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Fransa'nın 
Teklifi 

.... ~ ... ~,.. -- ·-:.t .. tün 
lııava 1wıv M'stıl afaada 
~. 
2- 10 bin tondan fM:la veya 

lliır toplarli mtioehher: harp' 
remilcri ile kara ve cllllliz harp 
~ biıind aaddede
lı:i tartlar claireliade Cemiyeti 
AkYam emriae veriım.i. 

3 - Cemiyeti Ak...a emrin
tJe her milletin iftiraldİe bey
nelmilel bir wllıeDih kuvvet 
lhcluı. 

4 - Harp elaaSIDlia ıiw 
•haliniD ı.m.,eli tedbirleri. 

5 - Terki teelihat fılin evvel 
\ ı ıwl lıCtttia 4nletl. arum
.. wal m t • 'ilinin im..... 

T ıı*llfta • fllyw dikkat 
'lll'taıı-wfhı, C-i)'tlti ~in emri 
alba ... • ; t Pli bir polit 
tefkilib 'tÖcUCle g9'tıi)ınesidir. 
Pil helıika bu, yeni bir fikir de
lildir. Bayle heynıelmı1el poliı 
\etkilitınm en henretli taraf
.. rlamKlen biri ile, F raıeayı bu 
defaki Cemiyeti Akvmm wecli-
-'nin içti-da teııMil eden 
M. Paul Bon-·icli. Pakat fu 
ı. hayali telikki edHea bu fi
~· ıimdiye liı:edaı-~ ileri 
.Urülmüt t.ejildi. Bunan F ran
aa gibi, teslihat ve talıdidi tes
lihat ile en y.kınduı alakada 
alan ve ıimdiye kadar belli bat-
1ı ıiyaıet takip eden bir devlet 
tarafından teklif edilmesi 
ebemmiyetliclir. 

Ancak fUDU da kıılıı.ıl etmek 
IUmıdır ki, teklifin Fransa ta
l'lıfından ileri atıl hk ehem
llÜyet keepetıneN, ...... olan 
bir . - ,_.ol-
lllatl ...... 1".atlfin 
•ınelr ık 7. ..., ilk 
Prtlar.... bmı 

Ev.ell O a kıl .Akvam 
tahayyül . ~ tam bir 
milletJer cemi""' olarnamıttır. 
l>önyamn en mllbim bazı dev
letleri henüz bu müesseseye 
dahil ohnamı9lardır. Cemiyeti 
Akvam fikrinin anuı sayılan 
Amerika, resmen Cemiyeti Ak 
'9ilmJD bası değildir. Sovyet 
Ruaya, b.. cemİyetİn hariciade 
bulunuyor. Böyle belli ba9lı iki 
lriiyük devletin hariç kalması 
Cemiyeti Akvam için henüz na
tamam bir te§ekkül hissi ver
ınektedir. 

Saniyen Cemiyeti Akvamın 
tibıdiye kadar on iki senelik ta
rı'bi bu cemj.yetten beklenen 
ıa~eleri temin edebileceğine 
dair umumi bir itimat uyandır
~tan çok uzak kalmıştır. Ce
llUyet belli ha!lı l>üytik bir dev· 
letin arzu ettiği ,,.Jdt kendi 
lıildiği gibi hareket etmesinin 
'niine geçebilecek bir otorite 
&öıterememittir, Son Çin _ Ja
Jon ihtilafı bile Cemiyeti Ak
\'amın nüfusu için adeta bed
baht bir tec:riibe .._ttur de
nilebilir. 

Cemiyeti Alııctıııli .. 
•ini kıran .., ....... ııbet 
kararJamn ~ 
........ f/fj~-
}'eti de •ııllıperve-

.. .,,ill.l lerle umiyeti Ak
'lı'amın bakemlitine müracaat 
~.bazı devletler, cemiyetin 
1ııneamde beynelmilel bak ve 
adalet fikrindea ziyade aiyaset 
Ve kunete rieyet ıneyillerinin 
mevcudiyetini Ki acı görmüt
lerdir. Bu biMe .en millet
lerin yeni müeHeM,ye karşı iti-' 
ınatlannm ıarsıblıasından da-
ha tabii bir ıey J'Olctur, • 

Franıa ateden beri tahdidi 
teılibat için her 9eyden evvel 
enıniyet esasının teminini talep 

t 

- - - - - ·- --

Tolıdidi hılihat lcon/eransında ilk içtima 

l Vekillerin 
Seyahatı 

Rana Bey bugün 
gel ıyor 

ismet Pş. Ankara1da 

Cenevrede murahhası 
mız bir itiraz yaptı 

ANKARA, 6 (Telefon) -
Bir kaç günden beri 1stanbul'da 
bulunan İsmet Pş. bugünkü 
trenle şehrimize avdet etmiştir • 
Başvekil istaayonda Vekiller, 
askeri ümera, ıneb'uslar, sefir
ler •e Vekaletleı: erkanı tara
fından kartılanmış tır. 

'iL' * * ANKARA, 6 (Telefon) -
Gümrük ve lnhiearlar vek!li Ra 
na Bey bugünkti trenle latan
bul'a hareket ctmi9tir. Bayra
mı lıtanbulda geçirecek olan 
Rana Bey lnbiaar idarelerinde 
de tetkikatta bulunacaktıı·. 

' . 
Komite itirazı nazarı dikkate aldı 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

Fransanın konferansa verdiği pro
jeyi milletler nasıl karşıladı? 

B. de yannki trenle latanbula 
gidecektir • 

Bir şişe 
Deniz suyu! CENEVRE,. (Milliyet) - Tah

djd/ tdl/hat lıoaferansUJıa j]Jı ;,; 
diYaa iatib•bı olduğunu dlla bildir
mi,ıim. lntibabatm Mtiu:dnde 
Frana, ltalya, lagiltere, Amerilıa, 
AlDJ11nya, l:nreç, Japonya, ispanya, 
Arjantin, Belçib, Rusya, Çe.l<oslo
valı:y•, Lehistan ve A vusturY• aza 
olmuşlardır. TiJrlıiye, SS nyden 21, 
rey a/mı~•ır. 

Bundan sonra ilıinci nislerln in
tihabı lı:onuşulur.l<en murabb•sımız 
Tevlilı: B., böyle bir tasnife iştirak 
etmiyeceğinin söyledi. TffVlik B~
yin itiraz ettiği aoJcuı devletlerın 
büyük ve küçük gibi tasniflere tabi 
tutulması idi. Tevl ik Beyin itirazı 
üzerine komite büyiik devlet tabi
rini lı:aldırdr. 

Tevfilı: B .. Ruh hariciye komseri 
1 

Lltviaol'u, lngili:e rneb'u_~~ Noel 
Baker'i Bulgar baljVekilı Mu§a
aoru v~ Almanyanın lstanbul seli- . 
ri olup ta Alman murahhas heyeti 
arasında bulunan Nadolni'yi ziyaret 
etti. Naşit. 

lstanhuldan mühürlü 
olarak 

Amcrikaya götürülüyor 
Amerikalı inübendiı M. F. 

W. Kelley, biricaç günden beri 
şehrimizde bulunmaktadır. A- . 

1 ıııerikalı mühendisin şehrimize 
gelmesini icap ettiren sebep ol 

1 dukça garip ve gülünçtür. M. 
F. W. Kelley, İstanbul limarun 
dan bir ş" şe ıu abp Amerika'ya 
götürıneğ memurdur. Mesele.. 
yiiza ed i: 

Ne·~yor •Jq ve ulıil-
1 den- 150 mil ka ar uzakta Al. 
, bany şehrini denize raptedet. , ı mek üzere şehriıa yakininden 

geçen nehirden istifade ederek 
bir kanal ve liman in9a edilmiş 1 
tir. Bu kanalın geleçek ilkbahar ' 

Fran11z projeıi 
CENEVRE 6 A.A. -Tab 

didi teslihat ko:ıferanama tak- · 
(Devamı 6 ıncı :sahifwe) · . 

Martıhhaıımı:ı Tevfik B. da resmi kütadı icra edilecek.. 
tir. Garabete pel.. ıneftım olan 

. ~~ika!ılar resmi küşat mer~ 

U 
A ı• t t• 1 sımıne bır buauaiyet vermek i-ı mum 1 m ec ıs e çe ın 1 çin kanal.sularına dünyanın ' 

' meıhur lımanlarından alınmıt j 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dl1n Dol

mabahçe sarayındaki daire· 
!erinde meşgul olmuşlar ve 
bir tarafa çıkmamışlardır. 

Adil Bey.n 
Tetkikatı 

Alakadar mütehassıs 
zevatın 

fikirleri alınıyor 
Gümrük Vtı lnbiaar idarele

rinde tetkikat yapmak üzere 
tehrimize gelmiş olan Gümrük 
ve lnbiaarlar vekaleti müıte§a· 
n Adil Bey dün de Tütün lnhi· 
sar idaresinde meşgul olmuş· 
tur, lıtanbuldaki Maliye mü
fettitleri dün Adil Beyin nez
dinde içtima etmitlerdir. 

Adil Bey dün kendiaile g&
riifen bir muharririmizin muh- ı 
telif auallerine cevaben tu be
yanatta bulunmuıtıır: 

- Gümrük ve inhisarlar ve- ı;;.;.o.:;.'. •. .-.._ 

. . '· 

kileti kendi idaresine tevdi. edi 
len itlerin en iyi bir tekilde yü
rümesi ve azami randımanın iı 
tihsali için icap eden her ıeyi 
yapacaktır. 

Gümrüklerde ıalabat ve bu 
İlimde bir mevzu yoktur. 

inhisar idarelerinin Ankara-

Kar ve tipi bugün de 
devam edecek 

ya nakli mukarrerdir, inhisar i
darelerinin tevhidi meıelesine 
gelince, söylediğim gibi bu itle 
rin en iyi tekilde gitmesini ia· 

Fırtınalardan iki vapur oturdu 
tilzam eden her ıey yapılacak. Evvelki ak§am başlayıp kısa 
tır. ve uzun fa11larla devamh bir 

Vekalet ali.kadar zevatın surette yağan kar dün de de
mütalea ve fikirlerini ıoracak- ı vam etmiştir. Hava birden bire 

~oğuduğu için kar, yerlerde ka 
· · · \ im bir tabaka tetkil etmi,tir. 

1, Diğe taraftan yerler ıoğuktan 
1 buz tuttuğu için ayağı kayarak 
/ yere yuvarlananlara sık sık te-
sadüf ediliyordu. Tramvay ara
balan yokuşlarda kaymak teh
likesinin önünü almak için ter
tibat almışlar, otomobiller te-

l kerleklerine zincir geçirmişler
lıir. Rasataneden verilen malü 
mata göre, kar bugün de de
vam etlecektir. Maamafib, ha-
va tabiiliğe meyletınektedir. 

Rasathane müdürü Fatin Bey, 
dün bir muharrinmize hava va 
ziyeti hakkında şu izahatı ver
mi§tirı 

- Havada birkaç günden be 
ri gayri tabii bir vaziyet devam 
ediyordu.Bu gayri tabiilik, poy 
razm galebesile neticelenmiş. 
tir. 

lstanbul 1929 ıeoıesindeki' 
büyük kııtan beri ikinci defa 
dir. Dün sabah hararet bir ara
lık ııfır altı 8 e· kadar düımüt
tür. Maa~afih, dediğim gibi 
bava, ta~iiliğe doğru m.ylet. 
mektedir. Yarın (bugün) rüz. 
g~d>oyrozdan mütevuııt bir 

. rDevamı ~ ıhcı 'Ubilede) 
,.,~ .. ·~. . 

mu .. naka· şalar oldu ~;: ~;kl::~;::::~~:.:ı: ı 
maksatla devn ileın ıeyabatine 
çıkar~ışlardır. M. F. W Kel-1 
ley, dun İstanbul limanından I 
bir §İşe deniz suyu almıı ve bu 
nun vüsukunu teyit için latan • 
bul liman riyasetine götürerek 
§İ§eyi mühürletmiıtir. Tokatli. 
yan otelinde oturmakta olan M 
Kelley, düu kendiaile görüşen 
bir muharririmİ2e demiştir kiı 

. -'{ -. 
ıBir heykeltraşimız be-

dava abide yapacak Belediye Flüryada plaj yaptırıp 
ecnebi celbedecek! 

Ver~m pavyonu inşa edilecek 
"- Abbany denizden 150 

mil uzakta olduğundan burada 
i!d sen? evvel i~tas.'na başlanan 
hman ıkına! edılmııtir. Şehrin 
yakı?-1~da b~lu an nehir ve göl 
den ııtıfa edıl~k ıuretile açı
lan kanal ve lıman sayesinde 
şehir denizle irtibat peyda et. 
mit bu sayede Nevyork liı:nanın 

(Devamr 6 ıncı sahifede) 

(Ali Hadi B., M. Krippel ile müsa.-
At111 Beg k tır. Bütün mütalealar alındık- ba aya gireceğini Ve daha İyi eser• 

tan sonra, meselenin şekli taay 1 •• d • 
yün edecek ve tetkilatm ne ka- er 'VUCU e getıreceğİnİ sÖy}Üyor .. 
dar bir kısmının latanbulda ka- Memleketimiz _ ' 
lacağı kararlqacaktır." de mevcut olan 

Adil B. dün akşam Barut ve heykel veya abide
Mevadı İnfilikiye lnhiaar lda- ıeriıı bazılarının 
resine giderek müdür Lütfi B. · · • ı K Krippe ve ano-
ve bu inhisar mürakipliğine ye- nika tarafından 

, ni tayin edilen mütekait mira- yapıldığı cümle _ 
lay Latif Beylerle geç vakte ka nin malümdur. Sa 

tqa. dar görütmüş ve bazı tetkikat b d k' 
• B . b" b ray umun a ı 

yapmı9tır. arut ın ısarınm a G . H . b 

1 b 1 1 ecıl· 11• dün ! landı. E vvelıi Avni B. söz ala-
ıtan u umuın m k ded" k" · 

saat 15 de reis vekili Sadettin ra B'~ l :d 45 b" ı· 
F · B · · t' d içtima - utçe e mevcut ın ı
e?tDieyın kr!y~sl~klın ~ de E- ra tahsisat kafi gelmez. Daha 

ettı, van atip ı enn · ı b" • k )' d ı 

1 Al
• R Beyler esas ı ır ış yapma azım ır. 

Romanların 
Hikayesi 

Son ıeneler içisade Avrupada çı 
kan ve en çok okunan methur 
muharirlerin -'erini aynen li
sanımıza nakletmek zam&rul bağ 
lı oluduğu için Burhan Cahit B. 
arkadatımız bu romanlann mev
zuunu birer lı:iiçük hikaye teklin 
de (Milliyet) karilerine hülasa 
etmei• batlamıtbr. Bugün: 

MAURICE DEKOBRA'nıA tem zzet ve ı ıza Bu hususta Dr. Hikmet B. \ 
vardı. bh" ··d·· ·· Al' R B ı k k , d ıı ıye mu uru ı ıza ey- en yeni ve en l((> o uıunuş bir 

Evvela zaptı sabık okun u. den izahat istedi. Ali Rıza B. ' romanı olan Pourquoi Mourir 
Müteakıben senatoryum hak- halen lstanbul vilayetinin sene isimli romanın• hikaye edecelı:-
kında sıhhiye encümeni~den ge t tir. Bunu müteakip meıhur !o-
len raporun müzakeresıne baş- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

zirana kadar muvakkat idare a~ı . z. mn ey-

l
i teklinde idare edilecek ve hazi- 1 kelını yapmakla 
randan sonra alacağı tekil ve işe başlayan M. 
bu inbisann da Ankara'ya nak- Krippel gerek An

j tedil_ip edilm~yec;eği Adil B. İn karada gerekse ge 
I tetkikatı netıcesıne göre karar- çenlerde Samsun -
1 laşb~ı!acaktır. idarenin nasıl da resmi ku9adı 
! tedvırı muvafık olacağına dair yıı.pılan Gazi hey
i müdür Lutfi B. da V eki.lele ve- kelini yaptıktan 

1
, rilmek üzere bir rapor hazırla- IC'l."lra memleketi -
mıştır . mızın muhtelif , 
---- ' yeniden rekzedile-

cek olan abideler
den bazılarının İn 
şası teıebbüsün -
de bulunmaktadır. 
Bu hususta Türki 

Demiryo)u 
Niğde'ye ilk tren 

vasıl oldu -::,::..;,;:,:;.:.::;.,;_...,,..,..==-'"""==-==-":''""""""""'.':"""~==.,===' panyol edibi merhum V. Blaaco 
• lbanez'in AVT\lpada ve Amerilı:a-
etmektedir. Biz de ayni .fikri dı celbetmedikçe, Cemiyeti ela mllyonlarca aatılan, • ANKARA, 6 (Telefon) _ 
takip edPrek diyebil~~ ~· Ce- Akvam emrinde ordu, tayyare LA TENTATRICE Demiryolu Niğde vilayet mer 

yede ~ekzi t~sav-Ali Hadi Bev ve TevjiR:. fikretin kegkeli 
vur edılen abidelerin Türk s· Bir heykeltratımız bu'mese
atkarlan tarafından yapılın ;,,.. le üzerine faaliyet gecerek ba
icap ettiği hakkında öteden be ZI fikirler ve teklifler dermeyan 
ri san1atkirlarımız tarafından etmektedir. Bu heykeltraşımız 
deTmeyan edilen m 'tal b Güzel San'atlar akademiGi hey
defa yeniden ortaya a~ılm:"°kta~ keltraı.i muallim Ali Hadi .S. 

ml.yetı' Akvamın hakikı bır bey- ve donanma b"ulwıdurulması, kezine şubatın dördünde vis!J 
b 1 b

• k d l 1 • · d h f ioimli romanını hikaye olarak ya- l 
nelmilel hakem vaziyeti ala i · ır ço ev et er ıçın a a az- o muştur. Lokomotif halkın te. 
mesi için ona müıellah bir kuv- la endişeyi ve itimatsızlığı mu- zacaktır. zahürleri arasında istasyona 
vetten evvel, umumi bir itimat cip olması tabiidir. l .. •••••••••--..ı dahil olmuıtur. Bu bat Ululnt-
ve emniyet lıizımdır. Bu itima· Ahmet ŞÜKRÜ la'ya 59 buçuk kilometrediY. 

dır, ' (Devamı 6 mcı sahiied<') 
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Bizim imperatorluR 
~ # iP•• tepeeimlio. I m-rt auırda bir mahalle yap 

YİIL llUt denizine ve G'erıek maf)Ln biz, dört aenede koa ko 
dill*rına balayurum. Dili\ 6 • ca çölii bina Ve' bahçelerle do • 
l Kirmızı dGnizin bütüii •ol nattık. 
kqıur, Hicaz ve Yemen var. Geç kalmıtbk. Artık ne Su 
B S " çeviıdiğim zaman K. • riye, ne de F elcstin bizim idi. 

HA 
Japon arı umumi sef eıi>erlik 

··ylenİftO ilA etti .... _.. • 
rı 

Amer"kan b liri ve.s·Y.asi maliafili daha şidöet e 
liareket edilmesini istiyorlar 

,,. 
a 

tırd 
-

••Da p !O santimet• 
Biti ste karın irtifaı l ~ ~ 

ı:>ı • • 1..:.LI.. •• • ı:..•• L '-. m P!t nı.n ıwuueaı ,., ... ume - • Rumeliyi maddeten ne kadar 1 
t""'; buraN Feie.tindir. Daha kaybettikse buraları manen o rey,i liuldu. ıoldası: Kar. ı 
~da Lübllall var, Suriye kadar kaybetmi tik. 
~ ir taraftan Süvl!)'if kanalı 
na,. lbiir tarahan Bura körfe
zlaıe kadar çöller-, tehirler Te 
ll'fl&ll*uin Ü•tünde bizim hayra• 
ğmılzl Ben bu-1ıudutsus impa• 
rıdallufun çoc:atuyum; 

Vlad·:v.osto ta 70,000 Tamir t. 
Borçlan 

en sog" uk r r u• ıiacleıcı öiieadL. Tü • 4 

ır.e ı 

Çıplak Jsa, Nuıra'da -
r:SJ91z çaağt idi. Zaytindafı• 
nıırt Gstünden geçtiği zaman, .al 
tınla, kendi malı bir epti Tar 
ek. Biz Kudüste 1'irada otanıyo 
ruıııo Halepten bu tara& geçme 
yen tef, yalııa Türk ka§ıdı 
de81. ne Türkçe, ne de Türk 
g4'1t01. 

f1onn.a ne kadar bi2den 
ckUP ı, K11dtts te o kadar bizim 
~ Sok::: ... · .. ,,..blar 

.. 1 kil" ' • L '' • • S'&Pmnns ltıMlmn nınati-

)W tniılletler an:nnda telccim: 
dHiııit olduğunu bilirsiniz; l -
Ç111 lsioin her parçası, ve bütün 
kBhıeıııin her hizmeti bi batlı:a 
caı stindir. BU um.aatler ,..ı 
nız analatan pay edememiJler
di. Onun için Kamim atıahta 
rulılr bocanın elindedir. Bütün 
bu lıt' alarda biz işte bu hoca.
om nzifesini yapıyoruz: Tica 
rwt, kültür, çiftçilik, sanayi, bi 
nalar, her şey araplann veya 
diğer de'l'letlerindir. Yalnız jan 
d&nna bizim idi. Jandarma bi 
leniefi1, jandarmanın esvabı! 

~manh saltanatı •om bo
rabıat iken, borokraai yine tam 
• ~. yalıut yan - arapbr. 
lltrkletmiş hiç bir arap görme 
da.o bqka, arapl&fllUlllUf 
TW6D. 'U ra-.t geliyotdum;. 

....., milliyetper weıli~i gö. 
dm ~ı Azım Zadeler, Kc>n
) ' • gelme Kemik H611eyin 
tamal1111 idi: Halebin ene, 
f~m asdlarr Tliiider
~ Olmanh imparatorluğunda 
btlBln ekalliyetler imtiyazlı ol
daıldan: için ve Türk unsura im 
tİl!IDız olduğu için, her hangi 
bir tnüılilman elialliyetin ça
cı4' ohıuı.k, TiiHC olıiıaktan da 
tıLJlydalı idi. 

ıtıı= Kürt ça..u,uuun - kütü
ğe leu gelen Abdür.rahmaıı Pa 
Hi ciedeei. ve baban Terıri çal 
~ fÇin zengin, araplaımıt 
oW.tu İçin de ayan azası idi. 
Ba Abdi.il:rahmua P-.a keadi 
taJllaiDUll tam ıınmı •vc•khar 
ta -ihtlinde görmilıtür. 

.Blrlaci Millet M8cliıinde 
~e vekilliği etmit, E&ki§e 
hWi .Lir Türk hoc:asmm Türk· 
l~bi ve demek yerine, arap 
I• 8ilH vua. dediğini belki be
~utmamıt olanlar Tardır. 
S T; e, Fili.atin ve Hicudaı 

- Türk müriinüz? 
lJıMlinin birçok defal r c:wa 

brt. 
- Eatağfunıllab 1 idi, 
8u kit'alan ne müiıt• leke 

1 tJI mif, ne de vatanlatbrmıf 
t~ 

Oamanlı İmparatorluğu, bu 
r.a.rda, ücretsiz tarla ve ıokak 
bekçisi idi. 

Eğer medrese ve fUUnuzluk 
•Is am etmiı olsaydı, Araplığın 
"--dolu yukanlanna kadar gi 

Bır realite hini ile değil, bir 
tarih hiasile kendimizi sorluyor 
duk: Anadolu battan bata ya
pılmak, tehirler, köyler, - v 
tarla zengin olmak, Türkler ta
mamen garpliletmek ve son
ra Halepten 'kınnızı cl.ıiza doğ 
:ııı nüfm ~ teknik Ye aennaye 
ile l&flll&k lUmıdı. Biz ise A, 
nadoluyu af1P Halep kapısmr 
varduğumuz zaman ümran ve 
kalı\baltk gönneğc ba~lıyor
dıık. Halep büyük, bir tehir 
Şam büyük bir tebir, Berut 
büyük bir tehir, K'4düs büyük 
bir şehirdi; Lübnan hu·ası, bi
ze Dobrrca havasmdan yü:ı: 
ka daha yabancr idi. 

Fakat her yere : 

- Bizim; di.yonkık.c 

Şam erimiz kadu bizim; 
Lübnan b bçem · kada bizim;. 
Bu tuarruf ve hüküm hiaainin 
b" damarlanmDMlaki kandan 
geldiğine tüphe;)'11lrtu. 

