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Sahip ve daşmuharr•rı 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı MüdürD 

ETEM lzZET 

an .. 1 
mumisi Stalin, gazetecilere 
mülakat vermemek huıuıunda 
vazettiği kaideden Alman mu
harrirlerinden Emil Ludwig 
hakkında istisnai bir muamele 
yaparak Lehistan hakkında 
mühim beyanatta buluıımuş
!ur. Beyanatın ehemmiyeti, 
Lehistana kartı Sovyet Rusya
nın takip ettiği siyaseti va
zıh bir tekilde anlatmasında 
ve bu siyasetin tamamı tama
İnına Almanya'nın Lehistan 
hakkındaki taahhüdatına teva

. . ~ ' " .... - , . ~-~' . ' . ~' 

fuk etmeaindedir. 
Stalin, Lehistan'la Sovyet 

Ruıya arasında bir misak akti 
için cereyan etmekte olan mü
zakereleri anlattıktan sonra bu 
misak aktedilae dahi Ruıya'nm 
Lebistan'la hudutlarını ga· 
ranti etmek manasını tazam· 
mun etmiyeceğini söyledikten 
sonra diyor ki: 

"Biz Lehistan ile olan hu. 
dutlanmızı garanti etmedik ve 
hiç bir zaman da etmeyiz. Yal
nız huduttan değittirmek için 
kuvvet iıtimal etmiyeceğiz.,. 

Stalin'in bu sözleri, Lokamo 
muahedesinin aktine müncer 
olan müzakereleri hatırlatıyor. 
Maliimdur ki, Avrupada Ver
saillea muahedeaile çizilen hu
dutlann kat'i ve nihai olarak 
kabul edilmeaini iltizam eden 
Lokarno muahedesi müzakere 
edildiği zaman, Fransızlar, Al
manya'nın garp hudutları gibi, 
şark hudutlarını da garanti et
mesini talep ebnişlerdir. Halbu 
ki Almanlar, Alsas Loren'in 
Fran•a'ya terki demek olan 
garp hudutlannı nihai olarak 
kabul etmekle beraber, Lehis
tan hududunu kabul etmemiş
lerdi. Esasen 1923 seneainde 
Ren mıntakaaının işgalinden 
beri Fransa ile Almanya ara
sında bir itilaf aktedilmesine 
en büyük engel, garp hudutla
rından ziyade tark hudutlan ' 
idi. 

Müzakerat had bir safhaya 
girmit iken, İngilizlerin ura
rile, Fransızlar garp huduttan 
hakkındaki garantinin şark hu

Mektum malları haber verenlere 
ne suretle ikramiye verilecek? 

Kanun dün Mecliste kabul edilmiştir. Kaçakçılık layihası 
muhtelit encümenden sonra bütçe encümenine verilecektir 

Muamele vergisinin ikinci muvakkat maddesinin tefsiri 
takrir üzerine hazırlanan layiha uıünakaşalardan sonra 

hakkındaki 
reddedildi 

Rüştü ( Bursa ) Sadettill 
ANKARA, 26 (Telefonla) 

- Bugün Büyük Millet Mecli
si Refet Beyin riyaıetinde top 
landı. Evvela Adliye vekili Yu 

Riza ( /stanbul ) Hasan Fehmi ( Gü,,.üşhane) beyler 
suf Kemal Bey kürsüye gele- an evvel meclis hey'eti umumi 
rek mecliste Adliye encümenin yesine sevki i!;iıı layihanın Ad
ce tetkik edilmekte olan ka- liye, Dahiliye, ""Milli müdafaa 
çakçıhk kanun layihaaımn bir (Devamı 6 19c1 u.hifede) 

......•.......... , ..... , .... ,.,,., .. ,, .. , ..... ,,,,, .. ,.,,,, ................... .. , .. , ... . 
T. Rüştü Bey Tahran 

dönüşü Bağ
dada uğrayacak mı? 

