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2 inci sahifede : 
ı- Harici 
2- Son haberler 

3 llncll sahifede 
1- Yunan kaptanlarına 

gün mühlet verildi 

4 nücü sahifede : 
1- t·eıek, 2-Edebiyat hayatı 
3- HikAye, 4- Roman 

5 inci sahifede 
ı- Spor sahifeSi - -

6 ıncı sahifede: 
Şehir, Ekonomi haberlerT 

T::::::,'::~:~~:~m Harici bir moratoryom ilanı zaruri görüldüğü anla-
fe~f:tg~~f;~l~:ı:;:~~~~:~:~ sılmaktadır. Kambiyo hakkındaki tedbirlerz'n yakında 
nutukarına bakılırsa, bu konfe 1 
rans teslihatı tahdit ederek, ci- ı 

~~~~r~n~~~~nh;;~=~-~~ kat'i tesir ve netice·lerı' no'"ru' 'lecektz'r {Ta/sillitı son haberlerimizdedir 
te böyle olmadıgı gun geçtikçe . ~ • 
anlaşılmaktadır. Devletler ara- --------------..... ---------------------=~------------------·----------------------

sında müzakereler, temaslı:iri- Tevfı"k K-a" mı·ı B.ı·n ı·tı"la"'f Kara k Al. H. leriledikçe ve nihayet maruf ta- ı _c ıye 
birile baklayr ağzından çıkar- ı d • .Y • 
ınak zamanı yaklaştıkça. her h kk d b g e 1 m 1? 
devletin cihan sulbünden zıyade a ın . a -eyana tı 
hususi emeller takip etmekte 
oıduf:•ı hissedilmektedir. ~akın 

11
_ Bugün kar 

da bunların daha çıplak bır su- I ·} A f · ~ 
rette tezahuruna şahit oıacağı- t1 a uzuıı ı11es~ı yagması 
mız şüphesizdir. nıalıstılt .. ıdu'·' r muhtemel 

Hakikatı halde Londra kon-

-1 

İki hükumetin tas -
,f ., Fırhnadan Zaferi mlllt 

karaya oturdu 

feransı bir kısım devletler için 
.deniz silahlarının tahdidini is
tiJ-.daf etmekt ~ ise de diğer bir 
taknn devleler için de onların 
tezyidini icapevliyecek bir mahi vibi muhakkaktır ı . Evvelki akşam hüküm sü

/ ren müthiş lodos frrtınasından 
s?nra dün sabah rüzgar birden
bire poyrazdan esmeğe başla
mış ve hava birdenbire serinle
miştir. Dünkü soğ~k, artık gü
zel havalara veda etmek zama
nının hulUl ettiğini anlatıyor. 

Y_et almıştır. Dirılomasi herke
sın kolay kol2y icinden çıkamı
Yacağı bir lab'rnttir. Orada her 
Yola ~~vkcde.."I bir geçit bulmak 
erbabı icin müşkül değildir.- .Za 
illan formül devridir. ı.fi bir he
sap ve kitaptan sC':-ı,-.; el~stiki 
ve icabında her suretle tefınr 

-~-

Rrış nuırahlıa-;ıınız hay
. ranıdan sonra A'lka

ra ya gidecek 

edi1ebilerek bir formül bulmal' ltilaf hakır.ında Atinadan 
~e ona dayanmak diplomasinin 
ıcabmda muvaffakiyetlerinder. 
biridir. İRte Londrada şimd'lik 
bu muhtelif formüllerin cidaline 
Şahit olmaktayız. 

gelen h1berler 

Tevfik Kıimil B. 
Muhtelit mübadele komisyonu Türk hey'eti reisi Tevfik Ka 

mil Beyin Ankaradan şehrimize geldiğini yazmrştık. Baıımuııah 
hasımı~- biraz rahatsız bulunduğundan Cumartesi günü komi
syona gelememiştir. Dün kendisile görüşen bir muharririmize 
Tevfik Kamil Bey şu beyanatta bulunmuştur: 

- «Ankara müııakeratmda hazır bulundum. Yunan delegesi 
M. Fokasın da orada ıbulurıanasından istifade ederek aramızda 
hususi surette teatii efkar ettik. Müzakere geçen yaz takarrür 
eden esaslar üzerinde devam etti ve ınnumi hatlar esasen belli 
olduğu için neticenin elde edilmesi daha kolay oldu. 

Hazırlanan sureti tesviye usı.ilen hükumetlerce tetkik edil
dikten sonra meclislere arzolunacaktır. Bu işin içinde bulundu
- · · · a devresi esnasında intaç edileceğini ümit etmekte
yim,) tiiafname mündere~da yeni bir şey oln;ıamalı;la bera
ber hükumetlere takdim edilmeden muhteviyatından bahset-
meyi muvafık bulmuyorum." (Mabadı altıncı sahifede) 

Yeşilköy rasathanesi, rüz
garın şiddetini kaybedeceğini, 
fakat havanın serinliğini muha
faza edeceğini haber vennekte
dir. Y eşilköy hava hakkında şu 
malfunatı veriyor: 

- «Bu sene Avrupanın hiç 
bir tarafında kar yoktur. Hava 
ekseriyetle açık ve kısmen bu
lutludur. 

Dün Edirnede sulu sepken 
kar yağmıştır. Kar bulutları, 
İstanbu1un bazı semtlerinde de 
sulu sepken kar yaparak Ana
doluy~ ge<;Jniştir, Derecei ha
raret -Oiişüklüğünü muhafaza 
ederıse yarın - bugün - kar 
yağması muht~ldir.» 

Ahdülfevvaz R. iddia~ 
sında mµsir 

Deniz konferansının başlıca 
müteşebbisi olan İngiltere Ame 
rikayı kazanmak için, onu mü
savat formülüne boyun ef,mek 
llıecburyetinde kalmıştır. Fakat 
bu formiil Amerikanın bir müd
det daha deniz teslihatmın tez
Yidini icarı ed.-rmiş. Bunıı karsı 
diğer bir formülle bazı tedbirler 
alm~k ve müsavat forrnüJünün 
tatbikat sahasında zaafa -"rat 
rnak üm;<li de tamamen z ı 
rnusur. Co.Trafi vaziyetin zaru 
retleri ve büyük devletlerin Ci~ 
hanşümul me~uliyetlerinin icap 

_ lan gibi formüller Mac Dorial-- _ Bu sene kışın çok şiddetli o-
:i dın bile ilımal erlemediği mü- - lacağını iddia edenlerden biri 
1 him kacamak yollarıdır. B ğl d -• • • • ?~ Aıbdülfeyyaz Tevfik Bey 

Fransa ile İtalya .. arasında ey Ü un a gu p e gu n -1 ıdı. ;Abdü!fey)'az Tevfik Bey ha 

~f~~ ~:~~~~~n m1:1~~::~~ j=~ du·· z b·ı·r zengı·nı· soydul'l ~~/ddiasmda musirdir. Diyor 
~ğeri irin tamamen t~zyidi.ma r r - Ben eski iddiamdan dön-
hiyettedir. Fransa ıse daıma 1 d 1 müyorum. Evvela iddiamı izah 
İ~lyadan daha kuvvetli bir mev ve yara a } af [!: ~- ;·tf .. ,_ 1 edeyim. Ben ilme istinat eden 
kide bulunmak arzusun_dad~r. . / ~ bir makale yazdnn. Bazı eser-
İalya Fr.,noaya cabuk yetı.s~bı_l- ~ _ . t'fı m !erden meteoroloji üstatlarının 
~~k ü~idile e~lihat ~ahhdıdinın Soygun CU Jul{ v; , , ·a ~ l · tesbit ettikleri esasl~rkdan mü!-

. Umkun mPrtebe asagı . esap e • ld . ? 1 . : i ; hem olarak bu seneki ' ışın gay 
~ dilmesini hem menfaatıne ve nasıl yapı J • ,, ~ı ri tab;i ıbir_ kış olacağım söyle-
' hem de cihan sulhüne muvafık • 1 - .dim. Görüvorsmıuz ki, ortada 

Davanın su
kutu kararı 

Temyiz mahkeme
.si tarafından 

nakzedildi 

Bundan 6 ay kadar eve! Üs
küdarda bir cerh hadisesi ol
muş ve Şakir Paşa kerimesi 
Aliye Hanım tarafından taban
ca ile Onnlk Efendinin kızı 
Mıne Mari cerhedi!mişti. Dedi
ıkodusu günlerce İstanbulu iş
gal eden ıbu hadise ağırcez;: 
mahkemesine intikal ve Aliye 
Hannn maznunen muhakeme e 
dilmişti. Mahkeme neticede da 
vayi adiyen cerh mahiyetinde 
görmüş ve müştekinin dava i
kame etmemesi dolayisile hu
kuku umumiye davasının sü
kutuna karar vermişti. Müddei 
umumilik cerhin tabanca ile ol
ması noktasından suküt şeklin 
deki mahkeme kararım resen 
temyiz etmişti. Temy.jz mah
kemesi müddei ıımumiliğin no
ktai nazarını kabul i.le karan 

1 ( görüyor. ._, ..:;;;.,. ~ hakikaten bir gayri tabiilik var. 
Fransa ise, hesap üst~n~ he- Maskeli, tabanca ve ~- lil 400 senedenberi meteoroloj Aliyt Hanım 

sap ~ıkara~ak !T'üd.afaa ıhtıyaç- bıçaklı şerirler 

1 
O ilmi bö~le _gayri ta:blilik hay- nakzetmiştir. Davanın yakında 

la~dan, cı'1~nd~kt mesulı~et- detın:ıı;mıstır. Kış ço~ ve yaz az 1 nakzan rüyetine başlanacaktır. 
lennden bahsedıyor, ve netıce- olaıbılır. Faikat mevsım zamanr 
de bu günkGndtn dııha fazla bir Ansızın 1:.ly<ızar Ef.nio nı değiştirmez. Böyle az da ol-
~onbaj mıktan istivrır. Odda hak- o<la-,ına girnıişler ; sa karsız, soğuksuz kış olma- iş banka Si hey' 
ı, u da h:>klr ..... Netice e gene mıstır. Onun icindir· ki, eski id- • • 

tahdit değil, tel'yidi teslihat. Beyoğlunda Tünel civannda ı- diamda israr ederek bu sene şid eti UmUmlyeSI 
Büyük devlelerin imkan dere Karanfil sokağında güpe gün- detli ve karlr bir krş beklemek 

\ ah "b" 1 düz bir _soygunculuk vak' ası ol· ' laznn geldı" a_- 1·n1• siı.•lüyorum. cesinde azami 1mvvet s ı ı o - ,_, •r 28 şubatta Ankarada 
ltıak istediklerini ötedenberi bi- muş, Roso Al yazar isminde ih. Bu güzel havaların bize pa- içtima edecek 
liriz. Fakat hunun için ileri sü- tiyar ve zengin bir Musevi ağıi . halrya mal olacağından korku-

surehe yaralanmıştır. Mahal· yorum. 
tdükleri cihanşümul br mesuli- !inde yaptığırrıız tahkikata -gö· 
Yet duygusu gibi formüller de re soyguncular; evvelki akşam 

İş Bankası heyei umumiyesi 

~~ 0;~~~~- Bunu da aynca tet- saat (17) ye do~ru Alyaz~r E- , · Borsada ihtikar ya-
ZEKi MESUT fendinin evine gırerek,- kimse- """ .. ~ I 

ye sezdirmeden, ihtiyarın yu. pan arın cezası 
kan kattaki odasına çıkmışlar- Soygunculuğun vuku buldu[u •v 1 ANKARA, 9. (Telefon) -

l(arakoy köprüsü dır. j Haydutlar Mahmut ağayı kı Maliye vekaletinde hazırlanma 

? 
o esnada ~yaza~ Efendi, az p~rdanamıyacak bir hale get~r-. kta olan kambiyo kanun layi-ı 

kaf klyOr mu ilerde· Kaledıbındekı aparuma dıkten sonr_a Alyazar Efendıyı hası döviz talimatnamesine mu 
Liman ve köprü işleri için Ti nınıın kapıcısı :artaklamaga başlamışlardır. halif hareketlerde bulunanlara 

caret Odası tarafından teşkil e Mahmut ağa il< , İhtiyar, can hevlile bağı~~ çok ağır cezalar koymuştur. 1 
a·ı k . d"" t 1 ş birlikte bulum ~a kalkışınca haydutlardan bın Bu cezalar meyanında 3 se-

t ı en om_ısyon ukn.kop anmbı. yormuş. Yüzle oavallıyı bir yumrukta yere yu- ne hapis ve 3 bin lira nakti ce-
ır Komısyon tet ı atını 1- • b ıarl tı B d ·· k" t" · • . . k . .. d"" ·· kav he rengı . amış r. u esna a ote ı za vardır 
~ı;nış _ve Lı!11an şı_r et! mu .. u~ maske ile kapa, . Je "~!~de.ki bıça~la ihtiyara kü- • 
amdı Beyın teklıflerı mutte 1 "k" haydu' ;egı uzerınden bır kaç darbe in- ,.------------... 

fik . · · o an ı ı ' -
an taşvıp et~ıştır. - evveıa kapı yıı.n Jirmiştir. Me· ... tepliler 
Bu hususta lazım .. ge}.en rafO da sobayı yak ' Haydutlar mütemadiyen: ff ı, Bankası u-

~ gelecek Paz_ar gunk~ son ~ç- makla meğgul b -::.Par~ nerde? Seni ge~er- müsabakası mı.vni müdürü 
tı'llaında hazırlayacak ~e Oda 1 an Mahmut a tecegız. dıye haykırmakta ıdi- Celal Bey 
lneclisine tevdi_ edecektır... .. _un n üzerint · !er. Alyazar Efendi, bu tazyik 40 lncı hafta başladı. temin etmiştir. 

S t! batın 23 Ün· 
cü günü Anka
rada toplana
caktır. Heyeti 
::dilecek olan 
<jeçen seney 
ıit banka bilan 
~o &..ı hazırlan-
ımştır. 

İktısadi işler 
deki durğunlu 
ğa rağmen, ban 
'lm dürüst ve 
ihtiyatlı idaresi 
1929 senesi fa
ali yetinin çok 
iyi ve parlak ne 
tice vermesini 

.. komisyon Karaköy k,oı_ıru- galnılanarak tabaı karşısında bitap düşmüş ve başı su ak1 çu 40 b ft b ı .., o Bu sene de, geçen sene oldu-nün Unkapanına n . ını ve .1 tehdit et altında duran cüzdanın yerini ıncı a • aş aınıy .. r• a-
ıı::araköy-Eminönü naklıyatının ca. 1 e onra da ko 'laydutlara göstermiştir. Cüz- zetemlzde çıkan haber- ğu gibi hissedarlara yüzde on 
fe_rribotlarla teminini muvafık ~ış, s arkasından dan içinde elli lira para vardı. terden •• mllhlmmlal seçip beş nispetinde temettü tevzi e-
~orınüştür. Oda meclisi raporu . ~~ag-layıp Polis 2 inci şube Soyguncular, cüzdanı aldıktan llnilmDzdekl cıımartesl akfa· dilmesi muhtemeldir. Bankanın 
tetkik ettikten sonra hükumet_ ıp e kmış- müdürü Şükrü B. 1 sonra ihtiyarın bağırmamak i- mıoa kadar raı.etcmtz mıısa· umumi müdürü Celal B. yerin 
llezdinde teşebbüsatta buluna- yerde yı (Mabadı 7 inci sahifede) baka memurlu~una (Onderlnl:ı. Ankaraya gidecektir. 
~tır. . lar ır. 

Bir tevkif .. 
Bursada bir ''Reşadetlu şeyh 

hazretleri,, tevkif edildi 

Üç ay cinler, periler aleminde"!?,, salta 
nal süren Efendi Hz. kafasını nasıl 

adalet kayasına çarptı? •• 
Bursa, 9 (Hususi muhabiri-

mizden) - Beş ay evvel berayı 
enezzüh Uludağa 'tiden bir ai

lenin dört yaşlarında Sadi is
mindeki çocuğu esrarengiz bir 
surstte valdesi yanından kaybol 
muştu. Bu an! tagayyüp mesele 
si çocuğun ailesi arasında müt 
hiş bir yeis ve elem tevlit et
miş. Bursa halkı üzerinde de 
büyük bir heyecan uyandırmış
tı. O sırada hadiseye vaz'ıyet 
eden mahalli jandarmanın mü
':emadi tahkik ve takibine rağ
men çocuk hakkında hiç bir iz 
elde edilememiştir. Bugüne ka
dar çocuklann~n ~asretil~. ~~v- Dtrdest edilen iifürük il Ha dar 
rulan zavallı aılenın en buyuk- ı f Y 
Ieri olan ve çocuğun dedesi bu- nin hanesinde tam bir hafta iba 
lunan tabak hacı Ali Efendiye det etmiş, bir çok defalar fala 
biray evvel- çocuğun şeyh Hay- bakmış perilerle meşgul olmuş
dar namındaki cinci tarafından tur. Burada vaktini bir adet zey 
bulunacağı tanıdıklarından bi- tin tanesile geçiren bu cinci, bir 
ri vasıtasile ihbar edilmiştir. gün kayıp çocuğun M. Kemal 

Ali Efendi; derhal (reşadetlu Paşa Balıkesir, Bornova ve İz
şeyh hazretlerile? !) temasa gel mir mmtakalarında bulunduğu
miş ve kendisini günlerce hane .nu Hacı Ali Efendiye kat'i ola
siııde misafir eylemiştir. Anası! rak temin ve tepşrr etmiş, çocu
Kırkağaçlı Mehmet oğlu Hüse- ğu bulmak üzere her ikisi bir 
yin namında olan ve Vamalı likte seyahate çıkmışlardır. 
şeyh Haydar namı müstearını Günlerce bu havalide dolaştık
taşıyan bu yobaz cinci hoca, beş lan halde çocuğa ait bir izin el-
yüzlük tesbihile Hacı Efendi- (Mabadı altıncı sahifede) 
.......... -~~ ............................................................................................. _ 

- ... • • 

nas, I 
iJıdih 

----~---·--
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Vapur Talıtidi teslilıat Düyun~u~umİ)reye cevaı)! 
f aCİaSI /ngilizlerde teklif- Paramızın sıhhaıi için harici mora- Fransız sefirini 

): etişmiş ev1atlar ferini bildirdi toryom ilanı ihtimal dahilindedir ~~~! h:khı 
Londrada toplanan bahri tahdidi Yunan·ııların ım eya 

LONDRA, 8. A. A. - Ame - · • · teslihat konferansının bu3'Ün baıka M t "} " d 0 J 0 b d 
bir hususiyetinden bahsetmek istiyo- beynelmilel feş r~~an ~urahhas he~eti~in tek- ora Qryou~ ~ an e. 1 ırse U . 930 an sonra PARtS, 9. A. A. _ 
ruz. Konferansa iştirak eden mu- 1 lıfıne bir cevap mahıyetınde ol- vereceiYlffilZ taksıtlere şan11J o' acaktır gazetesi Fransanın Tür 
rahhaslar arasında İngiliz imperator~ kı·ıa-ıa mu"" rac t ki b .ı.. b kl"f k "' f" . K luğunu teşkil eden Dominionlardan a 1 mama a er..,,er u te 1 epe ANKARA 9 (Telefanla)-1 d d d ""ld ırı ont de Chaınbrun 

PARİS, 8. A. A. - Meb'usan Yeni Zeland, Avusturalya, Canada, ziyade yaklaşan İngiliz teklifi- Düyunu umu~iye meclisine kelk erpeyl mey a.~ı te .. a~':1 be_n Türık-Fransız itilafları 
1. · b · · · nin metni neşredilm;"'tir. Bu ·ı k k" H v~ a mış 0 ması 1 e ı;_ıut ış ~1:" da yaptıg"ı mu··ı·k t 

•ı -• :ıec ısı ütıin gece ıçtimai sı- (Kanada) ve hatta Hindistan namı- .. ~ rı ec_e _ce~ap, yarın ı eyetı para buhranının başgosterecegı . • a . 3; : 
·orta kanununun tatbiki hak- na '.!elmiı murahhaslar da var. Ev- metne naz:aran !11;g~ız n;urah- , Vekıle ıçtımaında tetkik ve şüphesiz addedilmektedir. Bu yor. Sefı;mezkur ıtılafl 

f ında verilen iStizah takrirleri- vela bu murahasların konferansa gel- has hey~ne tonıJ.ato ~~ktan- müzakere edildikten sonra,mez vaziyet karşısında milli paramı pten ben ?1':1allakta kal 
1 C Y .i müzakere etmiştir. İçtimada :~~:i !;::;~·ı:~~T~t 1:~;::Y~a~=ı:~ nın ~~O bın olarak _tesbit~ esası , kılı- meclise bildirilecektir. Öğ- zın sıhhati için böyle bir çareye mesele~erın~ ~~reti k 

d r. iL Tardieu de hazır buJunmuş dilmedi değil. lnııiüz imperatorluğu- na gore zır:.ıı~. gemıl.~ ~ta~ı- ı rendiğime göre Paris itilafna- tevessül zarureti görüldüğü tak hall~~lerı ıçın mazi 
G :E lir. Kanunun tatbiki kayit mua nu teşkil eden Dominionlann vazi- nın ıs e, -~~~ille .. krii~azorl~ 1 mesinin ı 7 nci maddesinin tas- dirde, yapılacak işin bir harici tasfıyes_ı hü~ünde old 

ti 1elelerinin ve ıbu layiha hakkın yeti izahı ı:üç olan teYlerdendir.Bun- 1 ~ ~ ve ku~ülc .'~uvaz.o~ler ade- tiki imkanı görülmemektedit. moratoryom ilanından başka na ve §ımalı S_uriyenin 
G n a ayan meclisinde müzakere !ardan her biri müıtakildir.Fakat in- dının 35 ~ ındinlmesını kabul 1 ~u.?1add~y.e ~öreo}illi paranın bir şey olmıyacağı aşikar addo- mmtakasın~a. ıki m~1:1 

• • .c dilen bazı tekliflerin netice giliz kırallığına baihdırlar. etmektedır. duşunmesını ıcab eden ahvali lunmaktadır. Binaenaleyh, mo- d~stça. teşnki mesaısı 
J I iı;ndirilmesine imkan bırakmak Kendi idarelerinde tamamile müs- İngilizler, zırhlıların i'51:iap mücbire neticesi olarak düyunu ratoryom ilanına karar verildi _ P,1'§ ve ı~zar ettikleri içi 

ı dzre Mayisa bırakılmıştır. takil olan hatta hariçte bile kendile- hacimlerirtin 35 bin ve 25 bin umumiye borçlarımıza karşılık g" i takdirde bu moratoryom 930 çın.. de b_ıır _zıınan te01·il 1 e 
rini temsil etmek hakkına malik bulu- J '!"" 

ı k Hükumete itimat boyarunı nan Dominionlar Cemiyeti Akvamın tonilato olailalk tesbitini ve bu olmak üzre Osmanlı banaksına dan sonra, tediye edeceğimiz soy ~ş~ır. 
