafından tü-

clerken çocukların izzeti nefıini ko- Müınailcyb ihlal keyfiyetinin bil- tün emanet ambarlan illfllsı baldmı
rumayı kendisi için bir 'l'Uife addet batsa gizli malzeme ve mühimmet dairi kanuni hükümlerin tam olarak 
mek:tedir. Fakat bazı erkelı: ve lıadm imalinde maalıedelere muğayir ha- tatbikinin temini. iyi tütün yetitti
lar çocuklarını alet ederek müeue- reket edilmdde yapılmakta olduğu- ren Samsun mıntakasında tütünlerin 
senin yardımlııruıa ga:ı:etelerle tqek au söylemİftir. hangi tasnif ve ambalaj ile satqa çı• 
kür ettiği M)'ll' oahiplerinin kapıla- Almanyanrn 19ı3 bütçesinin te.., kanlması en muvafık olacağınm sa
rma gitmekte ve müeaaese tarafın. lihata ait kısmı 67 milyon mark'a lihiyettar bir heyet tarafından tet
dan gönderildilderini söyliyerek J'lll' balii olmakta ve bu mıktann 3,1'1 kik ve tespiti. 
don istemektedirler. Onüne ııeçiJ. ordulann idaresine sarfedilmekte ;. 3 - inhisar iılaresiniıı iyi harman 
meıi imk.ansı:z olan bu bir nevi do- eli. cd... yetittirmesi ve bunlardan dahi 
landıncılık müesoeseyi müteeuir et- Ayni krediler 1930 ıeneıinde 78,9 hariçte istifade olunmalL 
mektedir. Cünkü müessese biç bir milyon mark'a yükıelmit bulunmak- 4 - Nakliye, tahmil ve tahliye v ... 
bayır sahibine biç bir lı:imıoe gön- ta ve bundan'da 21,3ü' - yani mit- sair masraflann vaziyeti hl.ZD'llya 
denııemelrtedir. ralyözleri e•lriıinin yaramdan az, göre yeniden tetkiki. 

Çinliler anudane mu
kavemet ediyorlar 

Japonya hükumeti nezdinde yeni 
bir teşebbüsten bahsediliyor 
ŞANGHA Y, S (A.A.) - Şehir halla bu sabah - puslu 

toplarla Çapey i.tikametinde yapılan bombardıman gürül 
tüaile uyaDm!flır. 

Bombardımanın tiddetine rağmen Çinliler saat 16,45 te 
bili iataıyon civannda mukavemet göatermekte ve Japonları 
hücumlarını püskürtmekte idiler. 

Japonlar Şangbay. Woo. Soung demiryolundan daha ş' 
le ilerlemeğe muvaffak olmu,lardır. Saat 6 da Woo. Soung' 
ıükün hüküm ıürmekte idi. 

LONDRA, S (A.A.) - Reami mahafilde beyan edildiğin 
göre İngiliz, Amerika, Fransa ve İtalya hükUmetleri dört bü " 
devletin tekliflerine Japonya tarafından dün verilen cevap üzeri 
ne yapılacak yeni tefebbüı baklanda müzakerede bulunmakta· 
dırlar. 

• Cenevre konferansının 
vekilleri 

re ıs 

GENE VE. 5. (Huaaai) - Tahdidi teslibat konferan11 ikinci reiılild 
Fransa 54, ltal:ra 54, lngiltere 63, Amerika S2, Almanya SO, ltveç 48, Ja 
ponya 47, ispanya 43, Arjantin 39, Belçika 36, Ruoya 36, Çekoalovakya 35 
Polonya 33, AYUtturya 32, reyle seçildi. 

Türkiye r1 rey •lmıfb intibaha 56 l\tillet iıtirak eylemiştir. 

Hariciye vekilimizin Iran rica
line gönderdiği telgraflar 

BAKU. 6. A. A. - Hariciye Vekili Temi< Rüttü Beyfendi, Pehlevi 
Iran Saray Nazın Tnnurlaf Ye Hariciye Na%11'1 Fürugi Han Hazretıen
ıu telııraflan cöndermittir: 

Iran Suay Num Fabametlü Abdülhüoeyin Tunurtat lh. 
Her tarafında ba!ıknnnda biraderane doıatluk asari gösterilen lranı ter 

kederken ub fahir--elerine en derin minnettarl!k ve samimiyet hisle
rimi arzetmeyi en ıriizel bir Yllzİfe bilirim. Hııkknnı:zda ibra>: lütfunda bu· 
lunduldan Ye hatırası daima minaettar kalplerimize mabkük kalacak olaa 
hüsnii kabulden dolayı derin hiinnet ve tefekkiirümüu Şebintalı Hazret• 
!eri nezdinde - olduğuıııız takdirde Zatı Fabimaneleriae müle!ek· 
kir kalmm. NllZD' Hazretleri "" A%İz dostum. Tabrauılan ayrılırken mem
leketlerimiz arumdaki münuebab mütekabilen lran n Türkiyeaia lebüoa 
olarak daha ziyade inkiıaf edecetine samimi lıir kanaat getirdim. 

Dr. TEVFiK ROşro 

lran Hariciye Nazın Faı..metlil Mehmet Ali Han Fürugi HL 

lranın miaafirperyer topraimı terkettiiim esnada lıüyük do.t ve ......... 
memleketin sidıel b.ükilmet merkezinde ikametim _.ında eezher oıq.. 
ğum samimi Ye U1111tu1- kabulden clolayi ati feb' w=.!•iae clwia ..... 
nettarhk hislerimi imar etmekle ,,.m.!eriıı en cüzelini J'llPIJ'- lru 
bükümeti nezdinde en barantli ted<kirlwlmi.. '--a oldaiıauıa talı:· 
dinle Zab F•bimanelerine miıuıettar oluram. 

Nazır Hazretleri Ye Aziz dost- ...&ebderimmn meoılaatleri lçia 
Tebranda elde edilen midpet neticelerde.. fevbliıcla bahtiyar oldut
arzeder ve lnnılaki ikametimden daima eüzal Ye canlı bir babra ~ 
tnna itimat buyurulmıuım Alı Falıimanal..u..ı rica .,.lerim.. 

Topkapı fıkara 9'!1'Ver müessese- toplan ı2 defa noksan Ye İnsan S - Tütünlerin lcalitesinin bozul. 
si pazar günü de kendi namına 250 mevcudu 8 defa eksilmiş bir ordu matı ve kıymetlerinin eluilmetMSi 
çocuk giydirecektir. Bu çocuklardan için - 7 defa daha fazla olarak or- için itina ile ve ıür'atle nakilleri Ye J 
yüzü civar mektepler tarafından dunun idaresine ıarlolunmakta idi. tütünün naklinde tahmil Ye tahliye- , 
müesseseye gönden1miştir. Bayram M. Bouilloux Lafont, Almanya'. !erinde tütünün nefaset ve kıymetini 
günü çocuk giydirmek İçin teberru- 1 nm; lsviçre,; Felemenk ve lıveç ıri· ihlal etmiyecek ıcrait dahilinde vaz, 
da bulunmut olan bayır sabipl.,rini bi yakın komşu memleketlerde, de- iıtif ve muhafaza edilmeleri. 
müessese giydirdikleri çocukların polar ve harp malzemesi inşa eden 6 - Tütünde tiıı'orta primlerinin 

Dr. TEVFiK RO.Şro 

Japonlar bir istihkam 
daha aldılar 

sevincini ırönneğe c!Pvet etmekte- imalathane ,ubeleri ibdaı eylemiı diğer memleketlerd•ki ni•b~tleri na- ŞANGHA Y, 5 (A.A.) - Japon Ajanıı bildiriyorı Japoa 
dir. olduğunu beyan etmiştir. , zan dikkate alınarak yeniden tet- kuvvetleri Voo-Sung iıtihkimlannı iııal etmiılerdir. 

-- aa 



esk alacaklarını bağışlıyor •. 
'konomi 

Bir kooperatifçilik 
mektebi açılacak 

Romanya ve Bulgaristandaki 
mekteplerin 

programları tetkik ediliyor 
r~ tirketler komioeri Remzi Sa- lık imtiyazım aldığı ve bu ti~
-..y ve kooperatifçilikle mqgul ketin memleketimizde de a~ı 
. ıevat bir kooperatifçilik mek- •ekilde faaliyette bulunmak .. ıs· 
"Çlnağa karar vennİflerdir. Bu Y 1 

d 
.betle Romanya n Bulgaris- tediğinden mühim i inat nıues 
~ kooperatifçilik mektepleri- seselerimizle temas arzusunu 
Programlan ııetirtilmittir. gösterdiğini bildirmittir. ~fıs 
a.hkemeye verilen keyfiyeti ilanat müesseselerıne 

şirketler bildirecektir. • 

t;_-n1arda halktan oermaye Oda'nın senelik 
rak teı•kkül eden bir takn11 kongresi 
"<İn faaliyetlerini kanuna ve 

.....,,,, __ elerine uydunnadıkları gö Gelecek hafta içinde ticaret 
edir. Ticaret Müdüriyeti bu odasında senelik kongre topla: 

. . erden timdiye kadar 8-10 ta· nacaktır. Kongrenin ruznamesı 
,ili -ııkemeye vennittir. Vazi. 
do.bu tekilde olan dört tirket hak- hazırlanmaktadır· 

da tahkikata yeniden batlan· Italya tütün alacak 
• Halkm aermayeıile tqekkül 
bu irketl • Italya Tütün rejisi namına m~'!'-

1 erın halkın menfaat- "ha ıçın 
e llygun hareket etmeleri mu- leketimizden tütün mu yaası .. 

k temin edilecektir. ıehrimize bir heyet gelmit ve eki!T~; 
tün lnhisan umum müdür V 1 

Portakal fiatlan Hüınü B. le görüımüştür. ~eyet, 
•-• bumônlerde Samıun'a gidecektır. 

i .""Ya ve bilha11a Dörtyol ha- •-
~ ıneaıJe.ketimizin portakal de- Ingilterede tarife 
. "". Buralardan harice her &ene 

miktarda portakal ııönderi- rej İmi 
&atılır. Ancak bu - Dörtyol LONDRA, 6. A. A. - Dün A· 
•ul;;, Ruslann taallülü yüzün. vun Kamaruında beyanatta balu· 

.,henüz satılamamııtır. Bu sebep- nan M. Chunberlain yüzde 10 re&; 
'"ti~ hayli dütmiiftür. Son ıün• tab• tutuJınıyacalı: olan eff&Y1 

an ı · il bu me ı nI arasında p 18 gmının teaır e r&· tesmiye edet"ken bu arbuıln d "-• ve 
~mleketİn diğer taraflarına t"t- eket' kahve un Up 

. l!llliktarda portakal oevkedilmit- Mu un,I( ı :Wdafaa ve sanayü ipti-
" .. d rtakal c· enna, bi. 'thalit ve 

Vila·yette 

Gizli 
Emlak 
Defterdarlık Müddei

umumiliğe 
müracaat edecek 
İstanbul Defterdarlığına 

bir buçuk milyon liralık bir giz 
li enılik ihbarı yapılmıtlır. Def 
terdarhk, bu eınliki sahtekar
lıkla zinımetine geçiren bazı eş 
has hakkında Müddeiumumili
ğe -eüracaat ederek bunlara te 
rettüp edecek cezanın tecile ta 
bi olup olmadığını aormuftur. 

Belediyede 

Haydarpaşa 
Geçidi 

Köprünün bu sene 
inşasına başlanıyor 
Haydarpapda tren geçit yerinde 

bir asma köprü yapmak üzere tah· 
si&at konulacağı yazılmıttı. Devlet 
demir yolları bu İnşaat için yüz bin 
lira, belediyede elli bin lira koya· 
caktır. Köprü inıaatının bu ıene 
mühim bir kısmı, ııelecek oenede 
mütebakiıi ikmal edilecektir. 