Tütün 
Kongresi 
_ 1 şubatta iktisat 

. vekilinin 
riyasetinde açılacak 

dutlarına da teşmil edilmesini l d A k • • Tütün ticaretimizin 11lahı, ve ih-
talep etmekten vaz geçtiler. Irak Başveki i ün n araya gıttı; racabn genişleti•n:~·~~.:.!:ıat: 
Ve Almanya yalnız Fransa ve ( 
Belçika ile olan müşterek hu- hudut mÜzakeratına baş anıyor =~~ma~d:: 
dudu kabul etmitti. ri Pt- refakatinde bulunan Irak Ma- zaran, 1 ıubatta 

Fakat Lokamo muahedeaile liye müdürü umumiıi lbrahim Ke- Ankara'da toplana 
Almanya fark hudutları hak- C\ mal Bey, iıtatiıtik kalemi müdürü caktır. Baılıca İh· 
kında da bir taahhüde giri9mi9 Corci Ef. ve buıuıi katibi ile birlikte raç ~d~elerimizin 

I dün akıam Ankara'ya mtrni•ve Hay va::ıyetini tayin e-
bulunuyordu: Lehistan'la olan 1 •· ' decek 1 b b"" darpata'da vali muavini Fazlı ve po- 0 an u u-
müıterek hududunu nihai ola- liı müdürü Ali Rıza Beylerle birçok I yük kongre lktı-
rak kabul etmemekle beraber, dostları tarafından teıyi edilmiıtir. sat vekili Mustafa 
bu hududu silah kuvvetile ta· Nuri Pı. Tevfik Rüıtü Beyin Şeref Beyin riyase-
d.·1 etmemeg·1• taahbu··t edı·yor· Tahrandan avdette 0 -"-da'da da uğ- tinde toplanacak-

riyar•ı.. hakkmclaki t:.'i,.,,. üzerine · br. Tütün kongre-
du. Binaenaleyh Lokarno mu- -· N z d Mi B · T. al maliımatına müracaat eden bir mu- . a e ·ıat · 11ne ıcaret od a 
ahedesinin abkimı tudur: harririmize demiıtir ki: n_ndan birer, ziraat odalarından bi-

l _Almanya garp hudutla- "-Bundan haberdar değilim. rer murahhas ittirak edecektir. Yal-
rmı kat'i olarak kabul ediyor. Maamafih Tevfik Rü!tü Beyin Bağ. ruz fevkaladeden olarak lıtanbul Ti-

h d 1 clad'ı ziyaret etmeıini büyük bir caret odaıırun kongrede üç murah-
2 - Almanya •ark u ut a· · ı kar ı B h be · • memnunıyet e fi arız. u a nn hası bulunacaktır. ihracat ofiıi de 

nnı kuvvet iıtimalile tadil ı!t- doğru olup olmadığını ancak Anka-
memeği taahhüt ediyor. ra'da öğreneceğim.'' bu kongreye bir murahhas göndere-

hed • Nuri Pı. Ankara' da ticaret, ika- cektir. Bu mua enin imzası tarı. 
met ve iadei mücrimin muahedeleri lıtanbul Ticaret odaaından kon-

hinden beri geçen altı sene zar- ·ı h d ı d · · · ı e, u ut ar a aıayışın temıni için greye Nemli zade Mithat, Katip za. 
fmda Almanya'nm fark hu- ·uihaz ed·ı k t d b. •t ·· k 
dutlan hakkında daha kat'i bir :.ah 10 ~ ~~e gü: :.::ı:;;, i= :.: de Sabri ve Cani Bd~lylenk·n iştirake-

d-k lıtanbul'a avdet edecek ve bu- decekleri tahmin e ı me tedir. taahhüde giritmesini temin et· ~-
mek için Franşa tarafından raclan Cemiyeti Akvam mecliıi mü-

zakerahnda hazır bulunmak üzere Kazım Pş. Hz. 
sarfedilen gayretler bir netice Cenevre'ye gidecetkir. 
vermemiştir • . İngiltere de Le. Bir müddetten beri münhal bulu- Ankarada 
his huduttan meselesinde Ver- nan lrak'm Ankara ıelaretine müna 
saillea muahedeainden bir adnm lrak Başvekili Nuri Paşanın dün sip bir zatın tayini tekarrür etmiı- ANKARA, 26. (Telefonla) 
ileri atmıyacag"ını beyan ettiği kt" d. . . . . b . . tir. Nuri Pı. Ankara'da ıelirliğe ta- B. M. Meclisi Reisi Kazım p.,. 1 