Ve kendimizi otelciye, ıo.. 
kantac.ıya, hatta. poata memu
nına anlatmak için yavet ya. 
vat arapça öğreniyordıık. 

lala ile Kara•is ..... 

askeri toplandı ANKARA, 6 (A!A.) - Meteorolo ·in ._.x,,,..a,"" mwla 

I Fı bğ~~~-göı-e,d_cemıp vecenlaubunl 'çarki ~. · ... ııla9r'5ret .. 
ngiliz· sız müza· ıımuen ve &ier m uıaldıı-1. "• · ır,_ a. 
ke"'a d" Türlriyen· bwtarafma rece ve b11. --.~ 

15 inci madde meselesinde istediği 
olmazsa Japonya Cemiyeti 

alcvamclan çekileceğini öildirdi 

•. Jdi!.111lln e ıyor Kaı irtifaı- 0 Trakyada 
LO DRA. 6 .'A. - Lorr.: kuın4 4 aaatiloıııtriliıli: 

dr11'da tamirat ._eleııi bak.km Orta kar irtif ı S.11!" 
da · F ranaı:ı; a lngili:z tezleriııi ta 25, Ku~de 28, A1caeın.3,.aa 
telif İçin ya mü:A lalltimetreelir. M m dit 
kereler, evvelce olduğu veçbile, Şarki Anadoluda Erzincanda 19, 

LONDRA, 6 A. A.. _ News 

1 

Tckior.ıun devliıtler teklifleri kar Fransız sefuett maliye ateıesi Si-.etekte 22, Sankamııta 93, Bitltste 1 
Cbroııicle gazetesi, Japoa menabiin- :ıısıntld ittihaz etıniı olduğu hattı ha maliye müfeıHitlerinden M. Jac tur . 
den Tiıku bulan istihbaratına atfen, rd.:ct Şanl<hay haikruı telli .. dd. -r- quea Rueff ile lngiliz- ba:ır:nwi : Svhu.et üç ı~ ~ büyük tahav 
70 bin Ru• Mk ... inin Vlaolivoatoek'- mcktcdir. umumi kontroftmi Sir Frede- Evvelld gin Ankaısad sıhrd f&ğı 18 c! 
ela toplanmıı ve mezkur şehirde ör- Şooebaydaki Çin beledi,... reisi, rick Leith Ross arasında cere- gün yarı yarıya yük.elmiş ancak 1ralnr.r: T ~ 
fi idare ilan edilmit olduğuna yar- takıriy., kıta.-ıtının vürudundan oon- d 
naktad,., ra Japon han:klitınm ıon nehrin yan etmektedi». ereı::e fa~katmiştir. Meseli. Edimedaca11> 

Japon teı...11na at"' ociilm~ ol- m:ınsı.bmda ve Wou-Souag'un 20 Yeni birf91 •arsa o da lnıil· bugiin sıfada.•şaiı 10 d•eceyi bulmuıt 
duiu da 1Öy{6nmektedir. kitonu•l're ıi:na!iDde kli Laillo'a terenin Pariı sefirinin bu müza · aşağı 2 d.:..-ece iken birdenbire S derece fa 

Amerilc da endişaler doir'U çevrihniı old~ğ':'"". ve ~- kerelere i§tirak etmek ü:ıere olmu!tur. Maı·mara havzasının en: ılık kıs 
daa makaat. ba ~on utihkamlan ıs- L d"' "k d · rfırda -·L. 3d VAŞlNGTON, 6 A.A. - Aineri kôt ettikten oonra Çapci'i timalden ondra'ya döamaidiw. uşu e 's il , ..... uı ıt. 

k- lngilt- il• ve ciiircr d.wlet· z.aptetmok olduğunu beyan etmiıtir. \Vhite..Hall' da bu mükaleme-- Eğe mıııtakasmda diişüktdk h*men he 
!erle mü,._ etı leıı i:ı~ J.. Japonlar neden in t ler haltkmda biiyük bir ketuıni tir. Faka~ bütün mıntakada sabah :auhunel· 

rülıli· gpstennelitedlii,: 
.._,.~.dlİ§mü~ hl&. 
pyada subunet 8 ... 10 
IL..Ciüıii o derece ikm 
·- lsünbul ııf.udao.. 
ılda- sıfırdan •taltı 'T'. 
an Yalontlır. Ve en 

--.tebddiU e~ 
leride sıfırdan •!•it 
r.~hfciy~iıı en. aotiılC 
~ .En.MC:ak nolıtaaı da 

pon notımna cenp verecegı UD110- J. ? yet gö~teı-ilnMktedir, fakat mü- 3-4 dereceye kadar dütmüştür. Buaiin 1 
lunmalrtadır · e u; or sa it bir surette terakki etriıekte noktalM sıfırda •talı 23 derece ile Karatıı it lneb'olu -•+•kas~ 

Dün, Japonyamn umumi ı<!fer- LONDRA, 6 A.A. - Şanghayda o!dul'uı:u fan:ettirecek bir ta- sıfırdan yukarı 6 derece ile Dörtyoldur. in h61fir. rrrtaa L..-
berlik emrinin verınit olduğuna dair ki vaziyetten bahsed•n Tlıneı gaze- ., _. 
bir ıayia deırenın etrneğır: ha!laımş lesi diyor ki: "Japonların Çapei'yi kım erbl!.p vaırd\t. Karadenizde tiddetini bilLaasa Saınaun v 
ve Japoa .-.alımın t•lit ebnit ol- İfgal için neden dolayı bu kadar Maamafih., bir prensip itilafı da gösteren bir kara.yel fırtınası hüküm si 
dııtu enditeYi art.nnqtır. anudane çaltşmakta olduklarını anla buaul bulmuı elduğwıu söyle. saatte de devam etmektedir. 

Riyaaeticiim!ıur dairesi hariciye mak güçtür, fakat Japonlnmı Ja?On mek vakitıizA. Bununla berıı· 
nezareti ve behri ve a•km erkaır yaya müsait bir nevi hükumet leş· be T yrrel LoDd • d 

Samdan kalkan tı:en Midi- ı d imi aunıttli anlo.nndaki irtibatı kil edebilecek bir talom Çin memur b r-I Lor~- _r_'i':' .ı. _ draola a. 
• • ·· ·· ·· _ _._ u rnııbıdaz etnttktedir Bazı mabafil, larile temaoa giritıııit olduklannı i· u urm ..t _m.._ '1l 

ne ye uc gun uç gec- g1<1•. J b" kü ..,, . ş" ankAa . t k • ed' "zh ...,,;..,et edilmekte-
Medine'yi bile bıraka.mryor· apon 11 m,~nın Y• ec- ı nanma ıcap ıyor. 1 an roemn-.. 

rıi ali.liır. 
lzinirde şiddetli .s .... eıJea11ic1Mt•UDtı. ••.kit .Pieriadin.lıl 

lZM!Rk,
1
6. At . ~~İki ~~t·erıbed_~. del v 9NJ· ildL, ı.;.1311• 

rit etmek ve Çinin Mam;uı:inin Ja- Japonya nezdi!lde yapılınıı olan dir. Çünkü mmnaileyh, bu saye 
duk. Medine'.siz Türki ~ 7 Bu, ponya tarafından itııaini kabule ic- ı...,,netmilel ~•ten bahseden de Paris'e avdet ettiği zaman 
imperyclizır.in intiharı demek bar için N"anlrini ve Mıiri nehrin di- Timeı gazetesi, bu t~ebbüslcrin de- F h"'-"--> tn..:ı· h 

• • L'-- ·-•- __ ._._,_"-- • _, et ___ ~-- L- •• ,~,. ranıa ............. ne 15.tt a. 

na ve ıogu ar zınır ıçıD enoer esa üt o u 
rini tqkil.etmekWir. Dün .soısk sıfırdan r 
saat beşte üçe çıkmı9tır • 

mele p~ aebat vs W.... et• da "tila&n lıe,nelmilel mahiyetinin Zllle$lııln nolıı.tN naızarlannı et• V 1 T .J. 'T'.. .. 
tı. eer .,... --- .,_....,..... lfs- - ·-u e-~ .. u~ ... - mu~'"" zaman-, . . . • 

Ne Medinesi? Bir gün •t•itı ınekteolduti'u aöylen-"tedir. muhafaza dilmesinin fevk .. ıooe Rıü· rafile bildirelıllec:ektir, hali ha nonya f!e V QWaO. 1..W 
dötru ıgeçecek bir lat'ayı .., Bahri ve aıkeri mahafil, dııl... hhn olduğunu yazmaktadır. 1 zırda bu noktatnazar.larmm aon 
lamlamağ-a inmittik. Tren var- ::;'.'!"! ~.t,;y~k~.,.i!:;~k~ Cemiym alnnımı mı tehdit ihtilaftan tıılil. medar olacak 
k- Ad.aaılan beri yaya yii- leriıri J""°""'nın bltün tiınali Çini ' derecede F nnnn lesine yaklaf. 
rüıidıkı:e idiler. Üç bin kadar kontrol atma almak taoavvurunda LONDRA, 6· A. A. - To- 11Uf olduğu imit edilmektecfır. 
za.yıf, •oluk ve üıtü ba,ı yıp- bulunmakta o!duğund .. endife e.ıe- kiodan Reııter ajansma bildiri- Hazineler uasmdala bu mil. 
ranmıt Türlt çocuğ11, yorgun cek derecede ileri görürmektedir. liyor: kalemelere ~olarak İagil 
argın önümüzden geçtilu. Bi tin ı:"ü:..=:'ciı,':'.''J:.;."t~ l Asaki guetesinin verdiği ma tere ve Fran1& l>ankalan aratm 
lir . nılainiııı, nereye gidiyorlar- metinin müzakeratın inkitaa ajra- ~mata na.zraan W,6met ce. da da Londra~d. müzneıeleı 
dı.? AcieDo! ınuına meydan veruıiyerek diğw nenecleki mtiın siline bir tali. icra edilmekte •lduğu söyleııi • 

Hlmit'in mısramr hatırlayo tcldifleri de telakkiye lmade buluna mırtname gö~~~· J~ponya' yor. Bu aon müzakerelerin he.. 
rdmn: cafma dair vermit olduğu teminat. nırrChangba1 a bır tahkik ko. defi iki ihraç müeınıeıinin yek 

br, fakat yeııi ne gibi tekliller yapı· mi.syonu izamına dair olan kn- diğerine muhalif her ttirlü hare 
Neteyt! gitmek istiyor~ lalıilece"" blllASllJl<la miltenııldit bu- ml m"s.___na im k u··- ıs la 

Ad__, ı "' u •ca 0 8 ~re kette bulunma rma mini oL - ""' e lunan VafİDgtoD hükumeti için bu · · ad-' · tb"'-'- - h 

Mısın fethe çıkan Cemal Pa 
şa, Kudüste,: Ş da, Lübnan. 
da, Blrutta ve Halepte oturdu
ğu zaman bir itgal ordusunun 
kumandanı gibi bir te:vdi. 

Zeytindağmın üs.tündeki Al 
man yurdunda biz, devenin üs
tüne merdivenle tırmanmaya 
uğraşan Avusturyalı zabit, oto 
mobilden ürken hecin, hecin.. 
den ürken Macar atı, kanalı 
geçmek için T ahariye gölünde 
tulum idmanı yapan Sıvadı ne. 
fer, ve bir boğuk Arap ı .. i: 

- Felyahya! 
.. ". İmparatorluklann san'a 

ti mmtemlike ve milliyetleri it 
!etmektir. Oamanlı İmparator
luğu, Traky.dan Erzoruma 
doğru, koca gijvdeaini yan ya -
tmnq, mt!lllelerini müatemlike 
ve miWyetlerin ağalarına t..-. 
lim etmİf, artık •ütü, kam ile 
kanpk emilen bir sağmal idi. 

Falih RIFKI 

Matbuat balosu 

hal bir teeelli noktası t.,.kil etme- ıncı m uet:ıın ta ııune mil a. mllk ve bualardao birinin hare. 
mtktedir. lif b~I~~ ve akSi_ t_akdirde ketinin diğerinin variyetini ili. 

Japonya, Amerikaya cevap ver- ~mıy~ ~k'l'auı m~~~· aza~r. lal etmemesi için nakdi muame 
mek için 3 gün beklcmit olduğun- gmdan ı.ı;t;fa . e~ecegım tasnhe latı tesviye ve tanzim etmek ol 
dan devletlerle müzakere içia ayni memur eylemıtbr. dug"u zannolunuyor. 
müddet derpif olıoaktad,.. 

franaanın batb har•k•ti, bilbas- Bi.- ga%ete-ci kagbo!du Söylenildiğine göre bu müza 
sa kongrede cleftran etnııit olaa ve kereler, gayet müsait bir hava 
Fmnsa'nıa Japonya ile bir itiaf akte LONDR , 6. A. A.! - Daily içinde cereyan eylemektedir. 
mi, oldaiiuna dair bulunan ,ayiada Expreoı& gazetesi, Mançuridd<i 
sonra •on derece mcmnuniyede kar- muhabirinin ort dan kayb<ıl. 
••'emmıktacln. 1-'--;ı.- b-ı-~ erm_._ ..... . 

Hali h.-dlı; b.,. tlirlü i.htilAI ve m 'o OUeunU ....,,. v ---
Gandhi'nin katibi 
MahkOm nizaa mua&'1% bulunan M. H"°""'in dil" • 

aüfıu ve t-.ı altında Amerilraa ri- Harbmi: işgal etmi' olan Ja. AHMETABAT, 6 (A.A.) -
cali, heyecan•• t • b;>dmaJa mii pon ukeırl ~ btı gazetecinin , Gandhi'nin kitlW 21 ay lıapM mala 
h""'8 olan ve fakat iktuadi inbitet Çinliler tanıfıtıdan esir ed"lmlt kıim ecfılmittir. 
dolaynile biraz •lilmnetiial malaifaza oldırğuırıa söylemektedirler. Hindi standa talırilcdt 
eden efkarı uanuni:reyi daha ziyade 
teskine ga,..et oariemıektedirieT. Amiral intihar etJJtemiş 
. Binaenaleyh A,merİlcan kuvvetle- ŞANGHA y 6 A. A. - Ba.. 
rinin münhasinın Amon'kan tebaa.. k ı.. el 'J · 1 

h. · · · '--•,· -"t b· ....... -- ı zı no taı•r a apoo ann yap. 
nın unayeıı ıçıa lillU vu.. e _.." d la 
cağma d..:r olan teminat tekrar edil mıt oldukları taar.uzlar o yı 
mektedir. •ile geri püskrtülmüş olan Çin 

En ba,bca m8'ga~ sulh teklif kıwvetleri dün akfam üzeri 
leri. ol~a ben~ lıükfuiııt .:Maa tekı·.ıır eski mevzilerini işıal et. 
r;unye acilen t~ rtMtr 1t3 • 1 d" M· ad d-L d 
~ .....ue buluıunakta<lll'i ına te- ~I er n'.. ~· eme,_. ~ ar 
tebbiHün daresini derubı., <'tmi o- 1 brr saha uzennde bütun &"4!Ce 
laa Amerikil'nm bütün ihtiynt tP.d- t devam etmif tir. 
b1"!rni alma., liızrm gddigt miitalı!· intihar ettiği doğru olm1yan 
armdadır. Amiral Shiovava., Japonların 
Şanghag'da muhar.ebeler dünkü taarruzlarnım akametini 
ŞANGHA1, 6 A.A. - 29 kimu- iti raf etmiştir. 

nusaniden b:>ri Tchappp'in mıida- japtt11ga bir fırka pigad11 
faannı ı.ıınin etmekte olan 78 inci ~ d. . 
Çin fırkası yerine 6Ş na fırka ;ı.a. fon erıyor 
,_ e~tr. VASH1NGTON, 6. A. A.-

POUNA, 6 A.A. - Poluin lafa 
tutulnıuı ve polia amirinin nümayit
çiler l*Fafından nnılamnıı olduju 
bir arbede dola,.m. tehir dahilôwle 
her türlü toplantıların eayrikanuni 
oldıtiu ilin ediLnittir • 
Blllffale oıılisine •11iknt 

KALK.OTA, S A.A. - Beqale 
,..liai Si.-~ T ... o., hir alli
kute mara:a kalımtm. M_,a,,,,hin 
üzerine birkaç • .aaı. m},, 1 ela 
hiçbiri iaabet ııfmemi9tir. 

T EH t R 
Galataearay ~ lrulübft riy

tinden: 

--· mri
612

d'ip .g; 
KONYA, ô (A.A.)- Diin ikindi. naı 

libaddin1 Hafız Bekir Bey.ler tan&ı..lan ŞE 
de türkçe Kw'amkerim oku'MD'911Te •ure • 

ı fıadit ... '"*'F-. 
tn'·nM··Uirhpp•dc. ... 
ı +lbrt.s dini l' ' 

bir tekrar edilmittir. Halk Kur'anı kendi ö; b --· ' olnoıgımnı-t..-arıırı 
çok mütehasaia olmnttur • 

V.AN, 6-{A.A.) -Va.uda ttıdııçe Kur'a tffiıll 
b&1lamnıpu-. 

• 

Kadir gece-si ih · ~ csmiiiıde 
ıiileo diDi 11ıdfıi.JI v. 

1STANBUL, 6 (A.A.) - Kadir ııec:esi ~ ~~ tanıfua. 
yapılan ve ls.tarıbul teniz telefonu ile DCfre ·~a.t,. billıaeu 
türkçe Kur'anı: ~e:"lelret dahil ve ~~~cind ID:Jlik 1DNN11mi
dan tirkete yüzoen:e telgraf gelmek ..... ir.p 
hariçteki möaliimanlar üzerinde bilaist" 
yet tevlit etmiştir . 

Ardı arası kesibııeksiziıı ıelmekte 
da bu mübeccel inkılip ve teceddüdü 1" 
rik ve tekrimler arzedilmektedir • 

!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!!!!l!!!!l!!!!!~;,7.1 pwp. •fim-.. 

lngıliz 
Kabinesinde 
Nazırlar arasındı. 

ahenk boz.uluyor 
LONDRA, 6 (A.A.) - Kabine 

er!Wunclaa bazılarının noktai ..
lan araaadııki ihtilifa nıimea bl>i 
nede mevcut olan ahenk ve itilif, 
düa avam kaıwMmda iiıkin pyri 
r.aı.a bir - haleldar olmuıtur. 

Kd . ;.. vaziy_, ai7aai ......._ 
fil<le ... .-ı.. hwede mü 1 1 
edilıınekıa idi. Hiç m- .ıalıiliye ... 
zırmm ark.adat1anıııa ekSeriyeti ta
rafın"-. kabul edihnit olaır pıa
bu kadar hiic>ım e • eiim beki ı • 
mekte idi. 

Sai cenah, kabine içiade mulıa. 
lefetle tetriki mesai imkinı meYCUt 
olmadıimı beyan eyı..nektedir. 

Liberallerden bir çoiu, ayni li
ıam kullamnalıtıı ve amele fırkan 
mensupları ela menmaniyetlerini eiz 
lememektedirler. 

lngiliz : ıilt FHİ 
la J ' 

1 

1 '--' 
lıı llllıffa ...... 'I • • 

Anadolu ..... cıılaa (iıdlS ....._ 
nafia hakm• ıliMI:.....,,, bW • ııtta 
lifatta buluıı 
miimeuili k, 
~ede, 

izahat •enn• 
det elmİftir. 

Bir 1 
Verem n 

rafından E 
dilen aanat 

a _. '· ı • f' ,,,,.. 
tir .... liıcı"'ı •"te .. 

ınc.+ıe cemij1ıl1 la. 
~. taıaa. .. 
ııer ·Ha,...-• 
~ • f 1 . ,. .. --

liveai için i 
Mtey• btt
ra teberrü' vekili .tihipe 
Sıhhiye mliitfiiade 

müc vekili Refik 

S hh
. ~ müdUii7etfne gida 

ı ıye ld l -"•-•" 
d •• 5..1..L• et Dll!f!ıU otuutl 

a«ıııfiue füphe yoktu. 
Bizim Emperyalizm, Oı- lıtanbulda en güzide ımı 

-t em..- ı· · fi 1 fa meoaup davetlilerin topla.. 

78 inci fttkarua 1000 ka.ıar teı. Japonya Sanghayll bir fırka 
fat ve l;'aralı vermit olduğu ıitylen- piyade ~keri göndermek busu-
mektedir · d ki · · de C 

Kulübümllzib 1 Şubat f)ezart.eei 

akşamı Tokatliyaıı.da vereceği ııene

lilc mutat aile %1.yafetini miı.tevli 

olan hutalık dokyuıile 10 Mart 9!2 
pef1"1Dl>e akşam& ııaat ona tehir etr 
mi~ı olduğunu Mvetlilerimi.zin nar 
>:arı dikkatine a:ı:rıeyleriz.. 

MUoademe tiddetli olmut, fakat 
her ıeye rağmen miJJj bilriği tutmak 
arzusu hakimdir. Ve bu birliiin kt • 
nlmq olduğunu ıôylemeje hiç ol· 
masa b,_ resmi liaaıala ifade et. 
meğe imkin yoktur. 

1111 mo;ııyı J)'dlmfbınlır 

rek bir mı , profe~Ü 
._.. ı .. -,a ızmı, ıu ana ı-
ııa...._ d '-·-i j nacağı matbuat baloaanun ...,, .,.tün e .....-a muş bir hayal 
ia. ,.ürk milleti kendi batma mikemmeliyetini temin hu~ı.: 
~yapamaz! mnda her teY hazırlanmlftır. 

İstanbul Matbuat Cemiyeti-
_Kudüsün en güzel yapısı Al '1in bu sene 9 şubat akfamı 

l91llann, ikinci güzel yapı yi· vereceği balo her amıe vermir 
• Onlann, en büyük yapm >lduğu balolardan hiç a•aiiı 
..... nn, bütün öteki biııalu • ., ,_ ~almayacak, belki daha par-
...-izlerin, Franar.r:lann, hep lak olacakbr. Balo Mak•im 
'-ilca milletlerindir. Gür sakal ,alonlannda verilecektir. Yer 
1- b.ha.rat kokan dürzüle.r,ııaç li malr ıatan tacirlerimiz çok 
ı.n 6riilıiıüt yahudiler, etleri 

1 

,-ü:zel hediyeler vermek sure
ı1lıllflnleşmi, urban, ve entarili ~le balonna mükemmeliyeti· 
amplar, hepsi, Turk ordusu ka 'li temin hususunda kıymeti: 
nala giderken, dar Suriye ve 1 "J!Üzaheretlerini vadetmi~ler
Aelestin kıt'asınc:la iki safa ay 1 -lir. Bu hediyeler davetlilere 
~;c(- Geç yiğitim geçL . ., , \iç bir bedel mukabili olmak 
~ { ızm teni edilecektir. Kot-

ııı.1tat bir avuç Türk bütün ·onlu mükemmeldo. 

l G r1 tuth• •••••••••• ... 

--~-

el b.. ~....:.. _, h beri sun a nıyetın n resmen e-
- n mena ımot:n !!~en a ere . • M .. . . habe d 

nazaru Je-!Taai'nia Wo...SO.mg mahın uttahıdeyı r ar 
a çJmnı olıaı Japonlan iki taze alay eyiemittir. 

' la. tadetmağe muvaffak olmut oldu / stihkim dücmemiı 
iu söyleaiyorı ,. 

Japonların telefatı 60 kiti olduiu .ŞANGHAY, 6 .A.A. - Düa neı-

t 
ri-n:ret eclilinelrtedir. reclilmiı haberler hililma olarak Çin 

Japonların Çapei'e karı• vuku bu- menabünden gelen ve tamamen müs 
lan hücuınlan karşmnda Çinlilerin takil bir dikkat ve tahkik İl<r teyit 

\ ıimııl istıııyonunun garbine doğru olırnaa haberler fasdiııa d.,...,. e
rücat etmit oldaklan, fakat 60 mcı den top aletine rağmen Çinlilerin 
fırkadan takviye kitaatı almalan me Wooauns iatihkiimlarına bakinı ol
rine istasyonu iatirdada mitralyöz- duldanın idd"m eylemektedirler. 
lü otomobillerle zaptetmİf oldukları Çaı>ei'in handan bembardıinam• 
haber veriliyor. na bugiin de de..., eclilınittir. Ja.-

Japon tekzibine rağmen Şangha- pcmlar imtiyazlı ınıntakıınıD ı timali 
ydaki Cin valisi, W ou·Soung önün- ıarlriıi müntehasmda bulunan Sino' 
de bir Janon torpido muhribinin bat da ve Wangpoo ırmağının sabili Ü· 
mıt oldaiuna beyan etmektedir. zeriade acilen bir tıı:ryare meydanı 

Bu11an yatma edilmİ§ bir cemi İl1fll etm.ı.tedirler. 
oldul(u söyleniyor · Tahkilc komlsgononan ille 

Çin menabünden gelen haberlere 
RAZllPllft Japonlar Tee- Chi - Kiana 
darillfiiıiiılma taJmıı efnıitlınlir. 

re p rıı 

ŞA.NCHA. Y, 6 A.A. - CeaU,.ıl 

·- ~erme ~- ·-' -
. -

-··-··--... ---- ----
Akvam tahkik komiıyonu katibi u. 
misi 28 !Wıunuoan.iden beri Şanebai 
da YUkua gelea hicliaelerle bunllll'a 
•ebebiyet veren ahval baklandaki 
ilk raporuna tevdi etmiştir. 

Amerika jeneral ko1U0loıa, bu .,..,_ 
aikanın iroalinde.ıı. mukaddem komia. 
yon ile temua ıri:nnittir. 
Cemigeti akoam nuıelisinde 

CENEVRE, 6 A.A. - Cemiyeti 
Akvam OMdisi oaat 17,30 ela içti
ınaa davet edilmİ§tir. Ruzıwnede 
Aksayı ıark vak'alanna dair hiç bir 
madde yoktur. 

Diğer tarafı.. On.ikililer lıemite
ai Şancbay'daa relen malumat bak
ktncla Ye bu mal•ln.•ttan mecliain ne 
eibi tenit dahilinde haberdar ..ta.. 
bilecetôoe dair •1ulı 11 ı •ı buluııa
caktır. 

Serbestli mül>tıdele •ist,,.. 
minin •onıı 1 

NEVYORK, 6 (A.A.) - lneil- Pietrb 
t~nin cümrük tarifeleri projeleri, ve- l tal ya ı 
Amerika ırazetelerine ilk va müb.iıa mi.afir olmı 
ıütunlan iteal etmektedir. •• d'ltali • d 

Himaye uıulü tııraftarl_.n 
mürevvici efkin olan Herald Tri- leri menulu 
bun p:ıeteti, "Serbeatii mübadele recekti • -------a 
ıiıteminin sona,. un't'anlile Defi et- Plem.. '- it ' ' a 
mif oldnğıı bir malıalede, 1-UWer ı ı-t ----. nıii. 
tarafından ittihaz olunan n lna:iliz tarif t · • bı b ' ık mat.iy..U. 
ıiyatelinde eaaıb bir tebeddül 'rilcu eibi lnciliz ihı ihıilclr. l>tfiır tiıı'af 
de eetiren tedbirlerin eheıruıJyei him bir darbe rı4 1 1 ı9 ı c• 
n ıümulünden bahoebnekteclir. B• oldUfu11a kail - A 1 aıtı-
cazete,mü.tııleatnmı bir netic:Hi ola- taa bu gazete, - •*ı s• dü. 
raJı. bu brann iıtildıalde çnk bü- lna:iliz kanunu ..,._ ..,_ ee.olt 
JÜk neticelw ....nDileceii.m yaaaulı rük ıniitehaH•' 
taılır. tüo-nelıt. ol 

New·Yn Mmor ı-teoi, y..,; tedlr. 