Gazi köprüsü 
. Gazi k?prüıünün intası için bele

dıyeye bır Alman grupunun müra· 
caat eylediği ve bu grupun inf&llla 
mukabil para yerine Almanyada ge
çebilen tütün ve saire gibi mal ala
cağı yazılmııtı. Bu huıuota belediye 
reiı muavini Himit Bey tu izaha· 
tı vermittir:a 

" - Henüz resmen müracaat et
mit bir grup yoktur. Eaaoen ihale 
d~ ilan edilmit değildir. ilan edil
dikten oonra ittiyenler müracaat e
debilir. 

Dahiliye Vekaletinden henüz bir 
cevap almadık. Ahr almaz miiuaka
aay.1 ilin edeceğiz . ., 

Hastanelerde ihtiyat 
yatak bulunacak 

. Şehrin muhtelif ıemtlerinde ani 
~ır cerh vakaaı ve Yahut kaza oldu
gu zaman mecruhlar derhal vaka 
n:!~"!llne en. yakın hastahaneye gö
turülurler. Şundiye kadar bazı ha•· 
~~~lere bu tekilde müracaat e
dildıgı zaman yatak olmadığı söyle
nerek yaralı kabul edilmemekte ve 
zabıta müşkil mevkide kalmakta,.dı. 

Ekseriya yara11 ağır olan mec
~~lann ::>radan diğer hastaneye nak 
lı i-cabedıyor, bu :viizden derhal ya· 
P~ma11 lazım gelen tedavi de ıeçİ· 
kiyor . 

d Yuz en po Eiatlan bir daiyeye ait ve ııayri ta ı nlı ah 
..,. artmıthr. An·-•· mahıul ae- d • kanu aı·ın · , ...,. • zirai maddelere . aır aiardan hah d f 
;:eye nazaran yüzde elli fazla kaını daireaine ııren etY bahi ka- Şark fimen i erJerinİD 

Poliı müdüriyeti bunu nazarı ılik 
kate alarak bu huıuıta belediye ile 
temas etmiı ve icepeden teıebbü1at
~ ~l~ut~ur. Zabıtanm bu tqel>
buau neticeaınde bundan oonra bi
lumum haıtanelerde bu gibi yara
lıların derhal tedavi altına alnıabil
melerinin temini İçin ayrıca ihtiyat 
yatak bulundurulm .. 1 lauwlaıtml• 
mıştır. 

lldan fiatlann claha çok art- ed k bunların mevzuu 1 
1 llıünıkün ıörülmanektedır· . • ere "d .... eri hitam bulmak- vaziyeti . 
G 

nunların mu cıeu ba ka •ti 

1'. 
ayrıf aal odalar mer'i olacaklannı ve ' 

1 
• Şark imendiferleri yeni bir ıirket 

:::" .. da ııetirilınediği taktirde bıılm 
1 

,...,ar YllCU d·ı .. · olarak vücut uıtur. 
Cllret mu"'du·n'yet' t k . •mJerin tatbik e ı ece111nı d,h. . ı mın a a yenı re•• Bir müddet evvel Pariıten f"b· 
ilındeki gayri faal borsa söylemiftir. . h'"k" tın' Ot rimize ııelmit olan murahhaslar 

~ili h kk M Chamberlaın, u ume · ıl ar a ında tetkikat tava· konferansına bü:rük bir ehem- Ankaraya ıiderek Nafia Vekaleti i-
'dllıııktadır. Bunların içinde 'ğ' unperatorluk le temas etmiıler ve Şark ıimendi- Yeni mezarlar miyet atfetti ı ve ki . • .. f 1 • • b. • · • '--1 
•tı masrafını kapatamı- memleketleri arasında tı~ mu- er enrun ızıın arazımızde ..... an 

"eh. b. • .. • d -··ebatı a_;. bir tarzda yüluel_ t- kıamı için yeni bir tirketin teıkili 
L ıç ır lf gonnıyen o a- ~ ·-·-. k k hakkındaki csasatı teıbit etmitlerdir. 

Belediyenin idi tabıiıatı ol
madığnıdan bu ıene asrt:mezar 
!ıklar yaptıramıyacaktır. Bu se 
ne iki büyük meızarlığm duvarı: 
yapılacaktır. 

"'llı>at 1 kt mek ~ -•·aadı kat'iıile mez ur on-1 aca ır. nıaa d 1 Bu e-t dahilinde Şark timendifer-
feranoa ittirak eylemek karann a o . ao-onlarda ı'Jan cılık leri için 8,000,000 Türk lira11 yani 

-,. <S duğunu söylemiıtir. 18 milyon lıviçre frangı ıermayeli 
ı r' ili. Muınaı' ·ıeyh, müstakil iıtişan ko· b' . . •Yeste ticaret mümess ı· . baz ır anonım tirket teıkil eclilıniıtir. 
ııden Ticaret odasına gelen misyonun, tetkikini müteakip .. ı Şirketin nizamnameai taıdiki atiye Mutemedin hesaplan 
"' e•ya u"zerine yüzde 10 munzam ru· ikt' ~: Şark · dif ı · '"e. ktupta bı'r İtalyan ano- ' . • ıran ~~t ve tunen er erı sumvazmı tavsiye edebileceğını ve ne tebliğ edilmittir. Bu hattın Bal- lhtilia yapmakla maznun 

Belediye mutemedi Nail Bey 
h~kkındaki tahkikata devam ~ 
dılmektedir. Şimdiye kadar 
8500. lira açık tesbit edihnittir. 
~ze~e tık ve yeni elbiıeler ııi 
yınmıt olan Nail Bey evv•lki 
gün tevkifhaneden belediyeye 
getirilerek tekrar iıticvap edil
mittir. 

~trketinin İtalyada devlet bu rüsumun baz.inenin emrile tal· kan bük\ımetlerinde ve diğer hiikiı-
!!ııdifer vagonlarında ilii.ncı- bik edileceğini ilave eylemiştir. metlerde kalan kıınnlan için de ay-

r~~~;;;;;;;;;~;;~~~~~;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ml!!!!!!!l!!!!!l I rı, ayrı tirketler teıkil edilmiıtir. 

~nkarada meydana 
~ıkarılan sahtekarlık 
Sahte ita emrini tanzim edenler 

nasıl yakayı ele verdiler? 

HaNm, l•ut .,,, Celal Efendiler 

-~•ada aalıte iyta emri tanzim ta iken Celal Bey kenditine "Şu iı:
d Maliye Vekaleti v9211eaİnİ ta emrini al, ben tana yol göt~er!· 

1 
":'nak İttiyen uç ki,i tevkif e- rim. Şu parayı vezneden ~"'.er' dı
tıi Yazıruttık. Hadiıe hakkın- yor. Halim Efendi iyta emrını v~z
lafıilat verilmektedir: neye ıötüriiyor. Fakat !'e~nedar .11· 
~ 'ene veznei umumiye, biri- ten ıüphe edip iyta emrın~ . ~etJ?ke 
l••tı:at ederek elindeki 249 li- bqloyrnca Hali"! Efendı ı!ı bıraz 
~ta · · d' ötede kendini bd<lıyen Celal Beye 

'ita emnnın te ıyeoini iıte- anlatıyor ve derhal oradan. kaçıyor: 
1 veznedarın imzalardan bi H ı Ef d . !ar,. Ve ertesi gün de a ım en ı 

1 !uphe etınesi üzerine bu lttanL·-l'a kaçıyor. 
"<ıt kaçm.flı. O zamandan· "" 

•v•.ın eden tahkikat bu iti ya· Hallin Efendi htanbulda A~ım 
111 kimler olduğunu meydana Efendi iıminde bir tanıdığına mıaa-
1 Bunlardan biri Maarif Ve- fir gidiyor. Ve orada başından. g~
illı~hasebe memurlarından iz. çen bu iti anlatıyor. Aımı ~fendını~ 
1
,'.'?' Dahiliye Vekaleti tiıbii· refikaıı evvelce izzet Beyın harcını 

1 "'Yk kalemi memurlarından imit. Bu iıleri biliyormut .Bu "!e· t:" İİçiincuıü d bir ;, sahibi seleyi dinleyince o da izzet Beyın 
.il Halim Ef. isminde biridir. böyle itler yaptığını bildiğini an· 
~~ınumide iyta emrini bırak.ıp !atıyor. 
·"" bu Halim Efendidir, Bir taraftan Ankarada tahkikat 
~- Ef. i, bulmak üzere Anka· devun ediyor ve Zihni Efendi iı-

Sirkeci-Haydarpaşa 
feribotu 

laveç ıunıpu, Sirkeci • Haydar
pafa ,.....ında feribot teaiaatı için 
plan bazırlıyarak Nafia Vekaletine 
göndemıiıtir. 

fendi: 
_Bana Maliye Vekaletinde me-

mur Abdürrabman Efendi İsminde 
biri bir ita emrini getirdi ve" Şu. 
nu tahıil et" dedi idi, ben kabul et
memittim, fakat o iyta emri Üç yüz 
liradan fazla idi demit, Bunun Üze
rine Abdürrabman Efendi isticvap 
edilmit, o da iyta emrini izzet Bey
den ,.tdığını söylemiş. Bunun üze
rine izzet Beyle Abdürrahman E
fendi mahkemeye verilmi§tir. Fakat 
mesele ıabit olmayınca her ilcisi de 
berad etmiştir. 

Belediyenin eski 
alacakları 

.Blediyenin tanzifat, tenvirat ve 
aaır~ ıribi v«gilerden senelerdenberi 
tabaıl edemediği bir çok alacağı var 
dır. Bu vergi sahiplerinden bir kq. 
tnı. vefat etmiş, bir kıınunın aclrea. 
len ~u~dur. Belediye Yaridat fU· 
~en vergıleri tahsil • etmek üzere 
bır çok takibat yapmıfsa da timdi. 
ye kadar pek az para tophyabilmi<
tir. ' 

Bu itibar ile hem tabıil edileme. 
yen bu vergilerle uğratmamak, hem 
de defterlerin teıevvütüne meydan 
ve~emek üzere beş sene evveline 
gelinceye kadar tahsil edilemiyen be 
lediye alacaklannrn affı için 'ehir 
meclisinde kuvvetli bir cereyan var
dır. 

Belediye riyaıeti de bu huauıta 
bir karar verilmek üzere meclise mü
racaat etmiıtir. 

Geçenlerde bir palto ıirkati yü. 
zünden ıebrimizde bulunan bu Ha
lim Efendi derde•! ediliyor. Halim 
Efendi paltonun Ulviye namı diğeri 
Feriha Hanımın nezdinde olduğunu 
ıöyliyor. Bu Ulviye Hanım yukarıda 
ismi geçen ve evvelce izzet Beyin 
refikuı veya metreıi olduğunu söy
liyen ve şimdi Aıım Beyin yanında Çamlıca suları 
Olan Olviye Hanımdır. Ulviye Ha- Ça 

al mlıca ıularının bir araya lop-
nmun evi aranılınca P to bulunu- !anarak demir borularla Oıküdara 
yor. Bundan muğber olan Ulviye indirilmesine belediyece te,ebbüı e
Hanım da "Maliye V ekiletine İyta dilmiıti. Şimd:ye kadar ıu menbala. 
emrini bırakıp kaçan itle budur." nndan çofu birlettirilmit, Bağı.,.. 
diye babet- veriyor. Bunun üzerine batı civarına bir hazine yapılmq ..,. 
Adliye tahkikata ıiritiyor. Müddei- ıular bu hazineye akıtılmıtlır. Fa. 
umumi muavini Hüseyin Bey gece kat, tahsisat olmadıfından İf yüz 
sabaha kadar devam eden tahkikat üıtü kalmıştır. 
neticesinde bu muammanın bütün Hazineye toplanan sulardan halk 
düğümlerini çözüyor. Ve anlatılıyor istifade edemiyor. Belediye, bunu na 
ki imza ve mühür taklidinde çok zarı dikkate alarak Bağlarbaımdan 
ınehareti olan ve Maliye Meslek boru ile suyu Osküdara indirmek i