ıh 5\i.ıtazammın takrir reye kon- azasıdırlar. 926 sonbaharında Lond- 1 sınıf ~emilere 490 v 0 3.80 mili- tevdi edilen gümrük hasılatı- Düyunu umumiye taksitlerine Mu~_aıleyh 1929 sene 
n :1 rnş ve 257 muhalif reye karşı, rada toplanan imperatorluk konfe- metrelik toplar konulmasını is nın ecnebi akçesine tamamen şamil olacaktır. Satın aldığımız ~usanıısınde tahdidi hud 
~ I &15 rey ile kabul edilmiştir. M. ranu Dominionlarm vaziyetlerini taı temektedir. Halıbuki Amerikalı veya kısmen tahvili hazine için şimendifer hatlarının miıkabi- lıy·atı.esnasın. da tarafey 

• d" · · • · k rih etti. Fakat ötedenberi filen ı • k l ' t..._a t f '--
lll 

1 ar ıeu, ıçtımaı sıgorta anu- !ar, istıU'.Jale ait bazı noktalar azım müş ü atı mucip olmak- !inde ise işleyen ve varidat ge - "'0 yıın e sıratta m1lu 
mevcut olan vaziyeti kdğıt üzerine d 

ın punun bir Temmuzda tatbikini de yazmak istemiı olmalarına rağ- bakında il-tirazi kayitler ileri sızın icra edilemezse hükumet, tiren bir demiry;>lu şebekesinin sın an mütevellit ihtilaf 
a~min için ayanda müzakere men: koca impcratorluğu teıkil eden sürmektedir. Düyunu umumiye Meclisine ve mevcut olduğu ve bu borcun dolayl Firat ve Diçle ha 
. :!ilmekte olan teklif ve layiha ve her biri ayn devletler demek olan Bundan başka İngilizler ha- Osı:n~·nlı bankasına ecnebi ak- saltanat devirleri_nin bize. mir.as de hük~m sü.~üp gerek 

311 
1'ırın kabuJ edilmesi için çalı- : =~= :\:'.!;'iı=;il~;ebi~:~~ Firarı ı ıı a . kaptanı va nakliyatına ait işlere tahsis çesının tamamen veya kısmen bıraktığı Düyunu umumıye ıle ye- S~ye munasehatıru 

.. C:ıcağını söylemiştir. olan mevkileri müphem olma.<tan Atinadaıı bildiriliyor: - Yu edilen ve istiap hacimleri ıo mübayaatının taliki zaruretin- kıyas edilemiyeceği mütaleası re~ Tur~-Fransız münase 

t
i ~ Londraya avdet kurtulamıyor. Şimdi bahri konfe- nan kaptanları birliği tarafın- 1 bin tonilatodan fazla olan nak- de ~ald_ığmı _tebliğ etmek mee- ileri sürülmekte ve hat, kendi mut.~e-~sır eden bir vazi 

ı 1 E c; ra.ıısta coğrafi vaziyetleri itibarile Ja- dan beyne1milel kaptanlar teş- r ·ı . · d t burıyetındedır. Gene ayni varidatile borcunu ödemekte hadusune sebep olan em 
1 t Am "ka ak . ıye gemı erının e ayyare ge dd . ik" . f k d sizl"" d h . 

n PAR S,8. A. A. - M. Tar- ponya veya erı ya Y ın olan kılatına müracaat edilerek BuJ mileri sınıfına ithal edilmesini rna en_ın ıncı ı rasma göre olduğundan moratoryoma a- ıgı er atı~ ~ttırerek 

ŞiV deu, Pazartesi sabahı Londra- o,,~;.,:nnl·~ kon<.,.," .. " ürn•ssil gar bandıralı "Vama,, ve İngi- ._ t kted" B tal_ ... , b"lh _ de tahvıl muamelatının bu mu-. hil ettirilmesine Lüzum kalmıya hudu~ meselesını gerek 
l yolladılar. Geçen eüıı konferanıta çı· . ıs eme ır. u ouın ı as kk ·ı· - h""k" d Mers n h ttı 1 . . 

: a gidecektir. Reisicümhur ile kan """ ı.,.,_, .e bu mumessilierın lız bandıralı "Kırisi,, vapırları sa Fransayi isti.hdaf ettiği zan va a~ t:ıtı ıne_ ragm~n u u- cağını söyliyenler var ır. _ ı a ; mes~ esını 
ı:~ 1 rışvckil bugün öğleden sonra k arasında vukubulan ve "Vama 1 G t "li t ki" ruet mılli para ıle temınat hası- MECDi ne bir surette tanzım ede 

t ıt ı::irÜ"-""Üşlerdir. onferansta pek feal bir rol oyna- vapurunun batmasile netı"cele-" ' nf.o dun~~rülc: efınlel ngı z_ t e 1 ık- Iatını Osmanlı bankasına tesli * * * itilafların aı'<tinden dolayi 
k c ,,--- mak utedilderini göıtermiıtir. Çün- ın e ~....,, ı o ara pıs ar ı. d d k . . . . 

J ~ REİMS, 9. A. A. _ Paris- kü lagiliz başvekilinin müzakeratı nen deniz kazasında Bulgar kap l eden tornido ııı·,._--inlrr: -.~ i•ti me ~v':171 e ec~. tır. . . PARİS, 7. A. A. - İstanbul- m memnunıyet ~tmış~:r. 
ı p rna ıhattmd ·şli .. , t idare etmesini Dominion mümessil- tanların kabahatlı olduklan id- h' . 1 . . 1800 t ·t.•t Hukumet, Duyunu umumı- dan Havas AJ"a"~·a 11...:ı.diriliyor: de Chambrun muteaı!cıbe 11 1 t, e y a ı yen sur a 1 . ,_,,, .. .. 1 K d" ap acım erının om1<1 oya ~ 'W d d 

"ı n' ı "itan satıh ,,_çitlerinden bi- en ""'' ırormuyor ar. en ı memle- dia edilmekte ve Bulgar Nemi / · d" ·1 .. t kt-"· H 1 yenin 929-930 taksitini Osman Mali maıhafil Türk hülcfune- u un temini emniyeti iç 
.., ,,.. ketlerinin coğrafi vaziyetleri itibari- '' - ın ın mesı ıs enme ı:ıurr. a - 1 b k t d ' tihazı kt · ed b" 

;j => inde bir otomobile çarpmıştır. cilerinin kurtarılmasına r.ı:ıvaf-j bı:ıki Fransanın malik oldug-u 1 
. an1.das~a damaımHen . epo et- tinin altın paranın istıi;krarı bi ~~! a.z~ dt a ır v_ 

• le herkesten ziyade söz söylemek { .ı. l m ş o ugun a 930 k seyı nın S 
1 

2 ~ tomobilin içinde bulunan altı 1, r.m id~ıa eui _ "-" o unmamasına sebep te ge- bu sınıf P,"emiler arasında 3 bin 1k d 
1 

nb azıran . 

1 

menfaatine harict borçlara ar- .. d hı .e1 _rısdın ~ve ~n 
E~ )pku telef olmuştur. Bunlar- yorlar. Dominionlerın vaziyeti bü- mide bir çok hayvan bulunması ! tonilatodan fazla olanları var- a . a ar 0 a:ı _orcumuz veni- şı bi-r moratory.om kararı itti- razısı, a 1 ın e ~ımen~ıf • 

f lı ı )in birinin cesedi kaza mahal- ,~1< ı>.r ı..nag.n yetişmiı oğullar. hasebile tahlis amelyesinin güç- dır. 1 mış d_7me_ktır. Bm~enaleyh ha- haz edeceğine dair olan habere n~ka~tın1? devaıı:ı Tur~ı 
n\ı fiden 100 metre uzakta bulun tarafından babanın Üzerinde İcra edi- leştiği ileri sürülmüştür. Yunan . . .• . ı len gumıukler varıdatı Osman- •büyük·lbir ehemmiyet atfetmek kı s~~yelı _ve s;:ırıy~dekı 

11 , uştur. len nüfuzu andmyor. Bu yetişmiş !:aptanlar birliği beynelmilel . İng:lı~Ie:, ~ıger tıo~ıto ~u~- lı ba!1~':3ına y~tırılma?1a.kta- te ve yeni bir siyaseti maliye ı:miakıne aıt muddeıyatı 
1 r· ilk tren :~~~arİı~:c~:~~e::lkti~:e.;e~: birlikten Krisi vapurunun kap- rmlerının !·:>tı:ıı: h~c:ınierını~ dır .. I~ ı lafnamenın _17 nc!_ı:na~ - takibi ihtimalini derpiş eyleme lı, ~ud~: _mınta~a~ındaki 
< ., < İ . künde ister sosyalist, ister muhafa- tanlannm hiç mes'ul olmadıkla 1500 tona. mdırılrne~ını de arzu d~sıı;ıın yukarda :cı~rettıgı_ı:n .ı- ,ktedir. sadı reJımın ~~bıtı v_e as 

tı. ~PAR S, 8. A. A. - Telsız zakir, ister Liberal fırkası bulun- rırun kal;t·_ıl edilmesini istiyor- etmektedır. ~aLbuki, elyeıv~ kıncı .. fı~a-~ı mu~ıbınc_e hu~u- .. nazaret ve murn~ab_esı ha 
r: Jefonla mücehhez ilk Fransız ıun, kendilerine ıiddetle taalluk eden lar. Yunan kaptanlarının yolla-1 Fransanın elınde bulunan torpı met onumuzdekı Hazıran bıda- P~RİS, Os~.a~ d~~u u- da gecen sene Turkıye ve 
n ı 'eni bugün Paris-Rouen hattı işlerde Dominionlar Londradaki dığı muhtırada Yunan kaptan-! t? muhr~_vleri ara.~ında bu h_ad- yetinden itibaren gümrükler m:ı?nye me~lrs~ ı~aresı, bır ~~- sa hükfunetleri arasında 
- n :erinde işlemeğe başlamıştır. bükılmetin üzerinde o kadar büyük !arının İstanbulda muhakeme dı tecavuz eden bırç.ok gemıler hasılatını Osmanlı bankasının blıg ~eş:ettı.rmışt~r .• Bu teblıg- olan uzlaşmanın ehernm 

1 ,): ! bir t""ir icra ediyorlar ki bu tesirı!en edilmemeleri için tavassutta bu l vardır. Galata ve Samsun şubelerine de 1:ur~y~nın hancı b?_rçların üzerinde israr ederek bu i 
.,'".J l,Romanyada hiç bir lneiliz kabinesi kendini kur- Iı-nulması ve meselenin L . • . depo etmeğe devam ve bu pa- ı teşvıyesınıı ~-eş sen~ müddetle !arın hulus ve istikametle 
• .. taramaz. H d 

1 
di h ~j Tenkıt mı edıyorlar?... raları <'ene ayni maddenin bi-. tıfair edecegıne daır olarak ec- bikinin an'anev1 Tu'"rk-Fr 

lı'1.: İ . . b' . Dominionlar için babri konferana- aye a a et varuna avalesı · . . ., . . . · ı..· b"d t uh ede 
1tı a :ıt lttı ta müdafaa edilecek iki nokta var: istenmektedir VASİNG'fON, 8. A. A. _ rıncı fıkı::ısı mucıbınce ecnebı neuı me~a ' .. en ereşş . . n dostluğunu tekrar tesis ed 

' ıı < Ü ~endi ·~!leri~ müdafaa11, __ deniz __ _: Ayan ı~:x:lisiı b-ıhriye encüme- akçesine tahivl etmez de para- j haberlerın sur'atle tekz~~ı ?u- ni söylemiştir. 
'" n B KREŞ, 8. A. A. - Eya- tıcareUerırun mühafazaoı. Bu ıki nok- Tunusta bir cinayet · · · t 1 as"ta ·1 larr::ıızın bankada cemü tezyi- ı susunun Ankarada Tul"kıye Kont de Chambrun nı'h " ı • r ı · · · d b · • 1 k 1 nı re.m ga7.e e er v b sı e • . ·? t ~~ı mec ıs.~ ıçın yapı- 1 ta • . ~ ııenç, yetiım•ı meme et er TUNUS, 9. A. A. - Tunus nesretti.. bir be annaınede dine devam olunursa ı5-ı6 Maliye Vekilinde~ rica edd- Lukamodan mülhem olup 
ı :1 n1 ın?f1aba:ıa 1!;~ki'imet n:rn- çok tı1tız davramyorlar. civarmdaki köylerden birinde -Londra lkonfer;:sında M. milyon gibi büyük bir meblağın miş .olduğu bayan edılmektedır. kiye ile diğer ııark hükum 

lr 1 ·~ ~t erı 2300 aza ...,,an ı933 aza- spanyada tren kazası bir baba, bir ana ile bunların S . f d . h d"l ri arasında ey· k l k 
r . .k kazanmıştır. Ll.beral fırka MADRİT 9. A. A. - Sevil .. . İ 1 tımson tara m a?' ıza e ı e'! . ı oıı:n~u ~ . 

ı ,ı ı 6 M f k 
70 

Alm l • . l M kızlarından mureltlı:ep hır ta- pro!!'ramın Amerıkanın bahrı r d b • 1 • • k t'-"-d • r nasebatınm ıdamesını kafı 
o 1ı t • acar U: ası • an- 1 e .P0st:ı-sıru getı~en wen e a- ı Jyan ailesi boğazlarmdan kesil- ! ihti~açlarını açıktan açığa ifa- C ) r e rJ m) Z a ) ) lan ve müsalem-:!ti umumi 
e .1 r, 10, sosyalıstler 11, ceneral drıt-Alıkant trenı çarpışmışlar- miş okiuklan Mide lbuJumnuş- 00. _. . b "h . 1 j devamına yard d 

1 f ı esle f k 9 d"~ f k d B ka ·· ·· d b" k" · de etm ıgını ve u ı tıyaç ara ım e en •> n c var 0 ll" ası • ıger rr a ır. u za yuzun en ır ışı tur. Bu cinayetin fail ve saikle k :b""l ı ed"" · · k d .. · d J Tüıık-Fransız m aıh d 
.ır.t lr ı5 azalık temin etmişlerdir. ölmüş ıs kişi de yaralanmıştır. ri me huJdür te a. u. ey em ıgını 1 ay et- So-"y'Cİ hııkuA n1etı 1 600 000 o arı baiz old - h u. e. 

, llUUUıt•MUlllllUllllUlllUUUllllllllllllllHllllllllllllUIUIUlllllllllHllllllllllllflllillllllMilllllllllUUllUlllllllllllllllllllUIOI... ç • mektedır. 1 " ' ' ugu e e..."'llmıyetı k• 
1' 

11 ~: 1 l . , · d · · ve beyan ey !emiştir. 
1 ı ı ı ,. VESAlTl NAKLiYEDE Fransrzla darıldı lUZJI1e en1r1ne te l)' e Cilt -----ı 

, .. at; TO~~ ışçı_~~Gl. PAR!S,9.A.A.-Jurnalga- Türk lirası lıredisl ile Rusya için müba- F?.kir çocuklara 
a Memleket11D12de, hukumetin kuv- zetesi Londra konferanısından • , d•l kl dl bavramlık 

ntl! delile~~ t..şl'!an bir_ tasarruf bahsetti€i sırada !ngiliz-Ame- ı yaata sür aile devam e I me t! r . . - . . 

'ı 
1 c ı 

Soviytl altyhtarlarının Porisft loofandıkları bina 

ve iktıHt ~ucaolel~e f'lh:t oluyo- 'k "t"laf ia tahtelbahirler ANKARA 9 (A. A ) - Al- ı ata sür'atle devam etmekte bu- Hımayeı etfal cemıyetı 
nız. Bu mucadelemn hedefi, halkın rı an 'l 1 m ' • . İ miyette kayltlı kız k k 
paraımı mümkün olduiu kader hu- için 70 bin tonilaıtodan ibaret dığrmız malfunata göre kambi- lunmuştur. Kommerçıyale - • b 1 k v~ ~r e 
dut hericine çılmıamağa ııevketmek- bir had tayin cdilmis olmasının yo hakkında hükfunetin aldığı tal yana bankası daha büyük iş- çl ocuakga dayramC ı· . e b~se h 
ti l'l hedef • 1 lmak .. "tti" h h . . . . k b" "d k ,. 1 . b" k dd" . lmak am ta rr. emıyetın F r. u e v~sı '! ıçı~ ~ • Fransız mur<"lı. as eyetını c;e- teclbırlerın ya m ır atı e atı ı erın ır mu a ımesı o . • 
haz e~llecek ~edbirle_r~n her btrı az tin bir mücadele kaTSı~ında bı tesir ve neticeleri görüleceği üzre hazine lehine bir milyon şubesı de afrıca 50 çocuga 
çok faıde temın edebılirse de en doğ- . . . k k d' se verecektır 
ru, en müabet •e bakJU yol hükume- rakacağını tab"n"n edıyor. Bu muhakkaktı::. . .. . lıralı re ı açmıştır. ---·-----
tin tasavv1irat ve nıeWainde lıikim 1 gazete mütalealarıı;ıa şu suretle Sovyet huki'ime_:ı, Turkıy~- ANKARA, 9 (Milliyet) _ 
olan "tezyidi istibsalat" yolu ok u- nihayet ver.ınektedır: 1 den almakta oldugu emvalin Banka kıommerçiyale İtalya 
~. 1üph7 .götür!"ez. Memlek_e~in .. mukabili olan takriben bir ~1- na ile aktedilen mukavele mün 
ibtiya"!'tı~ teıkil __ ed~n maddeler• ııu- - «Fransanm b~ _mucadel~- yon altı yüz bin doları hazıne . . .. fun 
~ olairesın~.e T~rl?r_~ hu_d~tları da- den galip çıkması ıçın çok mu- emrine tediye etmiş ve bunun dereca~ı. muc~~ın~e hülc . et, 
hilı~e ve Turk ııçilıı:ile ~st!bsal ve- vafrk bir vasitası ve caresi. var uk , .1. 1 k S t h·-•-" çekecegı İngılız lirasına muka-ya imal etmek yalnız milli ııenna- _ . m 211>1 ı o ara ovye uıuı . .. . . .. . 
yenin yabancı memleketlere gitme- dır. O da. İngıltere ve Ame-rıka- meti le.hine açılan Türk lirası bıl muteamil faız uzennden fa
meıini değil, ayni zamanda milli nın pekzrvade muhtaç oldukla- kredisi ile Rusya için mübaya- i:ı: verecektir. 
ıervetin çoğalmaımı da temin edecek rı bahri bir itilafa ihti.yaci ol-

1:._spanyada 

Yeni idare 

. ı 
' ~·, 

: Esrarengiz 
lıir tedbiri iktisadidir. mamasıdır . 

- Ticaretin inkitafında ve bilhassa 

b 1• r had ı• s e ! Anadolu ticaretinde yol ve vesaiti 

Japon yada 

hteşem bir 
düğün 

lsvlçrede 
Beynelmilel borçlar 
BALE, 8. A. A. - Beynel-

r 

lı 1 

•k ı 
T . 
d 
lı 1 

r ; 
k ,i 

• ; 
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' c 
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rli r Rus ceı1eralı ile güzel karısı 
hirdenbire ortadan kayboldu! 

1 bulamadığı bu sabık Rus cene-

1 

ralinın ortadan 'tagayyübü cid
den merak edilecek bir şey olu
yor,. Arada bir de kadın vardır. 
Bu kadın Lumdilla İvanova is
minde güzel bir Rus kadınıdır. 
Ceneral bu kadınla eskiden beri 
tanışmaktadır. Kadın istiçvap 
ediliyor. Bir şahit bir otomobi
lin ceneralin oturduğu binanın 

önünde durarak polis kıyafetin 
de birinin inerek cenerali alıp 
götürdüğünü söylemiştir. Fa
kat bu gelen adamın gizli sov-

( eıırra/ lr karısı yet polisine mensup olduğu talı 
P.ınsten yaZllıyor: - Eskı min ediliyor. Fakat bu iddiala

ce ıc. alı Kutepof namında rı teyit edecek bir delil buluna
h•lşevik aleyhtarı teşkilatın .namıştır. 

~ , · <la bulunan bir adam bir -1 
1birç ta;lıolclu. Şimdiye ka- Güzel kadın ceneralı tuzağa 

tr Paris zabitasmın arayıp da j düşürmekle itham ediliyor. 

nakliye meselelerine bükılmetin ne 
kadar büyük bir ehemmiyet atfet- Hind/standa 
tifi malumdur. Anadolunun yollan 
üstünde tüccar malını taııyan veaait Para dalYıtıvoı-lar 
bir taraftan asrileıtirilmeğe çahıılır· b - 1 

~~n diğ':'" taı;af~an bu v~ti te~k DELHİ 8. A. A.- Geçen bi 
ıçın hance kulh para gıbnemeıı ve . .. .... ' .. . . 
ticaret kazancının mühim bir kısmı rıncı Kanunun 23 unde Hındıs 
v<!lıaiti nakliye bedeli olarak hudut tan umumi Valisini götüren tre 
haricine çıkmaması fikriledir ki hü- ne bomba ile hücum edenlerin 
kılmtiıı_ıiz ~~phanede ~!r Ford ıı_ıü- ele geçiriknesini mümkin kıla
essesesı tcsısıne teşebbuı edenlerı a- k "hb 1ıt b 1 l ı500 
zami himaye ve tetvik etmi!tir. Fil- ı ca ı a:_a A a U uı:ıan ~~a 
hak'ka bugün yüzlerce Türk amele- rubya mukafat venlecegı zabı
sinin iıçiliği eseri olan bu müeue- taca vait ve ilan edi1miştir. 
senin arabaları Anadol.,nun uzun ve . • 
zahmetli yollarında e•ki vesaiti nak- Grev bıtıyor 
liy~nin yerini tuttuğu~~ ve bu vazi- BOMBAY 8. A. A. - Great 
feyı hem kolay hem saglam, hem da- İ . . ' • 
ha emniyetli bir tarzda ifa etmekte ndıan Penın_su~ar .d~m~r~ollar 
olduğunu gören her Türk hükumetin kumpanyası ışçılerının ılan et
bu tedbirin_e -:e F?rd müessesesinin tikleri grevden mütevellit vazi
bu kıymetli hızmetıne kartı teıekkUr yet günden güne iyileşmekte
du~~ak k":bil ~-eğildir. Filhakika d" Muhtelif merkezlere men-
bu mueııesenın Turk pazarına çıkar- ır. . . 
dığı kamyon, piyasadaki mümasil- sup grevcıler yavaş yavaş ışe 
lerinin en mükemmeli olduğu cihetle başlamaktadır. 
vesaiti nakliyeye muhtaç olanlar bu ._ • 
ıayede azami faide temin edecekler- Bulgarlar ve tamirat 
dir. Bizi harice müracaatten kısmen 
müıtaini bırakan ve Türk iıçiliiine SOFYA, 8. A. A. - Meb'u
hem kıymet veren hem de kar ve san meclisi 3 gün devam eden 
san'at yollar~ açı;-n bu ~üesseseyi .bu hararetli müzakerelerden sonra 
noktadan ragbeti umumıyeye tav11ye . . , . 
etmek vecibedir. Lahey ıtılaflarmr ika.bul etrnış-

(Gönderilmiştir) tir. 

~ 

milel tediyat Banıkası teşkilat 
1 heyetile tsvizre maliye nazın \ 
bugün uzun uzadıya görüşmüş
lerdir. Ağlebi ihtimale naza
ran hükfunet, beynelmilel ban\ 
kaya 80 oda ile 3 büyük salonu\ 
bulunan Univers-Savoy otelini 
tahsis edecektir. Bankanın ida
re meclisi Mart iptidalarında 
içtimaa davet edilecektir. Me- · 
cfü; bu toplanışında reis ile u
mumi müdürü intihap edeçek-
tir. 
oğlu ile Belçika kralının kızı 
evlendiler. Avrupa gazetelerin
de hala bu düğüne 'tlair kırıntı 
resim ve yazılara tesaddüf edi
liyor. Fakat ahiren Tokyoda 
Japon İmperatorunun biraderi 
prens Takamatsu ile asil 
zadegandan IGkuko namındaki 
ıhanımın izdivaç merasimi pek 
parlalk bir surette icra edilmiş
tir. Bu merasim eski Japon a
detlerine göre yapılmış, mera-

. Prens le Plrenses sim günlerce sürmüştür. Yeni 
Bır ay eve! Romada parlak evlenenler bal ayını Avrupada 

bir düğün oldu, İtalya kralmın : l!ecireceklerdir. 