1 



M1LL1Y2T P-AZAR 1 ŞUBAT 

Esnafın kaydına yakında · başlanıy r 
Ekonomi · 

.-

Nebati yağlar için 
fabrikacılar ne diyor? 

Beykoz, Hereke 
Fabrikaları 

Yeni inşaat!a daha 
mükemmtl 

bir hale getiriıiyor 

Hesaplı, tedkikli hareket etmeliyiz 
Sanayi ve Maadin Bcuıkasmca, 

Beykoz kundura fabrikuı dolap ve 
kurutma daireleri inşaatı, temmuza 
kadar ikmal eOilmek üzere İn§Ut 
müteahhit Mehmet Galip Beye j.. 
bale edilmiftir, Bu yeni daireler, de
rilerin vaktinde fenni surette kuru
tulmaamı ve mütedavil sermayede 
taaarnıf elde edilmesini temin ede
cektir. ln§'l•t, bankanın vaktile cel· 
bettiği Viyanalı müteha11111n pliin
ı..na ıröre yapılacaktır. F abrikarun 
kavvei mulıarrikeai ve buhar tesiaa.
b evvelce ıslah edildiiinden yeni 
daireler inp edilince T iirbo al ter 
nıotör ile müt<iıarrik malrincler de 
lahrilı: edileaktir. 

lktısadiyatta hia ile hareket da. 
lııı. menfi neticeler cloim'!l~· Bu .. 
._.., söre her·h&njı.i bi.ı:-ikftudi mev 
ltıılliı. leh ve aleyhjpde l . • elam 
~ilmek fÇin katil '4 :r1 i .. 
tinat ederek her tan.. .. • ~ınım tezi. 
ili müdafaa ~ell~ ...,;;. "on za 
lrıanlarö n~ "" ,_ ZQU Ü
l'İııde lllllhtelif ,.mı.. 1' • . olmdoık. 

Bu mütllleal~ 'üurin .. 
lı,ıraktığı yıir biz~ .. okta üze
~de tekiiüf ediyor.· O. ela 'yerli 
'Ptidai maddelerimizi niçin lmllan
ıı:>aY•P hariçten ithal ediyon cümle 
ildir, O halde tahlil ve teı'kiki icap 
~ ı.u ciimı-in badiaeye aerecei 
~İrini arıııbrmak 1&zmı pyor. 

Şu nokta; nazarı dikkate aJm. 
lbalıdır ki mekketimizio iki tfu-lü 
~ emtiuı vardır. Bunlar keyfi 
ıre cıai diye iki kııma aynlabilir. 

Keyfi madde! iptidaiyelerin ba
tında tütün, afyon ıeJir. Bunlann 
lıirinciai .iyon filhakika bir kaç -
l>e evvel oldukça yüksek I fiatlarla 
Avrupa pi1aaalannda miitteri bul· 
Dıuı talepler artmlf ve bu alaka cıün 
1a afyon zeriyah üzerine tesir ede
hk İltihuılib çoialtmıı, binnetice 
rı.tlann ıukutuna ıebep olmuıtur. 
Al'Z' ve talep edilen ikhucli kaide
te clenür bir hudut koyma,,. imkiıt 
)'oktur. Her mii.ltahail her seneki 
lttibaaiihru ubık ıeneler fıah üze
rinde utmaya fırut boı.q.z, bura
da da iktıut aleminin tesirleri ken
dini pıterir. Müatahail dünyanın 
""-i iatihıalatım siiriim' muıtııka
ı.,.,,,. ihtiyaç nlabetlerini •bilmez ve 
onluı takip ebnczae aıil1on kaza
a&catıru ümit ederken tohvm para· 
lhılı lıile lwrtanımu. Bn bal karı•· 
llncla ol:unıp bafkalanlll m~aze 
!bnefe haldıu yoktur. Afyon 111nde 
lıittalri Cemiyeti akvam ~
bı11 da unutmımıab~. Beıen. "!>' 
ılütİİltce ile ittihaz edılen., ve huku
Dıetimizin de kabul ettiği , lıu ~t 
lıittabi afyon ,..-iyabnll aienfi teaır 
l'apaaı.k avanu1dendir. Ehi hu ıene 
~yonlarunız aatılmachiı isin kız
ıı..k mı içııp eder.? 

Tütün iıindel 
Kanaatimizce bu meaele haldan· 

da da afyon için aerdettijiaı}z . mli
lalca aynen varittir. Dün)'• ıabh~ 
!atının fL.,lalığı ve diler bazı takyı
dat ile birlikle umumi parasızlık 
Cok mü lıim roller oynar. Buııün her 
Dıemltkt iışaiı yukarı (ütün zeriya
tı yapmaktadır- Vaktile Bafra Sam 
•un !skeç~ Kavala .,., bit iki t~bre 

' Dıü.iliasır htan·'i>tl odün7ada da bu 
•uretle töhret alnn t;dSnl~r; her 
Dıeml' ketin her t•:"~ •1i.l'ötü 
Yetiıtiril-te 'l-tl t v• duaya 
l>araıı:zlığı bUlolanft clııM i aa-
tıhnasını icap ettirmiıt; • 

Meml<ketimizin belli » ,lı ıhraç 
~tiası olan ve yelnıa \<eJf için 
lcuUarulnn bu maddelerin bugünkü 
akib tinin mes'ulü' dünya ikı. .. diya 
h ve onun ıümnl ve tesirlerini Ji. 
.,., kil takip etmeyen bizlerindir. 
her memlek•t muayyen; ih~~ ~u
ıludunu tecavü2 ederek azamı 11t:h· 
aaııe daha çok k:uanmayı dü1ünür· 
ı.~ fazla istih•alat k'll"şısmda dü
tiinmek ızbrabile bat haja kalmlf-
tır, . 

Bll'lfa,.tlan sn",.a 
Cıdai maddelere celellm: 

tdrlm 
Zertinyağı, • ......., kendir, hat

lıa,, aycİçc!ii ,.ıı; ya~h tohumlar . T1 ı ,. • ~ 1 . 

. . • 
Borsa fiatlan 
Kambiyo 1 Kapanı· 

ln~liz lirası 1 ~'!~sis. 
Pir T. Lirasının n·ukabili 

1' ransıJ lriılJlit 1 l :ı 00 
Dolar o 47 50 
Liret 9 09 50 
I!elga s 40 59 
Drahml 37 12 61 
Iıvi-;re franıı 2 4.:> 38 
L~va 65 31 
F 'orin ' 1. ~ı 97 
Kuron ç. 02 
Şiiing A. • • 4 26 26 4 • 

Peıala <;. l 6 12 71 , 
M2rk t 1 1 '99 93 
Z' . • 25 26 . :olt : - 4 
Ptngı 

. 
3 85 

Ley 79 40 
Di., · r ?6 ııt 

·ı ahvııat l hapa ... ı , 

t. Dalı ı li ~s 

D. MuvahJ,aı!e '14 25 
A. O •"''r· ••111 ?7 rs 

b ... raa . -. 
All•n 9! 421 
ıv. ec; ı:li ye • <19 

.. ... ı, l' t 2ls2I_ 

menıleketimizde hiç bir zaman ~ü
riimeye mahlniın olmaırufbr. Y ~~ 
burada ela Jıis ile hareket etınegı 
bir daha kayderek tekrar edeyim _ki 
-1ııullerimizin çok veya az oldugu 
nı el 1 ibtiyıı<ın fevkinde kalan kı· 
11m daima ihraç edilmiı batı& bazı 
zamanlar dünya piyaıaı101n hara· 
retli talebi bize bırakmadan ihra
cat te.cirleri ihtiyaç mikdannuzı ela 
onkebniştir . 

Zeytinyajiımuı, layxk olduğu mev 
kii dahilde ye hariçte daİa\a ~-uş 
tur. Aluini iddia edenler bunu. "'!z
le değil, rakam ve resmi kayıt ıle 
iaha.t etmelidir. Biz her - rekol· 
,temizin dahili ihtiyaç nisbetinden 
fazluuu ilırııç ettik TS ":'8yoruz. 
y a1ruz burada bir noktaya ı,aret et 
mek lizunchr. O da ı- sene ri~ 
ra elinde aatılmaya anedilmiı bır 
testi tinyaiı kıı1ınıt mıdır? Bu
na karl)')'etle hayır diyebiliy~~ 
Her sene mahsül zıımarunda buyük 
yai ınüeaıeseleri muht~ vuıta• 
!arta zürra elindeki zeytinyafmı ~
ıaiiı yukarı ayni fıatla toplar •• bi
riktirir. Mahsul tamam olunca ~ 
depolardan ber fiat piyasaya ~ 
lir. Eğer ispanya, ltalya, P~rt~lı:iz 
,,. oaire çok :ııeytin~ yetifbren 
meml<kctlerin mahıuller! az ol~na 
lıu '°"olardaıı mütemadiyen dllll)'a 
piy .... ına ihracat akını ~~~· l~
racat tacirleri oldukça muhun kir 
temin eder. Dikkat edi~elidir iri bu 
kin köylü •e ıriirra deiil, stok yağ 
tac:irlsi yapar. O ıı;aman bil_e ~ket 
tirecek kadar tesir yapar. Bıttahı ha 
ri piyasalarda mevki alım nisbeten 
- ~ y•lflardır. Kötü kısan memle· 1y1 ~ '-L- kötiİIİİ 
ket yailık ilıti~ .
ele sabunluğa aarfeclilıyor • 

Şimdi bunun aksi cihetini tet1aı. 
adelun: 

1
,_. 

Diier taraftan S.-yi w MMdin 
Bankası, Beykoz fabrikaaı için bele
diyeden aldığı suya muluıbil, türbin 
)erin cseyanmdan biliıtihıde ceJe
cek sene Beykoz ve Paşabah~'nin 
elektrikle -viriııi .ıe t-m. edecelc. 
tir. 

Bankaya •İt Hereke fabrilu.strun 
yanan kısmı inıaatı da devam et
mektedir. Bu inşat ta asri ve beton 
dan olıırU lıir lıuçuk aya kadar bi
tecdrıir. 
Bankanın Drestlen'd• teşhir 

ellili grafik'e-,. 
Dre8deıı' de orpnİzaıyon iti• 

rinde alemtiimal fÖhrele malik olan 
profeııör Saluen~rır'io teıebbüaü 
ile tertip edilen (Sanayi Müeueaatı 
~lrilitı aerıriai}nde, Sana:Ji ve Ma
adin Ban.kası, fabrikalarmclaki iflet· 
me mıihuebekri tqkilitile lıu mii
easeaelerio banka tarafından raayo
nel bir tarzda kontrol edilebilmeai i
çin vücude ıretirilen tqkilita dair 
bir daire Japbnmfbr. 

Ba dairede ırafilderle lıanbmn 
ve ı.u.ı..,,a .-but fabribları. -
ııl idare edildip rösterilmittir. Bun 
lar ~ok alaka ile takdir edilmlt. clai. 
reyi lıinlerce kimse zi1aret etnıİflir. 

Darülbedayide 
Akın 

Yine ihracat taeirlai e.,,,,e "' se
nenin karlı neticeaıni düıunerek 
mahsül daha meydana ıetmeden 
zeytınajacı arıhiplenne ıelecels ,..... 
yetıtbrece&i yaıııara maı>ıuben ve 
fakat ıeçen aenelU fiat iızcrinden Önümüzdeki perşembe 
f8lzıe o"unç para verır. l\lillilaul az 
veya çuk mey..aua ıelip depolara ıi 
rer. Uwr a. uwıya mabsulu bu "'"" 

oynanıyor 

ptur. Blttalai çoi< ar-.ıilclıii için Sev sili tairimiz F anık Na 
an niihetınde b .. ılar da .. u,.ıluur. fiz Beyin (Akın) ı önümüzdeki 
u zaman f.k...yetıer baflar. ı..a..sulü pertembe alqamı Darülbedayi 
ınüz 111tılmıyor cbye l•t)atlar çoğa· de temıil edilecektir. Milli 
hr. Acaba bu tarzı ııkayet 0oıırıı T k b mudur/ ür tari inin en yeni keşfe-

}tikadımızca doğra değildir. Ge- dilen en eski bir devresini tas
çen aene ubun fabrikalarını~ m~· vir eden (Akın) dan evvelce 
lum bu kıııru nb.ınl"k zcrtınyaırı bu sütuıı larda bahsetmiştik. 
pıyua_a~ sabun. ~e n_ıüsaıt .~1• ı Oynanmaamdan evvel büyük 
duğu ıçın ıwnrUksuz ıth3liııe muaa b. h d . 
ade edıteu .....,t yajmdaıı getirme- ır deyecanh uy;:aekıran, ba?'ru.~ 
eliler Çiiaki.i rtirmiı olaalardı man a em Y ı.r tıır, 
imalit pahalıya mal o1acal< "" ma- hem de idealist bir tiyatro piye 
malih elınde kalacaktı. itte bu hal si olan (Akın), bundan evvel 
yukt.ncla arzetliiimi;z _ikt.aat ilmi- Aııkarada Halk evinde Anka. 
ııin tabii bir netıcesıdır. ekt l'l • t f 

Biraz iıı..t ile dütünülmelidir ki; ranm ıenç m ep okı enalkıara ın 
beıer• ihtıyaç için ~ • :ı:aıııl:ı· dan oyn•nmı9, Ç şlao-
maz. Mutlak zeytinyağı yıyıınn eli- mıftı. 
ye kimseye cebretıneje • h~ Aıri tiyatronun memleketi. 
yoktur. Her _.~~ ve~ta_l~ Yd- mizde yegane mümessili olan 
ğı baluaduP rıhi zehytın~kia~ · • Darülhedayi iki aydan beri bu 
bulunur• Zannımızca er ı $1Dln ... ' • • 
d vki ve iıtimal mahalli ayndır. muatesna eseı-ı prova ile meş. ye.:,. ZOJtinyaiı aarfİY•'! k..ıın da gul oluyonlu. Eserin en mühim 
vejetalin, tereyağı . sas:f•Y.•b ~· tahımı bizzat Ertuğrul Muh. 
Y,.urufasulyayı zeyt·:!ii;,1 Je ~1~'?~ j sin Bey temsil etmektedior. 
adı: pili.ki olur. V~! lur eo"~e Böyle güzide bir manzum 
adı: Eawlya yemeırı 0 

• • D •· lbed • ' 
k 

· tfak ve mide iıine ka- tıyatronun aru ayı san at. 
her eun mu k•rt t f d bü" ük' • -amak .,..sı.,. . . a an ara m an y ıtına. 
"'iıı-lıuldaki Dlllıati y~i ~abriı.a. !arla sahneye konulması, bütün 
)an henüz üç bet ıenel. kb~. Bun- tenıata seve.,Jer için mühim bu 
dan ~,~ı hepimi.z hatırı::.: ";hl;: ziyafet bükmüne geçecektir, 
ltketimıze ve ~ılhaı~ tali. 1 ·tan Rağbet pek fazla olduX1ın-lerimiza Marailya veJe 11 YBlr . ı; 
tenekelerle gelir. Oklıasmı 100 - 120 dan biletleri timdiden Darü1be 
k,.,.... yerdik. Şimdi İ• lıir k>:"'ke dayi gişelerinde 1atılmaktadır. 
bile sdernİ'JOll• Nebati Pi !•brika- ----.. ··----· .. ••• •••••• 
lan ınemlekcü senede ~r~ 3/4 tahmin eclilmtkteclir. 
kilo vejetalin yafmm gelmesme lnB Türkiye fmd k iıtih..ı -b. 
ni oldu. Bu rnenıMıet 11-ı.ma .. y. IPnnda ihraç edilecek malın ıuahmı 
cleılileeell RIG udfaılc bir nottur. olmau fıatlere hareket vermiıtir. 

Talıii tuc!ik eılilir kiı Ba~ün ~ Ciba b gw d t k lıati :-at fabrikalan .. yeılnde dune n u ay s o u 
nisb-tle _...ılkettea daha as para ço~alıyor 
~:·de "' cihdl ~ilnm<"k leap fıtatiatiklere nazaran, cı'lıaa loaf· 
eder ki dünya ile lıerab<'r biz de 11- day ıtob senede. ııaıeye artma.kta-

"'"nıi bahra., .-liııe bpı)~· ' .ı.r. Diğer milletlere _,.n biz bir"'" 1937 ~.., rnde 76 aıil.,... ...,_. 
tlıdıa fak'•İz. Mıuımafi'h ,.~n!l"İn ile 1 ter~ cıhan ~iday atcku 1928 
fakl,- midelerin tetekülii.,de fa, k senıunde ~O aıilyona ve 1929 •.e
Joktur. H.,.,.ı de avni ibtiyao k-.rşı· ılnde . 71 ırulyona 1930 d~ 73 ırulyo
ımdadır Fak"t ırentrln to•t'-'&~mm na ç lrrnııtır. 1931 Senesıncle gene 
ckkası k•!.'11 ola"a alab' lir. , 'F•k'r bu aevi1eyi nıuhafazaı eden ~han 
buna mokt.-dir değildir. O mfürkün buldaJ' stokıl l93ı ele 76 nıilyoaa 
.. lduitu bclı.r ucuza lc"m"" doyu"' çıkmıtbr• 
malt İ•ter. M"!"l•keti~z "'~ !l!> yüz Oda idare meclisinde 
.ı~ dck•an fpkırft.r. Veıet,.Jın ıse fa-
k;rin ya~ ,. • .ı. .. .ı .... Hesap .-apruı· hükumet memu."U aza 
.ı,.~ ivi •-• k 'k ..tmeclen v•lnn: hİI 
ile ~ hakka dckımMmlr'll•-l>r. 

Nazmi NURi 

Hamburgta fındık 
stoku az 

Gelen malumata nazaran, Ham
ı,. gla fındık ıtcku çek azalmışt.-r. 
Hamburgt,. pek az mal olduğu gibi 
yoldaki p ;rtilerdo pelı cüz'i olarak 

Ticaret odası idare ıııeclisinde 
bulunan hükUnıct memuru tabii aza 
run bakkı huzur alıp almamasa mese 
lesi lktıaat v< kaleti tasafınılan tet
kik edilm<kte idi. 

Aldıjlllll% malumata nıızarıın, ve
kalet bu azanın Oda idare heyetinde 
bulunmalannı tabii vazife olarak te
l&lıki etmit ve hakkı huzur alınama. 
!arına karar vemıiıtir 

Bütün esnafın tesçili 
1 martta başlıyor 

1 ••••••• 

Dünkü içtimada kimlerin işçi san
atkar, esnaf oldukları tesbit edildi 

Her ayın ilk cumartesi ,ünü .... , naf -.ıiyetleri bir aenelik aidatı teh 
mumi bir içtima yapmakta olan hi· riyelerini bir defada ve pqinen tah· 
liimwu eınaf cemiyetleri reiı ve ki· sil edecekler, kaydiye nanıile ayrıca 
tibi umumileri, ıubat içtimaıru, dün para alımyacaklardır. Aidatı ıehriye 
Ticaret müdürlüjünde esnaf bafma mL<tan da, defatea bir aeneliii al .. 
rakibi Kadri Beyia riyatesinde ak- nacaima ıröre, eın.Ea aiır ırelmeain 
tetmiılerdir. diye, her <*Dİyet tarafından iiçı, 

içtimada, bilumum esnafın aan'- bir ııi&belinde tenzil edilmittir. E .. 
atkarların Ticaret odasına kaydü naftan, - zarfıDda, cemiyetlerco 
teaçili hakkındaki kanuni mecburİJ'9 batka aamlarla 10 para alınamı1a
tin 1 marttan itibaren tatbik" ne bq caktır. 
lanmaama karar verilmiıtir. O zama 6 - Te•çİI davetine icabet etmi
~ kadar marakaba heyeti, teaçil e- 1ecelt esnafın iıimleri, birer liste 
dilecdt esnafa verileeelı: ııieilli ticaret halinde esnaf .-niyetleri tarafından 
vıırakalanru tabettirecelrtir. Ti~ odasına bildirilecektir. Oda, 

Teaçil muamelesini, Ticaret Oda- bunları S liradan 50 liraya kadar 
n ıııamına, lıer snııE .. nahn meıııup para cezaıma tabi tutacaktır. 
ol':"'lan lizım gelen eınaf cemiyet- Esnaf cemiyetleri iılerile eJika. 
len yapacalt'ardır. Bu huausta veri- dar bir zat, mulıarririmiu clemiıtir 
len kararlar JU.nlardır: ki: 
• 1 - Hamal cilıi uyi zatisile ... -• Taçil edilacek her esnaf, men 
çınmdde beraber, yanında itÇi bu- ısup olmaları lazım ıre!ea eınaf ce
lunnuyan ve St!ftnayesi olmıyan es- miyetlerine de kaydedilecek, bonlar
naf,, itçi a~declilmi•lerdir. Banlar dan bir senelik aidatı ıehriya cemi· 
teaçıle tabı tutulmiyacalrlardır. yetleri tu.Eından defaten tahıil o-

2 - Berber dükk•nlan aabipleri 1 llUlKllkbr. Bu uyede bütün esna
eaııaf olmakla beraber ücretli olan fut, timdiye kader bir türlü Jiyıkile 
berber kalfa.lan vaziyetinde bulu- temin edilemiycn cemiyetlere kayıt 
tıan!ar esnaf dejiil, fa.kat an'atkdr mecburiyeti tatbik edilmİf olacak· 
addile tesçile tabi tutulacaklardır. br. Sonra, bir yoklan burün İşlial 

3. - Teaçil için her esnaf ve ur/ ettikleri mahallerin kiralamu bile 
•!kir~ 20 kurut Ticaret odur ı..,. 1 veremiyen esnaf cemiyetleri, men
diyeaı, 3 kuruı teaçi) pulu bedeli ah suplarrnd"" defaten bir aenel'k aİ· 
nacaktır. datı alaca.klanndan vaziyeti maliye-

4 - Bilôimaın esnafa timdiye ka. leri düzelecrktir. Eınaf caniyetleri
dar, 25 kuruıu belediyeye ve 25 ku· nin inkisallan ile bunlar temin ve 
rutu _. cenıiyetJeriae ait olarak Ua edildilrten ıonra miimür surette 
50 """" mukabili.nde hü•iyet cüa- iftigal ed.ı1ebilec•ktir." 

Poliste 

Hırsız 

Peşinde! 
Tabanca ile takip edi

len hırsız 
gene yakayı sıyırabildi. 

Dün aaboıh Caialoilanda hoıaac:ı 
Sinarun diikk>nının yanındaki kun
duracı diikkinına haır.z ıirmiL bu 
hır11121 da Sinanın ojilu ırörmüı, ya
kalamak istemiıtir. Fakat hırsu: kaç 
mıya baılamıı, Sinanm ojlu arkaaı
IUI düşmİİ§ kovalanuıtı. Bir kaç el 
ateı edilmiştir. Nihayet hırsız Ciim
luıriyet razetesi -kina dairesinin 
bulundup Sultan mektebi aokai>
na ırirmiı, orada Sultan mektebi -
kaimm bekçisi Mürteza aja önleri
ne çıkımı Ye ıjlibına davranıp b. 
men: 

- Dar!- Emrini vemıiıtir. H.,.. 
.... bu emri dinlememi1. ·- kaç
ınajia batlamııtır. 

HINız, bir iki defa .. fda eolda 
bir takım köşelere aılntbrılmıı ise 
ele, buna 11liimen cene bir yolunu bu 
lup eırrıı kadem bumafa muıraffak 
olmuttur. 

Bunu mütealnp, bittabi bekçi 
Mürteza ile, asd muakkip, eDeri böğ 
ründe olarak,, yerlerine avdete mec
bar lmlmıflardxr. 

Hadiseden haberdar edilen zabı
ta bu meçhul ve cür'etk\r hırsızın 
kim olchıfunu tahkik etmektediı'. 