mektebinde okumu, ~lduğu için iy. çin tahsi•at bulmağa çalı .. caktıı-. 
ta emrinin na,ıl tanzım edildiğini 
bilen izzet Bey iyta emrinde vekil- Bayram şekerleri 
den tahakkuk mem ıruna kndaı· bü- B ki t • · · b. k 

1 • 1 ayram ya aş ıgı ıçın ır ç.o 
tün memur arın ımza arını ve hatta 1 .. , 1 • d'd ba ı k -'-. h b 

1 
·h- .. .. .... mse er şım ı en yram ı ,.,..er 

Dıvanımu ase a ın mu urunu ve 'ht' 1 t d "k ba 1 ı .. · ) "k ı ıyaç arını e ar"ı e f Rmrf ar-
ml' uradkıp kımaahza tarınb~ ~ut emmele.n tak dır. Belediye şeker ve tekeri emele. 
ıt e ere e ır ıy a emrı tan- · h'l · f k d 1 . edi b Celil B rın ı e."ız ve '" şe er en yapı ma~ 
zım yor ve unu · vasıta~ sını temin etmek üzere teftisat yaw 
·~~ ~Ür~e~e . ç.ılıııyor. fsticvaP.ta pacaktır. Sakarin kullanan ,ekercile
bınbırlerıru hıç tanımadıklannı soy- re tiddetle ceza verilecektir 
!iyen Celal ve izzet Beyler biribir- B d. T · 
!erini tanımadıkları hakkında iddia- ele ıye erkos 
lannın da yalan olduğu meydana çı t • b 1 
kınca artık cürıimlerini iytiraftan es1sa nı 8 ınca .. 
batka çare bulamıyarok hadioeyi Nafia vckileti tarafından verileıı 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Ya çifte bayram, ya hiç bayram!., 
Haydi Efendim, alan kazanıyor, alan kazanıyor •• 

1 
Ev sahibinin bir evi, kiracının bin evi •.. - Bizde bayramı mübarekle-
meğe kimler gelir? Bekçi, çöpçü, posta müvezzii ve gayrıhüm .. -
Raşit Rıza Beyin bir sözü .. - Dost başa, düşman ayağa bakar ... 

- Haydi efendim •. Alan ka ker ikram eden asri goygoycu- verdiği temsiller, o kadar bü- • 
zanıyor •• Kazanan çifte bay- lar da başka.. Hele konudan yük rağbet görüyor ki, bazı ge 
ram yr.;·.ıyor •• 30 bin lira.. kOlllfudan el öpmeğe gelen sÜ·· celer, tiyatroda tek iskemle kal 

Tayy-are piyango bayilerinden müklü böcekleri de ıöyle bir mıyor. 
birinin seyyar satıcısı böyle ba dütünecek oldunuz mu, aklı- Geçen akşam, biı1e kısmm • 
ğınyordu.Sanki bu otuzbin lira ruz zıvanadan çıktı, gitti. Çat da, etrafına toplanan ahbapla.. 
bana çıkmış gibi yüreğim bir çat kapı: rile tatlı tatlı konuıan Ratit 
kere hop etti. Kendimi piyan-· -. Kim o? Rıza Beye sordum: 
godan zengin olmuı bahtiyar- Üstü çiçekli bir kart uzatır ı - itler nasıl gidiyor üs-
lardan biri farzederek malihül- lar: tat? 
yaya daldım: - İdiniz sait, ömrünüz Yalnız kendinin olan sami-

- Şöyle havadan kazanı!- mezit olsun! mi tebessümü arasında: 
mıt 2 - 3 bin lira para ile bay Ha •. Posta müvezzii .• Bütün - Vallahi, dedi, ben ne söy 
rama giriyorum. Srz, hali dü • ıene. taban tepip mektubunuzu leyim .• Siz kendiniz pek ala 
tünün bir kere •. Hangi cebime vaktınde getirdiği için beş on görüyorsunuz .• 
ıaldırıam tümen tümen bank • kuruş bahşiş istemek hakkıdır Baktım: Gardirop, saat da • 
not çıkarıyorum. Gel garson: zavallının.. Se5 çıkarmaz, hiç ha dokuza gelmediği halde son 
Tazele tunları .. Gel şoför: Çek olmazsa bir yirmi beşlik toka çengeline kadar dolmuştu. O, 
filanca yere.. edeniniz. Beş on dakika sonra ilave etti: 

Terzinin çırağile haber: ııüldür güldür bir araba: - Böyle giderse fena değil. 
- Usta yarın bizim eve ge- - Haydi efendim çöpçü.. Maamaftlı ••• 

lip ölçüyü alsın!... Evinizin bütün çöplerini, - Evet, maamafib? .• 
- Bana iyi bir iskarpih ya· tam vaktinde gelip alan, bu fa - Diyeceğim şu ki: Seyir-

pacaksm .. Parasına )>akmıyaca kir adamı da memnun etmeği ci kalabalığı beni pek alakadar 
ğım .. anlatıldı mı? bir vicdan borcu bilirsiniz. etmez. Hatti, bilakiı aeyırcı 

Yerli mal •atan mağazala- Aradan çok geçmez, bakka- az olduğu gün daha hararetli 
ra girip çıkıyorum: im :;ırağı görünür: oynanır.. 

- İki düzine çorap, yarım - Ne o? Bir fey mi ııetir- - Neden o? 
düzine gömlek •. Kravat, fanila din oğlum.. _ Sebebi basit: Kalabalık 
ve daha ne lazımsa pazarlık fi- - Hayır efendim.. Hayra • az olduğu gün, mutlak ya haYa 
lan etmeden sardırıyorum. mınızı mübareklemeğe geldim. yağmurludur, yahut bqka u-

Sonra, evdekilere sıra geli • Haydi bir yirmi beşlik te mumi bir mani zuhur etmittir. 
yor: ona.. Tiyatroya gelenler, fU halde 

- Çocuklar, dileyin benden Derken, köşe başında kara- bir fedakarlık ihtiyar etmit sayı 
ne dilersiniz? diyorum. Onlar 1 lırlar. Bu fedakarlıg" ı ödemek 1• 

d ek · 1 b' ·k· 1 me i satan çocuk avucunda a sık erini ırer ı ışer an a k". 1 se artiste dü~er •• Her •eye raa 
1 H · · · 1 h agıt arı solmut &..... on tane • Y o 

tıyor aı·. epsının gön ünü Of b k .,.., men gelen ıeyı' rciler, bir kaba. 
d . Oh 1 k fi ayat arameli ile kartınıza çı 
ıyorum.. ge ey m k E hat mı yapmı•lardır ki onlara 

il Y ·f b ar. e .. Adı üstünde teker • 
ge .. atasın, çı te ayram.. b kar~ı isteksı'z ve n-•-ı·z bı'r 0 • 

ayramı .. Karamelasmı almasa • ...., ~· 
Ben, kendimi böyle hülya· b·ı yun vereyim?,, 

ruz ı e çocuğu bot çevirmek 
ya kaptırmıt söylenip dururken O Ra•it Rızanın muvaffak olu 

d 
ayıp! ldu olacak bir bronz • 

arka aşlardan biri seslendi : şundaki ıırlardan biri de bu ol 
- Yahu. bu ne dalgınlık böy onluğun baıına gelir ne gelir • 1 

Se ma ı ... 
le?.. ··· 

Silkinerek kendime geldim: Hasılı böylece davulcu gı-
- Olur §ey değilsin yahu .. der, zurnacı gelir, zurnacı gi

Tatlı tarafından malihülyaya der, çöpçü gelir, çöpçü gider, 
dalmıttım. Yarıda kestin.. p-osta müvezzii gelir. Müvezzi 

- Neler kuruyordun baka- gider, bakkal çırağı gelir .. Ak-
lım? şama kadar evin kapısı işler 

durur. - Neler mi kuruyordum: 
Tayyare piyangosu çıkmıt, zen En iyisi, bayramda, kapağı 
gin olmuşum. Çifte bayram ya bir tarafa atmaktır amma, mev 
pıyorum. Onun da ağzının ıu- sim kış ortası •. Bu havada Çam 
yu aktı: lıca tepesine çıkılmaz ya! .• Gi-

- Sorma, dedi, benim bu deceğiniz yer, ister i.atemez, ya 
yüzden yüreğim çok yaralıdır.. karan.lık bir sinema salonu, ya 

- Hayır ola, ne oldu? hut bır çalgılı kahve filan ola-· 
- Ne olsmı birader .. Geçen cak .• 

ay piyangodan bizim ev sahibi Doğrusunu ararsanız, bay • 
ne tamam iki yüz bin lira çık- ıam bizim gibilere ya görünme 
tı. Yani, senin anlayacağın meli .. Yahut görünecekse biraz 
yirmi bin papeli ferİf.. dünyalıkla karşımıza çıkmalı •. 

- iyi ya, işte.. Sözün kısası ya çifte bay-
- Nasıl iyi a kardet·· Kör ram, ya hiç bayram .•.• 

tali,ev sahibini göreceğine fU fa j . " " " 
kir kiracıyı görseydi ya .. Para Raşıt Rıza bu sene Şehza • 
parayı çekiyor vesselam.. debaşının en noksan tarafını la 

Dedim ki: mamladı: Kuvvetli san'atkann 

- Haksızım· 

- Neden? 
- Piyango, tam yerını bul

muş. isabet tamam .. 
- Neden canım.. Ben, ev 

sahibimden daha mı paralı-
yım ? .. 

- Paralı olduğunu bilmem 
amma ev sahibinin bir evi 
var, kiracının bin evi var der • 
ler .• 

" '/. " 

Yeni bir 
Kongre 

Vapurcu/ar, liman şirketleri 
mümessilleri toplanıyorlar 

Milli lktiıat ve Tasarruf Cemiye
ti, yakmda Ankarada milli vapurcu
lar, liman •irketleri ve tahliıiye i
dareleri murahhaslarının ittirak e
decekleri bir Deniz Ticaret Konı
resi. toplıyacaktır. Kongrede, Seyri. 
sefam, vapurcular ihtilafı, milli va
purların ecnebi limanlara ıefer yap
maları meseleleri de ııörü9ülecelıtir. 

Bağ haıtalıklan ile 
mücadele 

Sözün kısası bayram geldi, 
çattı. Bayramdan sana ne? di
yeceksiniz amma, kazın ayağı 
biç te öyle değil. Davulcu ile 
bekçi söz dinlemiyor. Daha gö 
zünü açmadan, biri sopası elin 
de, öteki davulu $ırtında kapı • 
ya asılıyorlar .. Tepsi icinde se . . 

Burnuvada ziraat vekaleti 
bağcılık enstitüaü tarafından 
bağlara arız olan baatahk Ye 

n_unus.aniı~nin birinci günü terkoı I ha,arat hakkında mühim tetki 
şı_rketi .. te11satının belediyeye devre- kat yapmaktadır. 
dıleceııni ?'azmıştı~. Belediye, ter. Bağcılık mütebaasısı bağ 
koı su tesısatınn fılen vaziyet et- h tal ki k ) k 
tikten sonr Halkal K k as ı arma artı yapı aca 

a ı ve ır çefme .. d 1 h kkınd b • 
sulannı da bunula birleıtirerek teh- ~uca e e a a e emmıyet 
re ıu akıtmak fikrinde olduğu için it raporlar hazırlamaktadır. Bu 
timdiden tetkikata başlamıştır. sene bağlarımıza arız olan has. 

Bu su çeşmelere meccan_en .. veri- talıklarla mücadeleye çok e-
lccek, ancak ıevlerden az bır ucret h · ·ı · 
alınacnktır. Bu para ile tesisatın iş- emmıyet ven ecektır. 
letme masrafı çıkarılacaktrr. ---

Teıisatın ikmali beı senede kabil Balıkçılık hakkında 
olacaktır. Su mıkdar tedrici ıuret. b 
te çoğaltılacak, beş sene nihayetin- ir konferanı 