Ceııtral Berenf!uer 

Madritten yazılıyor: - İs 
nyada yeni hükfrmet fealiy 
ne <levam ediyor. Başvekil 
neral Berenguer hali tabii 
avdet için lazrmgelen tedbir 
ri alıyor. Eski Primo dö Ri 
ra hükumeti zamanında il 
edilmiş olan müsteşarlıklar 
krar ihtaş edilmiş, şimdiye k 
dar sürgüne gönderilmiş ol 
bir çok adamlar artrk geri g 
mişlerdir. Evvelce dağılan 
yasi firkalar yeniden fealiye 
geçmektedir. 
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~~- Bu mühim davaya 9 martta 
j. 

'ni devam olunacak 

gazetelerinin adli vemiz hakkında 
takdirkarane neşriyatı 

a
n Dün Ağırcezada saat 11,30 da Hrisi ve Varna vapurları ara-

in 1?1d'l vukua gelip 27 Bulgar tayfasının ölümile neticelenen de-
l·. nız faciasına ait ceza davasına devam olundu. Salon bir çok me-

D·u·n·kü· a'kşam rüfekamızdan e r~.klılarla ve bilhassa Bulgar dinleyicilerle dolmuştu. Samiler 

~
ı llıeyaıunda 3 büyük bulgar gazetesinin hususi muharriri ve avu- · birinin verdiği bir habere göre 
a lı:atı~r ouluniıyordu. Müddei 1:1mumi~i~in maznunların zorla cel- Polis müdiriyeti tarafındanB-10 
t· Pl<!rı hakkındaki muzekkeresme polısın cevabı okundu. . polis memuru büyük camilerde 

•k Bu cevapta: Maznun kaptanların hamil bulundukları Yunan miiıkabele okuınağa memur e
a- Pasaportunu 4 üncü şubede vize ettirerek 1 Şubat 930 tarihinde dilmişlerdir. Bu haberi okuyun 
il t rene binerek gittikleri anlasıldığı yazılıyordu. ca hayret ettik. Polis müdiriye 
n 27 mağruk Bul usule mütedair taleplerine bilil tinin böyle bir karar vermiye-

g~r tayfası ve hare c~vap vereceğini bH~iı:miş ceğini bilmekle beraber mese-
ltıUerinden Naz ve 37 ıncı madde mucıbınce leyi bir defa da vali vekili Faz 

• ıtıi Nuri B. mal j her şeyden evel 2 hafta müddet lı ve Polis müdürü Şerif B. ler-
- kemeye bir ist: le ilanen tebligat ifasın .riste- den sorduk. Fazlı B. şu malfi-

!la vererek mü miştir. Mahkeme bu talebi ka- tı verdi: 
hinı -bazı tal~. bul ile davayi 9 marta talik etti. - «Her memur ibadette ser-
lerde bulund Diğer taraftan Bulgar g~ze- . besttir. Fakat hiçbir memur 

azmi Nuri B teleri iıki vapor arasındakı bu mensup olduğu ibildetanede va-
unanlı kaptan davadan ehemmiyetle bahset- zife alamaz. Binaenaleyh böy-

- arın Tül'k adli- ınekte ve Türk adliyesinin ada- le bir emir verildiğinin asli yok 
- esinin elinden , !etinden emin bulunduklarını tur.» 

kurtulduğunu ve yazmaktadırlar. Utro gazetesi Polis müdürü Şerif B. de: 
_ türmün Türk su muhakeme münasebetile Türk - «Böyle bir şeyin asli yok-

~annda olduğu- adliyesi için diyor ki: . tur.» Demiştir. 
1 !!unu beyan et- - «Türk mahkemelen en 

tikten ve bir haf Polis 4 üncü asri milletler mahkemeleri ka
ta eve! öldürdük şube müdürü dar medeni ve adildir. Bütün 

_ leri 27 kişinin Sadeddin B. fark füzim mahkemeldrimiz de 
Siümıerinin neticesinden korka hakim1erın başı üstünde Temi
tak kaçmışlardır" dedikten son da ililhinın onlarda ise bayrak 
ra şu izaha>tı vermiştir: /ve Cümhuriyetlerinin rengi 
- «Hükme takaddüm eden bir olan Ay yıldızın bulunmasın
davanm mücerret firar hasebi- dan ibarettir." 

le talikine imkan yoktur. Dava Tekir-da-· gw ında 
evam eder. Netekim vazii ka-

nunda usulun 224 inci maddesi mu""thiş bir 
nin ikinci frkrasında mahkeme 
ce maznunun huzuruna lfizum yangın 
g?rülmemiş olursa gıyabında 
bıtirilir demek suretile davanın Dün gece burada bir dükkan 
rüyet ve hüıkme rabti için dan yangın çıkarak derhal etra 
tahkikatı kafiyesi icra e- fa sirayetle bir çok evlerin ve 
dilmiş bir hildisei cezaiye me- dükkanların yanmasına sebep 
s'ulunun müerret hükmün neti oldu. Yalnız sigortaların zararı 
- · 100 bin liraya yakın olduğu dü gayyübünü kabul etmemış ve 
davanın bitirilmesini emir et- şünülürse yangının bu küçük 
nıiştir. 272 inci maddenin so_n kasabada ne · büyük tahribat 
fıkrası da duruşma yapılacagı yaptığı anlaşılır. 
anıirdir. Binaenaleyh maznun, Tekirdağın çarşısı yanmış, 
tarifatı kanuniye dairesinde ğa yangın saatlerce sürdükten son 
ip telakki edilemeyeceğinden ra saiba:ha doğru ~in müşkülatla 
davanın görülmesi lazımdır. bastırılmıştı::_~---

V erese vekili bundan sonra 
İkinci bir talepte bulunmuş ve 
demiştir ki: 

Et•hba 
diinkü 

odasının 

içtimaı Bu suretle davaya devam edi
lirken bir taraftan da 283 inci Etıbba oclc,ları meclisi idare
nıadde ahkamına tevfikan ma~ , si dün saat 13 te içtima etmiş 
nunıann ve mes'ulu bilm'.1;1 v~zı ' ve oda muamelatını müzakere 
:Yetinde bulunanların Turkıye idari kararlar\~ beraber ali hay
de~i mallarının haczını talep siyet divanı tJhsisatr kabul e-
edıyoruz. dilmiştir. 

Bu haciz hem ce:ıayi nakdi- Odanın ittihaz ettiği mükar-
lere hem de masarifi muhake- reratr arasında, odaya kayitol
llıe karşılığıdır. Masarifi muha- mak için dcıktorlara veri1en son 
keme U5ulün 406 inci madde- mühletin hitamında, kayitları
sinde mü~ar:e~ old~ğu üzr~ i·~İ nş icra etıtimneyen!~r haysiyet 
tarafın bırbırıne ödemesı la- divanına verilecegı hakkında 
ıımgelen paralardı;. Bunl~rda bir karar da mevcuttur. 
cezayi nakdiye teb ~n mag:uk -. Od~ya ~~yt~lunmıxaı:ıJa-
taifelerin vereselerıne venle- rın adedi 200 u mutecavızdır. 
Ceık hukuku şahsiyeleri müka- Doktorlar I_'eyderı>CJ:' müraca.at 
bili tazminattır. ederek kayıtlarını ıcra ettrr-
Diğer verese vekili avukat ve mektedirler. 

llıüderris Ali Kemal B. şunları ----

Vazıyeıı tetkik ed'!en 
Tokallıyan oteli 

Tokatlıyan ..... ··-
Otelinin tapu senet
leri tetkik ediliyor 

Tokatliyan otelinin metruk 
emlilkten olup olmadığı hakkın 
da rtahkiıkat yapiıiıyordu. Tabki 
kat son safhaya gİ!l"miştir. Po
lis bu hususla meşgul olmakta
dır. 

Otelin bütün senetleri isten
miştir. Tahkıikat yakında intaç 
olunacaıktır. Metruk olduğu ka
t'i surette anlaşdırsa otele vazi
yet edilecektir. Netice yakında 
tesbit edilecektir. Söylemiştir. . . . Hilali~ hmerde 

- «Bir Yunanlı 27 kışıyı · • · h t' Ce · • 
gark etmiş ve hükumeti iğfal Dün HıllilıahınerAl~ye 1 mer A. nanı B. ın borçları 
d kk k keziyesi saat 15 te ı paşanın 

e erek memleketin ha ı aza- . . d . t' ederek İstan ANKARA, 9. - Gazi Ayin 
sı dahilinden uyaklaşmıştır; rıyasetınl e.ıı;dıma ürut eden in tap meb'usu Ali Cenani Beyin 
~atta ileri giderek diyorum kı b_ul şube ~ınt 1en v "talaa ve 1 hazineye borcu olan 174 bin kü 
i'ld . 'd' kanu tıhap mazva a arını mu . l' d' . . . Ank eı mücrimin ka'Vaı ı • . E . .. .. .. şubesi he sur ıranın te ıyesı ıı;ın a-
ni . d . "m tastık ve mınonunu . d . . f d C k·yesi mücibince de ıa esı mu . . . 'f kabul etmiş- ra ıcra aıresı tara ın an ena 
~un olmıyan bir yere kaçmıştır . .l'.etı~ıı: ıst~ asınıhtaç çocukla-· ni Beye yapılan tebligatın müd 

Ulgar huku'{~i nasları ve onlar tır. Içtım1 a a mt u . de mevzuu deti dün akşam bitmiştir. 
ilan d b' kat rın gıda arını enun 1 . B 1 .. bo 
11 

aha ev" \ ben ır avu lın ve müzakerat cere Cenanı ey ıenuz rcuna 
n~ nıüderris olarak mahkeme- bahs 0 

. ~~ Varidatın hüsnü· ait tediyat yapmamış ve icra 
lt~n devam ve intacı hakkında· yan etmış ~· ufu da karar- \muamelesinin tehirine teşeb-

1 kararınıza müntazırız. [ c.ibayet ve asarr büs etmemiştir. 
h . · · · lmuştur. · 
·•ıuavin Burhan B. vekıllerın gır o 

Ticaret 
odası 

Ucuz yemek --· 
Dün son içtima 

ını aktetti 

Kadın birliğinin kararı 
Yuf borusu ••• 
Pençerelere kırmızı uçurtma 

kaatları germişler, kapıya eli 
sopalı birini koymuşlar. lçerde 
öyle dehşetli bir davul zuma Kongrenin verdlöl 

Birlik ucuz yemek meselesi 
ile iştigale karar verdi 

faslı başlamış ki caddeden ge- kararlar nedir? 
çenlerin beyinlerini titiriyor: İstanbul Ticaret odası sene-

- Güm güm de güm güm... li.lc kongresi dün son içtirtıamı 
Arada bir bora • tepenlerin aktetti. Kongreye od'1da kayıt

gölgesi, kapab pe~erelere ha-· li azanın ancak binde biri, yani 

Birlik azasından bir hanımın 
muharrlrimize beyanatı 

yal meyal aksediyoıı. Bazen da- 11 •kişi iştirak etmiştir. 
vulun sesini bile bastıran gü. N eticedıe şu kararlar ittihaz 
rültüler: edilmiştir: 

Ucuz ve sıhhi yeme!k mev- dare heyeti tetkiikıaıtııu tamik e 
zuu günün meselesi oldu. Her decek, mütahassıs zevatla te
yerde, her vesile ile ucuz ye- masta bulunduktan sonra bı
mek listelerinden bahsolumi- hususta bir karar verecektil'. 

- Emımo .. vırno ... belleleley Teşviki sanayi kanununda, • . Birlik i.daı:ıe heyeti azasından 
velleleley !.... büyük sanayie teınin edilen mua 

Pencere önlerinde toplanan- fiyetlerin küçük san'aıtlar erba
lar meraklı meraklı soruyorlar: bına -da «:şmili, fabrikalara ait 

- Kuzum ne var? ne oluyor? mevadı iptidaiye cedvellerinin 
Kapı_:!aki eli sopalı adam, vakıtinde gümrüklere tebliği, 

kalaba~ğı dağıtmağa çalıtıyor: bu müessesatt;ın oktrua resmi
- lramazan değul mu? Eğ- nin kıaldırılması, sinai müesse-

leniyiler ... De hedi, itinize.. sa-tın yazrhane, satış yerleri ve 
Fakat çoluk çocuk davul sa- depolarından da ıkazanç vergi-

sini duyar da ayrılabilir mi? si alınmamam suretile tadililt 
Kalabalık gittikçe artıyor. icrası için hükUmete müracaat Efzayiş Suat H. lı1m/a Rt/ik H. 

~yle ki, ~i szalı adam bile iz- ed~lmesi.~~~!?< ikç-~Im.ü~t;~ yor. Kadınlar birliği idare he-
as· acze er çekildi. ~ayı. 1';ı;~ ın~~. reısı a. yeti fakir çocuklara bayram he 

ırb;ı-z sonr~ boynunda kır- ~ım ., şım.h . teşvık!f. sırayı diyesi tıemini için yaptıkları 
mızı ır mendıl, ayağinda po- ~un~un 1 ~ıyaca a ı.o ma- dünkü içtimada, fakirlere 100 
tur, başında ~lah biçimi kas- dıgını soylemış ve 20 nısand~ elbise tevzii kararını verdikten 
ket, ağzı leş gıbi rakı kokan bi- Ankarada toplanacak san.ayı s~.1ra ucuz yemek listes' m 
ri, elinde bir zurna ile dıŞarı fır- ko~g;esine O?anm nazarı di.k- lesini de mevzubahseu:ıiş e: 
lamasın mı? D~rhal ortalık ka- k.atını ehemmıy~tle ce~etımış- Cemal Beyin noktayi nazarının 
rıştı. Hele herıf zurnasını da tı;. İhracat em_oasının ıstan~az: fakir aileler arasında tatbiki ka 
~efes ~oru•:mu çatlatırcasına dtza~y<muna aıt Hakkı _Nezı~ı bil olup olmadığını tetkik et-
uflemege başlayınca meydanda Beyın rapoııu hakındakı encu- miştir Bu hus t h .. b' 
k. · k 1 d b' k .. ak · us a enuz ır 
ımse .. ama ı. Kaçan ç!>Cuklar men r~p?ru ır ço mun . aşa- karar verilememiştir. Birlik i-

dan bın bana dehşetle sordu: ları ~ucı~ ~lmuş ve net;cede - .................................................. _ 
- Efendi amca kim bu a- taşvıp edılmış ve ambalaJ me- yapılmaktadır. 

dam? , selesi müzakeresine geçilmiş- Böyle koku sigortası yapma-
Dedim ki: tir. Encümen, raporun son krs- ğı mucip olan felaketlerle te-

biri bu hususta şahsi noktai ıta 
zannı şöyle hülasa etmektedir: 

- «Ucuz ve muğaddi yemek 
teınini, eğer kabil olursa, faki ı 
ailelerin en ziyade müşkililta 
maruz kaldıkları mesele 1ıalle
d1lmiş olacaktır. Ucuz ve sıhhi 
yemek temini mai~et hayatımız 
da büyük bir inkılap yapaca~ 
tir. Fakat nazariyatı olduğu gi 

- Kim olduğunu bilmem mmı teşkil eden "ambalajların zahur eden bu cihete encümen 
ama herif galiba bektaşi .. Bak- bo.zulmam~s~ i.çi~ l'._man ~e na- ~aha ziyade ehemmiyet vermiş 
sana topunuza birden yuf'boru kliyat vesaıtının ıslahı., luzumu tır. Muhafaza edemedikten son L(Jli/e Bekir H. 
su çalıyor... nun kabulünü teklif etmek- ra ambalajı iyi ve güzel yapmak bi kabul etmek, onların tatbik 

M. s. teydi. Bu da itirazlarla karşı- neye yaırar." Bunun üzerine or- kabiJiyetinıi araştımıamaık do-
_______ lanmıştır . 1:ada bir sui tefehıhuın olduğu ğru olmaz. Onun içindir ki bir-

De n İzde fı.-ı'tına Zühtü Bey encümen namına anlaşılmış ve rapor tamamen lik, bu fikrin propaganda5ını 
:L: m!ıkabı:le ederek ambalajdan kabul edilmek suretile mesele yapmazdan evel onu tetkik ve 

1 .. •ı-:> 'f'"'' 

Zaferi milli vapuru 
karaya otu,rdu 

Bir motlJr de adada 
parçalandı 

Limana gelen haberlere na
zaran Karadenizde frrtına başla 
mıştrr. Gemiler güçlükle yollaı

I ;ına devam etmekte ve limanla 
ra sığınmaktadır. Fırttıı,a yüzün 
den Akdenizoe Zaferi Mim is
minde bir vapur karaya otur
muştur. Vapur, oturdugu Lisa
ııülkahpe mevkiinden, dün geç 
vakıt tahlis edilmiştir. Gemlik 
limanında, bir yunan vapuruna 
yi:Jk veıı:mekte olan mavnalar
dan birinin karaya düştüğü söy 
lenmektedir. 

Büyükadada da bir motör 
karaya düşerek parçalanmış, 
fakat içindekiler kurtarılmış
tır. 

Gümrüklerde kalan 
eşya ~atılacak 

Gümrük kanununda yapılan 
tadilat dün İstanbul Rüsumat 
Başmüdüriyetine bildirilmiştir. 

Buna nazaran, sahibi çrkmı
yan ticaret eşyası anlfarlarda 
biır sene, antrepolarda üç sene 
yolcu e~yası ise ambarlarda üç 
ay kala-bilecek ve sonra satılı
ğa çıkırrılacaktrr. Bunların sa
tışında müzayededen evel sa
hipleri müracaat ettikleri tak
dirde yalnız gümrük resmını 
vermek suretile bunları alacak
lardır. 

Kanuna ilave edilen müvak. 
kat madde mücibince, 928 sene 
si nihayetine kadar, sahipsiz 
ltalmak dolayisile gümrüğe in
tikal eden eşya, müzayedede 
taliplerinin verdiği para güm
rük resminden az dıı olsa satı-
labilecektir. . 

Bu suretle şimdiye kadar satı 
lamıyan milyonlarca kıymetin
de eşya çürümek ve imha edil
mekten kurtulac:ıktır. 

Bunlar meyanında mühim 
miktarda manifatura eşyası 
mevcut olduğu gibi her nevi e
şya da vardır. 

Bu ucuz eşya satış-'Iarı çok 
hararetli olacağı tahmin edil
mektedir. 

ziyade li.man vesaiıtine ehem- kapanmıı:ıtır tecrübe edecek, mütahassis ze
miyet vermek raporun diğer- Vehbi Bey, Odanın 5,000 il- vatın mütalea ve reyini alacak· 
kısımlarını kabul etmemek de- zasına mÜkabil kongreye gelen tır. 
rnek olmadığını ileri sürmüş ve !erin azlığından bahisle gele- Ucuz yemek mevzuu hakkm
şunlan iililve etımişıtic cek seneki kongreye her ticaret da alilkadar resmi teşekkülle

- Ani:ıalaji iyi yaprlan eşya ve san'at şubelerinin mümessil- rin harekete geçmesi icap eder. 
liman ve nakli ya vesaitinin !eri davet edilmesini teklif et- Hal.km ıbeyhüde mevzularla u. 
fenalığı yüzünden bozuliıyor. ıniş ve kabul edilmiştir. ğraşmaması için ortaya atılar 
Hattft, bunun teısirile husule ge Bunu müteakip reis kongre- fikirlerin kıymetini tecrübe et-
len Iooku1ara ıkarşı bile sigorta nin bittiğini azaya söylemiştir. mek lazımdır.» " 

Bir kanaat ve hakikat farkı 

Birinci safha: 
Dün sabah matbaaya gelir

ken eski şehremini ve şimdiki 
İstanbul meb'usu Haydar Beyi 
bu resimde gördüğünüz gibi 
gördüık: 

- « Aşk olsun Haydar Beye, 
şehircilik aşkı işte bu ... 

Dedik, mütehassis olduk ve 
aldırdığımız resmin altına da 
şu satırları yazdık: 

lstanbuldan ayrılmasına rağ
men sabık vali ve şehremini 
Haydar 8, İstanbul Şehrema
neti işlerile yakından alakadar
dır. Haydar B. boş vakitlerini 

Haydar Bey burada ne 11aoı11or? 

ıehrin imar işlerini teftit ile ge
çirmektedir. Dün fotoğraf mu
habirimiz kendisini Ankara cad 
deıinin kaldırım taşlarını zift. 
lenirken bu ameliyeyi hayran 
hayran seyrederken görmüş ve 
bu manzarayı tespit etmiştir. 
ikinci safha: 

Gene matbaadan çıkıyorduk. 
Bir dosta rastladık. Kulağımı
za eğildi: 

- «Şu ziftlenmenin sonu ga
liba gelmiyecek ..• 

Dedi, ilave etti: 
- Yukarıya kadar kaç defa 

ziflenildi, olmadı, gene ziftle-

niliyor ... 
- Sabahleyin Haydar Be) 

de durmuş, amelenin baş~_nd< 
bu işleri tevkik ediyordu. Oylı 
hoş şey ki ... 

Dedik. Dostumuz telaşland 

ve çok mühim bir ha1Jer veri 
gThi hızlı söyledi: 

- Haydar Bey bu işin mü 
taahhididir de onun için!!?! 
Netice: 

- Şu iki safhaya ahit ol 
makta ne a~..;n h'r inkisar, n. 
hazin bir kanaat ve kakikat fa 
kı var değil mi? ... 



' . 
• Fi. k:i:r9J L-..i.za.h i.k.Aye. ği siyaset Avrupa devletlerini 

bilhassa Fransa ile İtalyayı zi
yade alakadar ediyor. Çünkü 
bunlardan İtalya Fransa ile 
müsavat istiyor. Umu temin 
için İspanyadan istifade etmek 
istiyecektir. Şayet yeni İspan
ya hükfııneti İtalya ile uyuşa
cak olursa Avrupada gene bir 
ittifak siyaseti başlıyacaktır. 

-----· 'ıkın l 

takıma ayrılıyor gi.bidir: Şiir, 
Roman, Tiyatro. Kulak m isafiri 1 Ope 

Zembereğini Bu üç sanat, edebi nevilerin 
üç esaslı kısmı ile karşılaşmak 

!\IURIS DÖKOllR. 

koparmıştır tadır:/irik, epik vedramatik ne- K4RTil~ 10 Şl B.\T 1930 Gazete okuyorlardı. Zabıta viler. · • 
sütunlarına pek meraklı olan De~lebilir ki taıı;i~i sebepler Bir Hanımefendi anlattı ediyorum ..• İşte bundan dolayı İspanya. 

daki siyasi tebeddül çok büyük 
ehemmiyeti haizdir.,, 

mümessil 
\I ıAREHANE - Ankara caddesi. 

· o. 100 Telgraf adresi: Milli:-et, lı. 
>ı 1 1bul 

arkadaş parmağını bir yere le nesır ve nazım ıçın kabul e- - Aşk benim için en büyük - Sansar vuracağız diye si-
koyarak: dilmiş tasnifler, prati~ bir g~z- ihtiyaçtı. Sevmeden, sevilme- nirleneyim mi? 