Otomobil kazası 
Madam Ester iıminde bir ka 

dın dün Beyoğlunda lstiklil 
caddesinde bir kalclmmdan öte 
kine geçerken toför Ahmeclin 
idaresindeki 2243 numaralı oto 
mabil çarparak batmdan yara
lanmıştır. Şoför yakalanmııtır. 

elam. •erili yordu. Badema yalms Diier taraftan, inada _.., İl· 
•?,ıhı muaye~ye tabi .. nafa, yalnıs ıerııe meşpl komisyonca, lıamallik, 
~~~an ~d~ı olan 25 kurut muka- arahacılık. kavıkçılık ıibi her ean.E 
uıı~de h~...,,,.et ,.. eıuayene c:Ü%danı zümr..U tqckkiilünün maz:iıi. hali Kadın kavgası 
ven!ecektir. Sıhhi muayeneye tabi ve handan ._...ı.; inkifBflan esbıı-
u~ıruyan ••n.E, hüYiyet Ye ...... ,,_ br mufa91a) raporlar halinde teebit Ş-L .. 
~~danı almakta!' istisna edilmitler- edilmittir. Yakında. enalı tetkikat c:nremini Nevbahar mahal· 
ır. Bunlaı:a •enlecek teaçı1 v.,... mahıalü olan bu raposlardan nazari lesinde Kavunnahane medreae 

kalan,, ayıu ZllDıanda hüviyet ciizda- dikkate alınarak ean.E cemiyetim ı!nde aturan Nezihe Hamm ile 
nı r'n.f de kaim olacaktır. haklcnda burünlcü ,eraiıe muvafı!ı Emine Hanım bir reaim yüzün 
aan•.-;ka..J..açil ,:'ilecek her eenaf •• ahkami muhtni enslar konulacak- den kavga çıkarmıtlar ve Emi-

n. enıup oldulclan - tır. Ha N ih H d" • 
l!!•--!!!!9•1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!11!m••••••l!!!!!I! ne mm, ez e anımı oa: 1 .. t" 

muı ur" 

Mahk~m.elerde ... : Füceten vefat 
• t 

lhtısas mahkemesinde ·~11~~~~~ii!~ı:;:::: Ta: 
l yan efesdının kahvesınde otu. 

iki kaçakçı daha! 
1 ••••••• 

Kaçak rakı imal ediyorlardı 
Dün ibtiıu 111alıkeınesinde 1 - Yükletin bakahm c~ala-

kaçak rakı yapıp satmakla mas n. ne olacak?~ demiıtir. 
nun Hristo ile kansı Marikuun • • • " 
muhakemeıine baılanılmqbr • Bcşıb1rlıklere goz 
Ce~eyan. ~en muhakeme neti- , koyan hırsız 
ceamde ıddıa makamını işıal 
eden Bürhanellin Bey Hriıto
nun tecziyeaini, karıaı Marika • 
nun tecziyesini, kanaı rakıları 
ıatan bakkal Niko hakkında da 
takibat yapılmasını iıtemiıtir. 
Muhakeme karar Yerilmek üze 
re batka bir ıüne bırakılınıttır. 

Meyhanedeki cinayet 
Unkapanmda Süleynıanm 

meyhanesinde Asker Naciyi öl 
dürmekle nıasııun Recep Ye Sü
leymanm muhakemelerine dün 
devam edilmif, üç tahit celbi j. 
çin 111uha1- ıı..ka •iiDc bı"' 
kılmııtır. 

Ceza görürken 

Sokak ortasında Hatice Ha· 
nım isminde bir kadınıa üzeri • 
ae hücum edip boynundaki al 
bnları alıp kaçan Nazifin muha 
bmeıi dün neticelenmiştu. 

Nazif üç sene ağır hapse 
hideuıab aa:meden mahruıniye 
le, cemiyeti umumiye nezareti 
altında bulundunılnııya mah· 
Gkm olmut tr • 

Bir hileli if.as davası 
T'ıcari defter tııtmıunalc, 4000 li

ra kıymetindeki eYini 1500 liraya 
utmak ve daha b.ına benzer bir ta
kım hileler yaparak iflia e-'cten 
maznun 1 atrati ef911dinia 19Ulıaka
eıesine dün a&ır'ceza mahkemesinde 
d....._ edihaltm. Cereyan ....., mu
ı-ı.- neıı-iade iddia -kamı 
.Wter -dıfo için htrati elandl. 

... 507 inci a.dde --- -landırılmaamı istemiştir. Muhakenıe 
miidafaa yapılmak iWıre lıaıJııa aii
• talik edilınlım. 

nırken fücceten Tefat etmittir. 

Yankesicilik 
Çolak Ihsan nammda bir 

yankesici bir kadının göğıünü 
karııbruk~ yakalanmııtır., 

Tramvay çarpmıı 

Beyo§lunda Matmazel Emi 
ti lstiklil caddeainden geçerken 
tramvay çarpmıı ve beliııdell 

7aralamı1tır. 

Yangın tahkikab 
Calatada Emel matbaasm

dan çıkan yangın t.ahkikatma 
devam olnmnaktaclır. 

Hırs1zlıklaı 

Dün ıııbab erkenden Di•an
yolunda bu hırsızlık olmuı, 
315 numaralı Kirkor Gürciyan 
efendinin saatçi dükkanı ıoyul 
muttur. Hırsızlar aıütterilere 
ait 408 tane çep Te kol ıaati 
çalmıtlardır. 

Bu civarda bundan enel de 
Nh hırııtlıklar olmuı, lıir elek 
trikçi d;;kkinın4'ua ampuller sa 
lıımııtbr • 

FdJ iki M ·r or wa 1 mumcssı ı 

geldi 

Müzelerde 

. Tarihi 
Evrak 

Müze bunlan tasnif ve 
muhafaza edecek 
BiiJi,ik kıymeti haiz bazı tari1i1 ' 

nnık ve vesaikin mazbut bir- yerde 
mııhafazuı hükiimetçe karıırlaJllUI•. 
h. Ojirendiğİmize ıröre timdiye ka
dar Maarif iclareıi emrinde depo ola 
rak kullanılan Sultanahmet medrıı,; 
seai U'fİV dairesi ittihaz edilmit ~ 
meda - --Hen emir üzerine Ml&e
ler idareaine dewoluntnUftur. A.,.. 
aof7a amiinia üst katlarında peri. -
fllll bir halde bulunan bütün IU'fİv: 
ler, yeni arıiv dairesine nakledilecılla 
tir, Müzeler idaresi, hemea faaH).e. 
te ceçerdı: lıa nraktan blr lannnn 
toplahruf ve mmıaralı .....ı ı.ı. iç.i- . 
ne yerlqtİrmiftİr.Şimdiye kadar toıı 
!atılan vesaik (190) aandıja ~ ! 
olımııtur. . t 

Ba mı1ıtar, mevcut e-nıılnn ~ , 
cak <..1da iiçiidür. Diier arşİ•ler ela 
peyderpey tcıp)attınlmaktadrr. v .. 
ıaikin tasnifine gelince bwıun içiı. 
ilercle bir komisyon teşk~I edilmesi 
muhtemeldir. Tahsiut olmadıjı i
çin ıimdilik buna imkan sörül
mektedir. 

Müzeler idaresi bundan 1Mada 
T8pHya müracaat ederPk biivük ta. 
nhi kıymeti l.aiz bin ka ~,... veııilııa 
toplatını~. Bunlar yakında tMnif 
edilecektir. 

Tarsusta hafriyat '. 

Tuaa.ıa yapılan hafriyrıt ~ce• 
ıiade eski bir tehir harabeti -da 
na çıkanlc!ıiı yazx)mıttı Bu ı.anı... 
lerde ele ceçen naldı kahil bazı ~ 
metli qyanm yakınlıjı dolay..a. 
Adana ,,,._İN v!ııledjl-J.i _., 
t '&" 

T opkapı tamir edili>:_or 
Topkapı sarayı ı....- .ı,.· esi:nin 

b .. p olan kubbe uçaldarile bazı ah 
..., ak11811l1Dm tamiri birkaç CÜD etl
vel batlaıımııb. Tamirat ikmal ecli). 
mittir. 

Şikago sergisi 
1933 aeneainde Amerikanm ş;. 

kago tebrinde açılacak olan BeyroeJ.: • 
milel asarı atika aerğiaine macleri
ıniz ele ittirake clevet edildiii Juıl
mıı~. Muaeı ... _~nde Şikaff"'" 
eerııiUn<le l.efhir edilmek \İaere IÖ• 4 
derilec<k qyarun intihap ve tefnld 
için ~ır ko?'İsyon teıkil eclilmiıtir. 
~omısyon ınbhap ettiii Cfyaya dair 
bır rapor hazırlayarak Maarif Ve
lı.atetin: cön~ermİftir. Hah,,,. aldığ>.. ı 
mıza ırore Ş;ı.a.o uarı atika servi
sine ırönderecejimiz eserler arasında , 
çok eıki kavunlara aalıne olıı,n Ana
dolunun muhtelif devirlerine ait 
metnık.ibndan birer kolelUi)'oAO bu
lunacaktır. Ba koleluiyonda hafta 
Hitit asan almak üzere Grek. , Ro
meıa, Bizantin ve Selçuk dem.i 
metrukabndan niimuneler .... c1ır. ' 

Ağ:rf ldarı dolayısi!• Amerlbya 
avkleri kahil olanMyacak e-ıeın. 
alçıdan kalıp1-t alınarak miiliJaft. 
11111 ırönderilmeai takarnır etmitlir. 

Diier tar.itan Şikago -giaiada 
Tiirk mimar'i abidelerinden bazı ta• 
heeer parçalann ela teşhiri dü•iinilt
m.ı.tediır. latanbul, Bana, S.,,... 
Konya cibi bazı ıehirlerlmi• ziy. 
!'et veren Ji;ikııek mimari kıJ'JDetj ha 
ız bazı camı ve medreselerin fOb 
lf"lf, plan ve makt11lan teılıir ediJr 
ceı. merler arurndad"'· 

Bayramda rozet ' 
Hilili ahırıer cemiyeti bar· 

ramın birinci MÜDÜ rozet tevıari 
edecektir. T eniat için li'zıııi 
gelen kutular mekteplere WYzi 
edilmiıtir. -

l 1 

Fakir çocuklara 
bayramlık 

Himayei etfal cemiyetine 

Bir içki 6Jeninde fula ...,. 
hat olan K.ilDil ,,. Hüsnil İl· 
minele iki arkadaı biribuleri ile 
mıa etmitlcr ,,. yekdiğerini 
yaralanııtlardır. Hüınü tarafın 
dan yaralanan K.imilin bir ıö • 
zü kör olmuttur. Ki.mil de Hüs 
nüyü hafif ıurette yaralamıı· 
tır. Kimi! enelco zabıtaya ha
karetten on aya mahlrumdur. 
Hüsnü de hırsızlıktan nıuhtelif 
kereler mahkCıın olmut bir ıa
bıkalıdır. Dün ağır ceza mahke 
meainde bu iki kabadayının mu 

"Köroğlu,. aleyhine 
bir dava 

Körotl11 raatetiacle ..... ..,..,. 
"'Bir Mhur hahruı,,lıatlılalı yazıdaa 
clolayı aleyhine mü.tehçen neviyat 
~·· açılan Bürhan Cahit Bey dün 
uçüncü cen mab kemes;n.ıe muhako 
me edilecekti. Bürhan Cahit Beye 
teblipt yapılamaclıia aalapldıp 
dan nnıJıa.keme baakA &ÜDa caJ.ik .. 

merbut Anneler birliği bey'eti 
idaresi diba mutat içtimamı ak 
tetmittir. Birlik, btigün Vene 
cilerdeki Sütclamlaama mukay. 

Fw.1.0..unsinioaA......,. "- yet 150 çocuğa saat 145 ta el 
- aaıum ır.iidürii Sir Pary - mii- biıe tevzi edecektir. Topkap1 
fetti.t M. Cooper ~ .aelmi1- Fukarapener cemiyeti de~ 
!erdir. Bu zevat ~ki For.I miyetin T o-'--daki k • 

hakemeleri neticelemniıtir. 
Hüsnü tatili uzva sebebiyet ver 
diğinden 6 ıene hapse mahkUın 
olmuş, fakat müteaddit aabıka· 
lı olduğu için cezası altıda biri 
-kadar arttırılmış, 7 ıene ağır 
hapse konulmasına karar verit. 
miştir. Kamil de 4 lira ağır pa· 
ra cezasma mahkum olmuştur. 

Hüsnü mahkum olduktan 
-nra salondan çıkarken: 

ılilmiıtir. .. 

Apoyev Malini davası 
Netriyatı tatil edilmit olan Apo

~tini ıazeteainin maruf roman· 
cı Maurice de Kobradan naklen tef
rika ettiii "Bir milyonerin tarihi, 
ünvanlı eserden dolayı açılan müs.' 
tehçen neşriyat davasına dün birin 
ceza mahkemesinde denm edilmiy, 
muhak"1fte müdafaa yapılmak üzen 
haoka ırüne talik olunmuıtur • 

'-L-'L···-- tef · el k1-·''- ..-po mer eııım -- •·· • ec• - de 2SO ~-'-' ~ -ıı.:r_ . ... - , ... ,r çocua:a .... ;i>!M..,., 

lkbsat müdürlüğü 
Müııhal bulınıan Belediye lktınt 

mlidürlüiiüne hariçten bir mütelıu-
111 ıetirlJmeai mevzuu balıaolduju 
,.~:almıştı. . llttıut m~dürlüjü için 
bır çek talıpler Bcledıye Riyasetine 
müracaat etmitlerdir, 

Sabık tehremaneti lktıaat müdü
rü Faik B. İn Almanya'da ik• "" 
tahsil etmiş ve bu vazifede hiz.~ct 
eylemit bulundujn nazari dikkate 
alınarak tekrar mezk'1r müdü lü<>~ 
.l"lİrilmaal ile mevzuu bal>ııoknak;a:_ 
dır, 

_li edecektir. " 

Acentelere verilen 
ücret 

Liman ...,..;ti naldi,,e rıaı tam.. 
!erini teı.IWr eden komi•>- "'1P. 
bir içtima yapacaktır. 

Bu içtimada IU.... tirketi tarifeal 
üzerinde müzakereye devam eda.. 
cek - acentelere YCrilm<kte ~ 
üaet ..-eleai bir aunti balla nı;lJ. 
clikcel<tir. 
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ABONE ÜCRETLER!: 
TiJrlıip l~a Huit; içia 

L. K. L. K. 
3 aylıll 4- ı-

6 .. 7 so 14-
12 H 14 - 21-

Bir romanın hikayesi 
"Maurlcc Dekobra" nın Pour

quoi mourir,, isimli romanından 
hülasa,, 

lunur: Biri (Pıycbique) biri de 
(Ppyaique). ŞU halde, ya uzun bir 
aeyahate çıkmalmnız, yahut ilk te-

.. k • bir sadüf ettiğiniz bir bafka adama tes 
Genç ve ıruxel ve ÇO zeııs:~ . .lim olunuz. 

Polonez, Koatea Marnowıka Nıa,. Romancı da: 
teki Cleopatra villiaıncla otunıy~. , •Düıüııen kadm bomba gibidir. 

~enç. kadm duldur. Ve Gali~y!' j Düıiimneyen kadın ela t8f ııüllelere 
dalı:i ~~nıı ınanııanez madenleruwı benzer. Erkekler bu dinamitle bu 
ıabıb!clir. . üklet aruında bocalar clunırlar. Di 

Nıate kibar ~yatma kantmı.ttu-. ye lıir keramet aanınıyor. 
Genç ve ıı:ena-m dulun peflDcle Profesör· 

koıanlar pıhrak gibi.. Fakat kontes - Kaclınİar bir elektrik mevcesi 
iki üç _seneden~ kocallllll!' topra· içinde y....,.Iar, çapkınlık bu lruv
~ lıumıet ecliyor. Daha zıyad~ c6 vetin teraresini izdi.aç ~igortaa!
ıııül buhranlanna mukanmet ediyor. talik ta ceıeyan k.elimesıdir.,, dı· 

Gelen evrak geri verilmez - Tam bu ıırada bir t~düf ~ç yw. 
Müddeti geçen nüshalar 10 ku- bclının ~ıa~ Cenubı_ .~ Kadm gerek ruhi ve ırerelı: uzvi 
ruıtur. Gazete ,,., matbaaya ait ~eni~ ~~~ın reıın olan O tedavi uaullerini kabul etmediiti için 
itler için mlidiriyete müracaat l Bırıen mnrude birim çıkanyor. pro&.ör yeni bir ketfin tecrübesini 

lrlandalı .olan bu zencin de !'e~ yapmak latiyor ve romancı da bent 
oclilir. Gazetıemiz ilinlann meıı'u- 1 tir. atlettir ve )laiQıddıclır. Butiin ber olduğu halde fmdmın Paıiı cİ· 
liyetini kabul etmez. 1 kibar ~~ıli !'a~ı~l·ry ~tifatmı ka. varn.daki bliyiik f&l'oouna dönüyor-...;. ___________ .. zamnak ıçın gozunun ıçıne bakıyor. lar. Tedavi baıiıyor. 

BUGÜNKÜ HAVA Konteı Marnowaka bu adamla . 

ı tanıtır tanıtmaz bir ürperme ıeçirl- . Ote taraftan ~kan madenle 
Yeiılk6y aded rasat merke- yor. Genç adamı seviyor. ~ patr~nu ~~_binen) de ko!'t~ 

?.itıden verilert mtdfumta göre bu- 1 Seviyor amma bu adanını meli ıın l>"fıne duıuyor; Nereye ~tae 
gün hava ekseriyeti• bulutlu· ola- maden tlrketine en miitbiı bir rakip arkasından otomobıl dolusu çıçek 

mek için yaptığı faaliyeti kimseye 1 1stanbul Asliye mahl<eınesi binin 
oöylemediği için romancı da: d hukuk daire.sinden: Müddei Be

- Peki! eliyor. lrlandalı geliroe 
iıi idare ederim. 

Gece tam onda lrlandlaı ııeliyor. 
Romancı konteıe çaktırmadan deli
kanlıyı aavıaklıyor. 

ikisi gece yarsına kadar balkon
da oturuyorlar. Bir aral ·k lrlanclalı 
sr', ldığını söyleyerek bahçede gez• 
meğe ka!kıyor. 

Romancı ela biraz dola,ıyor. Tek 
rnr balkona geldiği zaman ne gör 
ıün. Kontesin penceresinde qık 
var. Vebir ırötge, hem de 1 rlandalı· 
nın ııölııesi odada hareket ediyor. 

RomllDC1: 

- Vay kifiı', diyor, doı.tacaiun 
diya beni kandırdı. Ben buradan ay 
nlınca içeri tirdi. 

Bu telifla doktonı bulıoağa ko
prken arkasından (lrlanclalı) omu 
zuna vuruyor: 

- Ne var üıtatl - ı · · 
Roman<:ı f&§tnyor, pencerede 

ırölge 1 tlinclalının, halbuki lrlindah 
yanında. Bu pılanlık mıumda kon 
tesin ·odaamda bir fi!ryauır kopu. 
yor . . A,ık ve romancı yukarı k"!u
yorlar. 

Bir de ne ıör.Oııler. Tam lrlin 
dalıya benzetileni< yapılmıt bir 
mankenden adam konteai sıkıyor. 

yoğlunda yemenici sokağında Kefe 
li zade Apartmıanmda oturan mü
teveffa Albe.r Beeza vercııesi ve 
ZC\l'Cesi madam fülda oğlu Şimoıı· 

tof Gaston. efen.dilerin l.stanbulda 
Astareıyan hanında mukim tüc.car 
dan Jak Yakıı<:l ef. ile Galatada 
Tünel eokağmda Tçtas hanında 

(6) No. da otıuran Leon Plrofet<> ef. 

ve ma.dam Reşel Bamatan ve Fani 
Ba.matan aleyhlerine ikame eyledi· 
ği fcııbi §İrket davaamdan ıdolayi 
olba;ptaki davetiyenin müddaaJ.eyh
lenien Fani Barnatan efendinin ika [ 
metglltı meçhul bulıınması hasebi· 
le H. U. M. K. nun 141 inci maddesi 
hilkmline otıevfikan illnen tebliğine 

karar verilmiş olduğundan tahkikat 
günü olan 18-2-932 ııarihinde saat 
14 te bi.l'esale veya bilvekile mah· 
kecnede hazır bulunması tıebliğ me· 
kamına kailn obnak üzere ilin olu· 
nur. 

'8tanbU 1 dördüncü ı!cra dairesi· 
ne: Tamaıınıruı 2052 lira kıymet 
taktir edilen Bepktaş Teşvildye 

mahallesinin Hamanıcı Emin efen· 
di eokağmda atik 3 numaralı anıa
nm 342 hisse itibarile 229 hiMesl 

Pek heyecanlr iki saat geçirmek isteyenler 
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filmiıni gömıclid!rler. Bu mllkeınmel AŞK "" MACERA .e:oeri bliyllk 

yılıdız.lar NOAH BEERY ıre OLİVE BORDEN taTafmdan temeil 
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Frsnsızça. sözlü filminde hepin . :;:ö.rmelisiniz 

HARRY BAUR 
Vicdan Azabı 

nam son filminde 

Türki~ · lı Bankum
dan: 

Bayramın · btrlnci. ikinci ve üçün 
1 

eti günleri İstanbul ve Beyoğlu 
şubelerimi~ kapalı bu.lunaıcaktır. 

cak kar ihtimalı azdrr, rllzgir 1 olduiunu bildiii için bu aıi<m netice yollbuuyoadr. P~.rld.~man~ ~~..-
• <----tJ' ıinden korkuyor. Zaif yüregı""ne bir na llmı utuıı. urmeme,.e _..,ı~ ·imaU istikamet/erde """""' ı ·r- k.l hald t d"A •--d deli 

1 
hami bulmak H-in r.a ... ararken ha- · b an e esa u er "" mı 

s~;:pkt r. 6-Z..J2 tıırıhill!le hava ta- ..___ . ..... :-d . kanlının kartıaına çıkaryor. Kadın o 

Aman, zaman, elektirilde iı!e
yen bu adamla mücadele ederken 
doktor yetifiyor, yapma i§ıkın be
lindeki kordonu prizden çıkan
yor. Yapma adam (pati) diye yere 
düıüyor. Amma kadın da bayılı
yor. sçık artımıaya konulmuş olup 20- ıı-•••••••••••• 

2-932 ta. de Şartnamesi divıınhane· 1 latanbul birinci iflas memurln

ğunc:lan : Be yoğ.kında Pcrapalas o

t<:li karşısında Halıcı ve Antikacı 
Müflis . H.aim Efendi tarafından 

tek.lif olunan kongurdatonun mil
ı:akereıti 11-2-32 tarihine .milı;adif 

perşembe ıgünil <ıaat 14 te talik e
dildijpl ilan olunur. 

~.,... mev. ıum o cıvar . . " geçıren •-- ~-- baygm kı' bani del"ıkanlı ne P ik i 77~ mftime:. ' en fazla si- -L b ı ........,. 
, 1 u~ ... ur ır romancı ııe Jyor ve ona b' ba b kal--'- d--'--' t c.s: .. ·:k r:ak ız 7,cn cı."- rıı•ız8san- ·ıti edi ıraz ~ aşa .... r ıg-mu es-

1 ca yOt'.be · k l d' !im bayrağrnı kaldıracak. Fakat te-
tigrat knycledifmiştfr. 1 - Aman nı urtarrnı~ ıyor. d"fl . • · d ah" d""fl d 1-.;.--;..·--------I Romancı dütünüyor: oa u ~nn ıi'b~ b~ ~·: er ~ 

R 30 - ~Kadının uyıf bir tarafı var· vl aıı; claleıe ın ır F' clagecesı amazan l dır. kalbi.. Onu kurtannak için c1iına r ... ~ 1 patronun vı aaın .•. tam 
Vakitler: S D ğını tahkim etmek. Muhakemesfoi teslim_ olacağı &D'&da da .. '~'."d~!I' . ."~~ 

7 OS 1 takviye etmek lazımdır.~ m_m_ bir başka kaclınla o~o!tuğünu Günef 
Öğle 
ikindi 
Akpm 
Yatsı 
imsak 

• Diyor ve naamatlere i>ııllıyor goruyor o kıakançldda vıllaclan ka-
12,28 1 amma kaç para eder. Alev saçağı çıyor. 
IS, 14 1 sarmış. Onun için bu iti methur lrlimdalı ııenc; te güzel kadının 
17,32 (Neurologue) !erden bir dostuna, kendi İ.pne en büyük bir rakip oldu 

profesör (Choumberğ) iominde biri ğunu anladığı için kontes (Mar· 
19,04 ne açıyor. nowıka) ııözünde biiıbütün batka 
S,24 Doktor, romancı. Genç kadını te bir kıymet peyda ediyor. O ela kadı 

lftcLE~ 
Yürüdüğü içinmi 
başını sallar •. 

Tek tük elime geçen Avnı
pa gazetelerinden ve Avrupalı 
muharrirlerin yazılarından öğ
renmiştim ki; İnsan muharrir 
ohnak için evveli görmeğe ve 
gördüğünün sebebini anlama· 
ya alışmalıdır. 

davi,-e batlıyorlar. nın peşine dütüyor. Doktorlar ro-
Ppofesör diyor ki: mancı kadını bu tehlikeden kurtar-
- Bu ha.Malık iki tiirlli tedavi o mak için çalıııyorlar. lrlindalı, kon - .. ·-·-• .... M______ teoin hem kaçar, hem kovalar görü-

larmı sallarlar •• diye &ordum .• 
Yürüyorlar da ondan cev.c

bını verdim.. Lakin her yürü. 
yen batını ıallıyor mu?_ Diye 
etrafıma baktım... Sallanuyor. 

Şimdi tereddüt içindeyim_ 
Etekler ba,larmı salladıldan 
için mi yürür, yürüdükleri için 
mi batlannı ıallarlar? .. 

Mukavele yapbınL 

nen hallerinden büsbütün alevleni
yor. Nihayet romancıya gelip: 

- Aziz.im diyor. Ben bu kadmı 
seviyorum. Fakat bu -giz ka· 
dın benimle bat baf& kalmaktan ka 
çıyor. Siz bana yardım etmezıeni'.l 