de Avrupada en medeni şehirlerde Balıkçılık mütelıauıoı M. Veber-
nüfuı başına ioabet eden mıkdar niı. man, balıkçdık tetkikatı hakk.ında 
betinde lıtanbu1a su verilmesi te- Ticaret odaıında bir konfuanı ve .. 

.. 
Arkadatlardan biri, dün bak 

tım: Elinde iki büyük paketle 
Eminönünde tramvay bekli-
yor: 

- Ooo •. Matallah, bayram 
için hazırlık ha .. 

Gülerek cevap verdi: 
- Evet, hazırlık .... 
- Neler aldın bakalım? .. 
Gösterdi: 
- Şu kutunun içindeki fap 

ka.. Şu kutunun içindeki de 
ayakkabı .• 

- Şapka ile ayakkabı... iki 
ıi birden demek? 

Elini omuzuma koyarak: 
- Azizim, dedi, malum ya, 

doat başa bakar, dütman aya-
ğa •••.. 

Ben de istedim ki hem doat 
larımı sevindireyim, hem de 
düşmanlarımı haıedinden ça.t-
latayım •.. Nasıl, fena mı etti• 
acaba?... · 

'Ramazan 
Bayramı 

M. S. 

Sadakai fıtır 
Ala Orta Edna 
K K K 

Hurma 208 O O 
Üzüm 185 166 78 
Arpa 16 111 13 
Buğday 12 10 8 
lıtanbul Müftülüjünden: 8 tubaı 

932 _.-teai rünü bayram oldufru 
ilan olunur. 

Bayram namazı 

Ezani 
Gunıbi 

Saat 
2 

7 

--~·---

Dakika 
7 

45 

Bono müsabakacılan 
lzmir metruk mallar müdürlüğü

nün bir müracaatma cevaben mali
ye Ve~ileti, Yunan emlaki satışla
rında •t gören mürabahacıların faa
liyeti ma!Unı olmakla beraber bo
noların nama muharrer olmaı: ha
ıebile şimdilik bir ıey yapılamiya
cağı, ikinci bono tevziatında gayri. 
mübadilleri memnun edecek tedb · r
ler alınacağı bildirilmittir. 

Gümrükler muhafaza 
teşkilatı 

latanbııl ıümrük muhafaza t9ft.İ· 
Iio - •• umum muhafaza Iııa-
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J)flilJiy~t 
Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

6 ŞUBAT 1932 
İdarehane : Anltanı caddesi, 

100 No. 

Telgraf adresi: İat. :Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Başmuharrir ve Müdiiı' 24318 
Yazı işleri Ml!dürlüğll 24319 

İdare ve .Matbaa 24310 
-------- ---
ABONE üCRETLERl: 

TürJdy~ için 
L. K . 

3 aylığı 4 -
e 

" 
7 50 

12 •• 14-

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
, Z8-

1 Nerede idin.. Hanidir görüıme 
dik.. Nedir bu söylediklerin .• 

- Nedir bu söylediklerim .•• 
Ben fikirleri didiklerim ... Önü
mü ilikler, kendimi çimdikle -
rim ... Ben önümü ilikliyor, fiki .. 

1 
leri didikliyorum. Anlıyor mu-

l 
aun andavallı. Vah zavallı. Bön 
bön yüzüme bakıyor •• Ağzının 

11 
auyu akıyor.. Akıyor sümükle-
ri burnundan .. Yüreğini çıkar -
sana koynundan 1 .. Behey anda
vallı! .. Vah zavallı .. Zavallı an
davallı!.. Anlamıyor musun aa 
na derinden.. Tam yerinden 
haylanyorum.. Camlan lanyo
rum.. Haykırıyorum.. Anla .. 

1 

Kanla .. Canla anla!. . 
- Biraz dinlenaen, iyi olur •. 

1 

yoruldun! .. 

• 

lttlh.ac:II 1".i li 
TÜRK SlGORT A ŞlRKETİ 

.oaş "e t. ış "'-&r• a tıu ct., 11.1 12.mı ~s .1. L.1.yty.c, ı-oın•

tizmıt kırıklıklara ve GRIPE kar;ı 

NEOKALMi A 
nafi bir devadır. 

Hanımefendilere müjde! 
Kaıdmlann aybaşı sancılarını tehlikesiz iz:ıle eder. Heı 

eczahanede s~trlrr. 

Gelen evrak ~ri verilmez -
'4üdckti geçen ntiahaler 10 ku
·uştur. Gazete ve matbaaya ait 
şler için müdiriyete müracaat 
:dilir. Gazetemiz ilinlann mes'u· 
ivetini kabnl e tmez. 

- Yoruldum artık .• Bu yol 
ne dik ... Ne yeclik. ne içtik .. De 
ğil mi bir değirmi tülbent .. De 
rbent kesildi önümde.. Geçe
miyorum bu derbendi. Bu dert 

beni yendi. Şimdi serildim ye- I ~- H ı· L A"'" L 1 A H M E- R 
re .. Ne yara ne bere.. Habire! r 

l 
habire!_ Ku oğlan kız fikirler. 

BUGÜNl~ü HAVA 
Yeşilköy askeri rasad 

rmırkezinden verilen mal(ima 
ta nazaran bugün bava bu
lutla olacak, rüzgar şimal ve 
garp arasında esecekir. 

Ahmaklann fikirlerini kiTler.. Gazetesine ilin vereceklere: 
'" Siz o akma. -gelsene §Öyle ya 
1
1 
lana- Dayanamazamız- Daya 

Yağış muhtemeldir. Dün 
tazyiki nesimi 757 milimetre 
,idi. ağzami hararet 2, asgari 
J derece idi. 

namazımız ıiz o akına- Sokul 
·ı maYJD yakına.. 

1 
- E yeter arbk divanelik! ... 

ı Şimdi çıkar giderim ha! Ne bu 
1 ;,.hu ! 

- Azizim! Buna tiir derler .. 
Şu ifa~--deki kuvvete bak .. tas-

Ra mazan 29 vir kuvvetine bak! 
Vakitlen S D ı ı - V allabi ben bir ıey anJa-

7 06 
yamıyorum .. 

Gllnq , 
Ôğle 12,28 - Tabii, tabit aen almanca 
İkindi lS,l3 da anlamazam.. İtalyanca da 

bilmezsin .. Lakin bu lisanlar 
Ai<..- 17,31 vardır. Azizim .. Bu da onun gi 
Yahı 19,03 b" B ( 1 f k S 25 ı... una i eri fİİr) derler ... 

Hilaliahmer C. Mer.kezi Umıunisinden: 

Ramazan bayrammda intişar etmiyeıcek olan yevmi ga
zetelerin yerine her sene -0lduğu gibi bu sene de mümtaz bir 
tahrir hey'eti idaresinde ve nefis b:r şekilde Ankara ve 1s
tanbuJ<la neşl'edilecek olan Hilaliahmer gazetesine ilan veo
-nek ııuretile Cemiyetimize muavenet arzusunda olanların 
Istanbul Kahraman Zade Hanında "Resmi İlanlar T. Ltd. 
)irketi,, ne müracaatları. 

İlan ücretleri yedinci ve sekizinci sahifelerde tek sütün
:la beher santimi (30) altıncı ve beşinci sahifelerde ( 40) ku
-uştur. 

C E H E N N E M M E L E K L E k l 
filmini ta <dimi mü,asebetile BÜYÜK GALA JEANNE HARLOW • BEN L YON 
ve JAMES HALL taraf n -lan temsil edilen lu fılm realizmi, müthiş ve kuvvetli drama· 
t"k. ..... r' !e <-i.-.,"'iv• tr,...ıa ... ,...3 ·O'mo.r";• ..3 ....... c.,ı .. ,,., .. ,.c·tm;,.t~•. 

Şirketi Hayriyeden: 
13 3267 6656 

165 3285 6657 
180 3326 6662 
185 3368 6676 
231 3431 6706 
245 3456 6707 
267 3495 6839 
354 3520 6931 
436 3S34 6968 
451 3580 6977 
482 3692 7025 
493 3716 7054 
535 3739 7100 
585 3743 7110 
683 3868 7126 
722 3873 7145 
723 3910 7155 
793 3925 7184 
812 3927 7232 
818 3985 7280 
864 
1192 
908 
917 

3987 
4053 
4089 
4090 

9714 12698 
9718 12700 
9736 12817 
9?76 12875 
9844 12899 
9870 12916 
9901 12921 

18799 21943 
18836 21946 
18878 21955 
18887 21995 
18911 22035 
18954 221()3 

19014 22151 

39! 
39! 
39 
39 
39~ 

3 
•-•~•'"-·-----· -- Biz (Marinetti) nin ta!ebesiJİz.- Bak sana ıu kalemi tu-

Jandarma Satın Alma 
Komisvanundan: 

Adet Cinsi 

1024 4119 
4126 
4141 

1045 
\ 1060 

7297 
7429 
7448 
7453 
7502 
7504 
2532 
7637 
7732 
7784 

9929 
9934 
9972 

9987 
9997 

10013 
10034 
10138 

10177 
10259 
10261 
10307 
10407 
10419 
10463 
10503 
10558 
10604 
10685 
10687 
10693 
10737 
101n 
10885 
10940 
10949 
10978 
11064 
11124 
11142 
11149 
11238 
11267 
11349 
11377 
11384 

11467 
11497 

12924 
12997 
13019 
13022 
13041 
13053 
13074 
13096 

13184 
13248 
13327 
13346 
13391 
13418 
13425 
13471 
13636 
13649 
13575 
13705 
13814 
13933 
13975 
13982 
14007 
14022 
14037 
14074 
14077 
14125 
14128 
1421.2 
14237 
14262 
14305 
14327 
1432!1 
14338 

15608 
15661 
15678 
15708 
15758 
15828 
15972 
16044 

161154 
16092 
16013 
16144 
16192 
16303 
16368 
16391 
16417 
16421 
16459 
16496 
16531 
16532 
16703 
16805 
16840 
16865 
16878 
16884 
16957 
17023 
17051 
17116 
17173 
17241 
17298 
17382 
17417 
17450 
17498 
176911 
17751 
17813 
17857 
17893 
17966 

19046 
19057 
19198 
19231 
19291 
19292 
19310 
19354 
19358 
19390 
19411 
19531 
19670 
19733 
19736 
19745 
19805 
19944 
19979 
20000 
20002 
20008 
20215 
20240 
20278 
20369 
20372 
~ 
20432 
20442 
20528 
20549 
20672 
20744 
20752 
20829 
20832 
20883 

22192 
22195 
22257 
22354 
22357 
22395 
22413 
22421 
22498 
22569 
22650 
22749 
22750 
22796 
22852 
22856 
22950 
23026 
23098 
23107 
23114 
23174 
23227 
23276 
23433 
23468 
23501 
23569 
23597 
23748 
23755 
23767 
23871 
23882 
23886 
24072 
24103 
24180 

25465 
25467 
25487 
25618 
25755 
25762 

25788 
25848 
25955 
25978 
25978 
26067 
26151 
26167 
26206 
26393 
26499 
26600 
26706 
26778 
26787 
26813 
26830 
26901 
26992 
27004 
27107 
27260 
27454 
27460 
27491 
2752' 
27533 
27588 
27623 
27639 
27673 
27706 
27738 
27751 
27805 
27843 
28015 
28046 
28085 

29177 
29219 
29225 
29410 
29435 
29537 
29537 
29550 
29586 
29619 
29633 
29729 
29734 
.29788 
29944 
29961 
29998 
30019 
30236 
30267 
30435 
30441 
30557 
30564 
30624 
30706 
30146 
30781 
30811 
30820 
30827 
30843 
J0882 
90910 
10928 
30930 
30973 
30980 
31016 
31080 
31094 
31118 
31129 
31161 
31284 
31309 

32056 
32176 
32232 
32363 
32410 
32410 
32454 
32462 
32464 
32490 
32499 
32511 
32519 
32522 
32523 
32531 
32559 
32586 
32644 
32667 
32670 
32707 
32740 
32760 
32776 
32781 
32910 
32940 
32993 
33086 
33102 
33108 
33140 
3314ti 
33159 
33212 
33233 
33336 
33339 
33341 