IVA\.1 PETROYl 

Telefon numaraları: 
!stanbul 3911, 3912, 3913 

- Olur şey değil.. Herifi gra- le ıkarşıl~ş.tırılırs~ bu u~ nevıde den yaşamaktansa, ölmeği ter- Bahçeye çıktık . Mehtap or-
mofon çalmış .. diye ! toplanabılır. Bu uç nevı de hu- cih ederdim . talığı solgun bir sarıya boya-

Tepebaşı Ti· 
yatrosunda 
bu akşam 

5'at 21,:ıo da 

L BO. ·ı, GI. 'A \. 
GASTO:>! 

11 ABONE ÜCRETLER! Öteki atıldı: günkü tekamülü neticesinde he Size ilk maceramı anlatayım. mıştı. Etrafta ne bir ses vardı, 
- Ne yapmışlar? men hemen ayn üç sanat şube- Bir senedenberi Kerim Beyle ne bir nefes... Uzakta bir iki ---. 

a. ' 
aylığı 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruı 800 lcuruı 
750 ,, 1400 ,, 

1400 ,, 2700 H 

- Ne yapacaklar? yakalayıp si halin! almrştı~. ~ug~n gör~- evli idim. Zengin bir adamdı; kurbağa vaklıyordu. 
mahkemeye sevketmişler... yoruz kı kuvvetlı bır şaır, derın fakat bana <kendini bir türlü sev Kocam yamında etrafı dinli- Avukat Zehra 

~·trit 

Dokt 
.. 

' " (-
Güldüm: ve deruni ilhamlarını pek güzel diremedi. Aşk, senetle· kuntrat- yor, bir şeyler aranıyordu . 
- Gramofon çalmak kaba - ~fi.:de ettiğ~ ~alde, roman veya la, imza ile olmuy-0r. Meşru bir Nihayet, ağaçların izbe bir 3 perde 

nakleden: l~s~~~cY~ı~. dr. 
C ı Gelen evrak geri verilmez 

l 1ıddeti geçen nushalar 10 kuruştur. 
Gl . Gazete ve matbaaya ait işler için 

ı müdiriyete müracaat edilir. 

hat mi? Biz hergün evde çalı- ıyatro vadısınde muvaffak ola- buse, çalman bir busenin yerini yerinde pusuya yattık. Kocam 
yoruz ! mıyor. Gene bunun giıbi Avrupa tutmaz . tüfeğinin tetiklerini çatırdattı. 
Hazır cevaplardan biri dedi nm en meşhur romancıları ken- Kocam iri yarı, enine boyuna Birdenbire ürperdim. Sordu: 

I. Galip Bey 
Cuma matine 
saat 14.30 da 

YURDU) tahibi. lı 

1 en hakikl teşhis 
Tel lst 1 

•• Gazetemiz ilanların mesuliyetini ki: di romanlarını tiyatroya çevir- levent gibi bir erkekti. Her sö- - Bu kadar kafi mi? Korku-
- Çalmadan çalmağa fark mek için bile bir alışkın tiya- zü sert söyler, münakaşaları bı- yorsan git! .. 

var... tro muharririnin yardımını an- çak gibi ortadan keserdi. - Neden? Gitmek için gel-
Demek bu zavallı iyi çalma- yorlar. Yeşilköyde, Çekmeceye ya- medim. 

J ı • kabul etmez. 

ı 1 BUGÜ.l\KÜ RAVA 
• .. •••••++•••o•••••••4 LILI DAM 

, , llün hararet en çok 6, en az 
n. · derer~ idi. Bugün havanın 

mış.. İşte edebi nevilerin tekamü km i2Jlıe bir yerde, büyük bir - Şuhalde kal! 
Kim bilir zenbereği mi kopar lü neticesinde şiir mefhumu da köşkte oturuyorduk. Yarım saat bekledik. Çit 

ve 

VARViK v 
' f :Oyraz ve yağmurlu olması muh• - .. dı, ne yaptı? darala darala lirik eserler ma- Köşkte kocamın emektar bir yoktu. 

Kulak misafiri nasma inhisar etmiş görünü- bahçivanı ile, beni fevkalade - Sansarın buradan geçtiği-
Önümüzdeki 12 şubat çarşa 

18
• :meldır. 

1':FELEK 
1 

TASARRUF 
• Geçende gazetelerden biri 

Edebiyat lıagatı 

EDEBİ NEViLERiN 
TEKAMÜLÜ 

nnederim "Darülmuallimat,, Cihan edebiyat tarihi, şiir 
canindan Mediha H. isminde mefhumunun delalet ettiği ma-

n r zatın tasarruf ve ucuz ye- nanın gittikçe daraldığını gös
.:k hakkındaki sözlerini neş- terir. Bu daralmak kaybetmek 

ı 1; ;ti. Bu hanım diyor ki: değil kazanmaktır. Adeta hada ti-· - Bizim yemeklerimiz iktı- dinden fazla şişman bir adamın 
ı ;1 fa muvafıktır, yalnız biz çok yağını eriterek kandan, ıkuv

rı ğ !'. ıllanırız, bunun bir çare- vetten kazanması gibi. .. 
~I ti bulmalı... Ayni hal ilim tarihinde fel
ı ~Bana kalırsa yağa ilişmemeli şefe tabirinin de başına gelmiş-

• , 'ıra yağcılık san'ati mutazar- tir. Bir zaman insanların bütün 

13 olur! ... Buna razı değilim t.. bilğilerini .koynunda toplıyan 
t 1 · felşefe, gittiıkçe muayyen mev-
ı . · lŞ KALMADI zular alarak teşekkül eden ilim 
1 \; l[)ün Osman Cemal ile birlik- !eri kendinden ayırınış, daha 

1. 1 gazeteleri karıştırıyorduk. dar, fakat daha belirli bir şekil 
,. :lavha ve vak'alarda o kadar almıştır. 
r~ laf seyler vardı ki, Osman Bir zamanlar «Edebiyat» 

, l'.l'mal içini çekerek: denince hemen hemen yazının 
. ı _ Birader! Artık bize ek- her türlüsü anlaşılırdı. Mesela 

· ı fununa ait eserler bir «Fenni 
t ı'k kalmadı. Havadisler o ka- E 

1 
1 r komik şeyler ki .... Ne der- debiyat», askerliğe ait yazılar 
1 

? bir «Askeri Edebiyat» doğu-
rurdu. 

, . l~ Haksız değil.. .. Dikkat edin, Yavaş ya va~ bu sahanın pek 
:ı tuhaf şeyler okuyoruz geniş olduğu, bütün yazıları 

1 r ODA KONGRESiNDE bir tek cins olarak görüp hep-
1 sine ayni kaideleri tatbik et-

ı 1
, ~llah ~imin varsa bağışlasın.! mek mümkün olamıyacağı an

ır 1
1 

· fım Tıcaret odasının tam~ !aşıldı. İşte o zaman «Edebi
, )00 kayrtlı azası vardır. La- yat» mefhumuna bir hudut koy 

~ ı • senelik oda kongresine an-J mak, edebiyata dahil olan ve 
( i c 3 7 kişi gelmiş ... Diğerleri- olmıyan yazıları ayırt edici bir 

ı) 0r ı meşguliyetleri olduğu için miyar, bir ölçü bulmak lazım 
•
1
j ememiş... Oda kongrelere geldi. Hemen her edebiyat ta-

1J 
1 ~ şleri sebebile - fazla tüccar rihinde rasgelinen «Edebiyat

ıı \lmiy~ceğini bildiğiçin ı_S??O tan dışart» davaları bu yeni gö
" 

3
1 yenne ancak 60-70 kışılık rüşün mahsulüdür. 

a ; ı hazırlamıştır. Hem herke- Bu yeni zihniyet artLk bu-
~ı gelmesine de hacet yok! Ne gün yerleşmiş, tanınmış bir 

. • p bitti~;ni duyanl~r duyma- şeydir. ~eı1kes bilir ki bir iş 

1 
'llara soyler olur b•ter. Vakı- mektubu bir duvar ilanı bir 

l : ricaret odamız gazetelerde ders kit;bı, bir resmi kağ;t, .... 
> 1 Jngre var buyuıı1n!,. diye v. s. «Edebiyat» mefhumuna 

' rıl harıl ilanla.r veriyor ama dahil değildir. Edebi e-
ona ~akmayın .. Dün de kon serlerin dairesi açık ve belli çiz 

' 1 •de Tıcaret odasının en çok gilerle aynlmiştir. 
şgul olduğu işlerden leblebi Şimdi ikinci bir safha başlı-

.. cı meselesile alakadar leb- yor: Edebi neviler arasında da 
ı 1 ı iciler ile, Karaköy köprüsü- yavaş yavaş, teka.'11ül neticesi 

1 ~ kaldırılacağından endişe- olarak, bir ayrıgayrılık kendini 
· · o'an köprü tahsildarları bul göstermeğe başlamıştır. O dere 

, 1 m,u~ ve. müz~kerat_r kemali cede ki «Edebiyat» mefhumu-
n ıle dınlemışlerdır. , na dahil başlıca eserler, herbiri 

FELEK: başka başka evsafa malik üç 
~ 

. j "Milliµet,,in edebi romanı: 6 
r //ti ..,. ~# -; 

~lı-wM~ll~ 

• 

; !erinin ne kiymetli olduğu-
3 pek iyi bilen kadın hemen 

e başladı. Çapkın bir insana 
~m arzular verecek bir beşa-

c ile ağzı sulanarak anlattı: 
, - Aman Cevdet Bey müjde 
\ isterim. O sorduğun Kadı-
12 Hı kızı buldum. Birile me-

,s oturuyormuş, ayrılmış, a
~ şeker mi şeker. Şu kadınlı
! nla alimallah ağzımın suyu 

1 
ı. Tam istediğin gibi piliç ... 

1 
, lafımı şaşırdım. Kızın tara-

( 
- ı buldum. Konuştum. Salı gü 

1
, için bile söz alclrm. 

" 
1 
i'.:evdet Bey dikkatle dinliyor 

bürhan Cahi l 

mek ister. 
- Peki Salı günü tam on i

kide amavut köyündeki - Bos 
for Palas da beni bulsun. 

Ve cebinden bir on liralık çı
karıp kadına uzattı. Azize Ha
nım dualar ederek hususi kapı
dan kayboldu. 
Yazıhanenin çok ciddi ve hum 

malı işleri arasında Azize Hanı 
mm ziyaretleri de ayni ehemmi 
yetle telakki edilirdi. Cevdet 
Bey kadını geçirip iş odasına 
dönünce odacı Hasan bir mek
tup uzattı: 

ci - Nusret Bey göndermiş E-
i- fendim, dedi, Cevap istiyor. 

·~ .
1

- Nereye geleceksin? , Meb'us Nusret Bey iki satır-
< ı a- Nereye istersen, kız na- lılc pusla ile derhal iki bin lira 
c · a bir kere ' anmış, bir gene- istiyordu. 

) evi 'Ilış, ayrıl nış. Bir ey Cevdet Bey muhasebecisini 
i yo'<. Görmek göster- , çağırdı. Verdigi adrese iki bin 

yor. Artık yeni ede-bi cereyanın çok seven bir hizmetçi vardı. ne emin misin? 
içinde eski epopeler, eski fable- Sonbahara yaklaşmıştık. Ko- - Bminim. 
ler, eıiki klasik tragedieler gö- cam ava meraklı idi. Her gün Beklemeğe başladık. Biraz 
rünmiyor. Bu neviler bugün ta- arkadaşlarile avlanıyordu. O sonra kocam kolumu tuttu: 
rihe karışmıştır. Yeni roman ve sıralarda, köşke •genç bir Bey «İleriye bak, dedi, işte.» Bak
tiyatrolarda şairane taı>virler, dadandı . Sıksık geliyordu. Ni- trm . Bir şeyler göremedim. 
yahut manzum parçalar, ancak hayet gelmez oldu. Fakat ko-1 Çiftem omummda idi. Kocam 
bir süs vasitasr olarak kullanı- camın bana karşr muamelesi da çiftesini omuzladı, nişan al-
lıyor. değişti • I dı. Bu aralık mehtap altında 

Bu yeni cereyanın sebebi a- Kaşları çatrk ıgeziyor, konuş- bir insan gölgesi gördüm ..... O 
çrktır: Şiir gittikçe daha şahsi muyor, beni hiç öpmüyordu. ! anda kocamın siliihr patladı, 
daha içli, daha deırin bir gidiş Geceleri köşkün etrafında dolaş gözlerimin önünde bir alev par
aldığı halde cemiyet hayatına tığını duyuyordum. Bir gün j ladı, gölge yere yuvarlandı . 
pek yakınılan temas eden ro- söyledim: Bahçıvan olacak! I Haykııımağa başladım. Ko
man ve tiyatrolar gittikçe daha dedi . 

1 
cam boğazımı sıktı . Kucağına 

afaki, daha hakiki, daha sarrh Bir gece yemek yiyorduk. ı aldı . Cesede doğru koşmağa 
olmak ihtiyacında kalmıştır. Kerim mıitadın hilafında neşe- başladı, sonra beni cesedin üs-

İşte ıböylelikle gi<t gide ara- li idi. Dedi ki: tüne fırlattı ... 
!arı açılan edebi neviler, bugün - Bu gece benimle beraber Orada hizmetçimi gördüm . 
güzel san'atler içine üç ayri pusuya yatar mısın? Bahçeye Kocamın üstüne atılmış, yüzü
hemşire gibi girmek mevkiine musallat olan bir sansar bekli- nü gözünü pençeliyordu. Sonra 
gelmiştir: Şiir, edebiyatın en yeceğim, tavukları yiyor. cesedin üstüne kapandı, alnın
şahsi ve deruni cephesi olarak, Ş~ırdım, tereddüt ettim, ni- dan, gözlerinden, ağzından öp-
roman nevi, gene edebiyatın ce- hayet cevap verdim: meğe başladı. 
miyetle en sıkı temasta olan - Hayhay!.. Kocam hayretle bu manzara-
cephesi olarak, tiyatro da sah- Silah kullanmasını biliyor- ya bakıyordu . Nihayet bana 
ne sanatiyle alfukadar kısmı ol- dum. Kocam iyi ders vermişti. döndü: 
mak üzre ayrı ayn varlıklara Beni pusuya alması gayri tabii - Affedersin, dedi, senden 
. malik şubeler halinde görünür değildi . şüphe ettim ve bu kızın aşıkını 
se vaziyet biraz daha sarahat Fakat bundan sonra sinirlen- öldürdüm. Bahçıvan beni al-
kespetmiş olur. di, odanın içinde dolaşıp dur- dattı ... 

Bu türlü görüşe karşı yeni du . Ben, canlı bir insanın, cansız 
cereyanlar arasında diğer bir Saat onda, birdenbire: bir insanı öpüşünü seyrediyor-
cereyan da teressüm etmekte- - Hazır mısın? dedi . dum . 
dir: Bu cereyanın gayesi, aksi- Kalktım. Silahımı elile dol- O anda, kocama ihanet ede-
ne olarak, ı:-cman ve tiyatroda durdu. ceğimi hissettim. 
da şiirdeki son irtisamı tatıbik -Tek kurşun koydum, dedi, 
etmek, roman ve tiyatronun bu herhalde kaçırmazsın? ? 

Nakleden 
Selami izzet 

• 

MELEK SİNEM 
göstereceği 

~ltGIN 01 
l\luh teşem filmini temsil 

dehakAr yıldızdır 

>=O<X=O<><:><>«><"><>::O X>:::x>e=c=:xxı 

GECEL AŞK 
( La Nuit est a nous ) 

filmi bir hafta daha lrae olunacakur. 

Bu akşam YENi SESLi VE SÖZLÜ DÜNYA H:\V 

>=:><» :x><:><>«:<><>:: o X>=::><>O<><>C:<J 

m:KLENILMİF:N BiR SÜRPRiZi 
istihbaratımıza nazarın 

NUHUN GEM 1 
muozzam filmin SESL~ SÖZLÜ ve ŞARKILI bir 

şehrimize getirilmi~ ve yakında 

E L H A M R A SİNEMAS 
irae olunacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
·······~·········· ............ . 

if YiT'iN iiZL f 8'" .. lE HE N"N. 
•• tt Filmi vaz'ı sahneJeki güzelliğile ve büyün Sahara'nın şay 

:: manzaralarının azametile bUıün seyircilerin pek ziyade hoşun 
tt hakil;i bir ~aheserdir. 

!Jönüınüzdcki Perşembe akşamıMAJI K SİNEMA 
günkü gidişindeki hariciliği, - Zannetmem · 1 ~ı ~ ı·ı ı b ~ 
gayrişahsiliği izale ederek on- Biraz sustu; ilave etti: fı ru 1 er trU hHI 111111111111111111111111111111111111. ~1111111111111111111111111 
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Bu ikinci gör-üş gittikçe basit- ka pek muhtelif şahsiyetlerin 39 uncu hafta 2 inciliğini Ga -

SiGORTA ŞiRKET 
!eşen ve iptizale yol açan ro- vücuda getirdikleri romanlar- latasaray lisesinden 262 Berin -· 
man ve tiyatroyu yeni bir canla da bile cemiyet endişesi şiir B. kazanmıştır. Yazısı q ıdur :: 
tekrar şiir mefhumunun içine zevkına takaddüm etmektedir. "Bu haftanın en mühim ha- :: 
almak gayesini takip ediyor. Hatta Bürhan Cahit Bey arka- beri hiç şüphesiz İspanyada vu- :: Türkiye İş Bankası tarafından teşkil edllm 

Günün edebi anlayışlarındaki daşrmız gerende lUtfen ismime ku bulan siyasi tebeddüldür. ;:;: 
~ k -- Yangın - Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobil - mu• 

karşılıklı anlaşamamazlrkların ithaf eylediği Komşumun roma Altı sene evvel, iktısaden pe :: 
İ -· maliye Sigortalarını kabul eder. 

menşei işte bu iki ayri görüştür. nr mukaddhıesinde sadece mü- feci bir halde bulunan spanya- :: 

1 

1 · • d p · -· Adres: 4 linci! Vakıf han lstanbul Bu umumi mülahazanın ken- şahedeye istinat ettiğini açıkça da, diktatör ük ·1a!l e en nmo :: 
di edebiyatımıza tatbiki, mev- söylemektedir. dö Rivera bu lı•'·~ isifa etti. Telefon: lstanbul - 53! Telgraf: lmtl 

· h K d" · b ··dd f d ••••••••••••••••••••••••••••••••••••liııılrr.. ~•111111111 1 111111111111111 cut roman ve tiyatrolarımızın· Bu vaziyet enüz bizde ro- en ısı u mu et zar m a 111111111111111111111111111111111111,.. "11111111111111111111111111111 

tahlili ve şiirle mukayesesi ile man ve tiyatronun yeni olma- memleketini idare etti. Faı:..ıt Ynrınkı salı akıamı saat 21,30 da 
mümkündür. sından mı, yoksa galebenin ro- bu cebri idare halk arafından F R A N S 1 Z TİYATROSU 

Milli tiyatro eserlerimiz pek man, tiyatro ve şiir nevilerinin . hoşnutsuzlukla karşılaıumya 
az olduğu için onlardan ziyade aynlması cereyanında görün- başladı. Ve bu vaziyet idarenin 
romanlardaki gidiş dikkati cel mesinden mi ileri gelmiştir? değişmesini intaç etti. Bu suret 
bedobilir. Romanlarımız arasın Bu meseleyi ayri bir makalede le tecrübe siyasetinin biri bit-

Skala dö t\lılAno tiyatrosunun en me~hur muganniye;i 

MADA.M ADA SAR 
da ekseriyet birinci cereyana ve m1saUerle izah edeceğiz. miş ve diğeri başlamış oluyor. 
mütemayil görünüyor. Filhaki 1. Necmi Yeni hükumetin takip edece-

tarafından veda konseri verilecektir. Piyanoda Madam ERIKA 
tarafından refakat edılecektir 

lira gönderilmesini emretti . 
Sonra cebinden maroken kap 

lı defterini çrkardr. Bir şeyler 
kaydettiği ve puslayı da defte
rin yanındaki kağıt gozune 
yerleştirdi. Daktilosuna işaret 
etti: 

- İmza edilecek mektupları 
getiriniz. 

Yazıhanenin her günkü ışı 
hemen hemen bu şekilde devam 
ediyordu. Fakat bu karışık iş
lerin asıl ana hatları ya bir zi
yafet masasında, ya laubali bir 
içki sofrasında, ya bir baloda, 
ya bir başka eğlencede hatta da 
ha hususi bir kadın aleminde 
hallediliyordu. 

Cevat B. Cumartesi günü üç 
dört mühim işin ağırlığile yor
gun, akşamı bulunca biraz can
lanmak, rahatlanmak için he
men banyoya girdi. Dinlendi. 
Sonra itinalıca giyindi. Ve se
kizi çeyrek geçe Galip Beyin 
Maçkadaki apartmanına gitti. 

Halenin davetlileri cok değil
di. Çimisgezek meb'usu Hüda
i B. hanımı, Konserve kralı de
nilen Şakir B. ve Alman mada-

mı; iğne, iplik inhisarı müdürü 
Kadri bey ve hanımı Pür'eda ha 
nımefendi. 

Apartmanın iç içe geçen iki 
büyük salonunda bütün avizeler 
etajerler, konsollar üzerindeki 
abajurlu lambalar yanmıştı. Bu 
çok siislü daireye bihakkin ya
kışan Hale zarif bir tuvalet ve 
nefis tebessümlerle misafirleri
rii karşılıyordu. 

Cevdet B. onlarla tanışalı he 
nüz bir ay olmuştu. Meb'us Hü 
dai Beyin bir davetinde Haleye 
takdim edilen Cevdet B. genç 
kadının üzerinde iyi bir tesir 
bıraktığı için bu muarefe hemen 
samimileşiverdi. Galip B. de o
nun mevkii nufuzurb nazarı dik 
kate alarak bu dostluğu müna
sip gördü. İlk defa bir çay zi
yafetine onu çağırdılar, bu ye
mek daveti dostluğu takviye 
eden ikinci bir vak'a oldu. 