ben dğnıdan doğnıya f"toya gidip 
ııörütecefim. 

Romancı: 

- Zannelınetn ki lmbul etain di
yor. 

O zııan ııenç ve zengin lrlindalı: 
- Bu nihayet bir ıinir Helesicltt. 

Diyor_ it İnada binene lrlandalı
nın inadı Polonezin inadını yener. 

V & sözüne ıu hatırnyı ili ve edi· 
yorı 

Meğer mO§hur Neurologue'un 
bulduiu son ıiıtem &Jk tedaviıi u. 
ıulii bu imiı. Se•giliye benzeyen 
bu yapma admnla onun bedeni Te 
ruhi ihtiyacını tatmin etmek! 

Bu iıkanclal üzerine profeıör da, 
romancı ela ıatodıın aynlıyorlar. 

Ve iki güzel ve ;zengin ııenç te 
evleniyorlar. 

Profesörün uıulü fiyıuko oluyor 
amma romancı itin sonu buraya va 
racağını ımten ketfettiti için: 

Kadına daiına: 

- Hayat kıııadır •e aaadet her 
vakit ele ııeçmiyen bir kuıtur. Bina 
enaleyh onu bulunca aıln aıkı yaka. 
lamalı! diye naıibatlar ediyor. Fa· 
kat kadın miicadelede ısrar ediyor. 
Ediyor amma yine bütün tedbirlere, 
engellere rağmen it olacaiına Tarı
yor. 

Romaaet bütün bunlan hülba 
ederek aşk buhranı karıısında ca
nmdan bezeçJere: 

- Niçia ölelim! eliyor. Hayat ıa 
adet dolu! . ~ .. 

Maurice Dekobta'nın bu romanı 
- (modenı) romanlardandır. lktı. 
sacli ve mali entrikalar ı.)<adm İhtİ· 
ruları, kibar i.IE<ı. • ~ yüzü gibi -
yeni bayat sahneler' .le dolu. 

ye talik edilerek 10-3-932 ta. ne mil 
sadif peqeımbe günü saat 14 den 
l6 ya kadar İstanbul dördüncü 1.cra 
dairesinde açık artırma .sıuretıi.le satı 1 
Jacaktır. Artırmaya iştirak etırnek 

için % 7 teminat akçesi alınır. Mü
terakim vergi, vakıf icaresi beledi
ye rusumu müştıoıri.ye a±ttir. İcra 
iflas kanununun 119 oo maıddes.ine 
tevf.ik:an hakları tapu siıctllile sa.
bit olmayan ipotekli alacakldarla 
diğer alilıadarlarm ve irtifak hak· 
kı sahi:pl.erinin bu ~klırrmı ve hu· 
ıııısile faiz ve meeaıife da1r olan id- 1 
dialaruu ilin tıarihinden ötibareıı i 
20 gün içinde ewakı müabitıelerilıe t 
bildirmeleri llzımdır. Aksi lıalde 

1
. 

hakları tçtı sid.llile eabit olmryan 
lar ııatıf lıedellni.ıı payl8§11111S...,. 
dan har.iç katırı... AU.kadıarla.rm 

bu ınaıdıde ahkAmına riayet etmeleri 
ve daha fada aıalOmat almak !lati· 
ycnlecin 931·466 ııloeya numa""'ile 
daıiumize milracaa.tlan U.tıı olunur. 

Ben de muharrir olmak sev 
dasında bir adam olduğumdan 
geçende bu ıözün tatbikatını 
yapmak üzere töYle ıokağa çık 
trm ..• 

Her gördüğüm feyİn sebep
lerini ar14ftmyordum.. Sokak 
çamurdu. Neden? diye dütün
düm-. Yağmur yağdr da on. 
dan.. diye cevabım verdim •. So 
' Uı: pieti .. Neden diye dütiiır
düm... Süprülmemit te ondan 
diye c:.eYabmı verdim •. Tram
vaylar kalabalık idi. Neden di 
ye kendi kendime sordum
yolcu çok ta ondan cevabını al 
dım.. Herkes ıolcakta b<izut. 
müt bir vaziyette yürüyordu. 
Neden?. Hava soğuk ta ondan. 
cevabını vererek memnun ol
dum. Demek artık görmeğe
ve gördüğümün sebebini anla
mağa batlamıttrm. •• Lildn? •. 

Y enicamiin İt Bankasına 
bakan meydanında ramazan· 
dan evvel bir pilavcı acem yer
letmİJ... Her gün bir tencere 
dolusu pilivla geliyor •• İki ıa. 
at içinde satıyor paracığmı ce 
bine indirip dönüyor.. Böylece 
iıini yoluna koyduktan bir müd 
det ıonra, eski dostlanndaıı 
biriai bir glin pili.ver Ali Ek. 
bere gelmif: 

(Dekoh..) nın didiğini lıen de bi 
Üyemi bitirirken tıokrar edeyimı 

- Hayat saadet dolu. Niçin öte. 
lim! 

-Benim büyük babam bir kadına 
atık olmuı. Kadm aldınnamıı. Bü
tün batka bir adamı da vartnlJ· Sa. 
bahlara kadar oevııiliıinin penceresi ' 
altından ayrdmayan dedem nilıayet 
rakibi olan adamı düelloya davet et 
mit "" onu bir kuJ'!nnla illdürdük

/l..93Z HarfXye 
Burhan Cahit 

ilave - Avrupada çok olaanmuı 
nıetlıur mulıarrirL!ırin romanlarını 
aruıra (Milliyet) in muht.._ !sa
rilerine bu ıekllcle büliaa ""-tün. 
Yakında aon ıenelerin bir milyon 
cilt ıatılan bir romanını tnefhur 11-
p&nJ"OI edibi müte.-.ffa (V. Blaaco 
lhanea) ia (A,lfte) n>ınanmı hüJI. 
.. ecleceiim. 

tstanbul ikinci ~ mahkeme
sinden: Ttırki ye İmar Bankası ta· 
rafından '.A11llla Altında Canbaz ıuı.. 
nında icrayi ticaret eden Mutaf bi
raderler aleyhine ikame edilen iW. 
davasının aıri muhakemesinde 
miiddeialeyhitı ôkametgibırun meç
hu'I olmaııme. binaen Uııu.lln 141 Uı.

ci maddesi m\ıclbince bi:r ay mUd· 
de>lıle ilanen tebllğat if.aama w em
ri muhakemenin 4 nkıan 932 ıpa· 

zartıeel mat on Uç lıuçul'a talikiıı.a 

kanır wrilmlt oldufundan yevmi 
mezldlııda malıkıemeye goelmediği 

takdi.rde hakkında muame.lei giy.. 
biye cad>lk ve öf& okmacağr tıebl<ğ 
makaml1lll kalın olmak Ü~ om 0-

lunıilr. 

Baktmı, kartıdaıi üç tane 
saka qeği geliyor - Sırtların. 
da ikişer teneke su var. Arka
larında da saka.. Dikkat et
tim. Etekler yürlirkeıı baflan· 
m sallıyorlar ve durunca bat· 
ları sallanmıyM •. 

Neden f'ltekler yürürken bat 

- Kuzum, Ali ağa demiş •• 
Pek arkqtım, be.na iki lin. ö
dünç ver. Sana a.ımarteai gÜ· 
nil iade ederim. Matallah iıin 
iyi cidiyor. her halde iki liran 
yok defildir •• 

Ali Ekber dUtünmüı.. Yok 
dese açık bir yaları ol&cak .. Şu 
cevabı vermit: 

- Gardat! htediğin can 
batımla beraber... İkici liram 
da yoh değil_. amma ve lakin. 
fU ga"!iki it Banguite muka. 
vele yapmıflh •.. O piliv aatmı
yacah •• men de para iatikra:z et 
miyeceğim ... Kuıura bahmaL 

Gerçe onun pilav sattıgm 
görünen, gel mene iki lirayı 
virirem ... 

FELEK 

Milliyet' in Edebi Romanı: 4 

GÖZYAŞLARI.!. 
. 

~tem iZZET 
dedim. İtte o giinden sonra ko 1 ~~ep~en kaçamak ya~abiI?i
nuŞfTlaya başladık ve o g·enç be gımız zaman odamıza gıderdik, 
niro ilk aşkım oldu. Dehfdli rahattık. Fakat, yeni sene ba. 
sevifiyorduk. Doktor olur ol- ıında "artık mektebe gitmeni, 
maz evlenecektik. Tam bir se- utemiyonmı. Seni çok kıskanı 
ne pazarteai ve pertenıbe gün. yorum, İçim rahat edemiyor •. ,, 
leri mektebe gitmedim, hep o- dedi, beni mektebe de göndert 
nunla gezdim. Bebekte gezdim medi. Babam: Niçin mektebe 
Maslakta gezelim, Hisarda gez gitmek iatemiyoreun?.. dedik
dim, Adada gezdim, sularda çe, "Gitmek istemiyorum İfte, 
gezd!:n, ve .. bir gün yine Mas- okuyamıyorum. Okuyup ta ne 
lakta idik. O biraz içmifti. yapacaiım. Ben kızım. Y ann 

"Sen her şeyinle beni:main bir kocaya varacak değil mi· 
değil mi? .. ,. dedi. Sakınacak yim .• ., diye ayak diretmeğe bat 
ne vardı? .. Sevitiyorduk. Çıl- !adım. Aı:iiıem de: öyle.. dedi. 
gın gibi, deli gibi, biribirimizi Fakat, ondan sonra da evden 
seviyorduk. Daha iki sene son- pek rıkamamaya baıladım. Yal 
ra evlenecektik. Evet seninim. nız •·,:ağa göndermiyorlardı. 
dedim. Ve.. İşte o gün kadm Çıldıracak gibi oluyor, hafta. 
oldum. Artık ondan saklı ve da bir iki defa olsun onu gör. 
kıymetli hiç bir şeyim yoktu. mek istiyordum. imkan yoktu. 
Beyoğlund'.\ bir oda tutmuştuk. Nihayet pertenme günleri e· 

tea oonra mendilini nkihinin kanı. 
- bulayıp Mvııilitine Yollamıı: 

;_ Buyurun, denıif, benim atkı· 
ma oet çekenlenn ıoma böyledlr it· 
tel 

Ve aonra yine tevıiliıinin p.to
ıuna ırfdip pencerelerinin altında 
fabeblera kadar beklemit- Nihayet 
bir ııece oe•ıriJia.inin pencereoi hafif 
çe aralanmıı ye qağıya bir lmran-
fil atılmq. 

Görüyoreunuz ya, kadınlar ne 
kadar .mulmvemet ebeler yine erke 
iin inadı önünde pes derler. 

lrli.ııdalı bu misalden tonra: 
- Ben ele diyor, yann U

kontes beni kabul etmezse öyle ·ya. 
pacağım. Pencerelerinin altında ı.ek 
le)'eCeğim. 

Romancı ultimatomu alınca he
men doktora koıuyor. 

Doktor: 
- Aman diyor. Sen onu idare et. 

Ben teccübelerim tam sonuaa ııel· 
dinı. Meıhur profeaö, ııenç lradmnı 
atkını manen ve maddeten izale et-

vin kapıar önünden geçmeye 
bqladı. Yatak odam sokağın 
ü~rindeydi. Pef!eDf>e ·geceleri 
ve mektepten çıkabildikçe evde 
bütiiiı lambalar sönüp herkes 
uykuya· daldığı zamanlar ge
lir, pencerem.in altında hafif 
hafif ıslık çalar, beni uyandmr 
dı. Pencereyi açar bir iki keli· 
me ya konutabilir, ya konuta• 
mazdıni. Düfilnürdüm, evi 
bırakayım kaçayım! Amma, o 
daha mektepteydi. Nereye gi
debilir, naad kaçardım? •• Bir 
gün bir fınat buldum, evden 
çıktım, doğru mektebe gittim. 
Onu çağırttım. Birbirimizi gö
rünce ,_öyle bir sanıtık ve öpüf 
tük ki. Hayatımda bu inm 
hummalı zevkini unutamam. 
Ti Çamlıcaya kadar gittik. Sa 
atlerce konuştuk, beni kandın 
yordu. 

Pertembe geceleri ya ıen soka 
ğa çık, ya beni arka kapıdan 
içeri al.. Muvaffak olmak için 
ceaareı· lazımdır .• 

. Her~ıeyi göze aldım: Peki.. 
dedim;· O haftadan sonra her 
Peır3•fı.be- alqamr bekler, herkes 

B. C. 

Harik ve 

Sirgortalanmzı Galatada Ünyon hanında kiin 
tlNYON :::lGORTASINA yaptırınız. 

Tüı:iciyede bililfasda icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
ktunpanyasına bir kere uğramadan sigorta Y•t>tır· 

may.ınız, Telefon: Beyoğlu 4886. 

uyuyunca onu yatatnna alır, maçeram .. 
ıabaha kartı bırakırdım. 

Batka gelebileceji geCe,ler 
için de koluma ip bağlar, •İci • 
mi pencereden atalı sokağa 
sarkıtırdım. Gelebiline karan • 
lıkta bu ipi bUIUT, çeker çeker, 
bileğimi sallaya sallaya beni 
uyandınraı. O zaıı\an yine 
iner-, onu alır; yürek üzüntüleri, 
bin bir türlü korku içinde bile 
olıa odama getirir, geceyi o • 
:ounla ııeçirirdim.Oç defa da ge 
be kaldım ve ölümü gCiw;e aldı
rarak kürtaj yaptırdım. Fakat, 
sonra ne oldu? •• Mektebi bitirir 
bitirmez Van'a gitti ve beni u
nuttu. 

Amma, ben onu çok zor U· 

nuttum. Unutabilmek için his
lerimi , kalbimi, kafamı zorla 
değiftkdim. Nihayet alıttım. 
Şimdi belki yirmi beıinci f _ r • 
lamla yatıyorum .. 

Ve •• annem, babam •• komtu 
larım beni bili orta mektepte
ki Aaüman biliyorlar.. Varsın 
onlar öyle bilsinler. Ne çıkar?. 

Anladın mı Beyefendi, işte 

. .. . . . . . . . . . . .. . .. .. 
Ayael'in hlkiyeıi daha tu

haf. O da bir ıece lı:ollanmm 
arasında ağlaya ağlaya anla.t
IDlflı: 

. - Bakıı·köyünde oturuyor
duk. Bilmem sen tanır mram?. 
Simdi lktısat Bankasında: Re
ıat. Mahallemizilı en ııüzel, 
en gC:ze çarpan delikanlısı o i
di. ikide bir bana mektup gön 
derir, yolumu bekler, kartlar 
arkasına tiirler yazar, koıntu 
kızlan gelir, onları bana okur
lardı. Hele istasyona gezmeğe 
çıkt~k mı? .. Muhakkak arkamız 
daydr. Sandala bineriz o da. 
Balığa çıkarız o da. Sanki be
nim gölgem. Fakat, hiç aldır
mazdım bite. Yalnızdım, kim
sesizdim, itkıızdım ve... biraz 
da mubafazakirdım! Erkekten 
genç etkekten, sevilecek erkek 
ten ödiim kopardı. Fakat, gün 
ler geçtikçe onun iri ıiyah göz 
leri sanki zorla gözlerimin içi 
ne giriyor ve beni bırakmı • 
yor, göz kapaklarımın içinde 
yuvalnnıyordu. r 

Dr. Celal Tevfil< 
Zührevi ve idrar yolu lhasta
lııkları mütehassısı: Siııkeci, 
Muradiye caddesi No. 35. 

Her gün saat 14-18. 

> ZİVER BEY İDARESİNDE 

LONDRA BİRAHANESİ 
• 

Vaid olan deYet tızerine lS gün evet Mısıra gidip verdiği 
konserlerde parlak muvaffakıyet kazanmıJ olan 

SAFİYE HANIM 
Yarın avdetle kemafisaabık aaz heyetine ittirak edecektir 

Bayram günlerinde saat 15 de matineler 
Her alqam IS kifiden m6rekkep fevkalade aaz heyetine 
Bayramdan itibaren SEYY AN HAWM dahi iştirak 

edecektir. Ayrıca: 9 kişiden mürekkep 
Azarbaycan Hakiki TGrk Musiki Heyeti 

dahi icrayı ttırennilm edecektir. 

En kıymetli 
Bayram hediyesi 

VENCS eaanıı, kremi, alirmesi, tıroa" 
cilbı, briyantini, ııliaerinli aabunudur 
Evliya Zade Nureddin 

ı~t .. nlm1 • B~hcekap • Ecza ve ttriyat rleposu 

Istanbul Deniz Levazım 
Satınalma komisyonundan: 

7000 kilo kazan t'\ltya1iı ; açıık rnüna:kasa ile 29 Şubat 1932 ıpa· 
ortesi 8aB.'t 11 de. 

go Roda muhtelif burgatada lif :halat ; Açrk münakasa ile· 29 
ŞUbat 932 .pazartesi saat 14 ~. • 

400 kilo muhtelif Gırca1a; Açık m~asa ile 29 Şubat 932 P"
. zartem saat 14 te. 
Yukaıı:da c.iwı ve miktarları yazılı Tutya .Ye Halat hizaların

da yaztl.r gün ve saatlerde münaicasalan iora olunacağından 

şartnamelerini göm:ıek üzere her gün~ vemıeğe ta11ıp o1acak
larm münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teroiııatılarr ile bir
likte Kasımpaşada Deniz Levazım Satmalma ıkomisyonun.a m i; 

racaatları. (478) ' · 

. 
Yine bir akf&IDdı. Bet kn 

arkadat kol kola girmit, ıülö
fe O)'Daf& ten ve kahkahalı H• 

kız ağacına gidiyorduk. 
Deni:ı: kenarı kalabalıktı. Na 

sıl oldu, ~ farkında değilim. 
Kartımıza bet kitilik bir erkek 
guiupu çıkb. Hepsi de bizim 
mahallenin çocuktan. Rqat ta 
içlerinde!. O, nuılıınız, gezi. 
yor musunuz? •• Filin derken 
dört arkadatım dört çift oldu • 
lar. Ve.. benimle Refa.t iki baş 
ta iki tek"'olarak yürümeye bat 
ladık. 

Böyle ne kadar yürüdük bil 
miyorum. Meliha bir aralık: 

- Ayol ıiz ne diye öyle ya 
pa yalnız yürüyorsunuz. Retat 
Aysel' e refakat ettene.. 

Dedi. Retat, o baygın iri 
siyah gözlerini gözlerime dik • 
ti. 

- Müsaade ederlerse ..• 
Drye yanıma geldi. Mahcup, 

ürkek, filkat çapkın koluma gir 
di. Bu onun koluma, benim 
çiftler kafilesine giritimdi. Ne 
tekim de öyle oldu. Ve.. bak 
şimdi de -senin kollarının r 11' 

dayım. Bu kimbilir kaçıncı?. ı 
Artık yetmez mi hikayem?. 

Nur, Nihal, Nermin, Me
lek .. Hepsinin macerası da (>n· • 
larınkine, onlann göz yaşlarını 
akıta akıta anlattıkları dalgın
lık ve kurbanlık hikıi.yele .: • ' 
benzer ıeyler. Fark yok. V . 
daha acısı bütün bunların ismi 
ve tahıiyet' : 

-Kız! 
Türkçede kızın tek manas 

vardır: Ergen. 
Buna: 
- Erkekle birlik olmamış
Da denebilir. Hepsinin de 

anası, babası, kardetleri, evi 
barkı var. Ve ... hepsi de sem t 
!erinin, 

- En iyi .. 
Ana ve babalarının : 
- En namuslu .. 
Dedikleri , öyle bildikleri kız 

ları . 
Naran' da, muhakkak ki bun 

!ardan birisi. Onda da yalnız 
et güzelliği , bud güzelliği, göz 
güzelliiii var. En güzel şiirler 



--···--- --- -
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Sabatay Zevi 
Nakl•d•n: R. N. 

Bir gece bekçi, Sabatay'ı 
tevkif etmek istemişti 

.. ; 

Hatıl daha ileriye giderek vurmak lstemiı, 
fakat kolu taı gibi olmuştu 

Hülha blSyle bir baleti nı
lıiJ-ede olan bir kamn için akıl 
ve manbkm ıöaterdiii yola 
aı iltifat edilir. Ortada birçok 
elaaneler, rivayetler döıııüyor· 
dıı. Fakat p da anlqılıyorda 
ki, hep .mkalldeliklerle dolu 
olan bu efsanelere lüzum ve ib 
tiyaç nrdıL. Sabataya dair 
söylenen teYlerin nihayeti 7ok 
tu. En uzak yerlere kadar yayı 
1-.ı bu masallardan biri töyl• 
dir ı 

ferin defiteeefinl diitünerek 
korkuyorlardı. BunJar da umu 
mi cereyan karımda .eslerini 
çıkarmaktan çekiniyorlardı. 
Bir de unutmaınah ki, böyle 
bir devirde umumi tevk ve he
yeean kartıımda akıl ve m?~a 
kemenin rolü kalmıyacağı ıçın 
Meaih'e kartı en makul ve man 
bki bir muhale/et bile akim kal 
mala mahkUmdu. 

Yalmz Sabatay Zevi'ye açık . 
tan açığa muhalif olmağı ken· 

Bir gece Sahatay ııokağa çık disi için bir vazife bilen bir tek 
IXUf. Fakat bekçi tarafından adam görülüyordu. Bu Mesiıhe 
tevkif edilmek istemniıti. Bek kartı her vaırtaya müracaatla 
çi daha ileri giderek Sabataya mücadele etmeğe karar vettn 
vurmak istemif, liki:o aağ ko- Jakob Suportatı namındaki bu 
lu tat gibi olmuıtul.. adam Hamburgta bulunuyordu. 

Bir eh.ne dahaı Kudüıte lzmirde cereyan eden şeyleri 
asırlarca evvel yıkdmıt olan i,ittiği zaman buna tiddetle 
Yahudi mabedi tekrar haı;abe muhalefet etti. Sabatay Zevi / 
halinden yilkaelerek muazzam ile katibi, Nalan Gazati ve Sa 
bir heyette görünmeğe hafla- ra aleyhinde biı·çok şeyler söy- \ 
ınıt, eski cesim duvaılu tek- ledi. Saaportas öyle mücadel&- 1 
rar meydana çılmııf, bunun ü- ci bir adam değildi. Fakat böy •.• ... "" ''" •••••••"" •• 
zerine oray. gidip davarları le yeni çıkan hadiseler ka1"91-
Yıkmak iatlyenler olmut ise de ımda ne kadar ihtiyatlı olmak i 
bunların hepsi ölmüıtür!.. lazım geleceğini dütünüyordu. 

Sabatay gibi kendi kendiıini 
itte buna benzer daha pek Mesih ilan eden bir adama kar 

Çok efsaneler çıkmıt, bunların fi ihtiraz gösteriyor, ona iti
hepıi Mesih'in tan ve terefi he mat edemiyordu. Sabatay Zevi 
sabma kaydediliyordu!. larail yüzünden sonunda yahudiliğe 
oğullarından kaybolan on ka- büyük bir ziyan geleceğini dü
hilenin hiklyeai yeniden canlan tünüyordu. Jakob Sasportas 
ınıttı. ileri gelen bir hahamdı. Onun 

Kudiiıten gelen bir habere için muaevi ,eriatioi yeai Me • 
göre, Iranda ıekiz bin ve Ber- sih'e ve taraftarlanna kartı mil 
beriıtanda yüz bin yahudi Me- dafaaya kendini mecbur görü -
sih'in emrine hazır bir halde yonlu. lıte mizacı itibarile kav 
bekliyorlardı!. Sonra Arahitı- gacı bir adam olmayan Jakob 
tllnda ve Adendeki yahudiler Sasportas bu suretle iıter iste
de Mesihe iltihak etmek üzere .~ez mücadeleye giripif olu
İayan etmitlerdi!. Hatta bu y.a yordu. Yahudiliğin diğer mer 
hudiler Melekeyi de zaptebn.if- kezlerindeki hahamlara mek
lerdi I. itte buna benzer daha tuplar yazdı. Onların nazan 
birçok rivayetler ki hep Mesih dikkatlerini celbetti. Sabatay 
ordusunun birer destaoı gibi Zevi aleyhinde ne söylemek ka 
söylenip duruyordu. bilse hepsini söyledi. Sonra 

Daha nice fevkaladelikler· b!hr' de kikt" t~p yazdı. dDinlenk·n ta 
den bahsediliyordu. Yahudiler n 1 n~ aı nazarın an P~ ~·
de b" k ~ı· h"•ınete .... yanı dıkkat olan bu esenn ıs -

n ırço • ım ve ~ ,..- . "Ant" S bb . el 
Yan adamlar öldükten sonra mı 1 

• a ataıana., ır · 
lnezarlarından lakırdı aöyl&- lzmirde bulunan bir Protes 
tnek gibi mucizeler göstermit· tan papası, Sabatay Zevi etra
lerdi ! •. Kudils ıebri üzerinde de fıncla söylenen ıeyler hakkında 
her gece nur parhyordu. Ya- tetkikat yapmağı merak etmq 
hudilik alemi hep bunlarla be- ve bir gün giderek Sabatay'in 
Yecana gelmiı, cOfuyordu. Fa- kardeıi ile görütmüıtü. Protes 
kat ıayanı dikkattir ki, bu dev tan ile yahudi arasın.da elini bir 
ri gösteren tii.r tarzında edebi münakaıa olmuş, fakat mha
~ler görilbnemektedir.Yaloız yet Sabatay'ın kardeti kendi
ıptidai tekilde bir dini teganni ıinin din meselelerinde ilim 