33354 
33501 
33541 
33588 
33621 
33649 

34584 
34634 
34644 
34645 
34697 
34697 
34701 
34711 
34769 
34775 
34827 
34851 
34861 
34876 
35043 
35061 

35068 
35127 
35216 
35253 
35370 
35404 
35471 
35487 
35562 
35711 
35712 
35726 
35741 
35890 
35904 
35940 
35942 
35948 
36038 
36091 
26185 
35271 
36303 
36383 
36493 
36508 
36520 
36624 
36771 
36949 

,~;J. 
39 

~ Hattanın Yazısı 

Şiir nereye 
Gidiyor? 

Yİr edeyim.. ~655 Ciebre 
7545 Kaşağı 

7545 Fırça 

3770 Sünger 
1885 Kıl kolan 
1885 Portatif hayvan su !koğasr 
1885 Kayış yular bi!>§bğı 

1217 4230 
1415 4274 
1426 4323 
1-480 4391 7807 
1662 4499 7836 

1710 4646 
1797 4738 
194:1 4771 

3 
Çoktan beri ıörmeditnn ar

kadqJarımdan biri iki ıün fiN• 

-.el beni ziyarete ıeJdi. içeri sir 
eliğini ıörünce memnwı ol
dum: 

Kalem .. Elem ve kederin 
aimaan. .. Siyah kırmızı san .. 
Kuyulara dalar çıkar •• Kar .• ıi 
bi kiiıtlara lekeler .. Çekirgeler 
konar .• Fikirler donar.. Sonra 
erir .. erir ... Akar ve biziı. Çayır 
çayır .• yakar, ne çayır ne or
man, ne su bıralar •. Kır bir a· 
tq aergiai .. Buhran vergisi .. 

3770 ! l~ kolan 
377C Y = tori:ıasr 

1985 
1 2067 

4913 
4920 
5078 
5148 
5156 
5183 

7894 
7991 
8054 
8062 
1110 
8164 
8267 
8277 
8360 

- Oo .. aafa ıeldin •• dedim ce 
•ap verdi: 

- Safa bulduk Felek! .. Si.
kelek. •• olsada kesıek.. Lodoı 
ıibi essek .. Ve aahili sudan to
katlarla.. oktaıak.. Y aaak ya • 
sak! Şoför sağdan git! .. Basit_ 
anlamadın mı behey .. 

- Dur yahu!.. Ne oJuyor-
sun •• 

- Ne mi oluyorum.. Boğulu 
yorumı.. İmdat.. V edaL Vedat 
Nedim .. yemk yedim ... Dün ye 
mek yedim .. Kamım aç.. Saat 
kaç. .. Bire çeyrek mi var?~ Ne 
kadar çamur bu civar. Alemin 
iti .. gücü var •. Diti çürük adam 
lar ... Oluğu kırık damlar .. gibi 
ben hastayım! .. Fa•taynn, Tu
nuıta değil .. Günq ensemi atq 
le ütülüyor. 

- Hangi ıünet yahu! 
- Hangi güne,.. Hangi ıü-

Def- Lef ... Seti bq .. Gef>t.. 
- Seni'D eibi olur ... 
- Benim gibi olur gebef .• 

Düıeş .. Atan tavlada .. Hele bir 
havla da.. lıiteyim sesini .. Kea 
nefsini ... Nefes almadan yaşa· 
mak iıtiyorum .. 

- Olur, azizim .. Hele bir aü 
kUnet bul! .. Nasılım bakalım... 

Gözleri dönmüt·· Söyle -
yip duruyordu .. Doğrusu ürk· 
tüm ve bıraktım-, çıktım .• Ben 
den aonra öntiDe gelene bu tiir 
!erden okumll§.. Hasta mı, di • 
vane mi, ıair mi anlayamadım. 

FELEK 

.s &Anc..- hoıoru~ ı 
llinlafı 

Yukarda cins ve miktan yazılı ddkuz ilı:alem mutabiye kapa-
lı zarfla alınacaktır. Taliplerin şartnameyi ve nümuneyi g~ 
me:lı: için ·her gUn ve münakasaya iştirak için de Şui:ıatm yirmi 
birinci Pazar günü saat on beşe kadar Geôikpaşadaki Komisyo-
numuza müıracaatlan. (396) 

Deniz Levazım Istanbul 
Satınalma komisyonundan: 

Cinsi .Mikdan Kilo 
Mat düğl"le 10,000 2800 Süt ) Açık münakasası 28 Şubat 1932 Pa 
Makara 1,461 12000 Kase yoğurt) zar günü saat 11 de. 
Maıkara 3,415 ha 
Müteahhit nam ve tıesaıbına Gölcük deniz hastahani:Sinde teda<Vi .olunan sta1ann mayıs 

yukanda cit; ve mi.kdaın yazılı I 932 gayesine kadar ihtiyacı olan yukanda miıkdan yazılı süt 
elbise malzemesi alınacaktır. 7 ve yoğurdun hizasındaki gün ve saatte açık müna!kasası icra o-
2- 932 ıpazar günü saat 15 te iha 1 lunacağmdan talip olanların münakasa günü ve saatinde mll'
lesi yapılmak üzere aleni müna va~~t te."llinatlaırile birlikte Kasırnpaşada Deniz Levazım Sa
lı::asaya konmuştur. Taliple.T"jn tmalma kcmisyonuna müracaatları. Arzu edenler şartnamesini 
şartnamesini almak üzere her hergün Kasımıpaşada Deniz Levazımı Satmalma komisyonunda 
gün ve münakasaya işt~~ için j 'Ve lzınitte Ü6SÜ·bahri •kumandanlığı müdürlüğünden talep ede
de muayyen saatte ıkamisyonu-
muza müracaatları. (35) (241) bilirler <437) 

tLAN 
Ownanlı Bankası 'nın Galata, Ye

nieaıni ve Bcyoğhı devalri, Şeker 
Bayramı mtinasebctilc tubatm 8 in. 
cJ pazartesi, 9 uncu aalı ve 10 uncu 
çarşamba günleri kapalı blllıına.c:ak
tır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Galatasaray spor klübü riyasetinden: 
Kulübümüzlln 8 şubat pazartesi akşamı Tokatliyanda vereceği senelik 

mutat aile ziyafetini müstevıli olan hastalık dcJayısile 3 Mart 932 per
şembe akşamı saat 10 a tehir etınit olcluğunu davetliJerimlıin nazarı dik
katine arzcylcriz. ( 

"'--- HEYET! iDARE 

Milliyet'in Edebi Romanı: 3 - T qekkür ederim reiı 
Bey, tetekltiir ederim. lıte, bu 
tarlatan ve hoclgam avukat o 
hatıralarda bu kirli saçlı, KT'SO 

ri sefil Ruhiyi, Çamur Ruhiyi 
öğrenecek, tanıyacakbr. 

içlerinde çirkin, az güzel 
yok. Fakat, hiç kiınae çıkıp 

GÖZYAŞLARI!. 
Ne gelmitte, ne ıeç-

miıte böyle bir Ruhi yoktur. 
Bu adam cinayeti, hunharlığı 
yetmiyormuş ı.bi timdi de aiz 
leri aldatmağa kalkıyor, bir 
esrarkeşin yapabileceği ıeyle
ri yap . ıor, yalan söylüyor! .• 

Katil kelepçeli bileklerini 
koparıp parçalayacak gibi tid -
detle önündeki masaya •urdu, 
bağırdı: 

- Hakim Efendi .• Benı ya. 
lan acylüyorsam bunlar da mı 
yalan söylüyor? ... ki onlar bu 
cinayetten ve Çamur Ruhiden 
daha yaşlıdırlar .. 

Ve. .. döndü, jandarmaya, 
- Ceketimin fU cebindeki 

defterleri çıkar ... 
Dedi, onlan hakimlere gös 

tererek: 
- Bu cinayetin bütün tari-

Et.m iZZET Hakim: 
- Susunuz.,. 

faama onların okunma11i ile baş Dedi, zabıt katibine emret • 
lamak istiyorum. Müdafr.am ti: 
onlardır. Ben kimim, neyim, - Okuyunuz. 
ne istiyorum, ne yapbm, niçin Zabıt katibi bu hatıralan bi 
bu adamım, cinayet nasıl ol- rer birer okumaya bqladı. 
du? .. Hepsini bu defterlerin i. 
çinde buJacaksmız.. Dal,ı1t kızlar w •• Naran 

Yalancı ben değilim. Bizzat 17 ma11ı1 
bu avukattır. O yalan söylü. 
yor, o bilıreden söylüyor, o ta
nımadan söylüyor, yalnız gör· 
düğü kadannı ifade edebiliyor. 

Bu defterleri müdafaam ola 
rak okutunuz .. Sizden bunu ia· 
ti yorum.. 

Dedi. Hakim sağ ve solun 
daki aza arkadaşlan ile fısıl
daştı ve .. kararını bildi:di: 

- Gösterdiğiniz vesikalar 
müdafaanız arasında okunacak 
tır •. 

Maznun yükıek ıeale bağır 

Nebile, 
Nur, 
Aeüman 
Nihal, 
Aysel .. 
!''ermin 
Melek!. 
Bunların hepıını ondan Ön· 

ce tanıdım. Uzaktan ve .• yakm 
dan. 

Nebile: Güzel. 
Nur: Daha güzel. 
Aıüman: Hepsinden güzel!. 
Ayıel, Nihal, Nermin, Me • 

• • • • t 

ta: 
- Biri ötekisinden daha u 

zavallı .. 
Diyemez. Hakikatleri oldu 

JU gibi görme!<, üzerlerinde 
açıkça konuımak, çekinmeden 
koırnımak lazımdır. Et, but, 
kalça, göz, yüz, dudak, endam 
ıüzelliği Mp bunlarda. Hem 
de üstün bir güzellik; bağ
layan, kalbi, gözü, bakıtı, duda 
ğı hemen ıicimleyen ve sende
leten biT güzellik. Fakat, baht. 
lan. Ve o çirkinlik?.. Buna 
kim neder ve.. ne diyebilir?_ 

Nebile hana anlatmıştı : 
- Daha mektep çocuğu ı. 

dim. O da mektebe gidiyordu. 
Sevittik. Beni, cam, kalbi, ben 
!iği gibi seviyordu. Aşkın ale
vi çarçabuk bütün hüviyetimi • 
zi aarmıttı. Ve.. biz, ikimiz bu 
aevg inin deliıiydik. O mel<te
bini bitirecek, beni hemen ni
kahlıyacaktı. Annem, ba!::am 
çok mutaassıptılar. Bana, göz 
açt•rmak istemezlerdi. Ve .. çok 
namuslu, çok ciddi, güvenilir 

%140 
2248 
2371 
2388 
2397 
2410 
2454 

5194 8368 
5235 8379 
526() 8394 

2468 5317 8407 
2516 5398 8565 11550 14358 
2519 5448 8654 11738 14362 
2526 5497 8788 11772 14411 
2613 5519 8806 
2650 5635 8819 
2732 5706 8824 
2761 5720 8864 
2831 5774 8900 
2870 5797 8907 
2913 5825 8985 
2918 ti032 9003 
2966 6162 9040 
2975 6240 9071 
3058 6257 9249 
3066 6372 9298 

11794 
11896 
11902 
11904 
11905 
11916 
11935 
11953 
12043 
12094 
12134 
12146 

14443 
14445 
14473 
14518 
14530 
14644 
14672 
14771 
14817 
14857 
14984 
15002 

3121 6379 9323 12178 15368 

18013 21032 24210 28099 
18172 21038 24237 28141 
18291 21052 24321 28213 
18294 
18360 
18361 
18401 
18424 
18427 
18461 
18515 
18538 
18572 
18579 
18597 

21097 
21143 
21190 
21273 
21324 
21368 
21410 
%1444 
21558 
21468 
21553 
21555 

24413 
24467 
24537 
24544 
24577 
24589 
24613 
24656 
24737 
24793 
24834 
24875 

28240 
28269 
28471 
28504 
28512 
28561 
28571 
28618 
28645 
28756 
28761 
28779 

18610 21642 24926 28894 

31312 33679 37115 
31317 33681 3713S. 
31027 33703 37171 
31357 
31406 
31413 
31425 
31488 
31544 
s15so 
S1564 
31588 
31590 
31598 
31643 

33754 
33770 
33784 
33790 
33851 
33806 
33935 
33986 
34826 
34030 
34067 
34103 

37223 
37236 
37310 
37323 
37377 
37421 
374ti1 
37463 