Bu evde öyle ciddi ve samimi 
bir aile havası yoktu. Bu çeşit 
münasebetlerde öyle yerleşmiş, 
bir hususiyet aramak beyhude
dir. Fakat Hale görgüsii ve ki
barlığı ile bu gayri meşru mü-

nasebetinin üzerindeki emniyet liyor! 
sizliği silmeğe muvaffak olu- Dedikleri zaman Hüdai Bey 
yordu. gülerek fısıldadı: 

Misafirlerini kabul etmesini 1 - Kolay a canıb, dedi. Ben 
pek iyi bilen genç kadın herkes işi hallederim. 
le ayrı meşgul oluyor, kadın, er-! İkisi de memnun masaya o
kek hepsinin haline ve zevkine turdular. 
göre söylenecek söz buluyordu. f Hele hizmetçinin gümüş bir 
İtinalı bir sofra da hazırlamış- 1 tepside getirdiği Benediktinle
tı. ri misafirlerine elile ikram ede-

Hale misafirlerini sıkmamak rek Cevdet Beye ayrıca iltifat 
için yemekte bile herkese yeti-ı etti : 
şiyor, hepsile konuşuyordu. - Bon şans Cevdet Bey, hay 
Cevdet bey, bu mükemmel ka- di bir kupa as çekin bakalım. 
dmm karşısında Galip beyin la-l Hüdai Bey, Kadri Bey itiraz 
kayt ve alakasız görünüşüne kı ettiler : 
zıyordlı. Ama adamcağızın hak 1 - Bize yok mu Hanımefen
kı var, diyordu. O bu nefis mah di. Bir şey söyleyin de uğur gel 
lGka o kadar hakim ki karşısın- sin bari. 
da tok gönül tok gözle yaşıyor. j Genç kadın hoş, canlı bir 

Yemekten sonra erkekler po- kahkaha ile cevap verdi: 
ker için toplanırken Cevdet bey - Kaybetmek te bir keyftir 
meb'usu Hüdai beyi bir kenara efendim. Çok kazanmak, müte
çekerek bu gün zahireci Malik madiyen kazanmak tatsız ol
beyle görüştüğü meseleyi anlat maz mı? Oyuna başladılar. 
tr. Fiimvarın bir köşesinde bir Hale büyük salonda öteki 
iki dakika başbaşa kaldılar. misafirlerine piyano çaldı, al
Kendilerini masa basında bek- bümler gösterdi bon bon ikram 
!iyen arkadasları: etti ve nihayet kadınlar da 

- Haydi bakalım, kaat çeki-/ (Briç) partisine <ıturdular. 

Bir aralık oyunu o 
rakarak erkeklerin y 
len Hale Cevdet bey· 
fişlerin bir yığın teş 
kadar yükseldiğini gö 
şmı salladı, yavaşça 

- Bu kadar fazla, 
tık aksini temenni ed 

Cevdet bey gülüyo 
ilave etti: 

- I'Jumarda bu ka 
manıza razı değilim! 

Genç kadın bir cok 
eden seri ve keski~ bi 
baktı. Sonra bir gölge 
!aştı. 

-Gıcıklayıcı bir am 
sile yanma gelip baş 
yalnız kendine ait bir 
sıldryan genç kadın ne! 
mek istiyordu. Bu geli 
leniş ve bu gidiş Cev 
kalbini ve asabını alt · 
Bu perişanlık içinde 
yin bir (Fulas) mı dö 
dü. Elli lira birden ve 

Ve artık tamamile 
olmustu. Her kağıda 
İki ka-, • -· ·~: ~ı,.ı,. 

f' k~Cı;- ···-·ıien 
lıV'.ir 1J: .~gıştirec~ ... 
. ,. ' er rolans .. .. 
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Sat cekemiyenlere, , ' 
gol yapamzyanlara ithaf: Sat ... , ve ... Gol/o 

Seyrettiğimiz bütün fut~! '?"~
larında umumiyetle muhacımlerımı
•in göze çarpan büyük bir... kusur 
deıniyelim ... Büyük bir noksanı var
dır: Fırsatlardan istifade etm.emek 
Fırsatlardan istifade edememenın se
bepleri oldukça muhtelifd~r. B~ se
beplerden hatırımıza gelebilenlerı ge-

şüphesiz heyecana kapılmaktır. Mu- sağ veya sol ayaklarile oynadıklarına edinmelidirler. Bu hususta burada lar. Gayri müsait vaziyetlerde, mcse- dıklarını görünce sinirleniyordu. Vak duvar karşısında oyn1dıklarına cm~n 
hacimlerimizin hiç korkmadan iddia göre maalesef diğer ayaklarını çalış- ufak bir mis~l de zikredebiliriz: Fe- ltt kale zaviyeleri kaleci tarafrndan tile Oberlenin oyununu scyr<:tmişler olmalıdırlar. 
edilebilir ki yüzde yetmişi, hele bir tırmağı VP ku1:anmağı tecrübe etmi- nerbahçe'nin merkez muhacimi Zeki iyice daraltılmış ve şot çekecek oyun varsa, on S"kiz çizgisine girer gjrmez Bazıları da, gerek muav:nterdcn V•! 

az mühim maçlarda.şayanı hayret bir yorlar. Eğer bu tecrübeyi yapmış şotlarını d•ima sol ayağı ile çekerdi, cu da h•sım müdafilerin mües•İr bir ve ilk .fırsatta şot ç<.k~n, gol .Y~pan gerek muhaci"? arkadaşlarından pas 
heyecana kapılmaktadırlar. Bu heye- olsalar, bidayette belki bir az sıkıntı hatta bunu bil,,.nlt:"r top Zeki'nin sağ markesine maruz kalmış olurs3, çe- bu eski oyuncunun sınırlennlesını ma alırken. en musaıt vaziyetlerde bile 
can şüphesiz ki daha fazla yeni yani 1 çekecekler, fakat pek az sonra elde ayağında bulunduğu müddetçe sayı kilecek şot ne kaıfar kuvvetli olursa zur görmelidirler. Milli takır.aınım 1 hasım kalesine arkalarını dönük bu. 
henüz "pişmemiş .. oyuncularda edecekleri netayiçten kendileri de) yapabileceğinden endişe lıile etmez- olsun gol olması ihtimali yüzde bir ve daha sonra Ga.latasaray~lı fotbol- ı Iund~rma.ğa alışmışlardır. o kada: 
d~~ fazladır. Bu h~yecan!n. müvelli-

1 
memnun olaraklarUır. Kn an gol frr- , lerd.i. ~alb~ki memnuniyetle kaydet bile değiJ<lir. Geçenlerde Lir gün, cuları antrene etmış olan Mıster Han kı. "P\t .. lerı hasım kalpgi,., ... m 1it , 

dı hır taraftan bu pışmemışlık olmak melı kı Zekı son zamanlarda icap et-. ter de "Bir muhacim, kaleye sekiz, ---------------· 
la beraber, diğer taraftan bir çok o- tikçe sağ ayağını da kullanmağa baş- on metrodan ~ot çeker de bunu kale-
yuncularımızda da -bilhassa lik maç- !adı. Filhakika sağ ayağile solu gilıi ci tutarsa, kalecinin maharetinden 
larında tesadüf edilen- "Amanl ya çok kuvvetli şot çekmeğe muvaffak ziyade muhacimin acemili~inc inan-
kulübüme bir gol kazandıramaz- olamıyor, fakat tam zamanında ve malı!'' derdi. Ne doğru RÖ7. ! ..• 
sam 1..., korkusudur. Bu heyecandan yerinde çekilen şotların gol olmaoı Bazı muhacimlerimizin de garip 
az çok uzaklaşmış ve kendisine emin için mutlaka çok kuvvetli olmasına bir hali var: Hücum vaziyrtine göre 
futbolcularımız yok değildir, fakat ihtiyaç yoktur. Nitekim Zeki bu sa-j yer almasını ehemmiyetsiz sayıyor-
bunlar diğerlerine nazaran sayılaca.k yede son z~m~~larda yapabileceğin-, lar, batta hazan kendi kendi!erini ha-
kadar azdır. Futbolcularımızın hır den fazla bir ıki gol çıkarmanın kola-ı· sım muavin ve müdafilerine marke 
çoğu da topa yalnız bir ayakla sıkı yını bulmuş oldu. ettiriyorlar. Bunun neticesi olarak 
vurmağı itiyat etmi~l~rdir .. ~alb~ ~ * Muhacimler için Ş<>t çekme zama· tabiatile arkadaşlarından pas alamı-

liti güzel sıralıyalım: Heyecana ka
Pılınak, her iki ayağını ku~anmamak 
Şut çekilecek zamanları ıdrak ede
ınemek, yer tutmasını mühim ad~et
nıeınek, ekseriyetle yüz kaleye mute
Veccih bir vaz'iyette bulunmamak ve 
saire ... 

Avrupa futbolcuları ıçınde ıki ayagı- . . . _ 1 n•nı idrak edebilmek en büyük mezi.1 , . . . mıyorlar ve ihtimal müsalıakadan '--------------"'"-' 
il! da ayru emniyet ve kuvvetle kul- satlarından ekserısının, topu <a>; a- yettir. Gene bir çok f tbolculamnız Galatasaray ın "skı merkez nıuhacımı sonra da pas alamadıklarından şika- bulunduğu zaı_nanlarda bile, bu alış
lanmıyan oyuncular akalliyettı:_dirler. yak.tan sola veya. sol ayakt~ıı sağa var ki kendilerine va:yet milııait i- terinden Büyük Oberlc, o sırada bir yet ederek kendilerini mazur göster- kanlık dolayısile tekrar dönmekte 
Her hangi bir futbolcu, .sag. veya geçırmek gayretıle kaybed.ı~ı;n za -: ken ve şot çekmek çok doğru olacak maç yapan takımlarımızdan lıirine dü meğe kalkıyorlar. Bir muhacim d:ıi- topu gerilere götü!·mekte ve tekra; 
sol ayağma daha fazla ~akimdır .. ve man es.'.'ası~da h~~er edildıgı, stad-, hn pas veriyorlar yahut ta gayri şen mühim ve mebzul fırsat!ara rag- ma demarke vaziyetler aramak ve bu vaziyet alabilmek için lüıurr.suz ça· 
0 ayagı-·le daha kuvvetli vurabilır; yom mudavımlerının nazarından el- .. . . ' . 1 . . kal h" ka . . 

. b d d.. - kul b tt ki k ktadır Bu ciheti musaıt vazıyette bulunurken ve me- men muhacım erının, eye ır ç · vazıyetlerı yaratma!, mecburiyetin- hmlar yapmak m'cbııriyetinde kala-
fakat bu ıca ın a ıger ayagın - e e açmama · • f d b"l ı . . . 
1 1 ' ' decek bir keyfiyet bütün muhacimlerimiz nazarı dikka-1 sela demarke bulunan arkadaılarına metro mesa e en ı e, şot zamanım dedir. Aksı takdırde, fena bir mü- rak vakit kaybetmektedirler. 
anı masını mene . . j • • d"kl · d ı d ·· ·· · · 
sayılmamalıdır. Bizde, futbolcular te alarak iki ayakla oynamağı ıtıyat pas vermek ıcap ederken tot çekiyor tayın edeme ı erın en go yapama- afaa onunde bile, daıma aşılmaz bir 

Bu sebeplerin içinde en mühimi hiç 

lngiltere Futbolunun hususiyeti 
Bu hususiyetleri yakından takip 

edebileceksiniz 

La C.Oppa 
d'lnghiltcn:~ 

Bu seneki maçlarda Arsenal 

Dünyada en fazla futbol oy
nanan memleket, bu oyunun 
(ıicidi olan tngilizlerin vatanı 
rıgiltere adalarıdır. Binlerce 

ve binlerce amatör ve profesyo
rı:ı futbolcu~ara malik olan bu 
e!Yarın fo~'.Jol iileminde de, n:-

ı kendisine muahasır hususı
:Yetleri o'ma~ı pe'.~ tabiidir. Sa
rsız statları dolduran yüz bin
erce seyirciyi, meraktan heye

Uana? heyecandan zevke sürük-
:Yebılınek için, İngiltere fut

lıoıunun ne kudretli bir spor ha 
1ine gelmiş olması lazımdır. 

Bunu anlıyabilmek için ya o 
l!enıi görmek yahut ta görmüş 
• • 
'• Yakından ta.kin etımi!I olan 

aldığımız gün, elinde "İngilte-
A re futbol,,ünden bahseden "Po-
W litika,, refikimizin bir nushası 

vardı. Hamdi Bey o yazının altı 
çizilmiş bazı satırlarınr göste
rerek: "Gazetelerimize Avrupa 
spor r".•.•ailisleri, bilhassa lııgil
tereye ai.t olanlar yanlış geçi
yor. Bakınız, mesela bu yazıda 
mühim yanlış var. Spor leh ve 
aleyhdarlanm sütun sütun ya
zılarile tenvire kalkan ve daha 
İstanbulda klüplere para tevzi 
etmenin Futbol Hey'etinin va
zifesi olmayıp Mıntaka Heyeti 
ne ait bulunduğunu bilmiyen 
bir spor muharriri için bu gibi 
yanlışbklar doğru mudur? Bu 
sözlerim., çok rica ederim spor 
muharriri arlcadaşlardan çok 
müteyakkiz davranmalannı ri
ca makamıruı da kaim olsun,,. 

Hamdi Emin bundan sonra 
şu izahati verdi: 
"Yazıda Aston Villa geçen 

senenin şampiyonu olarak gös
terilmektedir. Aston Villa ge
çen senenin İngiltere şampiyo
nu değildir. Geçen senenin ku
·pa şampiyonu Bolron Vondrer
stir. Aston Villanın son kupa 
şampiyonluğu 1920 dir. Bu klüp 
o tarihten beri şampiyon olma
mıştır. Aston Villa li.lc maçla-

. , b. k ıarışı rmda da geçen senenin şampi-
katecısının en,es ır ur d - ·ıd· B" · · ıf ki .. 
meraklı birisini dinlemek icap Y

1 
~u .. e.~ 1 

•• 
1
• •.• ıdr~ncşı 5f~nld V UP-

. 1 h enn uçuncusu ı ı. e ı enz-
eder İngıltere·futbo unun u- 1. ... .f. 
. . · · · ki edebilmenin deye ge ınce, uu sene tasnı ın 

sısıyetler~nı. t~ I? başında bulunan lbu kfüp geçen 
1 ar.ılerı"mız ıçın hır zevk olaca- . l"k . 
< · - · ·zd t senenın ı şampıyonudur 
·mı tahmin ettıgımı en, n- y · 
g. · k sene bulun- azıda Evertun geçen sene 
gılterede hı~ aJ la "sile ora lik maçlarının ikincisi olarak 
muş ve mera 1 0 /~· etmiş gösterilmektedir. Halbuki E
futbolunu yakında~b \ ıpHeyeti 1 vertun geçen senenin ikincisi 
ola.n. İstanbu.1EmF1;1 :e arka- değil, tam on sekizincisidir. ku
Reısı Hamdı ın Y pa maçlannda daha ilk temas
daşınıızı, bize zam~ .:am:;- ta müsabaka harici kalmıştır. 
bunlardan .bahs~tmeg~ 1 na ~ Y azida tik maçlarının ilk dev 
tik. Hamdı Emın Beyı~ sır~ resine nazaran yapılan tasnif 
düştükçe bize anıatacagı İ?gil- te yanlıştır. Bir kere birinci sı. 
tere futbolunun ince hususıyet- mf klüpler yinni değil yirmi 

1 · · bir plak sadakatile kari- ikidir. Hadersfilt ve Midls Boro 

ıe~nı · nakledeceg· iz. takımlıan bu tasniften hariç bı-
erımıze . 

Hamdi Emin Beyden bu vadi rakılmıştır.,, 

. 
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Geçen seneki maçlarda Arsenal kalesi fJn/Jnde heyecanlı ve teh/lktll bir vaz'lyet __ .,._ ______ ,__...,....,.,..._,,,,.._. _________________________ -= 

Deve benziyen bir boksör 
Geçen Cuma küçük Kemal 1 

ile Romanya şampiyonu. Kar- 1 
pen arasında iyi bir poks maçı 1 

seyredecektir. Bu qıaç, Karpe
nin memleketinde pasaport iş. 
lerinj vaktinde bitirememesi 
yüzünden önümüzde'ki Cumaya ı 
kaldı. Bir hafta daha çalışmak 
fırsatını bulan Kemale muvaf
fakiyet diler ve maça intizar e
derken Avrupa gazetelerinde 
gördüğümüz boksa ait bir res
mi nakilden meni nefis edeme
dik. 

1 

S. G. 

Bir dokun ••• 
Bin Ah ll'l11le ••• 

--..--~ 
. Son yapılan ve mu.vaffaki1etle intaç e

dil~ S?kak. ~yrak kotuıundan sonra, at. 
lchzm ışlcrıuuze büyük bir emek earfed 
~tlct~ .Hey'eti Reisi Adil Beyin atı": 
tı.m ışlen hakkmda fikrini sorduk: 

-:- .~_tlctlz_m i1le_rimiz maalesef tam arzu 
c!1ildicı_ şc~lde gıtmiyor. Bu i.yi citmeyi. 

1 şıı;ı lmillert muhteliftir. Evveli klüpleri~ 
mız çok şayani cseftir ki atletizme lhan 
gelen ehemmiyeti vermiyorlar ve pek u 
alilca gösteriyorlar. Size bir misal: Ba 
son bayrak koıuaunu mahaaa iki kitililı: 
takımlar üzerine t.ertip ettim ki 
adedi yirmi "- varan ldiiplerimiaden 
biç deiilse yar11& ilriter kiti vermekle 
bu ko111""Z İJtirak edebilsinler. Halbuki 
bu koıuya yalnız beı klübilmüzlin iıtirak 
ettiğini düşünmek bile acıdır. Esasen k· 
lüplcrdcn büyük bir fedalr:irldr i9temiyo
ruz. Elimizde bir antrenör var. Bu zat 
h~r z~n emrimize amade ve mesleii
run cıdden ••ılrnhr. Böyle oldutn halde ' 
bundan istifade edemiyonız desem yeri- 1 
dir. Simdi krş mevsimi dolayuile antrenör 
proiram yap ~IŞtD'. Bu proğram mbcibin
c~. isti!'en atletler Pazartesi, Perşembe • 
gunlerı Galatasaray antrenörün naza ret ve / 
idaresi altmda beden hareketleri yapabile-

1 cckler, Cuma sabahları da açık havada gi
"~ antrenörle beraber krrkO$Usu idmanla
rına ç..;..,,~,ldard• Bundan bütün kllipler 
ve hattt atletler haberdardır. Böyl~ e>laır
fıı halde aalona kimse ır•bniYor, Siflide 
açık bava ldmanmda da yalruz bet altı lıl· 
ti bulunuyor . Fabt srraıı seldi mi herk• 
münekkit, herlr:ca fiklyetçi ••• 

Antrenör olmasa, antrenör cetirtelim. 
diye ortah:k velveleye verilir: «Antrenör 
cclsin de bizde çalışmak cörllnüz• derler. 
Her fırsatta: cHarekot lbnn, harelretl
Biz böyle mi teraldrl edecetiz, diyenler 
az deiildir. Fakat ct,te antrenör, lrmut .. 
danmız bakalnn, o hareketi hep beraber 
meydana ıetirelim• dediniz mi ortada 
kimseyi bulamazııpıız , • 

Muhtel it 
oyuncuları 

Cumıı eünil yapılan muhtelit maçlarm
c!an bahsetmiftilı: Bugün, Cama clinll. 
muhtelitte oynayan fatbolcalarla -1 
olacağu:: 

Riza - Fenerin kalecisi cittikte daha 
lyilotmektedir. Cuma günü pek yalandan 
bir tehlikeye maruz kalmaraalda beraber 
tutuılarmda oldukça emniyet var. Yalna: 
avta giden topu çevirerek hemen kale ~ 
nüne bırakması acemilik 1ayılabi1lr • 

Burhan - Galatasaraylı müdafi, aeçen 
Uftalara niabeten daha iyidir. Formunu 
tamamen bulmamq olmakla beraber bir 
az da çabaldaft11ıştır • 

Hayri Ragıp - Ba Vefalı oyuncu tam 
bir mttdafi addedilemez. İyi ve uun ve
ri,lerl olmaanıa rajmen mildafi tekaiii 
biru nok:aandu. Merkez muavin mevkiin. 
de daha muvaffak olur zannmdayız. 

Subhi - Sallll yerinde. Fakat fazla içe
riye kaçıyor. Hatta baz:aıı aol açdr: m0'9· 
kiine gidecek kadar aalliinli aal istimal e
diyor. 

Nihat - Suurlu bir oyun ııöetenli. Bwll 
dan anla,ılıyor ki - belki de rabat111lıfı 
dolayiaile - Galataoaray - Beşikta, maçın· 
da durgun ve bozuk oynayan Nihat, for
münü bulmalı ilzerodlr . 

Refik - Sol muavin oynayan bu Vefab 
oyunca maçm buı anlarmda çok iyi, N• 
zan da abine fena idi Bu ıösteciyor ki 
muntazam çahşrrsa müessir bir mtla'9ia 
vaıiOerini elde etmİ4 olacalrtir •• 

Muhadmler - Takımdıı ool iç eksik ol· 
duöundan diter malaacimler tablatih kiY
metlerinden kaybetriler. Ba• ralmee 1111< 
ret. Mehmet, All ve Hayatinin iyi o,... 
dıklarmı ve aalqtıklarmr kaydetinek ti. 
zırndır. Bu miinaoebotle bir umanlar for• 
münü tamamen b,.betmis olan Meb
eavani memnaniyet bir saWı sördü~ 
zü illve edelim . 

Mahsup edilir mi'? 
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~l ı•AREHANE - Ankara caddesi. 
1 

·~. 100 Telgraf adresi: Milliyet, ı .. 
>t 11bul 

1 

' 

Telefon numaraları: 
lstanbul 3911, 3912, 3913 

/J ABONE ÜCRETLERi 

.. 
( . ,, 

Türkiye için Hariç için 
400 kuru§ 800 kuru~ 
750 .. 1400 .. 

1400 " 2700 " 

d' . c' Gelen evrak geri venlınez 
· 1ıddeti geçen nushalar 1 O kuruştur. 

GI. Gazete ve matbaaya ait işler için 
müdiriyetc müracaat edilir. 

•. Gazetemiz i13nlarm mesuJiyetini 
1 J ı • kabul etmez. 

Kulak misafiri 1 takıma ayrılıyor gübidir: Şiir, 
Roman, Tiyatro. 

Zembereğini Bu üç sanat, edebi nevilerin 
üç esaslı kısmı ile karşılaşmak 

koparmıştır tadır:lirik, epik vedramatik ne-

Gazete okuyorlardı. Zabıta viler. · • 
sütunlarına pek meraklı olan Denilebilir ki taırihi sebepler Bir Hanımefendi anlattı ediyorum ..• 
arkadaş, parmağını bir yere le nesir ve nazım için kabul e- - Aşk benim için en büyük - Sansar vuracağız diye si-
koyarak: dilmiş tasnifler, pratik bir göz- ihtiyaçtı . Sevmeden, sevilme- nirleneyim mi? 

- Olur şey değil.. Herifi gra- le karşılaştırılırsa bu üç nevide den yaşamaktansa, ölmeği ter- Bahçeye çıktık. Mehtap or-
mofon çalmış .. diye ! toplanabilir. Bu üç nevi de bu- cih ederdim . talığı solgun bir sarıya boya-

Öteki atıldı: günkü tekamülü neticesinde he Size ilk maceramı anlatayım. mıştı . Etrafta ne bir ses vardı, 
- Ne yapmışlar? men hemen ayn üç sanat şube- Bir senedenberi Kerim Beyle ne bir nefes... Uzakta bir iki 
- Ne yapacaklar? yakalayıp si halini almıştır. Bugün görü- evli idim. Zengin bir adamdı; kurbağa vaklıyordu. 

mahkemeye sevketmişler... yoruz ki kuvvetli ıbir şair, derin fakat bana kendini bir türlü sev Kocam yamında etrafı dinli-
Gu·· ıdu··m ·. ve deruni ilhamlarını pek gu"zel d' d. A k ı ku b' ı d ıreme ı. ş , senet e· ntrat- yor, ır şey er aranıyor u . 
- Gramofon çalınak kaba - ifitde ettiği halde, roman veya la, imza ile olmuyor. Meşru bir Nihayet, ağaçların izbe bir 

hat mi? Biz hergün evde çalı- iyatro vadisinde muvaffak ola- buse, çalman bir busenin yerini yerinde pusuya yattık. Kocam 
yoruz ! mıyor. Gene bunun giıbi Avrupa tutmaz . tüfeğinin tetiklerini çatırdattı. 