nümunesi vardır. bir adam olmadığını, olaa olea 

Jakob T •uık namında bir mensucat ticaretinden iyi anla
fllir bunu vücude getirmi!tir. d.ığmı söylemitti. Bunun üz~
ICendiai tam manasile bir t•ir nne Protestan papas Meaih 
•~yılamaz. Bu ,airin manzume hak~~· .bir ıual sormuf, ve 
11 o devrin haleti ruhiyeaini demıttı kı: 
t?aterir. Para kazanmak, zen- _ Sabatay Mesih olamaz!. 
&ın olmak. neye .yarar~ı7 .. Şair Buna karıı Sabatay'm karde 
lllanzumesmde dıyor ki: ti de ıu cevabı vermittir: 

" Kardeılerim, gecikmeyi- _ Eğer Cenabıhak bekle· 
ııiz ! .. Para biriktirmeyi düıün' nen Mesih olarak beniın büyük 
llleyiniz ! .. Yehudiliğin mukad- kardetimi intihap etm.İf ise o
des topraklarına girdiğimiz za nun vasıtasile keırulisini gC.ter 
ltı.an yeniden dünyaya gelmiŞ, mit olacaktır! .. 
olllcağu. Her şeye kadir olan 
Cenabıhak bize vadettiklerini Sabatag lstanbul golundtı 
ihsan edecektir . ., 

. "Korkmayınız, aziz kardeş
l~~m! Mehis'in afiyetine iç
tıgımız kadehleri yrkayacaklar, 
baıkaları bize eair olacaktır. Ar 
tık çalıımıyacağız !.. Yalnız 
't evrat okuyacağız, artık kork
tıııyacağız . Cenabı hak bizi ko· 
ruıun l.,. , 

"Ey günet ! .. Parla, yüzünü 
bize göıterl .• Nurunu bize a
kıt!,., 

Sen de:, ey ay! .. Yıldızlarla 
~erabr gök yüzünü parlat! •. Ba 
0alanırıız Mısırdan çıkarken, 
Yolunu sen aydınlatmı,ıın ! .. 
Sen müt fik ve merhametlisin , 
gönüllerimizi , enlendid .. ., 

. Artık Sabatay Zevi kuvvet
lı her hangi bir muhalefet hare 
ketinden korlunayabilirdi. Çün 
kü muhalifler de arlık Mesih 
devrinin geldiğine inanıyorler
dı. Fakat musevi şer iatinin ah 
kamınll harfi harfine bağh ka-

Fakat Sabatay Zevi'ye kar
tı. gerek yahudiliğin sinesin· 
den, gerek hıristiyanlık alemin 
den çıkıp gelen muhalefet ve 
husumetlerin netice üzerinde 
fili bir tesiri var mıydı? .. Yahu 
diler bu gibi huıumet ve 111u
balefetleı-e ehemmiyet verecek 
halde değillerdi. Bilakis bütün 
yahudiliğin gözü ve kulağı fU 
ande lıtanbula teveccüh etmif, 
orada cereyan edecek teyleri 
görüp ititmeği iıtiyordu. 

Bunun sebebi atikardı: Yıa
hudiliğin mukadderatı orada 
neticelenecekti. Mesih oraya 
gidiyordu. Vermiş oldu~u mü
him kararları ora.Ja lı•1 i!-,,• sa 
hasma çıkaracaktı . 

Saba tay Zevi'nin İs tımbula 
gitmeğe nasıl karar verdiği yu 
karıda görülmüştü . Bu kararı· 
nı ilan ettikten sonra, İzmirde 
aı tık kalamazdı .• 

Bu seyahat kıaın yapılıyor· 

r.ı. Çal 

Atlantide sesliye 
Çevriliyor 

Pierre Benoit'nın meıhur 
"Atlantik,, romanı evvelce ıea 
siz filme alınmıttı. Şimdi de 
sesli filme ahnıyor. 

Filmin harici kıaımlannı çe 
virecek heyet timdi Afrikada 
bulunmaktadır. Bu filmde Ta
nit Zerga rolünü yapmak için 
Tela Çai iıminde bir çingene 
kızı angaje edilmiıth·. 

F ranıızcayı kuıurauz konu
şan bu kız, hiç bir film Ç'- .rir
mit değil, ıtüdyo kapısından 
içeri girmit değildir. Şöyle an 
latryorı 

- Sinema benim için yeni 
ve çok güzel.. Diln "Atlantik., 
romanını aldım, okudum. Bana 
verilen rolü çok beğendim. 
frama'da çok bulunduğum için 
Fransızcayı biliyorum. Aslen 
çingeneyim. Daha küçükken 
bile epey yol çiğnedim. Altı 
yaşında iken babamı, anamı 

kaybettim • Kardeşimle bera
ber bir at canbazhanesine gire 
rek, serseri hayat başladı. Şe
ıhirden şehire, kasab :ıd3n kasa 
baya dolaıryorduk. Onun için 
yol nedir bilirim. Avrupayı her 
; 5 tikametinde dolatlnn. Müs-
" teınlekat sergisinde dans ettim. 
Orada ressamlar beni beğeo
mitler. Onlara modellik ettim. 
Derin,Kissling portrelerimi yap 
tılar. Onlar vasıtasile de fil 
ıni çeviı·ecek olan Pabst ile ta 
nıttım. Şimdi de Afrika'ya gi
diyorum. 

bulmllf, yeni sene Mesih devri 
nin baılayacağı sene diye iti
kat edildiği için Sabatay da ya 
;hudiliğin mukadderatını hallet 
mek üzere lstanbula gidiyor
du .. 

Yeni sene girmişti. Saba-
tay Zevi 1666 ~enetine g irdiği 
zaman, lzmirden nispeten u
fak bir gemiye binerek yola 
c;ıl<mıs bulunuyordu. 

(Devamr var) 

.. 
1932 

Aalta Paıe 
•••••n•••·• '' '''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
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1 Sinema haberleri 1 

• Almanyachı Nova film 
ismi ile yeni ltir fil'Dla tetkil 
edilmittir. 

• Emil Janionı's Belpt, 
Prag tiyatrolannda temsiller 
verecektir. 

•. H~ni Porten kraliçe Lop 
kez 11mındeki ıon filmini gös
tennek İçin Balkanlarda turne 
ye çıkacaktır. 

• Mauric:e Chevalier maruf 
Alman yıldızıMarlene Dietrich 
ile bir film ~rmek arzusun
dadır. Maamafih yalanda çevi 
receği "Bir •aat siz" filmin 
de eti yine Janette ac:"Donald 
ola~ktır. 

,. Buddy Roıers bi.- hayli ut
rattrktan aonra, kendisine bir 
it bulmuttur. Haftada kırk bin 
frank alacaktır • 

• Şimdiye kadar haftada ye 
di bin dolar alan Greta Garbo 
martta bitecek olan mukavelesi 
oin tecdidi için on bin dolar 
talep etmektedir. 

• Fox film firma11 Conc:hita 
Monteneııro ile ımukaveleyi tec 
dit etmek iatemiyordu. Fakat 
batka yerden talip çıkınca tecdi 
de mecbur kaldı. 

,. Charles F arrel sesinin 
tınnetini deiittirmek için ta • 
laffuz dersleri almaktadır'. Bu 
derdeı· için haftada yedi yü.z li 
n sarf etmektedir. 

" Paramount bu 1ene 510 mil · 
yon frank earfı ile 64 filim imal 
edecektir. 

" Son yapıJan tecrübelere gö 
re, bir seneye kadar herkesin 
evinde televiziyon aletleri bu
lundurabilecekleri anla, ılıyor. 

1932 Alman güzeli 

Edwina Booth _______ ... __ , __ _ 
MİZAH 

Masal 
Mektepte hoca zengin bir 

tü~nn çocuğuna soruyorı 
-Oğlum, ineanlar• uydur

dukları, fak.at aalı faılı olma
yan teYe ne derler. 

Çocuk birat dü9ündilkt.a 
sonra fU cevabı veriyor: 

- Efendim, tabıil 9ubeleri
ne gönderilen kazanç beyanna
mesi 

Mektup 
Tanıomıt ıairlerimizden bi

risi geçenlerde evine kaz ribi 
bir hizmetçi almr9. Geçenlerde 
anlatıyordu: 

- Bir mektup yazını9tım. 
Postaya götürsün diye verdim. 
Biliriin ki bazan dalgınlığım tu 
tar. Hizmetçi gittikten sonra, 
zarfın üzerini yazmadığı hatır
ladım. Hizmetçi, zarfın üzerin
de bir fey görmeyince mektubu 
geri getirir diye dütünı:liim. Bir 
de baktım ki, elleri bot geldi: 

- Mektubu ne yaptın? de
dim. 

1 - Kutuya attım efendim. 

• 

Karlsrulıc'den 19 yaşmda 
Jt'ranlcin Rr.-th B C!hnen 1932 
Alman gü ·-,e/i im ilmp cOil

miş tir. 

- Fakat zarfın üzerine ad. 
res yazmaımı unutmuıum, rör 
medin mi? 

- · Gördüm efendim amma, 
belki mektubu kime yazdığmı 
zı benden saklıyorıunuz. Ne bi 
leyim? 

Kışlada 

Mehmet çavuş nefere soruyor: 
- Bir yerde nöbettesin. O aırada 

da civarda bir yangm çıkarsa ne Y•· 
parsın? 

Nefer bir müddet düşündükten 
son ... :ı: 

....;.... Ateş keı diye bı ğırırın. 

Memlekette 

Maskeli . 
Katiller 

4 

lzmirde 65 lik ihtiyan 
neden öldürmüşler? 
lzmirde Merainlicle altmıı bet p

ımcla Midillili Ali ağayı feci aurette 
öldürenler zabıtaca merclana çıkan!· 
mıı ve yakalanmrıtır. 

Bu cinayetin failleri Şerif, Yuaaf 
" diier Seriftir, Adlire .... zabıtaca 
yapılan talıkikata nazaran Y usuffa 
maktul Ali aia anımda bundan üç 
aerıe e.-vel ıreçmiı b.ir mMe vardır, 
cina7etin ıebebi .... ıneaeledir. 

Oç aerıe evvel Ali ağa tanfuula 
Y uıuf alerhine bir dan ilwna edil
miıti. Bu dandan dola>" Yuıuf ka 
IDlf ve: 

- Günün birinde senin lııannaı i
ceceğim. 

Demittir. Bu; tnbit edilnıİfth'. 
Maktul Ali ağaoin karUı cinayet 
hakkında ıu ifadeyi vetmiıtir: 

- Katil Yusuftur. ırece üç maa
keli ıahro ııeldi, içeri ırirdi. Onde 
Yuauf vardı Bunun Yuı~f oldufunu 
anırzln yzündeki mendilin diittiiiü 
ırrada gördüm ve ihtiyar olan koca
mı yatağından kaldırdı, odanın lılr 
köıesine doğru götürdü, Ali ağaya 
doğru ıililunr tutuyordu. O aıracla 
A:li ağa bat~nı duvara doğru çe.n.. 
eli, Yusuf elındeki tabancayı atet 
etti, kocam batından aldığı kurJun 
yarasından derhal vefat etti. Yusu
fun yüzünü gördüm, fakat yamnda 
ki iki kiıiyi bilmiyorum. Demittir. 

Adliye ve zabıtaca tahkikata de
vam olunmaktadır. 

Kocasını öldürüp kan
sını dağa kaçıran adam 

Kozan Umumi Meclisi azaamdan 
Halil Ef. nin kardefi Ali efendinin 
öldürülerek zevcesinin dağa kaldırıl 
clığmı yaznuıtık. Ali efendinin Ei:ra 
ismindeki hizmetçiıi bundan dört, 
bet aene evnl bu kadım yine c!ap 
kaçrrmııtır. Kadının ebenyni kızla
rının Ziya ile Mlenmesine müaaade 
etmediklerinden bir ıenelik bir ıray. 
bubetten aonra Arslanlı köyüne dön 
müılerdir. Ali Efendi de bu kaclmm 
teoiri albnda kalmıt va kadmla ... 
lenmiıtir • .Sevdiği kadmı elinden a
lan adama kartı büyük bir kin .,. 
pyız besliyen Ziya, Ali efendiyi ISl
diirerek intikam almtf ve kadınla be 
raber tekrar dağa kaçmrıtır. Jandar
malann taklbab neticesinde Ziyımm 
arkadatları, bir müaademeyl miltea
kip sağ olarak yakalanırutlardrr. Bu 
eanada kaçmak iıtiyen Ziya ise öl
dürülmiiıtür. Hildiıeye ıebeblyet 
vencı kadın 1ia tevkif edilmiıtir. 

lzmir kız lisesindeki 
cinayet 

lzmlrde Kız liıesinde hademe Ze
kiye Hanımı bıçakla yirmi iki ywİn 
den yaralıyarak t.ırru ııövdeainden 
aymnakla ıınaznun ırece bekçisi 
Bofnak Süleyman halı:londald tahki
kata denm edilmiıtir. 

Boınak ..Süleyman: Şahitlerd• 
Ua batYUavini Rebia Hanımla mü
yacebe elanmuıtur. 

Rebia Hannn valc'ayı .., aaretla 
anlabnqtrr: 

- Gece mektebin alt kıamında 
bir feryat duydum, karyoladan kal
karak a .. iıya indim. Bekçi Süley
man elinde kanlı bir bıçak ve ibtü 
batı kan içinde olduğu halde: 

- Ona öldürdüm. Onu öldilrclüm 
Sözlerini tekrar etti •• müsterih 

bir vaziyette bulunuyordu. Kendiai
ne: 

- Git çabuk bademeleTi uyan
dır. 

Dedim, Hiç itiraz etmedi. 
Gitti, odalarmtla uyuyan hademe 

leri uyandırdı ve kendisi de davet 
edilen polise teslim edildi. 

Bekçi Siilerman isticnbınıla yap 
tığı ciAayetle alibsıru inkar etmiı
tir . . 

Taklit paralar 
Borsa ve 0111nanlı Bankuı 

Komiserliğinden: 
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!Komşu memleketlerde 

Suryede 
Zahiri sükun 

Tardedilen talebe tek· 
rar mektebe alındı 
SuriJ'eden Adana gazetelerine yu 

"?'or:. S~enin her tarafında niıb' 
bir aükiin vu-dır. Fakat bu ıük.U 
mankkat •ibi •örünüyor. Çiiaki 
Ş...., Duma, ve Hama intihabat 
~JTUD wteei ".• belki de Mart a7 
ıçuıde tekrar edilecektir. Bu intiba 
bat eanaaında eskisinden daha .,. 
him ı.adiaelerin zuhur edeceği ~ 
mia edili7or. Vatanilw ıık aık içti 
m.ı.r akdederd< vuiJeti •örüıme& 
le ve batb hareketlerini tesbit et 
m.ı.tedirls. Suriyenin timdiki zabi 
ri ıiilôuıu kül altında kalmıı at ... 
ı--. 

Şam lalelıe srni lıltti. Hw..ı
talelıenin metalibini kabul edeni. 
mektepleri açtı •e 1-ardedilen taı..ı... 
lai tekrar mektebe alınaiı vadetti. 
Bunun üzerine mekteplere dn..
batladL Şamdaki arlradatlanna im
ti .. len gı-ev yapnuı olan Halep ta 
!ebeleri de mektebe devama batlad 
lar. · · 

Abdiillıamidin Su.riyedeki emla
kini ~va etmekte olan sabık ıebu 
de Selim, Sayda mahkemeaiode da
vaımı te,riJı etmekte ve ResülaynclL 
bulunan büyük çiftliği dava etmekh 
dir. Selim, 22 vereıe namına hare
ket etmektedir. Geçen sair gÜnü mıı 
ba~e devam eclilmiı ve mahke
~ Selimden tasarruf veaaikile tmıı 
ıil etmek istediği 22 vere.enin veö 
letnamelerini iıtemiıtir. Mahkeme 
bu evrakın tetkiki için 12 ıubata ta 
lik edilınittir. 

Lübnan hükümeti 31 kinunuaa 
P.~ günü bütün Lübnanda tahri
rı nüfuı yapacaktır. Tahriri niifuı 
kan~nu '!ynen Türkiyeden alOUU"ıdı 
~tbik .. edilmektedir. Pazar ıriinü bil 
tün Lubnanda herkes evinden çıkımı 
:yacak ve evlere ırelecek olan me
murlara isimlerini ha,-j birer be1an
name vereceklerdir. Bir sün zarftıı
da - Türkiyede olduğu ıribi - talı 
riri nüfus muamelatı bitmit olacak
tır. Tahriri nüfus miinaaebetile ıim 
eli yeni bir mesele çıkmqtır. Oda 
Dürzülerin hangi mezhepte yazıla. 
cakları meaelesidir. Dürzüler kendi
lerinin Müılüman olduklarnu iddia 
etmekte ve yeni tahriri niifuaa ela bu 
ıuretle :yazılmak istemektedirler. Bu 
yüzden matbuatta bu mevzu üzerin. 
de çok yazılar yazılmaktadır. Hll
kUınetin bu iti ne suretle hall..ıece. 
ii merakla beklenmektedir 

lhtısas 
Mahkemeleri 
H4kim oe müddeirımamt
l•rin li6t•si tasdik •dildi 

ANKARA, 6 - lbtisaı mabke 
meleri hikim, muddeiwnumi ve mü 
tantilderine ait liıte ili taıdike ikti. 
ran elmİftir. 

lıtanbul ibtıaaı mahkemeleri ı.a. 
kimliklerine Samsun airr ceza mah. 
kemesi reiai Remzi ve temyiz mah
kemeli bat müddeiumumi muavinle 
rinden Refik Beyler, müddei wnumi 
liklerine de temriz bat müddeiumu
mi muavinlerinden R"fit ve Bursa 
~lid~uıı:wızıioi Muıtafa Beyler ta· 
yın edil4111flerdir. 

Antalya ihtiaaı malıkemeoi hakim 
li~e ~emyiz bat müddeiumumi mu 
ayinlennclen Atıf müddeiumumiliği
ne temyiz bat ınüddeiwnumi mua 
".inleı-inden Mu.atafa Nuri, Karı ib
bsa.ı m!'h~~i '!'üddeiumumiliii· 
ne Manıaa muddeıumumiıi Ki.mil 
~uğla mahkemesi müddeiumumili'. 
i;m.e lzmir müddeiumumi muavini~ 
rınden Fuat, Snra• mahkemesi ·· d 
dei.umumiliğine lıtanbul ıulh tıik::.. 
lennden Lütfi, Lüleburııu: mahke
D?""i ~•kimliğine lstanbul Sulh ha 
kimlennden Abidin, Balıkesir ihti
lal mahkemesi müıtantikliğine Ed
remit bu~k bakimi irfan, Antalya 
~ke1t1~11 müstantikliğ-ine Ankara 
~uıtantıklerinden Necati Beyler ta 
yın edilmifl.,.-dir. 

~ ---·--

Baytar mektebinin 
nakli meselesi 

ANKARA, 6 - Yüksek baytı.r 
mektebinin Ankaraya nakli etrafın 
da Ziraat vekiletile temas etmek ve 
direktif almak iUere Ankaraya cla
vet eclilmiı olan heyet buradaki va . 
zifeıini ikmal etmiıtir. Yüksek bay
tar mektebi rektörü Sabri B. birka( 
•Ün daha burada kalacaktır. Müder
~ Salih Zeki ve Rıza lımail Beylet 
dun alı:f"m htanbula dönmü,lerdir 

Heyet mektebin nakli için ilk i~ 
olarak talebenin ikametine --L 1 • • ınan uı 

paqaıyon ınpıma karar vermittir 
J".nstitüler civannda 200 kitilik pa~
aıyonlar yapılacaktır. Önümüzdeki 
clerı aeneai baılangzcına kadar bu 
panıiyonlar inpıı ikmal ~~~nursa 
ınektep derhal nakledile-.G<tir. 

TEŞE.xKOR 

30 kinunuevvel 1920 tarihin 
de mevkii tedavüle çrkarılan 
bin dinarlrk Yugoslavya bank
notlarının hariçte taklit oluo
duklan cihetle bunlann tetki
kile sahte olmıyanların üzerine 
İfareti mahsusa vaz'ıoa Yugos
lavya Maliye nezaretince Yu
goslavya milli Bankasının me -
zun kılındığına ve bu binlikler 
hakkında mezldlr Banka tara
fından yapılacak tetkikabn 
1932 ıenesi tubabom son ıünü 
ne kadar devaın olunacaıtı ve 
bu tarihten itibaren Bankanın 
itareti mahaueaamı muhtevi bu 
lunmıyacak olan binliklerin kıy 
meti ittiraiyeyi haiz olınıyacak 
!arı ve fakat mezkUr Bankanın 
bunları dahi tetkikine devam e
deceği Belgrat Elçiliğimizin it' 
arına atfen Hariciye Vekaletin
den Maliye Vekaletine yazılan 
ve bir sureti Komiserliğe gelen 
tahrirattan anlaşılmı,tır. 

Ufulile bizleri ebediyyen 
bedbaht eden sevgili babamn: 

Keyfiyet alakadarlarca ma
lum olmak üze,.e ilan olunur . 

İzmit tütün inhiaarı sicil 
müdürü Y akup Beyin vefatı 
hasebile bizleri teselli eden meı 
lekdaş ve ehibbasrna ayrı ay
rı teşekküre imkiıı görem di 
ğimizden minnetlerimizin ib 
!ağma muhterem gazetenizin 
tavaaautunu rica edeı-im < fen
dim. 

Efradı ailesi 



• 
- -- • - .......... ~ ,- . ··-t ... -- . ı:" ·' .- .. s .. ' .- . ~. ... ' ikinci çocuğunuza da 

Cenevrede rourahhasımız bir Umumi mecliste! Bir şişe Bir 
itiraz yaptı Münakaşalar Deniz suyu Hcykeltraşımız au Bayram 

(Ba:JZ J bJd .alıll.de) 1 :ıiyade Fnına:ı proJeslınln ~ (Bı11 1 inci Alıilttle) (Bap 1 inci Abifede) - (Bap l inci sabi/ede) 
l'ım edilmit olan Fransız pro- Hvam:ı nnfuzumı ~ün.akap götür- de 20 bin lj.ra 'ferttek hutalan- dairi izdihııımm da biraz önüne dir. Ali Hadi B. latanbul Güzel 
• . d b ,__ S mez bır •u~ tomııı edecek aıa- • d 'imi 1 jest, mukaddeme ea 8.f,.. hiyctte bir bıvwt balqcdil"""'i"e m Heybelıada ıenatoryomun a ıeçı 't olacakbr. HükQmet ta San'at ar akademiainde ikmali 
faslı ihtiva etmekte ve ıivil tay matuf olan teklifinden d.o.layi mem-

1 

tedavi ettirdiğini söyledi. Hik • rafından inta ettirilen bu kanal tabıil ettikten aonra birincilik • 
yareı:iliğin beynebDilel bir ha. ınuı>iyet izhar eylemelotedir. met B. dedi ki: 10 milyon dolara mal olmuıtur. , le Avrupaya ıitmiş, Avrupa• 
le ifrat olunmasmı teklif eyle- ~- Guardian gazetesi bil - Çeçen celsede Avni Beyin Gelecek mayıs veya haziranda nm muhtelif tehirlerinoo etüd 
mektedir. ~. I1'":"1zlanıı pyaııi dilı:!<'-1' bir dediği gibi, hastahanelerden resuü küıadı icra ed"ılecektir. yapımı ve Fransanm en büyük 

eki.fi kabul • ed oevkiiılceyış mutahaıwsr eibı hare- L • b' h • · im d ka R • kü· • d h kel 1 d b 1 1 
Bu t ı ve ımza e- ket c<tmi~ ol<iuklarmu yazmaktadır uıç ır asta ıyı o • an pı esmı tat giınü ünyanm ey traı arm an iri o an M. 1 

eek olan devletler, ukeri mak- Fransızların teklifleri ikmal edil-· dıtan edilemez. Avni B. cevap meşhur bazı limanlarından alın Despian'nm yanında çalıımıı I 
ıatlarla istimal edilemiyecek o- miş siyasi bir eser ~ dahi yan.. bir verdi.: mıı birer miktar deniz suyu ka· kıymetli bir heykeltrll§ımızdır. . 
lan 'fe tonajı mukavelenunen.in P~Ofla~ad':. Fakat liberallerin - Benim sözlerim yanlış an nal sulan üzerine serpilecektir. Geçenlerde Galatasaray mekte 
tayin edeceği rakamın dununda bır orgaru mut:ıJ~tı~ın ba§ında 'l'l laıılmıtbr. Cerrabpaşa bastaha Ben bu maksatla bir devri alem bi bahçesinde rekzedilen ve her 

1 . L--ıçe arlevhayp geçınnıştır: . d bah . t' F hat A • k t fı d f k 1 d b !>ulunan ~yyare en ser..- H Tahdidi t"6lihata müteallik hiç- nesm en setmem., ım. a- seya ı yapıyorum. ynı za. es ara n an ev a a e eğe • . 
JD§a edebilecekler ve kullana.. bir teklif yoktur." kat sanatoryumlardan p~ manda büyük limanlarda mev- nilmit olan Tevfik Fikretin mu 
caklan:br. kalmadı, haatamzı alm! dıye cut tesisatı da tetkik edeceğim. vaffak heykeli de onun eseri· 

Bu tonajm fevkindeki tay. Borah'ın mutalaası resmen bize yazıldığını söyliye - Bu suretle muhtelif liman dir. Hadi B.. milli abideleri 