37464 
37474 
37500 
37587 

31704 54108 37669 
3170 6416 9357 12183 15380 18644 21674 24966 28907 31735 34196 37839 
3179 6464 9448 12193 15381 18647 21797 24981 28928 51832 34201 37942 
3207 6526 9590 12230 15416 18665 21855 25120 28934 31867 34275 38004 
3234 6587 9592 12418 15460 18688 21865 25235 29057 31993 34304 38050 
3255 6589 9666 12558 15491 18751 21905 25332 %9138 31994 34389 38076 
3261 6609 9705 12666 15549 18762 21918 25406 29141 32003 34564 38200 

Şir~eti Hayrly~ nizamnamel dah !isinin 38 inci maddesi muc hince 1 Şubat 193~ tın" 
hine ınüsadif Pazertesi günü Şirketi Hayriye idneainde hllktimet komiserin:n ve Mecli 
j · are heyefnhı ve mi.rakiplerin huzur ile icra kıh a 22 inci ketidedo balada nuır:aral.I 
muharrer 835 adet hisseye imhıt kur'ası isabet ~y.emiştir. 

ler. Halbuki, ben receleri evde 
herkea uyuduktan aonra usul • 
cacık çıkar, Baha ile bulutur, 
üç dört saat rezer ve yine usu) 
cacık relir, yatağıma ıirer
dim. 

Sonra.. aonra onu gece yan 
ıı eve, yatağıma bile almaya 
batlam•ştım. Halbuki o tam 
mektebini bitireceği ıene bin 
bahane ile, bin kavıa ile beni 
bıraktı; timdi bir başka kadm· 
la evli. Ben İse ne kimseye bir 
fey aöylüyebildim, ne ona bir 
fey yapabildim. Mahkemeye 
mi ııidecektim, anneme, baba· 
ma mı söyleyecektim, ne yapa· 
bilecektim? •• Ne desem, kime 
söylesem herkes beni ayıplaya 
cak, beni yeni çehremle tam
yacak ve adım: Kahbe çıkacak 
tı •• 

Onun içindir ki, itte ,imdi 
böyle kendi derdimüı zehirini 
içime akıta akıta &er.elerimi ya 
ııycnım. Kanmamak varmıt 
amma.. bir defa oldu! . . . 

Nur'unki tlaha ac•k,ı. Onu 
da bir gün d'.nlem:~tim. ba~a • 

- Olmaz.. 
Anneai: 
-Yapma.. 
Demiı. Fakat, o yine Sel&. 

miyi aevmiı, ona kanmıı, niıan 
laıımıt, iki ııeoe nitanh kalmıt 
lar. Amma yine bir aiin Seli
mi bunu yüz iialG bırakımı, bat 
ka bir kızla •evİtmiı. Aynlık 
meydana vurunca da Nur'u an· 
nesi, babası da koğmutlar. Kız 
halasının evine sığınmıı, fakat 
orada kalamamıı, birken iki 
olmak için Darülacezeye ıön
derilmit. 

Diyor ki: 
- Selamiye çok yalvardım. 

Anne olduğumu söyledim. Ba· 
na !ayma .. dedim. Fakat, aldır 
madı bile. Bir omuz ailkiıle 
her 9eyi; be'li., çocuğunu, hep
ıini unuttu. En •on Feride is
minde bir lw:ı kendisine metres 
alcfı, timdi cnuı:la oturuyor. 

Ve .. benim için de artık her 
teY ılıtkanlı k l-

• • • • • 
Asüman'ı da b:T gün sıkıt· 

tırmı~tım. 

- Benim maceramdan ıam 
ne? .. Dedi .. Fant aö !ettim: 

-----=--
- Benim kadar çapkın 

u bulunur. Annem, bab 
afabeylerim: "Kızımız •ar, 
diye ıüveniyorlar. Bana e-v 
mekten bahsediyorlar, ıülü 
rum. Kim çıkaa, ir kulp 
buluyorum, atlatıyorum .• E 
nemem, diyorum. Halbuki, 
haftada iki üç ıece muhak 
evliyim. 

Anlatayım: Liaeye ıidi 
dum. Gahba, sekizin imtih 
nm veriyorduk.Bir tıbbıyeli, 
ma güzel bir tıbbıyeli yol 
bekliyor, beni mel<tebe ka 
götürüyor, mektepten eve 
dar getiriyordu. Her pert 
be böyleydi. Belki, bir ay 
tek kelime söylemedim. Gi 
gelirken söylediği sözlerin 
biriıine cevap vennedim. 
bi,. perıembeydi. Elimden 
ll\m düttü. Çamurlandı.H 
bu yere eğildi. Çautayı aldı. 
binden mendilini çıkardı, t 
ledi, buyrunuz küçük han 
ded", ıüldü. Ben de ken 
tutamadım, rüldüm, m 

(Dnamı 
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~~iLLiYET CUMARTESi 6 ŞUBAI 

Spot !Birinci sahifeden geçen yazılar 

Kadıköyünde dün dört Eveıki geceki 1 Dün 'I'ürkçe 
1
Abdülhak tlamit 

... . ; '1.,.."" • • ... ,-'J 

İş Bankası 
Asri Bir maç oynandı Ya!~~,,,..,,.,,, H~!~~fo~~~.?0 içi~···,'"" ... u ... , 

mış ve hava rüzgarlı olduğu ıçın men türkçe olarak okumuş, hiç miştir. Hıfzı Tevfik Beyden 
derhal tevessü ederek, ittisalinde arapça söylememittir. sonra, kürsüye Köprülü zade 

• 
ipek Kumaş Taksimde delik maçları devam etti 

ve Beşiktaş 
birinci devre birincisi oldu .. 

Dün Kadıköyündeki Fenerbahçe ı yemiş 20 sayısı. 
stadında oldukça mühim futbol ikinci: Beykoz. 5 galip, 1 
maçları yapıldı. be ber 1 • ı · 7 gol at· 

Giiniin programı epice dolgundu. ra e, ma? up, 
ilk maçı Fenerbahçe ikinci takımı mış, 5 gol yemtş, 18 say1sı. 
ile Eyüp birinci takınıı yapdL Üçüncü: lstanbulspo 5 ga-
Fenerlil~ rakiplerine nazaran ~ir !ip, 2 mağlup, 10 gol atmış, 9 
parça zaiftı. Fakat bu";" ragm~ gol yemiş, 17 sayısı. 
bl14dan sona kadar zevklı ve kombı- D.. d.. .. . y f 4 galip 
ne bir oyun oynaddar. or uncu. ... e. a, , 

Birinci devrede her iki takım hiç 1 berabere, 2 maglup, 9 gol at· 
gol atamadan sıfıı· sıhra berabere ıımş, 13 gol yemiş, 16 sayısı. 
kalın:•ş~r. Beşinci: Süleymaniye, 3 ga 

. lkincı devrede Fen:rbah~e forve !ip ı berabere 3 mağlup, 3 at 
dı haaımından daha guzel bır oyun ' . ' oynadı ve devre ortasında merkez mış, 6 yemış, 14 sayısı. . 
muhacimleri Fethinin ayağile yega- Altıncı: Anadolu, 2 galıp, 
ne gollerini kaydettiler. 5 mağlup, 1 atmış, 20 gol ye-

Bunun üzerine rakipleri epice ça miş, 11 sayısı vardır. 
lıştıl&r8& da oyunun sonuna kadar 
neticeyi değiıtiremdiler ve maç Voleybol maçları 
1 - O bitti. Dün Galataonray lokalinde Voley-

lkinci musabaka Fenerbahçe (B) bol maçlarına devl\m edildi.. Teknik 
takımı ile Kasımpafa ancak son da- neticeler ıunlardır: Fener • Süley· 
kikada gelemiyeceklerini bildirdilde maniye 15-4, 15-6 ile Fener galip. 
rinden dolayı maç yapılamaınıttır. Galatnsaray - Eyüp 16-3, 15-5, Ga-

Günün üçüncü maçı Fener- latasaray galip. Betiktaı - Topkapı: 
bahçe birinci takımı ile Modalılar Topkapı gelmedifi için bükmen 
arasında oldu. mağlup adedilmiıtir. 

Fenerbahçeliler R"'8ttan mahrum . • 'k 
olarak ııöylece ıabııva çıkmıflardır: Olımpıgat lı 

Natık 
Cavat Ziya 

Ref'ık Rasım Şaban 
Niyazi, Muzaffer, Zeki, Fikret,Lütfü 

Oyuna F enerbahçelilerin hücümü 
ile baıladı. Daha üçüncü dakikada 
Fikret ilk golü kaydetti.. 
Arkasından ikinci golü tekrar 

Fikret yaptL 
Bundan sonra Modalılar hücüma 

geçti 
Bu hücümda ilk gollerini yaptılar. 
Üçuncu golden sonra Modalılar 

ikinci ve son gollerini yaptılar. Fe-· 
nerbahçe hücümda Muzaffer dör· 
düncü Fikret, Beşinci golü Muzaf
fer yaptL Bu ırolden oolll'll da dev
re bitti. 

ikinci devrede F enerbahçeliler 
hakim bir oyun oynadı. Bu bakim 
oyunun neticesi olarak S'1'a ile F ik
ret altıncıyı, Niyazi yedinciyi, Lüt
fi sekizinci ve dokuzuncu golleri 
yaptılar. Maçta bundan soma 9-2, 
Feneorbahçeııin galebeaile bitti. Ni
hayet günün en mühim ye aevkli 
maçı Kurtulut - Arna'l'Utköy maçı 
oynamağa başladL Oyuna Arnavut· 
köylülerin bücüm ile bqladı. Daha 
ilk dakikada ilk gollerini kaydetti. 
Bundan sonra Arna.vutköylüler hü
cüma geçti. Hakim bir oyun oynı· 
yorlar fakat bir türlü gol kaydemi
yorlardı. 

Yinninci dakikada idi ki lıir akın 
penaltı ile neticelendi ve Kurtulut
lar enııltıdan ilk gollerini attılar. 
Bundan sonra Kartuluılar çok sert 
ve favallli bir oyun oynan-ğa 
baıtadı. De....enin neticesine dört da 
kika vardı ki Arnavutköylüler ikin· 
ci gollerini yapblar ve devre 2-1 
bitti. ikinci devre çok sert ve faviil
lü oldu. ene devrenin befinci daki
kasında Amavutköylüler üçünri ve 
son gollerini yaptılar, oyunda bu 
devre ·battan aıağıya sert ve aaabi 
bir hava içinde cereyan etti ve neti
ce değişmeden 1-3 bitti. Son oyun 
Pera - ltalyanlar araımda idi.. Yal
ruz ltalyanlıır gelmediii için •-
!dar - emoai yaptılar, __ 

Stadyumda 
htanbul mıntabııı resmi bi 

rincilik müaabakalarmm birin· 
ci devreai dün bitmitti. Ne
tice ıudur: 

Bqiktat - Vefa ikinci ta
kım lanı Beııikt..t ınhra kartı 
6 ile ıalip.. . 

Be.ykoa: - lıtanhulsponı 
0-1 mağlQp etmittir. 

Diğer maç ta, famPİyona
nm en mühim maçı idi. Beşik
lllf ile Vefa • Kumkapı birinci 
takımlan karıdaştdar. Beşik· 
tathlar mükemmel oYUDfa bire 
kartı 8 gol atarak galip geldi
ler. Gollerin 5 tanesini Etref, 
diğerlerini Salihddin " Hakkı 
atmqlardır. Vefa· Kumkapı 
timdiye kadar bu kadar aiır 
bir mağlubiyete uğnımanıııb. 

Dün Galatasaray - latan
bulapor takımlan buauat bir 
mü•abaka yapmrılardır. Gala
tasaray çok faik bir oyundan 
sonra maçı 6--0 kazanrnıtbr· 
Goll~İiı ikisini birinci devrede 
Kemal Faruki, birini Kemal 
Şefk, birini de Rebii atmıttır. 
İkinci devrede de birini Rebii 
ve diğerini de Kemal Faruki 
yapmıtlardır. 

Birinci devresi hitam bulan 
ıampiyonanm ve yediter maç 
maç yapmıf olan klüplerio tam 
tasnifi föyledir : 

D:....!--: . D--:ı_._., A ,. • 

Pazar günleri oynanan Olimpiyat 