Hazır cevaplardan biri dedi nm en meşhur romancıları ken- Kocam iri yarı, enine boyuna Birdenbire ürperdim. Sordu: 

ki: di romanlarım tiyatroya çevir- levent gibi bir erkekti. Her sö- - Bu kadar kafi mi? Korku-
- Çalmadan çalınağa fark mek için bile bir alrşkın tiya- zü sert söyler, münakaşaları hı- yorsan git! .. 

var... tro muharririnin yardımım an- çak gibi ortadan keserdi. - Neden? Gitmek için gel-
' 1 BUGC1'KÜ HAVA Demek bu zavallı iyi çalma- yorlar. . Yeşilköyde, Çekmeceye ya- medim. 
~ ~ !Jün hararet en çok 6, en az mış.. İşte edebi nevilerin tekamü kın izbe bir yerde, büyük bir - Şuhalde kall 
n. derce" idi. Bugün havanın Kim bilir zenbereği mi kopar Iü neticesinde !Şiir mefhumu da köşkte oturuyorduk. Yarnn saat bekledik. Çit 

J• ~ oyraz ve yağmurlu olması muh- dı, ne yaptı? darala darala lirik eserler ma- Köşkte kocamın emektar bir yoktu. 

1
.·meldir. • Kulak misafiri nasma inhisar etmiş görünü- bahçivam ile, beni fevkalade - Sansarın buradan geçtiği-

yor. Artık yeni edebi cereyanın çok seven bir hizmetçi vardı. ne emin misin? 
)

1
.1.FELEK Edebiyat hayatı içinde eski epopeler, eski fable- Sonbahara yaklaşmıştrk. Ko- - Eminim. 

ler, eılki klasik tragedieler gö- cam ava meraklı idi. Her gün Beklemeğe başladık. Biraz 

1• • EDEBİ NEVİLERİN rünmiyor. Bunevilerbugünta- arkad~"larile avlanıyordu. O sonra kocam kolumu tuttu: 
•ıı. TASARRUF --''- k Y · ~ t 

1 TEKAMÜLÜ ııoııe · arışmıştır. enı roman ve sıralarda, köşke ıgenç bir Bey « !eriye bak, dedi, işte.» Bak-
'.Geçende gazetelerden biri tiyatrolarda şairane taŞ'Virler, dadandı . Sıksık geliyordu. Ni- tım. Bir şeyler göremedim. 

': I nnederim "Darülmuallimat,, Cihan edebiyat tarihi, §İİr ya:hut manzum parçalar, ancak hayet gelmez oldu. Fakat ko-

1 

Çiftem omuzuımda idi. Kocam 
· , <anindan Mediha H. isminde mefhumunun deliilet ettiği ma- bir süs vasitası olarak kullam- camın bana karşı muamelesi da çiftesini omuzladı, nişan al-
o~ r zatın tasarruf ve ucuz ye- nanın gittikçe daraldığını gös- lıyor. değişti • dı. Bu arahk mehtap altında 
§ .:k hakkındaki sözlerini neş- terir. Bu daralmak kaybetmek Bu yeni CC1'eyanın sebebi a- Kaşları çatık geziyor, konuş- : bir insan gölgesi gördüm ..... O 

ği siyaset Avrupa devletlerini 
bilhassa Fransa ile İtalyayı zi
yade alakadar ediyor. Çünkü 
bunlardan İtalya Fransa ile 
müsavat istiyor. Umu temin 
için İspanyadan istifade etmek 
istiyecektir. Şayet yeni İspan
ya hükumeti 1talya ile uyuşa
cak olursa Avrııpada gene bir 
ittifak siyaseti başlıyacaktır. 

İşte bundan dolayı İspany;ı. 
daki siyası tebeddül çok büyük 
ehemmiyeti haizdir.,, 
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I•. ;ti. Bu hanım diyor ki: değil kazanmaktır. Adeta had- çtlctrr: Şiir gittikçe daha şahsi muyor, beni hiç öpmüyordu. anda kocamın siliihı patladı, 

1
1 .~ ı•'- Bizim yemeklerimiz iktı- dinden fazla şişman bir adamın daha içli, daha derin bir gidiş Geceleri köşkün etrafında dolaş 

1

1 gözlerimin önünde bir alev par-
111 /:la muvafıktır, yalnız biz çok yağını eriterek kandan, kuv- aldığr halde cemiyet hayatına tığını duyuyordum. Bir gün !adı, gölge yere yuvarlandı. • 

11 ' 11 ğ l". ıllarurız, bunun bir çare- vetten kazanması gibi... pek yakından temas eden co- söyledim: Bahçıvan olacak! I Haykıımağa başladım. Ko-

GECELERi AŞK 
( La Nuit est a nous ) 

filmi bir hafta daha lrac olunacaktır. 
• 

. rı ıi bulmalı... Ayni hal ilim tarihinde /el- man ve tiyatrolar gittikçe daha dedi . 
1 
cam boğazımı sıktı . Kucağına 

/ i'~Bana kalırsa yağa ilişmemeli t>ele tabirinin de başına gelmiş- afaki, daha hakiki, daha sarih Bir gece yemek yiyorduk. j aldı . Cesede doğru koşmağa 
1: ) fıra yağcılık san'ati mutazar- tir. Bir zaman insanların bütün olmak ihtiyacında kalmıştır. Kerim mtitadın hilafında neşe- başladı, sonra beni cesedin üs-
1 'l olur! ... Buna razı değilim!.. bilğilerini .kıoynunda toplıyan İşte ıböylelikle giıt gide ara- li idi. Dedi ki: tüne fırlattı ... 
ı · lelt>ele, gittikçe muayyen mev- lan açılan edebi neviler, bugün - Bu gece benimle beraber Orada hizmetçimi gördüm. 

ı ı 1 .: lŞ KALMADI zular alarak teşekkül eden ilim güzel san'atler içine üç ayri pusuya yatar mısın? Bahçeye Kocamın üstüne atılmış, yüzii-
1 \;oün Osman Cemal ile birlik- !eri kendinden ayırmış, daha hemşire gibi girmek mevkiine musallat olan bir sansar bekli- nü gözünü pençeliyordu. Sonra 

1 
r gazeteleri kanştınyorduk. dar, fakat daha belirli bir şekil gein:iştir: Şiir,, edebiy~tm en yeceğim, tavukları yiyor. r,. •• ,,. •·." 111,,lt. rı httın 

ı, 1ı· ·Iavha ve vak'alarda 0 kadar almı~tır. . şahsı ve d~runı ceph~ı olarak, Şaşırdım, teredrHt• ,naL>at. Şehremaneti Gazı köprüsü-

Bu akşam YENi SESLi VE SÖZLÜ DÜNYA HAVADISı~ERl 

><><><><><><><><><><><><O><><><><><><><><><><><>< 

r: oeo:oooo::o:o:oooo::•••• 
BI<:Kl,ENILMİEN BiR SÜRPRiZ! 4l 

_ • lstı:b!rattınıza nazaran ! , __ .. __ 1. U .111 rısteye da- ~:"' ~aurmuşt~r. KokmaK 

. reıaf şeyler vardı ki, Osman ~ır zamanlar «Edebıyat» ro~an nevı, gene edebıyatm ce- hayet ceva=aftan aldığımız ka- nün inşasında Rıhtım şirketini 
1 1 

~ .mal icini çekerek: denınce hemen hemen yazının mıyetl~ en sıkı t~asta o!an • • ;e mevsuk m-;ılfunata göre de aliikadar görmektedir. 
' ~ı- B: d 1 A k b' het türlüsü anlaşılırdL Mesela\ cephesı olarak. t•ı.:.t:nııyetı tarafeyn murahhasları arasın- Rıhtnn şirketi mukavelesi 

hil olmıyan birtakım mevadı hlıke~ıne karşı pıyasaya fazla 
ihtiyaç gibi göstererek tahrifat arzedılen bu yumurtaların tane 
yaptıkları anlaşıldığı ve mua- si 100 paraya kadar inmiştir . 
mele defterleri temhir edildiği Fiatlar ucuz olduğu halde 
söylenmektedir. alıcı azdır. Bu yüzden maı:n 

.,, '..-k k 1•ra der 'H rtıd. 1ıze ekk- fununa ait eserler bir «Fenni ,. ""hakkında tahkikat da hası1 olan itilaf iki hükume- mucibince Halice iki taraflı 
_. a ma ı. ava ıs er o a- Ed b' k 1. - . t' kt · • _._ · b rd ı ı · · e ıyat» as er ıge aıt.un<emece k ın no aı nazarını azamı suret rmtım ın<=asma mec u ur. 

~ \
1 r komik şeyler ki .... Ne der-ıı b. A k '. ,,._, Ticaret müdüriyeti, 10 a- · ·~ 

ı ıı '<, ? ır « s erı r-" ma~n'.'1nun mrv- dar esnaf cemiyeti hakkında te telif etm9tedir. Bu itibarla Şehi..:maneti Gazi köprüsü-
• 1 .- rurdı:-11 muhakemesırun devamı- . . . . ciddi mesainin mahsulü olarak nün inşasından eve! Rthtnn şir 

ı 1ıHaksız değil. ... Dikkat erlin. 1 k 'Lrn'~ ve dava talık bazı yolsuzluklar dolayısıle talı bulunan yeni formülün iki ta- ketı'nı'n muka••elesı'nd•kı' bu te-
' u1 •·-'· , "" ~• _ , -- - 'ı'.-u<ar na arar ven 1~ kikat yapmaktadır. Bu hususta • ~ 

" olunmuştur rafın tasvibirte mazhar olacag-ı ahhu"du··nu" ı'fa etmesı'nı' ve Halı'-
~. w. w ..;,, - ketumiyet muhafaza edilmek-(r- ....., nıuhakkaktır. cin iki tarafına rıhtım inşa edi 
ı. tedir. y 

1 .·A Feyziatiye bina hulundu eni iıtilafnamenin en şaya- !erek güzelleştirilmesini lü-
1 < ru dikkat tarafı burada bulunan zumlu gömıektedir. 
'r' ·ti Polisle Geçenlerde yanan Feyyiati bütün İstanbul Rumlarının bu A·ksi takdirde Gazi köprüsü-
> 

1 ;)ı mektebi talebesirtin Kız ameli itilafname mılcibince tamamen nün güzelliği ve kiymeti kaybo 
0

' t K • t • hayat mektebine naıkli takarrür Etabli addolunmasıdır. Iacaktır. Bunun için Emanet 
· ı ~/c asım paşa CJnaye } etmiştir. Ameli hayat mektebi M. Fokasın Ankaraya ne za- Nafia vekaleti nezdinde teşeb-

ı ıJ ,ı için de Çağaloğlunda bix bina mangideceği malfun değildir. bilsatta buunmıya ve şirketin t;,e " bulunacaktır. Tevfik Kamil Bey Mart bida- biı taahhüdünü ifa etmeğe mec-
,J, ı~ş Ferhat arkadaşı Arslanı airır Anneler birliği ,yetine kadar An~ aya gitmi- bur tutulmasını ricaya karar 
ıı :lr u yecektir. M. Fokasın Yunan vemıiştir. 

' : aıı İİ } d Anneler birliği, bugün saat başmurahhası olduğu resmen Binhir direk mahzeni 
1 a • ;~ SU re e yara a 1 15 t~ Himayei etfal cemiyetin- komisyon riyasetine bildirildi- Ş h . . k d 

'' de içtima edecektir. -· b' h , · e remanetının arşısın a-
l K d K d' . d . •ıı• • gı zaman ır ey etı umumıye k' B' b' d' k h . . k" ~ ır Evvelki gece asımpaşa a en ını enıze atmış '• • · · , im . ı ın ır ıre ma zenının u . . . . Bf İ k•f ıçtımaı yapı ası mı.lkarrerdır. d .. k b'l' d . 

1 : ~· cinayet oldu ve ıkı iŞSiZ a- r ev 1 Yunan hükfunetinin noktai na- j s.a ı v~ ucret .. mu. a 1 ı~ e. ~i-
l t' rmm küçük bir ağız kavgasile Gedikpaşada Pertevpaşa so- zarını bu hafta içinde bildirilme .yarc;tç~lere gostenlmeısı ıçın 
) ı ;,şlıyan hadise bir adamın ha- kağında oturan Rasim Osman f fJ/ıınci .ahı/eden mabat j si mıikarretdir. , yem hır tasavvur vardır. 
ı ''ı..tile ödendi. Efendi Kumkapıdan kendini de edilememesi Hacı Ali Efen- ATİNA"B - Han' . V k' Bu tasavvura nazaran mah-

~· c· ·· I ı t denize atmı.ş, kayıkçılar tarafın • · cıye e ı- · ı k E · '! ı ' ınayet şoy e o muş ur. diyi müteessir etmiş ve Bursa- li Ankarada hazırlanan Türk- zen temız enece , ~anetın 
1 • ~, Kasımpaşada Piyale'de otu- dan kurtarılmıştır. Rasim Os- d b k l ı d y . 'J"f . . . k'k ambarı olarak kullandıgı kısım ' . - ya av ete mec ur a mış ar ır. unan ıtı a ı proıesını tet ı e \ 

l ( ':ı Ferhat ve Arslan ı·sı"mlen·n- man Efendi·, verdig" i ifadede d h ·ı· d'l k · ~ Buna rag·men · cincinin maha n.. ı d y · · ·ı·f 1 T a ma zene ı ave e ı ece tır. ' 'k· 'k' L" - k "işsizlik ve sefalet" yüzünden , .,aş a ı. enı ıtı a evve ce ev B d h . 
, [ ı ı ı az agız avgasına . . .. .. . . -· . .. retinden şüphe etmiyen bu bü- fk R" f' B .1 M p _ un an sonra ma zenın ta-

r şlamışlar kavga biraz büyü - kendim oldurmek ıstedigını soy -· k d - b ı 1 uş u ·. 1 e. • apa ara bii ziyadan istifadesi için yeni 
• 1 · ti . yu pe er çocugıuı u unması smda halledılmış olan mesele- . , 

ı · nce Ferhat bıçagmr çekerek emış r. , için bu yobaz herifi betekrar mi 1 . d 'hti'v d' B' k t bacalar açılacak ve methali asrı 
r ~ 1 k bi k · en e ı a e ıyor. ır co ar . 'f _ 1 a ·s anı anımın r aç yerın- Çocuğu kuyuva l<as- safireten hanesinde alıkoymuş t . 1 - h .. t l't : .. b d hır şekle ı rag o unacaktır. 

hl .k 1. bi 1 ' zı esvıye en mu e ı mu a e- S 'I 1 k - l 
ı ~ı11 te 1 e 1 r surette yara a- ten mı' attılar? yeniden tefeüllere başlanmış- 1 k · b'k d ek u ı e {arışı sut er . Arslanın bag"ırsaklan _ e omısyonı.ı tat ı e ec ve 
1 ' ~ ş ve .. . tır .. :F~at.! Bu .~ırada Kık~gaç- ihtilaf çıkanıe. yalnız bitaraflar Halka süt diye satılan şeyle 

11, ·ıarı fırlamıştır. Olü hır halde Hasköyde oturan Şükrü E- takı .aılesıne gon~ermek U;Zere rey verecektir: Halle muhtaç ka rin sütle hiç alakası yokıtur. Ya 
. 'ı; .ıunan Arslan polis tarafın- fendinin bir buçuk yaşındaki ço 280 !ırayı Hacı Ah Efendıden lan meselelerin en mühimmini rıdan fazla su karrştırı~ bu 
İ: ~ n hastaneye kaldırılmıştır. cuğu Sa1briye evin kuyusunda· çarpmağı unu_mıı~an bu_ mahir mübadil emlaki meselesi teşkil beyoaz renkli maddeye kola ve 
., · 'j 'rhat ta yaralıdır. boğulmuş olarak lbulunmuştur. dolandrncı, bır gun harıçte ye- ediyor. Bu emlakte vakıf ve ce- saire karıştırılıyor. 
:' ı · Cürmü meşhut Çocuklarını kuyudan çıkaran mek ye~iği sır":da her nasıl~.a maat em13,ki de dahildir. Şehrimizin muhtelif semt-
1~ ' halinde yakalandı ana ve bab~ po~ise m~acaat e- ~acı .. Ali Efe?dı t:ırafın~an go- İtilafa göre bugün Türkiye !erinde zabıtai belediye .; '1 - ·· derek Sabrıyenın, aynı evde o- r:ıimuş yevmıye hır ı:_eyun.~e ile Yunanistanm tahtı işgalin- memurları, sütçülerin elindeki 
711 1• Sadık .oglu Hasan, dun Maç- turan Madam Polisa tarafından sıle karnım. d?yurdugunu ıddıa de bulunan emla"k takas ve malı 1 d ı1rn kt ı H _ · sütlerden nümiine almışlar ve 
'd ı a yenı yap a a 0 an a- kuyuya atıldığını beyan etmiş- eden bu hilekarın bu suretle de sup edilecek ve yalnız mükabe bozuk buldukları sütleri miısa-
1 ı ı B. apartımanının beton ar- tir foy:ısı .meydan~ ç~~ca ~.erhal le bilmisil için İstanbulda va- dere etmişlerdir. Bozuk süt sa-
~ l ! dem .. irl.~rini sirkat .etmekte Bu iddia üzerine polis tahki- polise ı.hbar. edılıniştır. Gunler- zı.yet edı'lını.'ş olan Yunan tebaa . d ' · 1, h t hal d tan sütçüler şıd etle cezalandı 

• k ; ,n curmu meş u ın e ya- kata başlamıştır. denberı penle~Je mc;şgul olan sı emlaki sahiplerine iade olu- rılacaklardır. 
~ ~ lanmDıştır. 1 . . şeyh .h:ız_:etlen! polis tarafın- nacaktır. İstanbulda elyevm bu Mezarlıklar kanunu 

• 2 am a ınmış itlafı far dan .ıtıkafında yakalanmıştır. lunan Rumlar gayri mübadil ad 
.ç r: Dün gece saat birde Şehza- . İstıcvabında anası! Vanıalı d 1 tur 
r başındaki kıraathanelerden Srhhat ve İçtimai Muavenet ol~uğun~, beş yaşm.~~n?eri Kır 0 ;~~şadd.edilen ve İstanbu-
~ --inde,_ Süleymaniyede İzzet Vekaletinin emrile: Buıharlı, kagaçta. ıkamet ettıgını ve ev- la avdet edemi ecek olan Rum-
11: sokagında o~uran 55 yaşla-- ~.o~?rlü ~e yelkenli, b~yük ~e velce el~nde asa, boynunda kır- !arın İstantbutla mevcut kadın 
ı ~da Sürmenelı Mehmet Efen- kuçuk, bılfunumu sefam İtlafı ba ve elınde de san taslar oldu ukla 1 . h Iled'l 

1 t ';e nüzul isabet etmiş ve has- Far ameli)'.esi, İstanbul ~imanı ğu halde sebilcilik yaptığını, ve. ç~ n mese esı a ı -
' ' ı :ıeye kaldınlınıştır. ve Kavak ıle Urla (İzmır) Ta- Bağdat, Basra, İran ve İstanbul mf:~\: hük" t' y 

ı t u .. şik taşta vangın haffuzhanelerine ilaveten, Ka- diyarlarını dolaşmak suretile ur ıyeAn duml edı k'unank"ftfa: 
1 Ut: ~ d . d . . . - 1 d' - . . baasının a o u a 1 a eı 

· ı • • _ . ra enız e: maışetını temın ey e ıgını ay- • . . . • R 1 1 1 11 • Beşıktaşta Abbasagada Azız Trabzon Samsun ve zongul- nen polise ifade etmiş ve hali emlakını, fırarı um arın ve 
( , ·~yin ~vinin .bacaları tutuşn:uş dak ile Akdeniz'de: hazırda evvelki mesleğinden is 1912 ~enesin.den eve! ve 1918 

. ·~ .ıl. da sırayetın~. mc;;y~an .~er_:!- Antalya ve Mersin Sahil Sih tifade imkanını göremeyince senesınd~n so.nra. saltanat pa-
ö ı !-:den derh?l sondurulınuştur. hiye Merkezlerinde dahi tatbik üfürükçülüğe başladığım, bu- sap~rt!a~ıle gıtmış Rumların 

.,:: l:Sı r kaıa edilecek ve ·halen, İtliifi Far nun temini için de tanıdr1ı kim- emlakını a~~~ır: T" ik' 
;~ .~r!273 numaralı otomobil; bir ameliyesi tatbik eylemekte bu-· selerden bir çok propagandacı- Yunan hfk~e.tı ur; ıY.eye 
.c ı .S)tosikletle giden eczacı mek- lunan diğer İdarelerde de yal- lar elde eylediğini ilave etmiş- ~25,000 ve emlakı tak~sO~~ılen 
e ı j[ıi talebesincıen Yusuf Kenan mz, motörlü ve yelkenli küçük tir. Bu üfürükçü evrakile birlik- ~tanbul Ru~la;~ 15 

' 150 ~~~ 'endiye çarpmış ve bacağın- gemilere, ameliyenin yapılma- te adliyeye teslim edilıniştir. ~1 Tr:ııc~a Turk e;ıne , 
,e sına devam olunacaktır. DERViŞ ısterlın odeyecektır. n yaralamıştır. 

Yeni belediye ,kanununa mü
zeyyel bir kanunla mezarlıkla
rın Evkaf idaresinden alınarak 
şehremanetine devredilmesine 
karar verilmiştir. Bundan mak 
sat mezarlıkların asri bir şekle 
ifrağmı temindir. 

Radyo şirketi 
Radyo şirketi heyeti umumi

yesi 11 Şubatta toplanarak şir
ketin mukadderatı meselesile 
meşgul olacaktır. Posta idaresi 
ise vaziyetin tavazzuhuna inti
zaren Ankara ve Avrupa rady0-
Jan neşriyatını dinlemek isti
yenleri abone ka:ııtedeceğini 
söylenmektedir. 

Henüz tahkikat bitmediğin- s?riimü yoktur. Bu günlerde de 
den ketumiyet muhafaza edil- nıze sandık ısankık kokmuş yu-
mektedir. Müderris Ayni Za- mın:a atılınrştrr. • . 
de Hasan Tahsin Bey, hükfune Kurek sapı da getırtı-
t~ temin ettir bir milyon 1st:r vor mışızl 
lın avansın pıyasada yapacagr , 
tesirler hakkında şunları söyle- Avrupadan şehrimize ithal 
miştir: edilen eşya arasında kürek sapı 

- Bu avansla, kambiyonun bile vardır. Son günlerde giirn
tereffüüne mani olmak müm- rük anlıarlan •kürek sapile dol-
kündür. muştur. 