Jarelerin İn§a ve istimaii, Ce- , bilirim. ludan ıu toplamaktan maksadı Kripelden çok daha iyi yapabi 
miyeti Akvamm himayesi altın VASRİNGTON, 6· A. A. - A- Sıhhiye encümeninin teklifi- na nedir? lecek Türk san'atkarlannm 

yan azasından M. Borah, M. Tardieu 
da bulunan ve :mun tarafından nün CenevreWı ya,ptığr teklifin Ver ne muarız değilim. Fakat üç ay - Maksat pek baııit. bir ye. mevcut olduğunu ve her hangi Bir kumbara alınız! mütemadi surette kontrol edile saiJJCEO mııabadesile diğer muahede- lık bir ikametle iktifa edilme- nilik röstermek ve bu işe umu- bir abide için Krippel ve Kano
cek olan kıt'alar ve müstemleke lcr abkammıı> çebren muhafazası i- mesini istiyoruz. mi bir alika celbetmek. Dünya nika ayannda ecnebi san'atli:ar 

ter araamda al"VTii•eferleri te- çin Avrapaya 'Cebir gömleği giy- Behsettiüim hadiee vakidir. O· nın muhtelif limanlarmdan alı. larile mü9abakaya gireceğinı· 'ıd 
-.- - - diımek" tt""bbüaü •• a,; to!Aklti ey-- " ınin eden müeaııeaelere ait ola- ,,.. .- nuın için bir teklifim var. 45 bin li- nan deniz ıulan, bu yeni kana- dia etmekte<lir. Hadi B. diyor 1 Türkive iş Bankası 1 aktır Jcmeıı:tedir. ra ile on, ylımi yataklık bir pavyoo. lı:n ıularile evlendirilecektir!!.. ki: 

c • Mumiiıeyh, böyle bir teklife mu- yapmakıansa iti gelecek seneye bı-
Fazla hamule tqıyacak olan zahel'Ct edecek devletlerin pek az rakalım. Daha fazle tahsisat koya- - Şimdiye kadar büyük bir "-Türk mefahirini aııcak 

ve hareket ve faaliyeti daif'eai ola.cağını dii§Ülllllenin bir tesc1Li .ı. hm. Geni; ve esasJı bir müessese ya koleksiyon vücude getirmi.t ola Türk ıan'atkarlan duyabilir. ~~=:"!~:~~~-=· ==~~~=·=· ~· ~~~::~~~~ 
büyük askeri tayyarelere yalnız doğunu il.ive eylemiştir. palım. Çünkü bugünkü 45 .lira daha caksiniz? · Bizim kıymetli heykeltrarlan- ı' ~ 
Cemiyeti Akvam malik olacak- faz.la idi. Fak<K evkaf ve maarif - Evet, timdiye kadar San mız vardır. Avrupa dökümhane 1 l'\.&QıKOy , , Adapazarı Sulh Haki.Dliğin 
br. 

Mevcut askeri tayyare idare 
leri, yalnız aşağı: tonaja tayya • 
releri serbestçe kullanabilecek. 
lerdir. Maamafih, mukavelen• -
meye imza etmiş olan Devletle 
den biri, bir bava taarruzuna 
maruz kaldığı takdirde, keyfi
yeti Cemiyeti Akvam bildir
me~ Jartile, Cemiyeti akvamın 
emrine tabi tutulması icap eden 
tayyareler ele dahil olduğu hal
de hava kuvvetlerinin hepsini 
serbestçe istimal edebilecekler 
ilir • 

Proje, ağır topçu ba~e
-ri, 203 milimetreden yüksek 
;apta toplara malik olan veya 
10,000 tondan yüksek hacimde 
bulunan remiler gibi bir takım 
kara ve deniz mıtlzemesini ele 
Cemiyeti Akvamın emrine ama 
ele kılmağı da teklif eylemekte. 
dir. 

Proje Almcnga'cla J~na 
karşılandı 

BERLİN, 6. A. A. - Prıınsu 
lıcyeti tarafından Cenevre konfe
ran&ma tevdi edilmi§ olan proje. 
.Almanyada fena karşılanmıştır. 

Sooıyalı.stılerin munevviçı efkarı 
olup Cemiyeti akvam emrine vcriJe
uk beynelnu.lel bır kuvvet ibda1unı 
büyük bir fikır adde<len Vorvaerta 
gazetellİ ile lıalkçılarm naşi.ri efk.i
rı olan K.oelaıiAıcne Zein.ng'un bir 
iki cümlesi bir tar"fa bı.ralulacalı 
oluna gazete !erin hemen hemen 
he.p&i Fraııaız .projcamiıı AYrUpQda 
.Franaı:ı Hekemonyaıanı temin et
mek ıı,uJh muahedıeler>le ibda& edil 
miı bulunan müsavatsızlığı idame
-ye matuf bir manevradan ibaret ol
duğunu yazmaktadır. 

Re81lli mahafı kl• hayret ft mcııı 
ııuniyetaial.iği gizlememektedir. 

F ransızüı.rın miztalaaları 

PARtS, 6 A.A. - :Fran,... h!lkil
sncti.nın vermiş okluğu terki te111i
Jıat P'OJCai hanSZ<la ehemmiyetli 
akısler t.evlit etmıştir. 

Gazeteler, bu proıccin ihtiva et
mekte olduğu aı.v_.,nabane mefku
re}", lııucueuı mauugı ve genıyetler 
den muıhem ola.'l maııiyeuıu kayde
.Jlemekteduler. 

Enınüselameti terki tcs1i.bata tak· 
di:n <>den ve tenkıt.ıerini ibzal<len 
geri dıı.r=yan ı;ol e&ıalı ~tbuau 
bıle bu pro,.,nin dogrud.;ın doı:ruya 
Jo'nmsı~ mıJJetıni ta.ıuık ed.en derm 
lıir au1b arzusı.w>dan i.J.eri gelmekte 
~Lduğuıw lillod.ıc ve tMdıl& ediyor• 
tar. 

Le Joumal gazetesi diyor k:i: 
Fraraııız proıai ta.baklmku belki 
.pek uzalı oı.n biı- mefkUr4!dir, fa. 
.kat ııeaı.ilıau wımuakiraııe bı.r wz' 
da tan= içiıı de aı .. •™le«:lı JC· 
cine uslıldur. 

Bu proıeyi tenkit cdenltt, bu rncr· 
telıc müaavat hakkına ınuvafık ve 
lıcynelm. el y•ı>i incil'e bıı kadar 
lnlltabık bir ballütcsviye 9Ureuııi 

"1k mÜ§küıit.ı.a tevdi ed.ebil«eklcr
dil'. 

lntiliıleriıt ım11!ete11l•" 

LONDRA, 6. A. A. - Niı:ıı. rnml 
Jnatıafil, Fransız projesi hakkmda 
fazla birşey ıoyLememektcd.ır. Ma. 
nıalih, bu malıafil, bıı lı.adilCııin mil 
hım ~unu kabul ve twim eyle 
tnetkı:cl;r. Prans1Z projesi, K"Yet dik 
katli bir surette tctkik olunmak la
zım gelir. 

Amele fırk<.sı mensuptan, konfe
ransın biıdenbire şen.iyet.ı.er sahası· 
sıa girJiğini ı;ö rın~kten ııuitcvellit 
meınn.u• . . yetlerini izlıar eunekteclir. 
Ancak Fransız piamnic neticesi şim 
dıki ~raıi istatÜk0$1!'1U teyit Ct• 
ınek <.\ac~ktır k~- bu da ıniina.kaşa 
götürür bir noktai nazaı:dır. .. . 

Cenevrede akisler vaadettikleri paraları vennedikr. Fraasiıco, Honolulu, Yokaba. leri derecesinde muvaffakiyetle . S" . ı ı - Tığ-eılar mahalle<!inde Kü 
Azadan Necip li. pavyonun bu - ş h . H nk • d ureyya sıncması ~ aokağına 27 numaral• 

CENEVRE, 6. A. A. - Fnıısu ne te&İAlini, ~ünkü belediyen.in yal· ma, ang aı, o o.ng, Manila 1§ yapan ökümhanelerim:Z de b" . • " " . 
teklifleri projesinin terki tıeslihat ruz inşa masrafı vereceğini, basta- Makase limanlan gibi büyük li vardır. Ben böyle bir iddia gi- 3ayramın ır.ncıgunun v~ müfte~ııı: w bahçe. ,Alt 
konfe.ranıına tevdii Cenevre malıa- !ara 6aD.ilt'Oryoınun ba~gını ııöy· manlardan 25 şişe ıtu aldım ve rerken bunu bir san' at ve mem J "t"b 'k. t' b>r 11afa üzerinde ilç oda• bir 
fiti-~- hakı'Jd bır' _,_,_ tevlı't e,,•- b 1 ı· d 1 k b en 1 l aren l ıma ıne hah ve ' bı'r abcleahane, u- "-~ 

'""" """' ~""- k<li. un an ıman airelerine mü. e et orcu olarak telakl..i et- - -·"' 
mi§tir. • 'i'edilı: Salim pt. .<iz ıı.lıaıak dedi h" 1 tt' B d H bur t' B' T Birinci matine: niı bir sofaya açılır, dört oda 

l<'.-.naa, bu pr0;., ile k .. oaüeraıısın ._,,, Ur e ım. ura an am g, ım. ır ürk aan'atkin için 
,- •• Amst d L d t• 1 b b' .f d' H ·u b Ramon Noaro bir hali vardır. Evin içô, dıp ya eaerine muzaheret ve i:ıtirak için -Biz daha fıuıla para bularak bu · işi er am, on ra, ıverpo u ır vazı e ır. er mı et a i 

olan. arzııaı.nu acilen iebat etmek ıs- y~·""cakuk. Fakat vennedi.rler. llıın gibi birkaç limana uğnyarak A- delerini kendisi yapıyor. Ben El d M ı.ı_:t ı ~ ._ tamam olarak elektrik 
t · t' -.-- ·k • d" • K • 1 'b b ve a auı- ı siaatı me...:uttur. Evin dört emıı ır. dı mcvc.ut 4S bm liramız.a 45 h"1>- men a ya oneceğım. nppe gı i İr heykeltraıla 

Me:ıkılr 'Proje, ayni zaman.da ııiya- taya Oak•bi'••=e&U. .Müdoaeti teda- Bu suretle 60 muhtelif liman daima mütabakaya amade ol. l!tlnci matine: ı da güne§ görür evin önilnde 
ai ve tekn.ik olan ıııalııiyetile, evvel- vıye i!IC karııurmıwnak ı.azımaır. dan 66' ıişe su almıt olacagnn· ." duğum gibi yapacağım heykel Çenber kavı"s Barone,, bahçe, çeşme, kcremitle çe -
ce clı:aeriya tevdi cdilınij olan t.ek- Çı.ı.nkü fUD!d.i &eDCde ıu ıı;,, lı.ra ve- b d J kuyu, iki .......ası.bir, ve at ve "' 
Jifla.k zıt olu.ıımaktadır. Fransa rıy~· ve 1,. haaı. ıedav.i etıtırebili- 'feya a i elerden de on para aJ. r---ba ..,-..,ü Raıit Rıza ı.a.ı.de ıJmı hı 

1 
b" .. - v ..,..,... • " ,,_ ı-u .-.. için iki ahır ve otkık mısır çiti 

mu mayap ı ~usum utun yor= &ı.aünıuı vaa:ıyet hızım '~ın M .... angozlann mobilya -~~cagım. "'Y' • --"' • ·---• .ıan 
te '-"f u -"L-o.- bar n. · .. - - v h eti tt:ıDSmyeaı ......,m : lciimca havvanatuıa mahtıua ha 

..... a ı ........... ~ cm uaı,. • ..rı ı;olıt ürti• .. n<lır. GeJ.ecek. aen<:ye ır.al- ---------- • 
ve cmnütel!irnn teıkiJ.iu_ olmaksı: mamalıdır. meşheri K T A . ç l ki 1'C ayı:ıca alu buçuk dönüm 
zın tahdidi nokt.ıdaA daıma pyn l-'erıcıwı B.- Fakat bizdc1l ayrı- ar Ve ipi cemt aya ar ve yeti§mi§ meyye afaçları 
kabili kabul telakki eylemi§ti. ca bakım ta.baiaat• ela aı.a.ı:alıJar. Marangozlar cemiyetinin Calıı.ta ET al:tı sene evvel yapılmış ve b 

Bu pro~ tuki tWıhat ve tahdidi Sı•~·ye muciıırü. vekalet basta- t . L (Ba§l J inci sabi/ede) L OYD tur •--ırun taL-''-" """--•-'iha k -~- k .. ,_,_ b' ~ pos aneaı &&l'Jlllndalô umumi meı- L ~ ,,.un, ......_. 
"""' t no ta&ııMUAD SO mu • ...., ır •·-a bakmak iÇIA 9CDCde ayrı.c:a 1U, b • r· aür'atJe esesek, arasıra t.:pı' ya- , - ~ t aı.a •--k -~'- F "" en ıncancılar yokuıuna ..., a~ı meti (6000) liradır. 
..,un c,,.- ey ....... t~. ransız 20 bın ı.ua ıatıye..ektir. ··- pacakbt, tRlESTlNQ tekl!fa~ı, Fraaanın takiQ:ı ey!.cııııt ol- Mehmet Ail li. alıarm araası il- yerdeki cemiyet merkezi de Adalet _., . ... 2:-:-, Tıf:-eı~ mahall.eeinde Küç 
dugu 11yaaet hattına. sadık bulun- serme inşa edilcn .,., .ıcW.Ctin iclarc- hanında bir d•ireye nakledilmİftir. iki fiti par ofurtlu · . o.ınaıı •okağmda 25 namaraJı 
makta. ve 1922 scensinden ben Ce- ııııe venlen bu beJcdıye pavyonu· Buna eebep, hem nıqherin, beın ce- Karadenizdeki fırtma devam Limanımıza muvasalatı beklenen 
mıyeu Akv- tanfmd.aı:ı kabul ... , nwı mıı.UuyetlDl'D 1ume ait oıa<:aı:ı- miye.tln bir !ll;•cla l»Wunma.una cihe- t k d' M GAŞTAYN, nıı.u~ 9 Şubat salı ııe ve müıtemi.Lit w bahçe. Ost 
dilmit olan bütün lıar.ır p;rofök.al ve nı sor<lu. '!'cvfılıt SalJm l'f. bu noıı:ta ti maliyece itiraz edilmeai olnuqtur. e me te ır. armua ve Akde. ta geniı bir aofa ~erinde beı 
~~t Up'i'l'O)Cle~den t.aınanuıe de- nın bll.ihara makamla wkaıet ara· nizde de tipi ve kar fırtmalan (İtalya ve Yupaniıtan) dan. 
gıfi'.k bU: awuyeu ibuva.eylemck· unda halledılcbııec:cıni ıoyJedi. • vardır. G1AN1KOLO ' yapun.ı 10 lfUbat ve bir sandık odaııı, bir hala, 
t~ar. Fılha\<ika, .hu .~klifler, tek- Muhitum 1:1. bınanm veı.aı.etc ve• bir ihtiyaç d<~ldir. Sonra iktisadi Vapurlar yollarına devam et çarşamba (İtalya ve Yunanistan) Şatta bir-oda. mutbiılı .,., & 

ruk vasıtaların mueaaır bir t.arz.d<a Web lece ni oöyleclı. b. kte · d b 1 uJ k dan. toprak ev altı evin ,öaünde mr 
hı, çe~ ve koza fur1111~ 

iıtima~ edilebi~ri için lüzum.hı r Şe~ke-t ıı:~. eö~ alarak .ı.cdi ki: ır ıne&eJc de dei;ild.ir. Fikıryadan me ıse e u yo c u pek LimanıU:mıan hareket edecek 
olan 11yasi tClll.llWl mulııevı bulun- _ Mulkiyet ma;el.caının wLiyed para ı.a,..naınayi~ EYYeli bir huap ıııütkülitla olmaktadır. Dün ~· 

1 maktadır. . . hukukıyeaı tebellur eunıyor. Yeki· yapmalıyız, burası bize bir fayda Karadenize hareket edecek 0 • ~apu,r ar: 
Bu suretle, Fransız, proje1!ı,har>p 1 t oa=toryoıruı başka yere nak.Je- temin etmez 1 .. Şelıtt uzaktor, Ecnc- lan bazı küçük vapurlar hare- STELLA ı,.ı1TALYA vapuru 7 

bir tulumba ve bir dönüm 

vardır. Kıymeti (1600) 
tehliklerıni azaltmak ve barbın ol- J.: beJ,ed;ywı.n 45 bı.n ıuası ne o- bi celbi ıse, e-enebi gelmcınek için ketlerini tehir etmitlerdir. şubat pazar (sabah tanı 10 de 
d.ür~ü tc;ıirle~ini ~ahfif ey.lemek i- J.a=l mevcut bın bir şerait için.de Filor· Son fırtına ve tipi iki kaza. Lloyd Ekspres) olarak (Pire, Bun 
çm. aıy":"ı ~hıycu .b.'ıız bırçok ye- flıeticedoe mülkiyet esası hariç ol- ya bir fayda temın etmez. Ben Var- ya ıebep olmuştur. Dün limana dizi, Venedik ve Trieate) ye. caddesındc 60/62 numaralı ardi 
nılıkl.eri vucu.da getırmel<tedir. mak uze.re, 45 bın lira ıle pavyon.un naya giımı1tiın. Tetkik ettim. Ora- kı'"""ti 800 J.ira. 4 - Semere' 

d k bw aıuW da k gelen malfunata nazaran, Mab- GAŞTA YN vapuru 10 Şubat çar· ;-
Sir jolın Simon'ıın bı:gonotı inşası reye k.on u ve •· .e ·. •ı ço zengin yer dcğildır. Oy- L- f' B mahallesinde İstasyon anbar ca 

Bun<>an IK>IU'a makamın bir ı.elıtll· le ıpek kalantor il16aJla tesadüf ede- mut ut ı eye ait Latfiye va. şamba (Blliigaz, Vama, ve Kösten-
LONDRA, 6. A. A. _ Sir Jolııı fi oku<1.du. ~da Jo'ilorya plaJı.nıa ınedim. Ucuz .olduğu için oraya gel- puru Ereğli civarında Kavak ce) ye. sinde §llkan keresteci Şerif 

Simoıı, Cenev~'ye hareketinWın ev- belecuye tarafından 11Atm ailnarak. ı mışıerw • .l'laJ Yamada şehrın içın- mevkiinde karaya oturmuştur. GİA'.N1R'.OLO vapuru 10 şubat hane ve bahçesi, garbcn Hamit 
vel gazeı.ecilere vaki beyanatında 1 asri bır şıekıı<le ışletıımo.sı ve bır ~. Hal.k orada gayet ucua şe- Diğer taraftan Norveç bandıra- çarşamba (Burgaz, Varna, Kösten- Yi" maj;aza ~ ardiyesi, 9imalen 
ıcrki tealibat koııiera1>$1iUD muvai- •vcuk bauÇ<!&i inş;wo vaı'(lı. Muhıt- raıt altında eğleniyor, yaşayor, De- b I - Evkafa ait meydanlık, cenu • . ,__ --A· ıını t-asıyan ir ti ep de Çanak ce ve Ode~ ya. ·~ 
fakiyetin.den pek zıya.de ümit var wı li. so• aıara~ şu ı.za~,.u v""~: . nızın ıwtun.cı.eı<i pıaj guınoswıda kal bo anbar cad<kıi ile mahdut 327 
olduğunu beyan ctmiı -ve Pari1l'te - Fılorya pliııının ısumlak. edi· bır kahve 7 kuruştur. hızım Filo.c. e ğazında Kilye &ünde (COSULİCH L!NE) lcumpanya-
dumuyacaı:ını fakat M. Tardıeu yu !erek ~u1ye =atından l§>&Ulme· yaya ~fedcceı:ımız .~ bcbadır. karaya düşmüştür• sının lüks vapurlarına aktarma e- murabbaı meeahada aru. Kı 
Cenevre'dc görecejtini ~ avdette •• beş seneLılıt me;;aı programına <ıa~ .. Muhıttım B .. revfık ~ .... Pı.nm Bu iki vapurun tahlisi için dilerek şimali ve cenubi Amerika 800 lira. 5 

- Uzunçarşıda 
bırkaç &aatini Pariıı'te ı:eçirece&•ni h ı l<ilr. Ve bu pr.,ı:ramın . ıatbıkııu , oozJ<:rıne çok sınırlenauştL Ayağa havanın sükWıet bulması bek- limanlarına gitm<:k için ~ru:ilatlı hesi Umnçarşı, ağı :Bakırcılar 
oöylemiştir. m<.~..Jısi alini.ı kabul eunııu. öe .. :aı· kalktı dedi ki: lenmelrtedir. &ti, solu hallaç dü.kkAııi;, · ~ 

MümaıJeyh, Ak&ayı f'll'k hidi- yenın bankada 9 ,;ı> bın •ıra .ıhtıyat - Buraya 6al'fo)açak paranın be- doğru bilet verilir Şcloertiler cadd~indc ,'kah.o. ıJü 
satının kendisinin Locıdra'da bulun- p;rıw vardır. Bunun 3oo tun lira- ha e>lacağım nereden çıı<arıyol'Su- B•ledig• ttmelı:sl •eferl:er Her nevi taisil1t için Galatada nı ile mahdut yeni .e kirı:ir altı 
masıııı ~p ettirdiğini vcbıınu.ıı. için şını ilerulc tcrkos .. ıı.atın aıı.naıgı nuz. ? •• tt.ıba olmıyaca"ını bilmek •dı"ldı" Merkez Rihtim Han (Lloyd Tries- ' · · ' t fedilmck u.ıre oak.Layor"z. 0 5 .numaralı terzi dükkanı, üstil .86 
gay.bubetinin çok kısa alacağını ıla vaKt ...,. . iı;ın ıı.e,,.,,p Jazu:ıi da, heba olacağını tin.o) ser acroteaine Tel B. 771 ve · .... ,. 
beyanatına ilivc etmi§tir. c,,ri lı.ıııan 130 b.ıı. ı.iranın """ tehre bılaıck iı;ın b.esap ~az.mı değil mi- Karlan temizletmek için be- maralı di§çi atelyQ&i. Yirnıi ~ra 

Sint!ma -T yatro 

BUGÜN AKŞAM 

Saat 21.30 da 

Yalova 
Türküşü 
tık MU.iku.i 

komedi 
Bntelı:an: 

Hasan Ferit 
Nakili : t. Ga· 
lip. Bayr"'xıon 
bir, iki ve ü

l\t.lntıul 8f1!d!qnl 

SehirTitJatrosuı 

1 ııııııııııııııı 

l\tJ\\ 

aıt bu.ı uk iş.le.r ıçin sarlı hakkmcıa dir? . Bız de uouz bı.r gaz.ıno yaıpa- tediye bütün nezafeti fenniye ~878 veya GaJatasa.rayında aabılı !l'&Sı v;m:hr. Kıymeti ısoo.~\~ 
maııye vekaıeti.nden ınw;aaıOe aıuıı<. biliriz. Şımdi Filoryanıu bir Mk •1- 1 . Seünik bonmarşesi binasındaki ya. Ked.ikoiflu mahalle•in.dc SQC 
B · b' ıır· asını Jo ıln""aya •- ~ ame eııni &eferber etmi~tir. Kıf T f ,,_ -ı "'• · unun yuz ın - ' ıt:r<ıen >uares.idi.r kı muspet netice • zıbanel.crine. · ele on .... yog u: uzmda Küçük Oarııan aokaj! . 
istınııiıkdt içın sarfı>tnıek isuyuruz. ".'ermıyor. Geçen sene Fiıurya pı.a- dolayı&ile nbnan 200 muvakkat 2490 ve yahut &nın önü, İzmir eo- No. ardiye kıymeti l,ZOll. tJ.i. 1 
Yaz nıevsimınde lstanbul hali<mln Jınm yapılma<ıınıo karar veren mec- ame}e de akşama kadar faaliyet kak No. 14, yazılianesine müracaat 
den.ize karşı oıAU fevk.aıade '"'"ıına- !isi filinıL idi. Ve o içtimada Tevfak le bulunduğu halde, yollar ge. edilmc1'i Telefon t&tanbul 235. Kediko&lu mahallesinde So& 
l..":.u .ı:oruyo.ruz. liilorya komş=ıw: Sal.im l'ş. Hz~ de vardı. Bugün ise ne layıkile temizleDEmemİ§tir. zarında Küçilk Osman ııokağ 
V ;una..an daha mwıaıttir. J)a.ıa z.i- kabul etmiyor&unuz. Eğer evvelce K f 1 k No. ardiye kıymeti 600 lira. 1 

1 Y
ade c..:n .. p ruzgarların• .. na.:ırdır. .1 "- . >L ar aza alınlık peyda etme-

ve.rı en ...ırarlarınız bw4uara d.eği- d' • • d b ld' · b 8 l L A N Kedikoğlu mahalle6inde So • ·ı .uıi iv~ oin !ıra ı.ıe butun ış ya,pı· •ece'·-·, hiç bı'r 1. ş ya,pılamaz. ıgın en e ıyenın meş ur 1 - . ., 
k • """" b' 1· 1 k k ki · zarında Xüçiik Oemaıı ııokağın lamaz. ımdu.i yalnız lSll.tl•~""-"' ın ıra 1 ar ma nl!$tnin çıka 1 vilr~ d" B 1: Si rta ş· • 

ba»ay~u.rır. Gtri kalan 30 bin .li- Tevfik Salim Pf. tekrar söa ala- im 1.. .. I • ..,rya 0 er 111 go ır No. ma"aza ._ üatün.de ardi 

r • ·.~ -•· • ••ı· bıı rn<>ul< tıanr,.,.1 VU• rak dedi ki: r~ asına uzum gorü meml§• keti tarafından 14-1()-92() tariliiııde & 
• - ,... - .. - sc-- tır çlı>de yazihanHi vardu. 

ı 
cuda ,ı:eurerek çoc.uk.Jarı ıena te·ra.ıt - Sormak istiyonmı.: beş aene· • Mühendis Mustafa Sudi Beyiıı. ha,. ZSOO. m. 9 _,. Ocaıılarda 
aıu .. .ıa va kıt geçın:neı.erın<1en k.u.r· lik mesai ıprogramuı.ı<ı ilk tatbik e- Diln havanın bozukluğu ve ratı Ü.Zerine tanzim kılı:nan 91~15 · ~dıd8ni, >iç, tarafı . 
taımak isı.ıyoruz. dilecek ma.ddcııi Fılorya pliijı mı- devamlı kar yağması ıoförlerin nwnaralı ~ iki bi'l> liralık aigorta -ğMt Hıuian B. oğla .. zı..~. Bev.an' 

11'1.u.ıutnn Jjc)'ın bu izahatını mü- ib ik -· r.-t.caklıp lllaunı l...,,.-i li. 80~ a.aru oe. dır? Elıcmi miilıime taJı;dim etmek 1 t ar yapması için gene vesi- mulı:avelenamesi zayi 01muttu.. Meır ne -ve bahçcıü ııe mabdııt kahve 

çüncü gilnleri rnatiı

Fiyatlarıda zam )'olcuır. 

eli kı; lazımdır. Yol, hastahane, laboratu- ı' le olmu,tur. Bazı 9oförler tak. kUr :mukaYelename lıalihurrda lıi-- .dCklı:An. Kıyıı>eti 300, ıo -