refikimizin tiki cumaya nakledilmİt· 
tir. Bundan sonra her cuma bu lik 
Stadyomda oynanacaktır. 

Yeni kontenjan 
Liste 

ANKARA, 5 (Telefon) -
Yeni kontenjan lillesinio ınar! 
ayma mahsııs tevziat detvelı 
yakında alakadar gümrüklere 
gönderilecektir. Bu hususta tel 
kikat devam etmekte, mahalli 
ihtiyaçlar nazarı dikkate a'1n· 
maktadır. 

Üçüncü kontenjan listes~ni 
gümrük ve inhisarlar ve~.e~~· 
de hazırlanmaktadır. Bu uç'!11: 
cü listede çay ve kah!e _gıbı 
bazı maddeler üzerinde ihtıyaç 
nazan dikkate alınacaktır• 

Üçüncü liıate de üç ay!ık ola
cak ve nisan, ınayıı, hazıran •Y 
larrna mahsus bulunacaktır. 

Gümrük muhafaza 
kumandanlığı 

ANKARA, 5 (Telefon) -
Gümrük muhafaza · umum ku
mandanlığı için Dahiliye veka
leti kartısmda Maliye vekaleti 
ne ait binanm ikinci katı tah· 
ıia edilmittir • 

Ameli Hayat 
Mezunları 

Dün yeni heyeti 
idareyi seçtiler 

Ameli bayat tioret .. 6--
tepleri ·-nl- cmıi,eti dia top
laamq, seçea _,e ait h-ıılar 
tetkik oluılarak ına...Eık priilınii!o 
beptİ iclare telıri:re ofunınuı~- , 

M"tealaben idare heyeti iatiha-
~ Büdıan. Zibııİ Can. 

~.:. N • li...,., Mıiblit, Ali Naci 
n-JerleHan'ka Sainı Hanun be:red 
~ ·,ıerdiı" 1~~-T""R · • _,,__.:Lur Huıetle-KUD11•_.. emcumu • t 
riyle Batwekil Pafll,.. arzı ~ 
te!~ .:.!.~::-=...:::tur. -
mıı ".:.:ıç:... .... _-__ .. ' ___ _ 

AArıdağı 
Maznunları 
Adana' dtı malıakem•l•rin• 

tlnaırı ediligor 
ADANA. 4 - Ağrııliliı t•· 

kilerinden 162 aıaznunun mu· 
bakeınelerine dün de devam e
dildi. Mabkeıne salonu çok ka
labahkb. Maznunlardan baz~• 
n baklanda CÜJ'Ülll ınahalleno
deıı ıeleo istinabe ebrakr okun 

du. l rd Bu evrakta maznun a an 
bir kıımı:nm isyan esna11nda 

sonra köylerinde bulunduk· 
ve d H" . lan, bir krımınm a uıeyuı 
pafll oğulları tarafından zorla 
götürüldükleri zikrediliyordu. 

Evrakın okunması geç vak
te kadar devam etmi9tir. Neti
cede mahallerinden henüz gel
miyen bazı istinabe evrakrnm 
gelmesi, ve seyyar jandarma 
alayı mürettebatından bazılan 

celbi i in mühakeme talik e 

bulunan Rüştü Hudaverdi Beye ait Hafız Sadettin Bey hutbe Fuat Bey gelmi•, Hamit'in her 
Karakuş hamnn sirayet ehniıtir. Bu d T ban ahşaptıı· ve oahibi tarafından o- arasındaki düaları da türkçe şey en evvel inkılapçı olduğu. 
da od" kiraya verilmektedir. Ateş yapmış, Cümhuriyete, millete, nu, edebiyat tarihimizin şark 
binayi sarnıca, hanla beraber hanın Türk orudusuna düa ettikçe, e- tesirinden Avrupa tesirine geçi 
altında bulunan 116 numarah Li- dilen düanın manıuını anbyan şinde Hamit'in ve eserlerinin 
gorun kuru kahvecci, 18 numaralı 20000 k' ·ı " b 1 ha b' h 1 kil Menahem efendinin tuhafiyeci, 106 ışı ik cemaat can ve go aş ı şına ır mer a e teş 
numarah Avram efendinin kundu- nüldea "Amin!,. dedikçe bu ettiğini söylemitşir. 
racı, 104 numaralı Onnik efendinin gulgule Süleymaniyenin mıısan Köprülü zadeyi İsmail Müş 
kunjuracı dükkanları ile arkadaki sa kubbelerinde tanindar akis- tak Bey takip etmiş, illL'llma· 1 

Demirciler sokag"ına tesadüf eden 9 l b km ı'le h t H~ 't" d h • 1 er ıra ı!tır. Y e amı m e asının n-
nuınaralı denıirci, ermeni kilisesine Gerek hutbe esnasında, ge- :ıraz. .i mikyaslarla ölçülemiyece- I 
ait 7 numaralı Sokratin ka:1ıvesij _ Haçik efendinin 5 numaralı maran- rek hutbeden sonra, Süleyma- gmı, onun ba§lı başına bir kud ' 
goz dükl'.iinları kô.ınilen yanmıştn-. niyenin müezzin mahfilinde ret olduğunu söylemiştir. 

Gecenin bu vaktinde handa nuşıl toplanan hafızlar türkçe tekbir İsmail Müştak Beyden son-
mışıl uyuyan kiracılar dehşetle ya- ler almışlardır. Bu tekbirlerin ra kürsüye İbrahim Alaettin 

taklarından fırlamışlardır. Bunlar- h • · B l • 5 l 
k 

a engıne halk ta iAtirak etmış- ey ge mıt, ü eyman Nazif [ 
da.~ bazıları han temamen tutu,tı; • T tan sonra, yangını haber alabıldık- tir. merhumun vefatından sonra 
!erinden kaçacak yer bulamayınca, Hutbeyi müteakip cuma ve Süleyman Nazif ağzından v~ 
kendilerini pençereden aşağıya at- öğle namazlan kılmımş, na· mezardan Hamide yazılmış iki , 
nıak mecburiyetinde kalmı,l,ard~. -mazdan sonra tekrar türkçe mektubunu okumuştur. 1 

Bunlardan MüzeyYen ısının.de tekbir alınmaya başlanmıştır. Bundan sonra talebe, Mak- [I 

genç bir kız sol büğründen ve belın- B b d T den Madam Jenya başından, U sırada Hafız Sadettin Bey er en, erezc:len parçalar oku 
ve ~yaklarından, Madam Na- kürsüye çıkmış ve doğrudan muşlar, Eşperden sahneler tem 
dya başından, belinden, ayağından doğruya türkçe olarak bir sure sil edilmiş ve merasime niha
yaralanmışlardır. Madam Jenyanm okuı;nayıı başlamıştır. Hafız Sa yet verilmiştir. 
bacağı iki yerinden kırılmıştır. Ya- ~~ttın Bey sureyi makamla de- ---- -----
•·ası ağrrcadır. Pençereden ablan- gıl, kendı'sı'ne '-as bı'r bela·gatle Poliste 
!ardan Hemdi B. de yaralıdır ve "' 
Beyoğlu haotanesine kaldmlmı§~ır. hitabe şeklinde okumuş ve ca-
Diğer yaralılar da derhal Samt mide bulunan 0 muazzaın kala
George• hastanesine kaldırılarak te- balık okunan Kur'anın her ke-
davi altına alınmışlardır. limesini ayrı ayrı anlayarak 

Sallt 4,30 da vect İçinde kalmışlaı·dır. 

Abdest 
Alırken .. 

Ali Ef .nin 60 lirası 

Fabrikası 
Tesis Etti 

1 
1 

•• 

' 
Mamulatı 
Pek Yakında 
Piyasaya 
Çıkacaktır 

Yangın ilk defa·~ 4!30 da kule Kur'an tilaveti bitisce, gene 
tarafıudan görülerek ıtfaıyeye haber t~~kçe tekbir ahnmış, bu tek-
verilmittir. . . . . . bırı tü k d k' · • Beyoğlu itfaiyesı bır iki dakika r çe üa ta ıp etmıştır. 

gidiyordu 1 100 k . -· ··ı k t' -· , ı 
E.yüp polis merkez~ yeni ye uruş yuzu l e uş uyu yastı ı.<. 

içinde ve htanbul itfaiyesi. de bir Halk Kur' anın bitmiş olıwısı
müddet sonra yangın mahalline gel- na rağm-en camiyi terketmekte 
mişlerdir. çok teenni göstermi• ve bu te-

Sabaha kadar devam ede~ .~ok şid ennisini de : ' 
detti hrtrna yangının teveısuune yar - Ya tekrar okunursa? •.•. dı'. 
dun etmiı ve koca Karakuş oteli a-
levlerle sanlmııtır. ye tekrar okunması arzusunu 

y,,,1gın rüzgarın tesirile bütün izhar ederek ifade etmiştir. 
Galata muhitini tehdide başlamış ve Gerek türkçe tekbirin, ge
o eırada 11çrıyan kıvılcnnlar Kara- rek türkçe hutbe ve Kur'anın 
kut otelinin yan ve Ön tnrafınd:ıki h Ik 
bir kaç han ve dükkanır.. :a~ak!arını a üzerinde çok iyi bir intiba 
tutuşturmuşsa da itfaiyenin gayre- bıraktığı ve halkın dini ihtiya
tile bu ti\li tehlikeler çabuk bertaraf cmı tatmin ettiği anlaşılmakta 
ediJınİftİr. Şiddetli fırtına yanan Ka dır. 
rakuı otelinin alevlerile tramvay yo-
lunu tamamen yalamağa başlamış Tralizonda 
ve bu cadde cehennemi bir hal al- ~.RABZON, 4 - Ayasofya 
mııtır. itfaiye bu vaziyet karşısında camımde Kadir gecesi okunan 
çok büyük müşkülat çekmit ve güç- türL--- Kıır'anı ••e du"alan Cum" 
liikle yangını töndümıeğe muvaffak "'\"" " 
olmuştur. huriyet Halk fırkası salonunda 

itfaiye rüzgİirm tiddetli olınaaı ki radyoda yüzlerce halk vecd 
®layisile etrah ciddi bir şekilde içinde dinlemiştir. Memnuni-
tehdit eden yangına her halde mani d T 
olmak için Galata cihetindeki bü- yet payansız ır • rabzonda ilk 
tün elektrik cereyanını kesmiştiı-. defa olarak Hafız Ferhat Efen 
Bu yüzden Bebek - Eminönü, Orta- eli Çarşı camiinde yarın türkçe 
köy. Aksaray ve Beşiktaş • Fatih Kur'an okuyacaktır • 
tramnyları seferlerini yukandan an Eclremitte 
cak Dolmabahçeye ve l 11tanbul tara-
hndan da Eminönüne kadar yapa- EDREMiT, 5 (Hususi) _ 
bi]ınişlerdir. Bugün Edremitte Bayram yeri 
Yangın karımna isabet eden dük- camasinde Hoca Osman Hafız 

ı.an, depo ve binalarm camlan kırıl- Muhittin ve Hafız Fethi Efen-

mı{t';;gn ancak aaat sekizde töndü- diler tarafından ezan hutbe 
riilebiJmİ!lİr• Kur' an, mevlut, düa tamamen 

Kaybolan yok türkçe okunarak cuma namazı 

y anrm eonasında Virgini unıin
de bir kızın bybolduğu töylenınişıe 
de bu kız bilillıara bulunmuıtur. Ma
mafi eokaz altında IWnsenin ka1ip 
lralmadıit henüz malum değildir. 

Motbaa sigortalı 
sa,lendifine ... Emel -ıı.... 

ımda 70 bin liralık makina ve saire 
vardır ve matbaa 15 bin liraya si
ptalıdır. 
Yangın tahkikatına müddeiumumi 

-vinlerln Sabri 8. vaz'ı gedetmiı
tir. 

Görenler anlatıyorlar 
Yaıııım mııhallinde yaptığımız 

tahkikatta eonumcla, yangını ırö
renlerden Galatada Kasap!,.,. soka. 
pda oturan ınaranıroz Süruri ef. 
dedi ki: 

kıldmlmıştır. Halk kadın ve er 
kek camiye 8ığmamıt ve bir 
çokları pencerelerden ve sokak 