Bu sayede ihracat mevsimi Gümrük tarifelerinde kürek 
gelinceye kadar İngiliz lirası- için ağır resim tatbik edildiği 
nın yükselmemesi ve hatta bir- halde gene Avrupa kürek sapla 
az düşürülmesi kabil olur. Çok n geliyor,yerli kürek saplarının 
düşeceğini zannetmem. Ve e- fiati 10, hariçten gelenler giim· 
sasen kambiyoyu birden bire rük resmini de verdiği hlılde 6 
ehemmiyetli surette düşürmek kuruştur 

• • • 
Kambio Borsası 9121990 

JnfKR/ıZL/ıR 

fstl~rnz dahili ıwo 25,00 

Düynuu n ""abhl IJ ıso 25 

ikramiyeli demir ynl'ı 6 90 

~EM:TI.~:R 

it t•r) ası 12 3~ 

Aııadolu denılr yolu 18 00 

'Iıuıvay. Ş. 69 00 

l. l", ~. ~lrlı:eU 17,00 

u~ lrketl • 3ô 00 

T. Hı~n lı. \ 10 50 

!. Dtllrm•• ~ 31.0 ' 

~ · Dellrmta ~ ~ 40 

;.. Çtmeoıo ~ 39 50 

l. T tltlo• Ş. ~ · 00 

Ş.M.Ecıa!j. • 7$ 

Ş Hayriye 17 25 

Maden ocaklarında 
ta hl is iye tedbirleri 

Zonguldakta maden ocakla
rında vukua gelecek her nevi 
kazalara karşı Alınacak tedbir
leri ve tahlisiye teşkilatı tesisi 
hakkında görüşmek üzre mev
cut bütün maden ocakları mü
dürü mes'ulleri, maden umumi 
müdürünün riyasetinde mühim 
bir içtima yapmışlardır. 

Bu içtimada esas itibarile o
cakların tahliısiye aletleri teda
rik etmelerine ve bu aletleri kul 
!anacak muallim amele yetiş
tirmelerine karar verilmiştir. 
Bu işin teferrüatı hakkında gö 
rüşmek diğer bir toplanmaya 
bırakılmış.::.:tı.:..r ·:-----..,. 
Selanikte bir inhidam 

Selanikte içinde Rum muha
cir oturan eski bir cami yıkıl
mıştır. Kaza geceleyin olmuş, 
camideki muhacirlerin hepsi 
yaralanmıştır. Yaralılardan bir 
kısmının yaraları ağırdır. 

Anadolu } ~: f 
D. Y. s. T. 

Tfıel ıırttll 

Ilrkllrtk ılrkııt 
Rıhtlm ~trketL 

TAHViLAT 

H. Paşa limaa ıtrklıl 

ÇlltLF.I\ 

ao,oo 
80.00 
33.50 

•• 22.~ 
4 9:2.Sl 

16 75 

LondJJ 
Paılı 

CtatvrJ 
Btikr11 
Br1i.kııtl 

Prıs 
\TlylR~ 

IC41 50,00 Newyork 0,46 27,fiO 
11 91.00 Ati•• 15 87,0J 
t ~J ,50 Roraı 08 92.00 

25 75,(0 Amllardara ı t 16.12 
3 34,75 lolyı 64 25, o J 
15 7M•O-Btrlla 1 9o.~5 
3 31, 25 

Halk sütunu 

Kabataş postanesi 
K.arilerimizden S. S. imzaıile ya· 

zıhyor: 

"Kabataş poıtaneıine ne vakıt 
mektup vermiye gitsem-bu, arka
datlarunın ek•erisinin uzakta olma· 
!arı haoebile hemen gÜn afırı vaki· 
dir-en atağı on dakika kiıenin Ö· 

nünde bekletirler. Bunu mektup ve
renlerin çokluğuna atfetmeyin, ya 
benden baıka bir kiti vardır veya 
yalnızundır; içercle dört beş kişi o
tunnaktadır. Nihayet beklemekten 
usanırsınız, bir ceyrek te olmuıtur: 
"mektup alacak kimoe yok mu? ıua
lınıze: "Memur Bey mefguldurl,. ce~ 
vabını alırsınız. Beyi görürsünüz mcş 
guliyeti bir takım mektup vey~ tel
graf senetlerinin, bilmem hangı kıs· 
mım yazmaktır ve bu, günün her za• 
manında böyledir. Bütün mahalle bun 
dan müştekidir. Bari oraya otomati~ 
bir şey yapsalar da bizim gibi zaval 
]dar istedikleri pulları, parasını ata· 
rak, tedarik ebeler damgalayıp ku
tuya atsalar, biç olmazsa hem bekle
mekten kurtulmuş oluruz hem de 
posta idaresi memurdan karetmİf o
lur". 



l 

Sot cekemiyenlere, , ' 
Seyrettiğimiz bütün fut~! ":'a~

larında umumiyetle muhacımlenmı
. b.. ··k bı·r kusur zın göze çarpan uyu ··· 
deıniye!im ... Büyük bir noksanı var
dır: Fırsatlardan istifade etm_emek 
Fırsatlardan istifade edememenın se
bepleri oldukça mubtelifdir. Bu se
beplerden hatırımıza gelebilenleri ge-

lişi güzel sıralıyalım: Heyecana ka
pılmak, her iki ayağını kul!anmamak 
§Ut çekilecek zamanları ıdrak ede
tneınek, yer tutmasını mühim ad~et
tneınek, ekseriyetle yüz kaleye mute
Yetcih bir vaz'iyette bulunmamak ve 
saire ... 

Bu sebeplerin içinde en mühimi hiç 

şüphesiz heyecana kapılmaktır. Mu- sağ veya sol ayaklarile oynadıklarına edinmelidirler. Bu hususta burada !ar. Gayri müsait vaziyetlerde, mese
hacimlerimizin hiç korkmadan iddia göre maalesef diğer ayaklarını çalış- ufak bir mis•! de zikredebiliriz: Fe- !~ kale zaviyeleri kaleci tarafından 
edilebilir ki yüzde yetmişi, + hele bir tırmağı v P kueanmağı tecrübe etmi- nerbahçe'nin merkez muhacimi Zeki iyice daraltılmış ve şot çekecek oyun 
az mühim maçlarda,şayanı hayret bir yorlar. !"ğer bu tec~üb.eyi yapmış şotla_rını d•i~a sol ayağı ile çekerdi, cu da hasım müdafilerin mües,ir bir 
heyecana kapılmaktadırlar. Bu heye- olsalar, bıdayette belkı hır az sıkıntı hatta bunu bıJenler top Zeki'nin sağ markesine maruz kalmış olursa, çe
can şüphesiz ki daha fazla yeni yani j çekecekler, fakat pek az sonra elde I ayağında bulunduğu müddetçe sayı· ki!ecek şot ne kadar kuvvı:tli olur"1 
henüz "pişmemiş .. oyuncularda edecekleri netayiçten kendileri de yapabileceğinden endişe bile etmez- olsun gol olması ihtimali yüzde bir 
daha fazladır. Bu tı ı; yecan~n. müvelli-

1 
memnun olacaklardır. K a ·an gol fır- 1 lerd.i. ~albı;ki memnuniyetle kaydet bile değildir. Geçenlerde bir glin, 

di bir taraftan bu pışrnemışlik olmak melı ki Zekı son zamanlarda icap et-
la beraber, diğer taraftan bir çok o- tikçe sağ ayağını da kullanmağa ba•-
yuncularımızda da -bilhassa lik maç- !adı. Filhakika sağ ayağile solu gibi 
Jarmda tesadüf edilen- "Aman! ya çok kuvvetli şot çekmeğe muvaffak 
kulübüme bir gol kazandıramaz- olamıyor, fakat tam zamanında ve 
sam! .... korkusudur. Bu heyecandan yerinde çekilen şotların gol olmaoı 
az çok uzaklaşmış ve ke.~di~ine emin için mutlaka çok .kuvvetli olmasına 
futbolcularımız yok degıldır, fakat ıhtıyaç yoktur. Nıtekim Zeki bu sa- ı 
bunlar diğerlerine nazaran sayılacak yede son zamanlarda yapabileceğin- ! 
kadar azdır. Futbolcularımızın bir den fazla bir iki gol çı~armanın kola-, 
çoğu da topa yalnız bir .ayakla sı~ , ı yını bulmuş oldu. 

vurmağı itiyat etmi~le_ı'dır .. ~alb':ki ~ • Muhaciınler için şot çekme zama- L.::::-------------1 
Avrupa futbolcuları ıçınde ıki ayagı- . . . • 1 nrnı idrak edebilmek en büyük mezi-1 , . . . 
n: da aynı emniyet ve ku~etle . kul- satlarından ekserısının, topu •a~ :- yettir. Gene bir çok futbolcularımız Ga!atasaraY. ıı;ı eskı merkez nıuhacı";" 
lanmıyan oyuncular akalliyettedırler. yaktan sola veya. sol ayaktan saga var ki kendilerine vazi et müsait i- lennden Buyuk Oberle, o sırada bır 
Her hangi bir futbolcu, _sağ. veya geçirmek gayretıle kaybed.'~':n za -: ken ve şot çekmek çok ~oğru olacak maç yapan takımlarımızdan hirine dü 
sol ayağına daha fazla ~akimdır. :'e man es11ası~da h~der edıldıgı, stad-ı ken pas veriyorlar, ahut ta gayri şen mühim ve mebzul fırsatlara rag
o ayağile ~iaha ku".':'.etli v~rabkulılır; yom mki1;1dkavımlerınkın dnazaBnndaniheltı: müsait vaziyette bulu:urken ve me- men muhacimlerinin, kaleye bir kaç 
fakat bu ıcabında dıger ayagın - bette açmama ta ır. u c e . 

1 ' ' d k hır' keyfiyet bu··tu··n muhaciınlerimiz nazarı dikka-ı sela demarke bulunan arkadaşlarına metro mesafeden bıle, şot zamanım 
lanı masını mene ece • . . . . · d" ı · d ı 

1 d B. d futbolcular te alarak iki ayakla oynamagı ıtıyat pas vermek ıcap ederken şot çekiyor tayın edeme ık erın en go yapama-sa yılmama ı ır. ız e, 

Ingiltere Futbolun·un hususiyeti
1 

Bu hususiyetleri yakından takip 
ede bileceksiniz 

La Coppa 
d'lnghiltem. 

~ını soyliJyordu. l•Jtr:ay..:.a. ""''- I 
aanmr cr!-anp ver •. :~ge mecbur 
lldu. c ' d~rken bir tanesi ihti
yarın cc ~sini yumrukla kırdı. 
Kabu.- ;,.:ım üzerinden brçakla 

o 
aynca ;ı aladılar. , 

Hyducar gittikten sonra ben 
bagırmaga başladım. Sütçü_ ge
çiyormuş. Yukarı çıkıp bagıa
rmu <;Özd ü. Bir taraftan da ka
rakola haber verildi. Memurlar 
gelip tahkikata başladılar.,,. 

A~<lığımız ınalilmata göre 

aldığımız gıün, elinde "İngilte-
A re futbol,,ünden bahseden "Po-
W litika,, refikimizin ıbir nushası 

vardı. Hamdi Bey o yazının altı 
çizilmiş bazı satırlarınr göste
rerek: "Gazetelerimize Avrupa 

dOlaba"ifiliifı~[~. 1-ıilhassa 1ngil-

Istaı1bui limanı sahıl sılıhi ye 
kezi ser tabahetindeıı: 

ıııcr-

Aleni münaka'.!a suretile maa teferruat benzin ile mütehar
rik 'bir adet motör makinesi mübayaa edilecektir_ Yevmi müna 
kasa 6 Mart 930 tarihine müsadif Pe1·şem.be günü saat on dört 
olarak tesbit edilmiştir. Taliplerin şartnamesini göınnek üzre 
hergün Galata<la Kara Mustafa Paşa sokağında kain merkezi 
miz levazım şubesine ve müru:tkaşa:ya iştirak etmek üzre yevmi 

mezkurda kıomisyona.~üracaa darı_ ilan_ olunm::~-·---~-· 
i\1111 - ··::.::"::::.:==---'··--· =.:c~c:....:....._, • ....; O ::c:~::::"::::~::::::::::":::::::c::=::::"::::o=·r 
!':'U·:::::::~;;::;.:::::;~~~---- ·~- .. ~ ,.. ~. --· .. ~ 
'!l!- önnmüzd ~ki çar;anı' a oka ı snt 21,15 de ı j! 

.,. 
;ü buçuk s~ . r·., 
~ş b ' d 0 1 ile ilana , 
·1hur etmiycn 3654/ 070 mec. 
? devrilmiş çam e~çarı şart:tamesı \ 
1iresia~e ve 1/ 2/ 930 tarihinden iti- ı 
1 re:ı bır ay müddetle ilana vazolun
·.ııu ilan olunur. 

~' 
b"~ın -la, Be}'J~ J 

rent~sı: 1\1.t'l:nuliy~ 
,,t,,'>·1\ ~!fi 

:~~:~bul ıı.ın~i "fjcaret mahkeme- f~u~anya ~os\as\ 
İstanbulda Ala,ça Hamamda 76 Cuma, Pazar, Salı, Çar· 

:u:narada tüccar~a:ı_ Çarnis Biracler- j ~amba giinlerl idare rıhtımın· 
orın mahkemece ı!lasma vel0/2/930 dan 9 da kalkar. 

';arilıi.,den itibtt:-en masanın açtlmasi 
:a karar veriln1iştir. AyvaLk siir'at postası 

1 - Mezkilr ~;rbttcn alacağı o- (Mersin) vapuru ı ı Şubat 
'1nların isbu hal: . crnı t : i 11i il.::1dan 

7 

• • Sot ... 
' 

ve ... Gol!. 
dıklarını görünce sinirleniyordu. Vak duvar karşısında oyn ~d rklarnı a emin 
tile Oberlenin oyununu seyretmişler olmalıdırlar. 
varsa, on s4='kiz çizgisine girer girmez Bazıları da, gerek muavinlerden ve 
ve ilk fırsatta şot çeken. gol yapan gerek muhacim arkadaşlarında" pa; 
bu eski oyuncunun sinirlenntesini ma alırken, en müs~it vaziyetlerde bile 
zur görmelidirler. Milli takimımızr hasım kalesine arkalarını dönük bu
ve daha sonra Ga!atasaray'.h fotbol- j lı~nd~rma.ğa alışmış lardır. O kada' 
cuları antrene etmış olan Mı!iter Han k, , ~"11-l Prı hasım k alPsin,. r., i;+ , 
ter de "Bir muhacim, kaleye sekiz, .-------.,--------, 
on metrodan ~ot çeker de bunu kale
ci tutarsa, kalecinin maharetinden 
ziyade muhacimin acemiliğine inan
malı!" derdi. Ne doğru SÖ7. !. • . 

Bazı muhacimlerimizin de garip 
bir hali var: Hücum vaziy~tine göre 
yer almasını ehemmiyetsiz sayıyor
lar, hatta hazan kendi kendilerini ha
sım muavin ve müdafilerine marke 
ettiriyorlar. Bunun neticesi olarak 
tabiatile arkadaşlarından pas alamı
mıyorlar ve ihtimal miisauakadan 
sonra da pas alamadıklarından şika
yet ederek kendilerini mazur göster
meğe kalkryorlar. Bir muhacim dai
ma demarke vaziyetler aramak ve bu 
vaziyetleri yaratma~; mecburiyetin
dedir. Aksi takdirde, fena bir mü
dafaa önünde bile, daima aşılmaz bir 

bulunduğu zamanlarda bile, bu alış
kanlık dolayısile tekrar dönmekte 
topu gerilere götürmekte ve tekra; 
vaziyet alabilmek için lüzurr..su:r. ca
lımlar yapmak mecburiyetinde kala
rak vakit kaybetmektedirler. 

S. G. 

1 
Bir dokun ... 
Bin ah nl11le ... ------

-
, ~ r 

l 

. Son Yapılan ve ınuvaffakiyetle intaç e .. 
dil~n 6?kak. b~yrak koşusundan sonra, at .. 
letız~ l§lerınuze büyük bir emek sarf eden 
Atle~ .Hey'eti Reisi Adil Beyin atle
tızm ışlen hakkmda fikrini sorduk: 

:- .~.tlctiz.m iıl~rimiz maalesef tam arzu 
e~diii. şe~de gıtmiyor. Bu iyi gitmeyi .. 
şu:1 imillcn muhteliftir. Evveli klüpleri
lTllZ çok şayani eseftir ki atletizme lizmı •1 

gelen ehemmiyeti vermiyorlar ve pek az 
alfu gösteriyorlar. Size bir misal: B11 
son bayrak koşusunu mahsus iki kişilik 
takmılar üzerine tertip ettim ki 
a~edi ~rmi beıe varan klüplerimizden 
hiç değilse yarışa ikişer kiı;i vennckle 
bu koşu"r.l iştirak edebilsinler. Halbuki İ 
bu koşuya yalnız beş klübümü.zün iştirak 
ettiğini düşünmek bile acıdır. Esasen k- l" 
lüplcrden büyük bir fedaki.rlık: ttitcmiy0w 
ruz. Eliı:nizde bir antrenör var, Bu zat 1 
her zaman emrimize amade ve mesleği
nin cidden aşıkıdrr. Böyle olduğu halde f1 
bundan istifade edemiyonız desem yeri- Lı, 
dir. Simdi kış mevsimi dolayısile antrenör t 
proğram yap .ıştır. Bu proğram mlıcibi.n-
c~ isti~en atletler Pazartesi, Perşembe f) 
günlerı Galatasaray antrenörün nazaret ve r 
idaresi altında beden hareketleri yapabile- J 

günü 16 da Galata nhtımıı.~ cekler, Cuma sabahları da açık havada gi. 
ketle ( lzmire ) ve Çarşamba ~8 antrenörle beraber kırkoşusu idmanla- ıl 

• 1 ~•iaklardL Bundan bütün klüpler 
lzmlrden lstanbula hareket eder. yrsı e lJ g , _, n····' ~··il 

Galata gümrük karşısında . Slıe 
Fransez hanında !2numarıda Omu
mI •contıhğına müracaat Telefon 

Beyoğlu: 1041 

~l.!119 ... l ........ 111111! ...... 

hedmile mahzurunun izfile ed 
mediği takdirde dairece hJ 
medileceği adresleri meçhul r 
lunan ebniye sahiplerine teb
ğat makamına kaim olmak il 
re ilan olunur. 

Alyazar Efendi vak'a akabinde 
Balat hastanesine nakledilmiş
tir. Mecruhun yaraları ağırdır. 
D-.lkt-orlar hayatından pek az 
ümit olduğun · söylemektedir
ler. Şüphe üzeı'\..-ıe ı!lyaz~r E
tendinin evindeki hizmetçı ka
dın tevkif edilmiştir. 

\\'1 FRANSIZ TİYATROSUNDA ; !! 
il~ MADAM S E S İ L S O R E L l !! 

til\arcn bir ay zarfmC:a ır.~lıkemede Salı ( 17 ) de Sirkeci rılıtı· 
'.Ias idaresine mürecoatla kaydettir- mından hareketle Gelibolu Ça· 
:-ıeleri ve bu bapt1ki delillerin asıl nakkale Küçükkuyu, Edremit, 

Yelkenci vapurları • • • 
Şehremanetinden: Tephl 

hane arabalan için lüzumu 
lan 36 numara 12 adet din@ 
başı ve anahtar, 12 ön ve arJ 
makası 3 terazi makası, 3 ~ 
başı, 12 terazi lküpesi, üç ça: 
takınu ·terazi !.alakası gerği ı 
miri, 2 paket dört köşe başlı ' 
da, 2 pa.ket yarma başlı vida 
paket tekerlek taban civata: 
12 fayton başlığı 12 fırytıon t 
şı, 150 muhtelif civata, 10 ki 
ne~ tialin boya, 2 okka macu 
18 menteşe, 42 maıkas bağlan 

Bu kadın 30-35 yaşlarında Be 
lina isminde bir Musevidir. Be
linanın eve giren soyguncul~
la münasebeti olmasından şup
he edilmektedir. 

Bundan bir buçuk ay evvel 
de Roso Alyaza efendinin ~una 
benzer bir tecavüze u~ra~ıg~ ~e 
meçhul bir adamı.~. ıçen. gın.P 
ihtiyarı tehdit ettıgı tesbıt edıl 
miştir. 

İ!,tiyar 0 zaman her neden
se ~ .ık'ayı zabitaya haber ver

memiştir. 
Hizmetçi kadın Belina hak

kındaki şüpheler ta o zaman: 
dan başlıyor. Belinanın e~e gı
ren 1 r ı adamlarla daha bı~.kaç 
gün evvel göriiştüğü~ü. goren 
ler vardır. Zabıta, bu iki meç
hul gasıbm iz.le;i ~zerinde ~~
'unmaktadrr. lkıncı şube mu
dürü Şükrü B. tahkiktla bizzat 
meşguldür. 

Yeni neşrlııat 

Artist 
4 ü...-ıcii sayısı en modern renk 

le munis süslü ol~rak ~ı~
t r. T iyatro, y eni edebıyat, hıka-
ye, m üsabaka, kiki V. S. . 

Sinema, karikatür ve krokı
ler. 

Ailrupa güzellik kıraliçeliğ~
nin en kuvvetli sekiz namzedı
nin en güzel resimleri. 

il! tahtı idaresindeki trupun ilk temsili olarak Dodenin şaheseril ':!: 
ı! S A P H O ıi 
ıı 13 şubat perşembe akşamı Suderm>nın en Pleşhur eseri j j: 
ı M A G D A ıı1 : 

ilı 14 şubs cumAgünti p.t ,~. m.0 olarak İli; 

:iti Dig"er ten.sil!erin programı tiyatro kfşesinde talik edilmiştir. Kişeler P' 
i! her gün bilet satışına devam etmektedir. l ·• 
J -- f) ••ıt "ıt:! • '' rı rr '[' ~ ....... I R p .. _,... R .. - ......... H_, ....... ._..,--"'>•-" .. ___ .. __ _ ___ .. __...-... -·- .. ~-··-- ... ---.. -· - - - · ,.. ~ . ~~ ... -.. --.. -~:::::::... .. - ----- - .....____ 

~· .. - Galatasaray lisesi 

VALDA 
PASTiLLERi 

serinlik verir. 
TeneffüsO takYiye 

eder. 
aütüo ecz.ane ve eaa 

depolarında 
satılır. 

VALDA 
ismini u,ı1u kutıılar 
ılenınünde tllep tdl•lı 

----------------
·--------~ , KIBA ı 1 ~MiDATON. ı 

PASTİLLERi 
c~L·G'!i rrı,~ba'n!!!:I e.mla~Reı 
' . * tfi.f,:;< ~ 
.~ . - ---

sul HAZIM 
INKIBAZ 

Ga9t:JaD ve ruide bulantısı deııiı 
tutm•!ttlla karşı 

MAZON 

MEYVATOZU 
Gayet nafidir 

Methur ccıaneltrde 

şt~e•I 80 kuruştur 

müdürlüğünden: 
929-930 ders yılı üçüncü tak 

sit tedris ücrelerinin alınması

na 22 Şubat 930 Cumartesi gü

nünden itibaren başalanacaktır. 
Yüzde yirmi tenzilata tabi ücret 

ler için resmi vesaik ibraz edile

cektir. Şu muamele Mart 930 
oı:ı beşinci Cumartesi gunune 

kadar devam edecek ve o tarih

ten ıonra ücretlerini vermiyen

lerin leyli olarak devamlarına 
müsaade edilmiyecektir. 

Şark Malt hUlasası 

istıha, kuvvet ve sıhhat için 
en mllesslr devadır. BllOmum 
eczahanelerde bulunur. Umumr: 
depolan : Bomontl fabrikası. 

Telefon: Beyoğlu 583, ve lstan
bulda Ekrem Necip ecza depo1U 
Telefon: lıtınbııl 78, 

ıeya mı.ısadak sli:etl~rini tevdi eyle-
:ıeleri; Burhaniye, Ayvalığı ~clecek ve 

2 - Müflis şirkete borcu olanların dönüşte mezkCır iskelelerle 
'ahi keza bir ay içinde kendilerini birlikte Alunoluga uğrayarak 
oildirmeleri (hilafına hareket cezai 
-'"s'uliyeti müsteJzimC:ir); gelecektır. 