• • ..... ;ue, _ Sokaklanmız FÇiJaıez bir hal- var, ıazım ve da.ha bir çok ~ykr. sinin yazdığından 25 kunı9 faz. min ~ilde bulummkta iae ı.u.. ı lı:ıırlıütıde Soğanct zade Şevtt 

de iken '""Ja para- ,....fedemeyız. bwılarIA hiç birini ya:pamadık..Ben, 1 la istiyerek arabalarına teker. kulıunu ispat etmek 1izıc Vllrtorya in 9iftl.ij!i altında ıtüçillı: 
:üuna mccJos ee.ıahiyet vermemeli- bq KOClik ıneW pro&ran:ıı için.de ·ı ·lekler için yeni zincir aldıklan dö Bcrlin aigorta tirbtinin 1.t-. pyın. Dönlimft 50 lira. ıı -

:Meşhur piyanist 

Artbur Rubinstein 
fdırimlııde yalnuı bir ı.

verecclıtir. 

Atlnada verilecek büyük bir kon· 
acre i,Urak etmek liue hareketi 
teehhür eden Mösyö Rubinı;tciıı tch 
rimize bir kaç gün techhürJ.e mu
Taselet etıneğe mecbur olduğundan 
önUmüzdeki salı ı:ünil Fransız Ti
yatr~unda verilmesi mukarrer hi· 
rinci konseri tatil edilmiştir. 

Mösyö Rubinııtcin teJırimizıde ö
nilmüz<iekl 11 ıubat perşembe günil 
saat 18,30 te yalnız bir kon&er vere· 
cektir. Salı günü verilmesi mukar· 
rer konser için bilet tedarik eden 
muhterem ahalinin ınezkiir biletleri 

dır. Açık liığımlano derbaJ yaptı- mühim şeyler araamda Jo'i.ıorya .... ~. , m idd;a etmi-lerdir. Belediye bulda, Galatada, Küıekçi.lıer-de "-1~ ruması daha 111ubınY1ir. l-iiory;ıya ..-- I h ~ •. .. . ..~ pazarma yarım N&t mceafe 
kadar gıd~ ge.lmck iakir auenın •- jmm yapıım,..ma da karar vemıiır bu ususta tetkikat n tefti§at ran ~~ kfiltı T~kiye m~n- köplil mevkinde 91: timendüfer 
ki ı;Wilıık nahkandu. tıın. 1'ııorya ve Ye§ilköy bir kö~ :yaobrmaktadır. yetirııe lfW ıllıwı ı.rihi ı>qrindıe'll huı.un iki tatafmda bina ve 

M.uhibtiu B. ccvıııP vcraelı: dedi başka bir fCY de&ildir. Bir köyü bir ~ tıibııren iki ., zarfında müracaat et samanlık ve kuyular Ye Çar 
.., .• e".-ce y•:rınc uetııme<>e, 1ıı:r •ehır Ta•rada kı• ' · · •··- .. __ ,_,_ ,,~.._t. 1 ,.. ., • " • " ., 11eu nea o....,.ur • .,...,..,..,. m......., ıll ""' tat ocııldan ll>CV'C;ut tarı. ve 

_ El.imi.zdeki .,..rarun müsaadffi yı.;ıma.;a bıı:im ,paramu: lıUi deı;il- - .. ___ ..._ ..._'ida --L--... ~=-. - BiTLiS 5 H 1 d onuru"'""". mımaraıu-.. ........._., . rayı· havi bilmeaaha szs dörrilm 
büyük ıcbır ışıerı ıçın vuıımıştır. u.w • - ava •r • a.. S orta ka clenaıneai 
'-"nku uı.ı para ma.ııye vet..ı.J.eanuı Mubittim B. kalkarak dedi ki: makıllı bozuldu. Müthit ve rer ıg . ·. mu v nın silk Osman çiftliği tamamınm 
ıckcUW ~tugı bır uıukraz kar§•lıgı- - Be§ senelik IP'ogramda ehem- misli görülmemiş bir kar fırtı- keenlemyelri1ıı . added.ilerclı yerine -ti J63SO lira. Meotıcveffa K 
dır. A"si ı.a>«lirde mus.ıaıle vermc:z. miyete nazaran bir ailaile yoktur. nası ortalığa dehşet veriyor. nüshai saniycaiAin unziııı ediJ.ccc. Osman ata ftretıe1ine ait yuk 
1- ılorya •A" •r hududu ualıu•dır. U- Zaten Yalova pl.ijı yüz bin lira ile Her f k b' • b l "'i iliıı oJwıur, ..-R~• _ -vki _ eair -·-·f• y .-- l k b' · d - · d' B tara ı oyu ır ııı ta a <a- "' -- u - ·~ • ·-zak d<:giıdi.r. Bu meıı.ele memlekete yap• aca ır ıı egıl ır. aşlaı;alıı 
ecnebi ce.lbetmek mese.J,e-sidır. beş ııencdıe bitiririz. Bugün ·paramıı: sı kaplamı~tır .Fırtına ve kar .: Vi"torya dll lkllliıı gayri ıncnlrul emval tasfiya d 
Müteakıben ·revfik Salım!- .<;z 930 bin liradır. Sene sonwıa kadar tipisinin tiddetinden halk ıoka ı Umum Sigorta !)irketi Türkiye ule ve açılı artırma mrctile ıı.a 

aldı ve pdd.etle hucum ettı. Paşa bir milyon lira ola<aktır. ğa çıkamıyor. Şehirdeki. dük- Müdiriyeti. f:a çılcarılm11tır. Birind ar 
dedi ki: Bu husustaki müzake~ kafi adde kanlardan mühim bir kısmı ka. 10-3-932 pel'lCmbe günü saat 14 

_ k:ıimizdcki parayı buraya döke dil.di ve makamın teklifi bütçe ve palı bulunmaktadır • İstanbul' füriıi.cl iflas meaıurlu- 16 ya ' lcadaı' yapılacak!ır. Talip 
ceğiz. Ala! .. Yalnız ba§ıınız sıkış- iktisat encünıenleril>\': havale edildi. -'--

M. •- 'b bel d' 'k · · ı · g-un.dan: Çi;.,.k pazarın~ lıundura· tanların kıymetlerinin- yiizdc l 
tıkça hayalen muracaat edip zevka.l- ıiteaıoı en e ıye ı tısat ış erı .-
dığımu bizim bir 900 bin liramız müdürlüğü için tahsisa,...ı maaştan Tütün kongresine cı Müflis Rafail Şaul efendi tara-
vardır. Pek çok dertler görüşüldü- ~rete kalbedilerek 300 liraya çı- giden murahhaslar fından teklif olunan kongurdato-
ii;ü esnada, balkın yazın üç ay de- karılması hakkındaki makam tekli- nun müzak~rı:si 16.2-.!132 tarihine 

Perşembe günü konserle tebdil et- nı·- airıncU me11Clesi onuncu derece fi bütçe encijmenine havale edildi. Ankara'da toplanan büyijk tütün d'f S 1 .. - · 1r ~- talik. - • ' kra müsa ı a ı gunu saa'. .. ...., 
mek üzre. Fnınsı:ı: Tiya.t:rO&U lci§ele· Wı hır me&eJ.edir. Bu mesele diğer- Cel&e cu~tesi gü~ü. ~ . r içti· kongresinde bulunan murahhaslar- edildi"-' ilin olunur. 

nitbethıdc pey parası yat• 
tarttır. Artırma mahkeme aalo 
da yapılacaktır. Tafsilat istiy 
m:ıhkemcye müraca.at etme 
İlan olu nur .ı..... ·.. ı •• .t t ' 1 rdir. &--



Mut kaldin, 
0.küdar MalmüdUrlöifnün yoklama . ıanw 

:IJkiıııci Kişe 

Eytam ve 
' Kadıköy Malmüdürlüğünüu yoklama 

günleri 

Kadıköy Hali i~inde 

Birinci Kişe İıkinci Kişe 

Eminönil MalmüdürlUğttnün yoklam,a günleri 

Sulıandımet ted(ye Şubesi (Mülga Ddyanu 
Umumiye Binasındaki Kişelerde) 

BU-inci Kişe 

B•yaast tediye ŞulH>si (Beyazıtta Mi;lga Z~ ma.qları 
da./ resinde) 

Bi,rinci Kişe 

D01. '9& , _ Mlilkiye Dul ve yetim- Aslker Dui :ve yetim Mü!Jdye ~~ ~ yetim- Asıker ~'ile yetim· Mülkiye ~~ v-e yetim- Aı;,k.çr ~ri ve yetim 

lesi leıi len 7 16000_ 16150 1 sooı - szos 1 sooı - 52'30 7 ı - 221 

.. lki Y«J .D!ll 'Y'C ,yet İn\; 
lcri 

1 ı- ıa 

l1 ı .... -1 31itMii-~ 1 21001-Zızıs ri ;=== 11 16151 _ 16300 11 8206- 8406 ıı suı- .swı; 4 2zı- 447 
il J0218 ~ 11 21281 -21SM 

13 
265Ql _ 26750 1l 16301-.164.50 13 8407 - 8002 >-3 SS01 - }'llkıan 13 448- 689 

13 491- 747 
14 7~-cWıa J'Ull~ · 

Milki,_ T~~t\ 
ııa. Jıll486 30114 , il Zl565-<lalııLyukarı 

4 20751 _ 27000 H ı64sı-ııı600 14 s603- sm MW!riye Tekailtleri 14 6QO- 921 
• Askeri tekaütelrT ts zıooı-27250 ıs 1660,1-16750 t5 8878-dahayulw• 14 6501- 6794 ıs 922-4aiıa y.ukıi!fı 
$ l4 S300l--33349 17 2?501-daha )'Uk.aırr 16 16~1- 1690Q Mülkiye Teıkaütl.eri ts 6795- <lalıa yukıırı AlıilGes"i teQü~lri 
J'8. ıs 33251l-33464 Asıl>.eri tekaüteiri 17 16901-daba yı.ıkoın ııı 10001-10200 tlmiye <tıekafltleri 16 3001- 3218 ·~ 200~- ~ 

16 2:111 ..,. 2~ 
111 16 33465.,_33611> is 

28000
_ 28300 Mülki.ye Tekaiith,ri v 10201-10396 l6 aoı- 605_ 17 321~- 3402 

ıa ın•--"tlaba.,,Wı 17 33671-33881l ta 28301 _ 28600 ıs ıııcıoo-ıs1so !B 10391-ıoSfllj llınlye~leri 18 S40)- 3620 
17 2J'H -ıo-llP. yulu.rı 
Hldematı Vataniye 

18 1- S3 
timi ~ ~ 

ııtllkfye 1"~eri 15 33881-a41so 
21 28601 _ 28600 ıo 18ıs.1-183oo zo ıoss1-10B2S 11 so1 - s+2 20 3403- 3620 

ze· :asoa."'""· 20 34131-daha yabn aı zaooı-2!1100 21 18301-18450 21 10826-daha yukan 21 3836-dah yulııın 
:ıt ,,,,._....._ İlmiye tekaütlcd 23 29101 -daha yubr• n 18451 -.daha yumı 
• __ ,,..i&J1lltaıul21 3002 -daha yu.ica2f 

tlel:j. • 
101- 188 

1,..,. ıı 

ıSeşiktaf .MaJnıiidür 
lüğüniin yokfıama ., . 

Fatih Malnaildürlüğünün yoklaına ııün1-i 

Kasnnpqa Tediye Ş.· Beşiktq Tediye Şulwsi 
llai. (~ınii blJirdıl ~- (Be11iktaftil akaretlerde 

ttl mahsuııada) CJbn}ıuz:jyet Halk Fıthsı 

&ki Fatih tediye §IJbHİ: 
(Mltlga ,Duyv.au W11Un!Jye bintlll(nd•ki F~e) 

Samatya tediye ş~si: CSamııtyada 
ia/11 -aaat.ırda ,..Jiye FJbes{ /Htlflğinda) 

~l g:111.-arffiindeld. 
IWetc:aıfııf ve:lllııdll ıat 

.._ sen~n ~yeei tal.ql odllmemit aı.a kum. 
' 

5.000.000 -
3..571.113 li. - . 

O-da ~ Batıka.larıda movout nııkut, 

10mı vııdeli avanslar ve l'lııııotlllil"' 
Tahstt olıınaı:alı: ııeoetlw 
Clbıd:ıtnda ~t KıymcEler 

8o<çttı hesabı ~ 
Rdıin mııkahllhııde avanelar 
ır.bal mrl.lııilıe bor~ 
O.,ri rnmkuf maıı.r "' mobl!ya' 
Miltoferıü: 

' 

477.946 4 4 
Sl'59.301 17 il 
1:762.914 11 1 
4.263. 754 li 3. 
L469.839 11 9 
1ll07.668 6 8. 

697.204 
216,915 

~4.226.659 

f hteriin SA. .P. 

i' ıe.000.000 --=:...... oAiittır - 7 1ı·- f.frııc ıcK119n ~·l(kçesi 1.250.000 - t 
Mcıvtdt • ....w..ı... \.ıt: L...L.~L~ • soı.ıso. 11. 21 

ı.ıı,...-~ • '" ~ ~I 772.J.ll g, 
Glltilld~ 114fnnıt wı.etıleı- ve vııdol.i ııeg...ı«>:r 219. 
~k:lı -heııa,l>( Cflıild: ~ 9!811:'9151 - 8 
V°*'1~ . h . .qıpg L371U47118 

Umucnf Mtidü.r 
A. H. REİD 

I.001Ji68' 6 
57.71~ 5 6' ' 
---if 

1 _26.659 l 5 t 

~uyu ••ıuvafık ol; ~u~u tasdik o.1uı;Ur 
-= M. idti.r 

&. Hoi: 1LE~ 

\1mu~M~ , 
R D§; ~Y.PNADoR&SSQ , 

-

binasında) 

Uınln *ııtlart 
l!llu- ıın . 
4001- ~ 
4$01 - 4518 

Q 1•· llıtu:' edec.elı: zatın hllYiye- .,..,, ·w~...-.. -.Ulı: --
'tt;..tdrtaıcıılrl ikametgihı.mllbd.· miJ oı-.aı lı:ifidlr. C4) Yoldıı- Jl
:dlı ........ -1ı:ııı.ı -blıy"ett aıfthabıır!Al1kıtn 1ıoy•etf !hdyariye
i~ tat*fm.dan tlmllhıaber ~ -'iki taribtllebt itlh9Hn .... 
arbt-~· tailtlc· ~lı:- ç6b.arı bet' g«!ll .. .ıufmdıı ·)1111ı:lııllfl~· 
&.~~-mııva~ :yadlıMıı•••lildtş olıDaı liiıllııld~ 
llımlet '""', h · ı;llıılhllıotıeklıı!ri" -fO ·Yo'=b ıe yeıUdR&. ini , • 

mı•lwl•.-L için ı-. m11 • ı•t -ede; 
yokJama ıffmfll 'etlertııll!- iti• saWW ,.._bir_,.,. y r'lecek 

dpr ı.,etl lllllhllrlt!mııla. ..ıalfrl ..e -yolı:Mt mn«meı.e.i hU Nımarı 
abba am!ri ft1Y11 idaıe hcy'etfadeıt - idhoıdl'e ıdt\•.mı cdıoc:etcür. 

Ziraat Bankas 
şubesinden 

Mtıdı:ii' Sokağı CJllSI No. Mlidevver J'ilfiıhBmmen 

CfT~ /»deli 
Dit.~ Hane Zl/2$ o. 500ff 

M!ındrt çpp• 'JWı1lrAir 4!>/t o ----Baıa. • 1 o 400&--.. 
~ ,, .. , 2G{ o ı• 
Bi.u:a. " o. 6QO 

Buca. ,. 21/19-5 o l~ 
Ruca ' " 7tl/5i o: 2500· 

B~ı .. l!0160 CJ"' 4500 

Buca ,. 371r o 1000' 
:Bıırca' " 17,l o· 1'500 

AJsnc»:sık' Muı'udiy< ,, 108 o 3000 

A~ ~ ,, 4 o 2301)'' 

~ MCırluıiiye ·~ L62ftzz; o 1500 

" 
Haı:dıcııklir " 42 o 3000 

Haoıpaş.a .. 6 o 2000 
" 

Akdeniz Hane 23 o 1500 .. -
ı-VU'lmttl':ı. evsafrya~emlik,ztubat9.32,sal.ı gtitıilaıdca .itibaı"cııı açık aıttaıaıa . >ve peşin:

para ile müzaycd eye çı:kan!.mıştto. Huiran 928 tarihli.. talimatnamesindeki 
·eşJ<ill.e göre hak sahipterine verilmiş ol:n.honolar danaiııit makamı:ııdakabul cdi

lecelk;tir. 
2 _ Mezidlr eımlıı.k 23..ı şub'at 932 tarihine tesırdüf eden ·salı günü ihale cıedileıcektir. 

tstiyenleırin mezkOr g~-saat'Ollrla Z'ıraat Ban.ık:aııımn Gazi Bırlvarmda.ici İz.. 
.nrirşubesi ıbiııası ruia-flriiteşe1dril satış hey"etin.emüı:acaat etmeleri lizmıdıır, 

3 _ Talipler şi:mdiderr mezkilr şubenin muhasebe servisine miiracaatla yfu;de yıedi 
llfuçak· tomimrt akçesiıni makbuz mukabil.inde yatırabilliter. 

4 _ fstiyertler~ şartnamelemiliı ıımredfldık suretleriui ~ icap eden mal&iııatr 
derlıal mezktir şubeye müracaatla alabilirler. (224). 

100 kuruş yüzü: i~ kuştüyü yashk 
Uunbtıl'da çam.kçrlar,aaısdııl.Ya<>du:da.JC~ylLfabdbe'. ;yiblfe ,ure 

tZ,yüzile yorgan 15, yıığtıbbya-yastık 5 lltıı!a. kuştilyllnlln kıloııll' · too ku. 
ruıtan ba~lar.Kuıtilyil kuma~ların her rengı vardrr.Ueuıı ııatılı:r.Tct.2.S027, 

Rafit Rıza Tiyatrosu 
Yarm alqıım.. ııııat 21,31) da 

Dolabdereli 
P.iyes .a 'perde 

gıcoc 30 • 50 lııu.nıf. 

1 1 
Sit korıreıalatıUebent mub.afutarı için yaptırılacak Zl çift 
~ açılt mllnakasaya 1Corımu!JNr. Nllirutkasaya .gtnncık içhı 
l9"'1ira ttıınitıat aıkçcsilbı:mdır. ~r. şactıııaltıey{ g9tmok 
için 1ier 'gtia Le.vumı mödUrlilğüne müracaat etmeliklf~ Temi
nat~ ı:ıalıden.kabut edilmez. Y.a: Boıilıediyeden iinıaliye alı
n:antı: ba!IKaya yatmbp alına.cak.makbuz ve.yahut hliıknmetçe 
muteber tanmmış bankaardan ~teminat mektQbu ile 
otar. BU ştıki'lae tbminat maik'buı:-veya mcıktubu Ue ihalıe ıgünü 

, olan 29-Z-932 pazartesi rıünü saat en ibıeff kadar-Daimilmcü
rneııe nıüi:a(ıaat eı:tnntelldfr. {483) 

4000 : 4200 adet'•kıı.pttttın İ!maliy$l "d!ap'ah 'Zal'fla· ttıüııabsa
yrçıft<ar.tll'ntştır; Münakasa 'Z7 Şttba.ı-932 ~ gün.fi saat 
on ifeşte yapilicakttr. TaHplerin şa:ruı:ameyi g9mıek' .!:Çin ti« 
gtin ve miimııka'SaY.a işt!rak için de muayyen g;iin. ve .saatte Jro.. 
misyµn&. möı aura:tla.rr; ( ~) 

lstanhul'. Deniz Lev.azım 
Satuıalma knmisyonundan: 

2000 Ton Rekoımpöze kömilrU: Pazarlıkla. müııakasesı ıs 
şubırt 932 ' pazartıesi günü eeıat llı.dıe. 

Deniz Kuvvetl.eri ihtiyacı i~inltapalı zırf1a mtlna:k.asaya.dm
i nul:an 2000 ton Relrotııpöze kouıiitürre teklif edilen <fiat V ekilc
' ti Ceıilece..gali .göriildiijünde ·mezkitr 1<ömüıikl y.ııkmıda ya· 
' zılı -gün ve saa.ttıe pazwltkilumiinakasası kza. odllettğiı:ıd4 
' şartnamesini görmek ıiıstiyenleriıı. her gün ve venneık md.yenlo
. rin yevmü mezkffrda Kasım.paşada Deniz Levazıi!ıı satmaılına 
komisyııaııııa miinı:caatlan. (477) 

Tınua inhisarı• ınnmınvmmen: 
8-2-932 tarilııiru:le mubayaa olımaıcağı evvclloe ulan olUDBn 

..,. 5lllD adl!t -yüzUlk lımb... ilUmdmılH. te 
18-Z-932 Peırşeınme günü saat 10,30 a talik edilmıştir. ( 458) 
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. . • YERLi MALDAR PAZARI 
ar Mürsel, Fahrika- "Bittiin bayroı!ık ibtiyaçlanm QClllZ •• ı h · '18' .urett8 

rı ,. : • , .. , . 1 ' -

'; .. ... · ; tedarik eclecejiıiia -,..,.,,. mafawbr. 

· ll!lr.'::~tlar Her Yerden ve Her ZsCMndan Daha Ucudur .... 
~-1-n"'ınlliı " paltoluk kamaflıtr,kadıa ~ .... tpı!:lilu, t.~ 
.,~yeler, - relea İPEK HEREKE K'RAVATLARI, tpü ........ lpeJr ŞI K SA.GLAM "ücuz.",, .. . , JONplar, ıld!Yealer, hazır 9oc:uk elbı.ea.t, futeai laıcL. çutaluı, 
.,. .. para cüzdanlan, ppks, ,._t,ı ıyuairı 

., 

Bayramlık Hazır Elbise, Şapka, Kumaş ve Battaniyeler .'. :ff·a~~ml~r · ve Erkekler için · Zclrif 've sağlam 
Kunduralar bilhassa şayanı tavsiyedir. ı 

., . u sus.....,, 

Sultanhamam: ikinci Vakıf Hanı Albnda Toptan ve Perakende Satış Mağazası 
,Me~keziı la~nbul, Bahçekapı, Birind Vakıf itan. Şubesb B. O. 

lıtiklAI caddesi Hacopulô"paıajı yaıqnda 

Ş~PKA;s·ı 
DUNYANIN 

BEŞ KIT'ASINDA 
EN FAZLA 
w . . 

RAGBET BULAN 
ŞAP.KADiR 

lııiwed maıumye, iftehuızlık ve kuvvetaWik balatıada 
lılytk faicle ye teair:i ıilrülen 

FOSFATLI 

. ŞARK ' MAL1 
HULASASI. 

ııureti. 

Bayramllklarınızı 

EN UCUZ 
OS. FERUH ve SENAİ KAZMIRCI 

İstiklil caddesi 303 No , 
Beyoğlu Şubesinde Bulabilirsiniz 

ÇÜNKO. 
Umum tuhafiye eşyasını elden çıkarıyor 
Kundura, elbise ve hediyelik eşyaları 

Görülmemiş Ucuzluktadır 
Mağazamıza gelenler fır•b kaçırmamış demelitir. 

Nafia Vekaleti 

Ticarethanesinden alınız. 
Bahçekapı, BeyoSllaiw Pangalb, 

.... Karak6y, Ankara 

Ur~ ·A. KUTiEL · 
t.ı • ·'t L' 

Cilt ve ~re:vf hastalıklar mil-. ., ....... ' \ 

tehassısı. Kııtaklly, büyük mahalle· 
........ . f ' - . . • -

bici yanmda 34. 
•· I o • • :r 

~ekerci Nazım 
Yeni ~·talı.-ne caddeli 

No, 11-13 
Ft.ttarda ten~IAt 

' ' 

Kibar 
lııanımm br

nak cilisıdır. 

Bayram münasebetiıe muhtertSm 
~mü terilerimize 

( 

' 

1 Gayet nefis. şekerle .iaı.;rini l 

Münakasa ilanı 

iş · B~nkası, . 
Asri(Bir , ~: 

b) Mı ıı cldak abhat ve ll§I verilalan (ııtı <veSikası: olmayan-ı--------------------1 

S... ı, brna~ çat
latılıM. ~ ~llarua bep

sı.. /)J:ı Sil de b:r 
l<at• A ahmz. fpekKu~~ş 

Fabrikası .. .. ~ H . 

lara Ukeri tabiplerce hemen ve meccanen qı yaptırılır. 
c) Mezun bu1uırdukları mektebin phadetnamesi hWMıi su

rette liae tahlilini görüp te lise ve ba'kalorya ütıtihanını aıuvai
fakıyetle v.erdiğ~ dair her hangi tıir lisenin bakalorya şaha

detı:ıamesini veya bunların musaddak 9Uıt'etlerl. 
d) Mdrtd>e kabul olunıduğu taıkdirde askeri !kanunun njam

lao ve talimatlannı tamamen ve aynen kabul ettiğim na~ \le

liainin ve kendisinin birer taah'hüt eenedi saralı, uy4nı halinde 
!eur? ııdikli, bayı~ ve çıııpJD!tl~ ~ğma ~olma
dmanna dah- taiipierin Yeiiıcırinin ta.abhiftıiameleri (bu gibi 
hastabklardan biri ile, mektebe gixn:ıe~ evvel mal(ll 'Olduğu 
bilihara anlaplao talebe mektepten çıkarılır ve o mana kadar 
o talebe için hükGmetçe .iıhtiyar olunan bütün masraflar velisin-
den tamıin ettirilir.) (376) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Başlamışt•r~ · 

Alb keşidelik olan işbu tertipte 50.000 
pumara kimilen ikramiye veyahut 

amorti kazanacakbr. 

~;!k ~~~:.!~ U.!il li~w. 
·Biletler Sablmaktadır:. 

Ziraat vekaletinder1: 
" / , ________ _ 
~ 

. 
Ankarada Yfibek Ziraat mdslıebinin anuınt ve huıımıt zi-

raat enstitüsünün (19,500) lira bedeli muhammeni bu11ma11 alit 
ve edevatı bu Sen-e puarlık suretile niübıryaıa edileoeıktiı. İfbu 
alat ve odevatm listesi ve tartnımıeai V Sileı mübılyaa .komia. 
yommdan alınacakbr. Pazarlığı 16-2~93Z tarihine möııadif sah 
gönü ,Jaat ı~ tc yapılacaktır. Puarlıta iftin* edecek taliplerin 
ilaıt edilen bedel'i nitJhammenin 1o 7,5 ıWıbetlnde usulüne tev
fikan yazılml§ banıka tem.inat metminı ile birlikte yevmi mez· 
kfutla pazarlığa iştirak eylemek U:ııere VekAletanübayaa komiıı
yonuna müracaat eylemeleri linmdır. 

Meı.Xil.r alat ve edevatın mülbayaası uhdesine kıra kilman 

finnanm mübayaa bedeli miktarında memleket mabsu1it ve 
mamulitmdan eşya satın alıp ihraç eylemeıri. şarttır. (4+4) 

Yüzden Ziyade 
Türk Fabrikatoru 

ımlrinı:Jcr ve fabrika levazımatı. 
cıı latanıbuld• Sirlııecide 

Nur han 21 

A•ll•rt fabrika· 
• Rlnl•n 

JDO TON GAZÖL . · 1 

~ mabcmc .ıeaı 
mili ı' • ı De 29-2-932 de saat 
on c1lrttıc h'mi yapılacaıktır, , 
Tıllplera ;u~ i9n her 1 
ıgüo ... ......._waya gitmek i
çlıı de • cUrıı tılminat (T eJıli.. 
fat) ile aAwtı. (353). · j 

3 llftcil Kolordu 
lllnlan -. ~ . . . 

.. 
Biduci Fııalım -~ 

yern*lir ıodaD ihtiyacı aleni 
münlılıma ile ııatm alııa:aktır. 
İhaleli 27-~~ tarih~
Q günıli.M&t 15 te koınisy~ 

mll~oa!leainden alıyorlar. Zira muzda~· 'falipl'Crjs_\ · 
hw"adan makine alanlar muvaffa.lc §a\'tnammmi .ınlllk üzue her 
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