tan dinlemiştir. Halktaki se. 
vinç ve huşu izah e<lilemiyecek 
kadar derindi. 

O aman 
Beyazıt minaresi 

Dün gc<:e Beyazıt camisin
de gayet güzel bir ın..hya lru
rulmu9tu. Mahyada "Kimseaiz 
!eri dütün,, cümlesi vardı. 
/(agseride 'Iiirkçe karan 

KONYA, 4 (Huausi) -
it bankası memurlarından Sa
lahaddin Bey tarafından Şera
fettin camisinde bugün ilk defa 
türkçe Kur'an okunmuttur. 

Burhanettin ·--·--·· .. ·····--··--·····-uyurken burnuma acı acı bir koku 

tişen bifb mh~lu~çu~ yakala- lstanbul'da Çakmakçılar,sandalyacılarda Küştüyü fabrikası yüzile şi 
:ış~";',k r~ ::° ı:;mınde a.hl'8:!1 12,yüzile yorgan 15, yağlıboya yastık S liraya, küştüyünün kilosu 100 
ll e ıkandı elrb rh' çrr ıgı. ruştan başlar.Kuştüyü kumaşların her rengi vardır.Ucuz satılır.Tel.2.30 

yapma ta ır. ra ım evvelkı -------------------------
gün Eyüp camiinin avlusuna gi 
derek orada abdest alanları 
kontrola batlamıt ve bunlar
dan tesviyeci Ali Efendi ismin 
de biriıini gözüne kertirmiştir. 

Ali Efendi paltosunu çıka
rıp tadırvanın bir kenarına aııa 
rak abdest almağa başlamıştır. 
İbrahim bu fırsatı kaçınnamış, 
yavaşça Ali Efendinin yanına 
yaklaşıp cebinde bıılunan 62 li 
rayı a1rrmı9tır. 

Bu sırada etraftan görenler 
yetişerek fbrahimi yakalayıp 
polise teslim etmitlerdir • 

Kızıltoprakta yangın 
Kızıltoprakta Şaziye Hanım 

kötkünün üıt katmdan dün ge
ce yangın çıkmışsa da söndü
rülmüştür. . ___ ..,. __ _ 

Diş tabiplerinin 
danslı çayı 

Diıtabipleri cmıiyeti İızasına dün ı· 
a1qam Gardenbar'da bir tedansan 
verilmiştir. 

Cevdet "tolla Bey 
Bir müddet evvel kainbiraderi ta

rafından ağır auretle yaralanan Cev· i 
det Molla B. tedavi edildiji basta- , 
neden çıkmııtır. Tabibi adli dün 
Cevdet Molla Beyi muayene ederek 
raporunu vomıiıtir. 
~;;_~~~....;~~~~-~ 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

kaqı en müessi.r deva SERVOİN 
haplandır. Doposu, htan.bukla Sir
kecide Ali Rıza Merkez ocalıaneel
dir. Tatraya 150 kuru~ ,posta ile gön 
derilıir. İzmirde lt1gat ıpazarmdaki, 1 
Trabı:on'da Yeni Ferah ec:zahancle-1 
rinde bulunıur. 

SEYRlSEF AlN 
Mtrkez acenta: Galata Köprü 

'.>afı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
\föhilrılarzade ban 2. 3740. 

1ZM1R - PiRE - tSKENDE 
RlYE POSTASI 

(EGE) 9 Şubat 11 de Ga
lata Rıhtımmdan lkatkar. 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok 1-\şısı 
Belıoğukluğu ve ihtilatların 

kartı pek tesirli ve taze qıdı 
Oivanyolu Sultan Mahmut tü 

besi No. 189. 

1 Şekerci Nazım 
Yeni po>tahane caddesi 

No, 11-13 
Fiat1arda ten.zilat 

rMAMA· 
1 Dr. Hakkı Şinasi 

Yavrunuzun en srhhi gıdasıdır 

• 
ikinci çocuğunuza da 

u Bayram 

Bir l umbara alınız! 
' 'f ürkive iş Hankası 1 

- Evimde yatarken tabanca ses
leri ile uyaııdun. Yangın yerine geİ
dim. Tahminen 8&at dört buçuk 
vardı. Pençerelerden birinde, Mü'. 
zeyyen H- olduğunu öğrendiğim 
küçük bir kızın sokağa atılmak iste
diğini gördüm. "Atılma, timdi gelip 
twrtaracaldar'' deye bağırdım. Fakat 
kız kendisini pençereden attı. Bila
hare itfaiye geldi. Mualuldarda ıu 
yoktu. Arazözden su almıyordu. 
Kim•enin denize kadar hortum sar
kıtmak ııklma gelmedi. Tam o 11ra

da iki kadının daha pençerelerde fer
yat ettiiini gördüm. Bir ldavw: mer
cliYenli araba ile geldi. itfaiye mer
diveni açıp kadınlan kurtarmak ia
teyordu. Fakat merdiveni bir türlü 
ııçanııyorlardı. Merdiven hep tersine 
açılıyordu. Kadınlar da mütemadi
yen feryat ecllyorlardı. Merdivenin 
ac;ılnıadıfmı görii.nce, eteği tutnıan 
Madam Jenya artık bekliyemedi ve 
kendisini aıai!tya attı, ve beğin üı
tii düştü. Arkasından da öteki ka
dın abldL Bu aralık itfaiye de su
auz kaldı. Ancak bina yandıktan 
sonra denizden su alabildiler. 

geldi. Pençereyi açarak dışarıya 
baktım. Yangın var. Han ah§ap, mer 
divenler ahf&p... Dumanın tiddetin
den kapuyı açı>madnn. Zaten odanm 
içine alevler ğinneğe maşlamrşb. 
Sokaktan bir kaçı atlamak için bana 
iıaret ediyorlan. Ben de atladım. O 
vakte kadar itfaiye gelmeıniııi. Bir 
çocuk beni alarak polis merkezine 
götürdü. Saat beıto de hastaneye 
getirdiler. Bana ııöylediklerine göre, 
i...,.et edenler aıağıya çadır açtır
mışlar. Fakat benim bundan habe
rim yok. 

Sirkeci Gümrüğü müdürlüğünder. 

Müzeyyen H. ne digor? 
Hastanede tednide, bulunan Mü

:ıeyyeıı Hanmıla da konuıtuk. Mü
zeyyen H. ıunlan anlattı: 

- Ben Karalı.ut hanının kartıam
Ali Beyin kazinoıunda çalııırım. 

Madun Jenya da diyor ki: 
- Şiddetli bir koku duydum, u

yandın>, Odanın içi aleT içinde idi. 
Kendimi sokai• attım. (Bu kadının 
ıol eli ve ayait yanmııtır. Sağ ba- ı 
cait da iki yerinden kırıktır. En 1 

ağır yaralısı budur.) 
Madam Nadya da diyor ki: 
- Ben ikinci katta oturuyorum. 

Madam Jenyanm odasında misafir 
bulunuyordum. Oda duman içindey
di. Saat kaç olduğunu bilmeyor
dum. Evin merdivenleri tahta oldu
ğu için yanmıfh. Oda kapısı da tu
tutmuıtu. Kendimi sokağa atmak
tan başka çare kabnaınıth. 

Y anıı;ın tah~katma huırün de de-

Sal Maa dara Kap Cins 
Kilo Gram Kilo Gram 

42 250 51 00 5 Mtdı:avva kutuda mamQl ıeker, 
21 52 00 ıs sandık Boş boyalı teneke kutu 
23 31 00 l Kutuda şeker 
7 300 7 W parça 1 Sargılık çadır bezi 

129 50 215 kutu l Yazdı resimli ilana. 

31 34 ,, ı Yazılı resimli ilanat 
120 500 21 ' ,. l Yazılıkağrtkutu 
23 500 24 .. 1 MamUl şdker 
14 500 24 ' ,. l Çukulata şeker 
8 8 parça l Saırgılık çadır ıbezi 

Yu!karıda cins ve mikdarlan yazdı eşya şu.batın 25 inci perşembe günü Sirkeci Gllm 
riiğü Miidürlilğünde satılacağı odan alacakların ınczkQr günde Müdüriyetimizde buluomalar 
• • olunur. 312 
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Ticarelhanes·nden alınız 

Bahçekapı, Beyoğlu, Pangalh, Karaköy, Kadıköy, Ankara 
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VE • A 
senesinde 

.. 
muesses 

Beyoğlu, İstiklal 
caddesi 

No. 306 - 308 

ürkiyenin en eski ... 
ve en asrı 

Mevsim sonu B Ü y O K 5 A 

Beyoğlu, istiklal 
caddesi 
No. 479 

Oevam ediyor 

Şimdiden yeni fiatlarla mübayaa etmek EN DUN FİATLARLA tedarik ve temin etmek demektir .. 

En iyi ve birinci nevi mallar - Cins itibarile geçen seneler mallarının aynı - Müstesna fiatlar 
Maqazalarunızı.-. P-rensioij: En mükemm '!I va iyi malla .. ı, her yerden ucuz satmaktır. 

Ş!4PKASI 
DUNYANIN 

BEŞ KIT'ASINDA 
EN FAZLA .., 

RAGBET BULAN 
ŞAP KADiR 

~Taliim Yoktur Diyenler~• 
200.000 ve 50.000 Lirayı kazandıran 

Karaköy' de M. GAZI gİtesinden piyango 

b;Jetinizı alırsanız ıizi d~ kazan..:lınr. 

En illa ve her cina ve ucuz 

Mevsim Ayakkapları 
Beyoğlunda İstiklll caddesinde 367 No. lıı 

. AMİRALİ 
Kundura mağazasında bıılurawı.ıız . 

SON GDNLER 
BA~yoğlundaKARLMAN Mag" azası 
kaın meşhur 

Şubeıi bulunan kartııındaki mağazayı kapatmasına birkaç gÜn kalıruttır 
Mezkil:r kaıpanacak n.ağazada gayet zarif ve fiatleri her keseye uygun 20,000 lira
lrk kadar e-şya kalmıştrr. 10,000 çeşitten fazla bulunan eşya mcyanırıda bilhassa 
erkek, kadın iç çama şırlarile karlın ve çocuk elbiseleri ve birçok lhediyelik eşya ~ayanı 
tavsiyedir. Bayram münascıbetile mubayaatta bul~larm bu fırsatı kaçmnamaları 
kendi menfaatleri ilctizasmdandrr. 

Satılığa Çıkardığnnız Ucuz Eşyadan Bir Kaç Nümune: 

• Kuruş Kuruş 

Eriı:eıklere çorap 28 - 40 
ErlceiklCt'C kaşlkoller 60 - 125 

ipekle karışrk iıpeıkli ve fantazi 
Haırumlara rop döşambr 

Erıkelklere çorap 50 ipekli 
yünlü ı. 

Haınınılara m~ 

Erıkeıklere gömlek 200- 250 
iıki yüzlü 

Jioplinden Hanımlara son moda yüııı-
lü kazalklar 250 

Eııkeklere pijamalar 290. 375 300 Klı.ruştaı. 
fantazi faniladan Çocuklara muşambalar itibaren 

Eııkeklere yeleleıkler 390 Emeklere orop döşambr 9-12·15-19L. 
İngiliz mamulatı 

Erkeklere muşambalar 
Erkeklerıe şapka 375 İngiliz mamulatı yünlü 

Merkez mağazamızda Hanımlara mahsus son moda eLbiseler, 
mantolar, ipekli çoraplar, şemsiyeler, çantalar ve çıocıuk 

elbiselerinin envaı bulunur. 

münasebetUe muhterem 
müşterilerimize 

Dide 
BahçekapıCia 54 No. 

Sabık Kotald tekerleme mağazası bu kerre Eftim 
~i-ilc'! 1- f•ndi H:ıresin-le mulıt·~em hal'·ım•Z'\ 

Gayet nefis şekerlemelerini 

Bayramlıklarınızı 

EN UCUZ 
OS. FERUH ve SENAİ KAZMIRCI 

latiklal caddesi 303 No 

Beyoğlu Şubesinde Bulabilirsiniz 

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

Görülmemiş Ucuzluktadır 
Mağazamıza gelenler fırsatı kaçırmamış demektir. 