Azimette GeIJbolu için 
3 - Müflisin r~ıa!alrını her ne su~ 

<etle olursa olsun ellerinde bulundu- ylik alınmaz. 
:anların o mallar üzerindeki haklan •-.;__Se------.. --:-k----
::ınhfuz kamak şartile keza bir ay i- ren muna asası: 
-inde iflas idaresi emrine tevdi eyle- 37 Adet serenin her met-
1eleri ve etmezlerse eza! ms'uliyete ro mik'abına verilen 47 lira 
ı}rayacakları gibi makbul mazeret-
ri bulunmadıkça rüxhan hakların- fiat pahalı görülmilştür. Daha 

can mahrum kalacakları, ucuz vermek isteyenlerin 
4 - hk içtima 27 Şubat 1930 ta- 12_2_930 cari hinde saat J Ste 

c:hine müsadif Perşembe günü saat 
4 te mahkemenin iflas odasında ak- levazım müdürlüğüne gelme-
edileceğindeo alacaklıların yevm ve leri. 

vakti mezkfirda bi!asale veya bilve- iiıııjlıiııiiı•••lll!l!l!llll!lllll!!!!l••
kiile hazır bulunmaları ve müflisin Bartın - Cide Postası 
·nüşterek borçluları ile kefillerinin ve HU ~ 
~orcu tekeffül eden kimselerin ixti- ,AL 
matla bulunmağa hakları bulur>duğu • 
icra v• iflas kanununun 214 üncü vapuru 10 Pazartesı 
madesi mucibince tebliğ ve ilan olu- şubat 
nur. günü akşamı Sirkeci rıhtımıdan 

hareketle Eregii , Zonguldak, 
İstanbul D~fterdarlığınden: Bartın, Kurucaşile, Cide, lııebolu 
336 senesinden 927 mail şenesi 

nihayetine kadar milli hükfimet büt- iskelelerine azimet ve avdet 
çelerinden matlubu olanlarla gerek edecektir. Yiik ve yolcu için 
milli hükumet ve gerek ~akıt hükfi- Sirkecide yeni handa ı numrolu 
metin adi emanat ve milli hüldl.me-
tin bütçe emanatı hesaplarında mu- acentasına müracaat. Telefonu 
kayyet olanlar ve gerek 927 senesi İstanbul 3105 
gayesine kadar ifa edilen hidemat- -ı••••••••••••lll!! 
tan mütevellit ala~aklar 928 - 929 1 SADIK ZADE ARSLAN 
senelerinde bütxe emanatına alınmış 
olanlarla eytam sarıdıkları tasfiye KAPDAN VAPURLARI 
komisyonun~~ 927 ~enesinde hazi- İZ~lİR • MERSİN 
neye devr edılup hazınecede 928 se
nesinde ait olduğu malsandıklarına 
nakl olunan mebaliğ tasfiyeye tabi 
bulunduğundan bu gibi alacağı bu
lunanlar Şubat 930 nihayetine kadar 
arzuhal ile bulundukları mahallin en 
büyük malmemuruna müracaat eyle
yüp yetlerindeki ınatlubat vesikala
rını vererek mukabillindc müracaat 
vesikası almaları lazımdır. Bu müd
det zarfında müracaat etmemiş ve 
vesika almamı§ olanların iddia ettik 
!eri alacak 1513 No. 1ı kanun muci
bince katiyen hazine lehine sakit o
lacaktır. Şubat 930 nihayetinden son 
ra hiç bir mazeret kabul edilmeyece
ğinden alacak iddiasında bulunanla
rın 930 seneai Martından evvel bu
lundukları mahalin en büyük ma!me
muruna müracaat etmeleri ilin olu-

Sürıa t postası 
Muntazam ve lüks kamaraları 

havi elektrikle mücehhez 

KEMALvapunılO Şubat 
PAZARTESi 

akşamı l SdeSirkecl rıhtımından 

hareketle Çanakkale, lzmir, 

Fethiye, Gül! ilk, Antalya, Mer

~ine azimet ve avdet edecektir. 

Mahalli müracaat : Sirkeci 

Yalıköşk cnddesi al!lye han 

birinci kat Sadık zade Nazım 

vapur acantahanesine müra

caat Telefon : lstanbul 4240 

Karadeniz lüks ve sürar postası 

SAMSUN 
vapuru 12 Ça mba 
Şubıt rşa 

günü akşamı Sirkeci nhtımındın 
hareketle doğru [Zonguldak, lne
bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize j ye 
gideeekt.r. 

Tafsilat için Sirkecide Yelkenci 
hanında Hin acentesine milta

caat Tel lstanbuf 1515 

sı, 40 çidene tahtası, ıs tabı 

Prag panayırının ih- ağaç 4 gürgen ıkalaş, 40 çift i 
pit 160 parmak 300 kilo tabı 

racat servisi demiri, 25 kilo haJ&calık dem 
Meccanen bütün alakadarların em 3 adet kaytan d.i.şli fren vida 

rine amaddir. Sarayı ziyaretiniz e ... •kapalı zarfla munakasaya ko 
nasında ittira membalan hakkında si- muştur. Taliplerin şartname < 
ze en doğru malümat verir, rehber- mak için hergün levazım müd 
!eri ~edarik, nü.?'une ~alonlarında lüğüne gelmeleri. Teklif me 
tq~ olunan '!umu~erı, katalogla- tuplannı da ihale günü olan 
n fıat cetvellen takdım eder. (3137- .. •• 
111 numaralı salon)ıayet bizzat Pra- Mart 930 Perşemlbe A gun~.s~. 
g'a gelirseniz tahriren ihracat servi- onbeşe ıkadar mezkilr mutlu 
ıine müracaat ediniz. lüğe vermeleri. 

Kemali İftİyak ve sür'atle size hiz- '1- '1- '1-
met edecektir. 

Şehremıınetinden: Şeh~ 
tlkbahar Prag panı> ıırr de ba~ıuda Emiın Nurettin m 

16 ila 23 Mart 1930 da devam e- halleısinde 19 harita numar< 
decektir. arsa arkasında 29,25 met~e rr 

Bütün tafsilat resmi ac•ntası ola11 rab~ai sahasında yü~-üz arş 
Galatada Mumhane cadd~•inde LO- nm metre murabbama üç 1i 
YD TRIESTINO tarafından verilir. kıymet takdir oluna~ak sat 

Hu ilanı okuyunca 
Hemen lstanbulda Emiııönün
de Valide hanı kapısı ittisa

linde 4 numerolu 

VENTURA efendinin 

KADER 
gitesine koşunuz 

ve yarın çekilecek olan bü
yük tayyare pi)•angosundan 

Bir bilet alınız 
Taliiniz yaver oldul(ıı takdir
de bir çokları gibi si/. de zen· . . . 

mak için alakadarlan ara~ın~ 
açık müzayedeye konmuştı. 
Taliplerin şartnameyi görmı 
iQİn hergün müzayedeye gi 
ı~k için ihale günü olan

1 
Mart 930 Per!iembe günü lev i 
zrm müdürlüğüne gelmeleri. 

Jandarma İmalathanesi müdüri 
tinden: 

On altı ila yirmi bin metre kış 
elbiselik kumaş kapalı zarf usulile ı 
tın alınacaktır. Münakasa 15 Şu;ı 
1930 Cumartesi günü saat 14 te J 
tanbulda Gedikpaşada Jandarma 
malilthanesinde yapılacaktır. Şa 
name imalathaneden tevzi olun 
Teklifnamenin tarzr imlası şartn. 
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Askerlik 

,. 
ıı'. Askerlik en şerefli ve en büyük vazifelerden bi-

C · idir. Vatanırnızı dü§mana karşı koruyan, hudut-
• ırırmuzın emniyetini temin eden askerlerdir. 
'1 ·İ Biz onların sayesinde rahat rahat yaşıyabili-

r / •<oruz. Harp zamanları düşmana karşı göğüs gererek 
. t ranlarını akıtarak memleketin şerefini, ailelerimi-
' n. tin namuslarını kurtaranlar bu kahramanlardır. 
I' ~ <fı Askerlik, yalnrz harp için değildir. Bu vazife sulh 
1 ı :l amanlarmda da ifa t!dilir; ve askerler her dakika bir 

IJ, ı 1 {mre hazır vaziyette bulunurlar. 
ı · '\; Askerliğin en büyük vazifesi itaattir. 
, 1, ı Türk askeri bütün dünya nazarında cesaret ve ita-

l 
~.; :t gibi iki büyük faziletle şöhret kazanmıştır. 

ı Ca Askerlik bütün erkek vatandaşlara bir borç ve va-

--
~ 

,,. 

• 

1 · : r I rıifedir. Bu hususta annelere düşen vazife de çocukla
iı , nı:;na daha küçük yalit.an askerliğ~n _Ioyme~ ve fazileti-
1 '· §; i öğretmek, cesur bır asker yetıştırmektır. Parlste ayın beşinde yapılan Avrupa güzeli intihabında birinci 

1
\ ,\1 1.-} 19 yaşını bitirenler asker olurlar. Hasta ve sakat · e n Yunanlı Alls Oiplarakus'un dünkü posta ile gelen PAris 
:• 1 t:-ı.~anlar askerlikten affedilir. gazetelerinde çıkan en son resmini iktibas ediyoruz. intihabın 

· •ı J · Askerlik 45 yaşına kadardır. llk askere alınanlar nasıl cereyan ettiği hakkın d aki tafsilllttan anıa~ıldığına göre 
/· rı fir buçuk sene silah altında kalır, sonra terhis edi- jüri heyeti heykellıraş ve san'atkArlardan te11kfl edilmiştir. 

'ı: 0; ,rleBir adam 40 yaşında iken bir harp olsa silah altı- --Y•il•k•snek_,O.,r•m•a•n-m .. ek•-t•c•bi-re•kuto• .. r•I, .. ığ .. ü•n•de•n•:--------

İ .ı - a çağrılabilir. 46 ya§lnda ise çağrılmaz. Askerlik Kı·tap tabı mu·· nakasası 
. " ı r 5 yaşına kadar demek bu demektir. 
l ' ı p• _ Askerlik hizmetinden kaçmak vatana karşı en bü-

.1 , •;ük hiyanettir ve cezası çok ağırdır. 

ı .. ı ı 1 l\1ahkemeler 
C•t} 

r ·1; İnsanlar için biribirlerinin hakkına tecavüz etme· 
r: '-ıek ve ht-rkes için kendi vazifesini tanımak pek ta-

; · -<ii bir hareket olduğu halde maalesef her zaman İş 
1 ' ··'.!öyle olmuyor. İşte millet efradı arasında çıkacak 

1 1t ,1 ;avgaları, yapılan haksızlıkları dinliyerek kimse-
! ~ in zararına meydan vermemek ve haksızlık yapan

, ' u ~:,trın cezalarınt tayin etmek için mahkemeler açılmış
. ; :ı r. Mahkemelerin salahiyeti pek büyüktür. Mahkeme 
' ,• ~ ~ ~ ,.e kanundan başka hiç bir kuvvet müdahale ede

\ ı a .1 .ez. Ne Büyük IV'ıillet Meclisi ne de İcra Vekilleri he-
ı r ı -1 eti ınahkeme kararlarını değiştiremez. Mahkeme

' ;; ~rde muhakeme aleni yapılır. !i' Türkiye Ciimhuriyetinde üç nevi mahkeme vardır: 
11 ' 1 1-SULH nıahkemeferi, 

ıJ ı' 1 2 - ASLI mahkeme, 

1 i: :J - ACIR CEZA mahkemeleri. 
1 ı 1 ırl Bir de bunların fevkinde TEMYiZ mahkemesi var
: a' ır. 

ı ' !! ; , SULH mahkemeleri.-- Sulh makemelerinde bir ha-
1~ı im vardır. Sulh hakimi bulunmıyan yerlerde A•li 

;. ı°" t Jahkeme reisi yahut onun tensibile mahkeme aza!\I 
1 '1 t ' • .illı davalarmı görebilirler. ~ 
" > , 1 ~ Sulh malıken1eleri 200 liraya kadar alacak davala-
ı i ' ;ş'IU, ceza davalarında da kabahat derecesindeki ve 

1 ; -t;hayet bir sene h&pis ve yüz lira cezayi nakdiyi mu
J '! ; İp olacclk davaları görür. 

·: : ı~: ~~ t~:F::·a~;~E::::~~~tn.~:~: 
a ~ l~k, veras< l. rüştünü İspat, boşanma, nafaka dava-

ı ' 1 ~ 'J~rını ve cünha derecesindeki ceza davalarını görür. 
ı 1 l~ Büyük şehirlerde mesela lstanbulda Asli mahkeme· 

11' •• i~r birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü diye birtakım 
·~ ~ 'lairelere aynlmıştır. 

' ·~ · r ACIR CEZA mahkemesi. - Bu mahkemeler büyük 
" ı . '1i.Iayetlerde bulunur, ve beş azası olup Ağır cezayı 
r ·• ıucip olacak cinayet davalarını görür. 
~; 'I TEMYİZ mahkemeleri. - Mahkemelerin vermiş 
T 1 !lduklan kararlar iki türlüdür. Biri karar verilir veril-
d Cıez derhal hükmü icra edilir. BuIY· temyizi kabil ol
lı c ı:uyan kaı·ctr denilir. 

Mektebimizçe tabettirilecek olan silvikultur ve nebatat fi
ziyolozisi ve amanazman kitaplarının tabiyesi kapalı zarf usuli
le münakaşaya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek 
üzre hergün münakasaya iştirak içinde yevmi ihale olan 
26/ 2/ 930 Çarşanba günü saat on dörtte Defterdarlrk binasında 
müessesatı ziraiye mübayaat komisyonuna gelmeleri. 

* * * 
Yuk•ck Orman mektebi rcktörlüP;undcn: 

Erzak ve levazımı saire nıünakasası: 
Mektebimizçe erzak ve levazımı saire ·· akasası kapalı 

zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliple'n şartnamelerini 
görmek üzre hergün münakasaya iştirak içinde yevmi ihale olan 
26/ 2/ 930 Çarşanba günü saat ıs te Defterdarbk binasında mües 
sesatı ziraiye mübayaat komisyonuna gelmeleri. 

Nafia vekaletin~en: , 

1 - 8Şubat 930 tarihinde ihale edilmek üzre münakasaya 
çıkarıldığı evvelce ilan edilen Mendires-Gediz etüdünün 6 Mart 
930 tarihinde ve, 
2- 11 Şubat 930 tarihinde iha le edilmek üzre münakasaya 

çıkarıldığı ilan edilen Berdan etüdünün dahi 8 Mart 930 tarihin
de ihale edilmek üzre münaka·;a müddetleri temdit edilmiştir. 
3- Bu işlerle yeniden alakadar olmak istey.enlerin sular u

mum müdürlüğüne müracaat ederek yukarıda yazılı işlerin mü
nakaşa şartnamelerini umınni ve hususi şartnamelerıini ve müka 
velename suretlerini alıp tekliflerini baladaki ihale günlerinde 
ve saat 14ten evel müşteşarlık makamına tevdi etmeleri ve ev
velce mezkur evrakı alanların dahi ayni tarzda müracaatları ilan 
olunur. ...... , .......................... .. 

EM t l K ve EJT!M B!NKlll 
Türk Anonim Şırketl 

Sermayesi : 20,000.000 Türk lirası 

!\ lerkezi : ANKARA 
Şubeleri s İstanbul ve iz mir 

l lazır ve derdesti inşa B 1 N A L A R üzerine müsait 

~craitk uzun ve kısa vadeli ikrazat yapar. 

l\IE 1DUATa ve aile TASARRUF SAN-
Dl GIN a en müsait faiz verir. 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasına ait fabrikalar : 

Yerli ma arp zar. 
Istanbul : Bahçekapı : Birinci Vakıf Han 

Bayram münasebetile Büyük Satış 

IHereke Mamulatıl 
-. 

Mendil, boyun atkıları, tafta, 
mobilyalık kumaşlar, zarif 
yünlü kostüm:ükler, pa'.tolar 

Fiallar mutedildir. 

Şapkaların envaı 
Erkekler için son moda ve 

en güzel ve müntahap 
renklerde 

3,1/2, 5-8 lira 

Jaketler,kazaklar 
Yün, örme ve gayet 

şık biçimde 

3-4, 4,1/2, 5-6-7 lira 

~eshana Mamulahl 

Safi yün şayaklar 3, l 2 liradan 
Zar.f kostümlük kumaşlar 3, 1 ı 2-5 

!ıradan 
Zarif paltoluk kumaşlar 7 liradan 
Battaniyeler: Mevsim sonu mü
nasebetile ve ha . kın istifadesini 
tem'n için büyük boylar 675-

700-750-1000-1200 kuruş. 

Bakırköy Mamulab 
Çadırlık, tentelik, perdelik 1: ez
ler sağlam Amerikan bezler M. 
34-35,112 kş. Çarşaflıklar, ya
tak kılıfları, yelken bezleri ve 

örtüle. in envaı. 

Hanımlara mahsus 
Sureti hususiyede imal ettirdi
ğimiz gayet zarif metin yerli 

iskarpin ve ayakkapları . 

f; Mamulatıl 
Dayanıklı zarif ayakk p.ar 

siy~h ve san 
Erkeklere: 4,1 2, 4,75, 5, 

5,25. 6, 1 2, 7 lira 
Çocuklara: (No 30-40) 

4 liradan -Fevkalade ehven mühend's 
mektep ve avukat çantaları 
Bavu lar, eğer tak)m: arı ve 
seyahat levaz : matının envaı. 

ipekli kadın 
çorapları 

105-110-120 kuruş 

Çocuk şapkaları 
180 kuruş 

Siyah ve Sarı 
Dayaniklı Zarif Ayakkaplar 

450,475,500, 525, 600,650, 
675, 725 kuruş. 

• 
Devlet ~enıirJolları ve tiınanları Ilnıuıni 
i~aresin~en: 

Elli ton rezidü yağı .• kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. 
Münakasa 6/3/ 930 Pel'Şetnbe günü saat ıs da Ankarada Devlet 
Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştiraık edeceklerin teklif ınektuplarmı ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar munakasa 
komisyonu katibine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mükabilinde 
Ankarada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağa
zasından tedarik edebilirler. 

Maartl eminli~in~en 
Sekiz günden beri tıila mazeret vazifesine devam etmiyen 

eminlik kalemi dosya memuru Avni Beyin müdafaanamesini 
vermek üzre 24 saat zarfında Eminliğe ~üracaat ~tmesi. 

1 
Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk Ha 

kimliğinden: 

Melek Hanımın zevci Kasımpasa 
da Kulaksız zade Emrullah Efe~d 
caddesinde 92 numarada mukim İs· 
tem telgraf memurlarından Hüseyin 
~"?"t Efendi aleyhine ikame eyle
dıği nafakD davasının icra kılınan 
muhakemesinde müddeialeyhin ma
~~llı mezkurü terk ile nereye gitti
gı meçhul bulunduğu davetiyesi zah 
rma verilen şerhten anlaşılmağla on 
beş gün müddetle ilanen tebliğat ic
rasına karar verildiğinden muhakeme 
günü olan 25 Şubat 930 salı günü sa
at on birde Beyoğlu dördüncü Sulh 
Hukuk mahkemesinde bizzat hazır 
bulunması veya vekil göndermcsı 
hususu ebliğ makamına kaim olmak 
üzre ilan olunur. 

ŞEHZADEBAŞI 
Türk sinema ve tiyatro,trıda 

Her ak~am komik Cevdet Bey 
temsilleri Ana<tas bale heyeti 
sinema, büyük varyeta, tiyatro 
ve saire. Dühuliye 20 kuruştur 

1 Tak!'>im meydan.nda 

~alılık arsalar 
Taksimdt' Valde çeşme soka 

P;tnda btanhul Emlak şirkc · ı 
tine müracaat olunma<ı 

STA1'DARIJ 
~ ; : .• Bir kısım kararl~r. da temyizi. k~bil olmak üzre v~-

1 a lilir. Bu kararlara ıtiraz etmek ıstıyen taraf Temyız 
• 'c lı ıahkemesi~e müracaat eder. T e~yiz mahkemesi bu r---

··~ ;arar·• tetkik eder. Ya mahkemenın kararını haklı bu- Bil'uıntım Banl(a mııaınelatı Evinizde bir Radyo cihazı yalnız musikiyi değil aynı zaman-
ı cc ı-1r, tastik eder, yahut doğru bulmaz, nakzeder yani ı 1 da dünyanın edebi, bbbi ve siyasi havadislerini temin eder. 

:ı; A k d ·d b km k l~ li lstanbul •ubesl: Bahçekapı telefon lsL 3972 
ıJ·ıozar. rtr o avaya yem en a a azım ge r. Bunları daha iyi dinlemek için bir 

1

2 ! Temyiz mahkememiz Eskişehirdedir. lıı:·---------------ı•ı __ _. ... 
t~~Emvali metruke müdüriyetinden Mu~ase~ai ~ususiye ınü~ürlü~ünden: Filips Radyosu na 

1 
' S 1 [ k d ··ki A } Ortaköyde İnönü şehir yatı mektebinde mevcut esıki elbise 
t :, H 1 l maa ll \.all Iane yün ve pamuklu parçaları lS/2/930. Cümartesi günü saat birde 

( • ·,, Buğazic;inde Büyükdere ve caddesinde kain zemin katı müzayede ile satılacaktır. Taliplerin 100 lira dipozito akçesile 
.. i4~ · argir olmak üzre 7 oda 2 sofa, Mutbak, Hela ve mikdari Kafi beraber mektepte müteşekkil komisyona müracaatları. 
ö 1 ,:ahçeyi havi ve tahtında bir bap dük.kam müştemil atik 322/ 324 
-~ ı edit 312 nıunaralı maa dükkan hanenin bedeli sekiz taksitte ö
~c 

1
.: enmek üzre 4500 lira bedeli muhammen ile 24/ 2/ 930 tarihine 

c ı -';1üsadif Pazartesi günü saat 14 te müzayedei aleniyesi mükar
:e •, ,)erdır. Taliplerin % 7,SO hesabile teminat makbuzlarile İstan
e . tuı Milll Emlak müdüriyeti satış komisyonuna müracaat eyle-

, 41cleri. 

_ -- 200,000 LİRAYI ..__ 
Tayyare biletimi Karaköy'de Bursa Hanı kapısındaki 

" Uğurlu M. Gazi Gişesinden ,, 
alarak kazandım ve. (M. Gazi ) kahvesinin tecrübesi hedlye
wOe•• ten verildiğini haber aıdım. ZAFER ··~IMWtJ 

İhtiyacınız vardır. 
Türkiye umumi vekilleri: 

HELİOS 
MÜESSESATI 

GALATA 

INGILIZ .t-

KARYOLALAHI 
Gayet sağlam ve rahauırlar. 

Beyaz 15, siyah 14 lira 
Beyo~lunda 370 numaralı 

BAK.ER ı\la!!azalarında 

- Dr. Ihsan Sami -

Gonokok Aşısı 
Beboğukluğu Ye ihti1'ltatına 

karşı pek tesirli ve taze a~ıtltr. 

Divanyolu Sultan .\lahmuı 
türbesi karşısında ,"!o 189 ...... 

Müdürü Mea'ul Burhaneddilı 