çe ır ıgımız yem ır resmı yİn edilecek zab Hariciye Vekaleti- -s 
oibi, Almanya'nın bu noktada 1 Hz bugu··n Jstanbuldan "ehr· • Bir kaç ıründen beri tebrimizde ne bildirerek bükmetimizin muvafa- • -s I· 
Fransa tarafından tazyik edil- bulunmakta olan Irak batvekili Nu- katini iıtihsal edecektir. mize avdet etmiştir. 
meaine razı olmamıttrr. Fran- •• "'"'' • • • ••• • • • • • ••' • ••' '' '• • • • •' '•' • •• ... •••••••••••••• ....... , ............................ , ........................ ,..,,,.., ............... ,,.,._,. . ..,,..,,..,,..,,,.. 
sanın, son buhran münasebeti- olarak kabul etmiyoruz. Fakat ı katin yarısıdır. Çünkü eğer ısa, sulh muahedesile ker· 
le bir kaç •Y evvel, M. Laval'in kuvvet iatimalile tadil etmeme- Versailles muahedesi Avrupa- hen teabit ~dilen vaziyeti, 
Berlin'i ziyareti esnasında yap- ği taahhüt ediyoruz ki, bu, ay· da hudut meaelelerini hallet· muahedenin aktinden sonra 
tığı bir tetebbiiı te, Aim-ya'- nen Almanya'nın Lokarno mu- mit olsaydı, Fransa, Alsas Lo· kendi rızalarile de kabul ettir
nın mali yardım mukabilinde ahedeaile kabul ettiği taahbü- ren'in ilhakını Almanya'ya ka- meğe çok çalıtm•tlardır. 
ıiyui teminat vermeğe Yana,. dün harfi harfine aynıdır. bul ettirmek için bu kadar uğ- Binaenaleyh hukukta yeri 
mamaıile, akim kaldıktan son- ilk nazarda böyle bir ıiya- ratmazdı. Nasıl ki Prusya ile olmamakla beraber, bir devle
ra, tark hudutları meselesi Av- setin manasız olduğu zannedi- Fransa arasındaki 1870 muha· tin her hangi bir muahede vazi· 
rupanın ıulhü noktai nazarın- lebilir: Çünkü bir hududu kuv- rebesine nihayet veren Frank- yetini, kendi nzasile kabul et
dan vehametini muhafazada vet istimalile tadil etmemeği furt muahedesi ile Alsas Loren meai gibi bir şey vardır. Al. 
devam etmittir. taahhüt ettikten sonra, onun meaelesi halledilemedi. 1871 manya'nın Lehistandan e.irge-

Şimdi Sovyet Rusya'nın nihai olarak kabul edilip edil- senesinden soma Almanya, diği de budur. Ve Almanya ile 
Lehistan hudutlan lıaldandaki m_t!!'1eaİ!>J!' bir faydası olmadı- Fransızlara Alsaa Loren'in Al. Sovyet Rusya Lehiıtandan bu-
ıiyaset1nin -..-~yg...ı"ahıı.ı anıa kendine: · · - ortada manya'ya ilhakmı kabul ettir- nu eairgedikçe, bütün muahe-

ma[!a çalışıyordu. Bir gün on E" b ki M .h .,.ek için çok çalıtbkları halde delere ve misaklara rağmen, 
lara sordu: - ger e enen esı neo~ u k 1 1 d l vehameti · muhafaza 

ben deiiilaem o halde kimdir?.. maamda öle°ii~~ •• ~~. amamıt ar ı. mecle_•_e_1':... nı 
- Beni nasıl bir adam ola- cesedi, etlaiye efr•dı taran .. .ı\l~an· a:cı<ıır. 

•ak tanıyorsunuz?.. IDeı·amr var) kaz alhndan çıkarılmııtır. ~. 'Ahmet ŞOKRO 

Kaçakçılık 
Kanunu ----
Mecliste dün muhtelit 

bir encü-
men teşkil edildi .. 

Ldgiha 3 - 4 gün zarfında 
tetkik edilip meclise 

verilecek •• 

'ANKARA, 26 (Telefonla) 
- Dahiliye, Adliye, Maliye ve 
Milli müdafaa encümenlerin
den mürekkep muhtelit encü
men hey'eti umumiye içtimaı
nı müteakip içtima salonunda 
toplanarak kaçakçılık kanun li 
yihasını tetkike l>atlamı§hr. 
Bu dört encümenin azalan sek 
sen he§e baliğ olmaktadır. Di
ğer meb'uılar da içtimaa ittİ· 
rak ederek müzakerah takip et 
mitlerdir. Muhtelit encümen 
riyasetine Cemil Bey (Tekir
dağı), mazbata muharrirliğine 
Salahaddin (Kocaeli). katipli
ğine de Ahmet Hamdi (Y O'Z· 

gat) Beyler seçilmitlerdir. içti 
mada kanun layihasını hazırla 
yan komisyonun reisi temyiz 
rüeaasından Fahrettin B. de 
bulunmuftur. 

Muhtelit encümenin iki üç 
gün zarfında öğleden evvel ve 
sonra İçtimalar aktetmek aure
tile layiha üzerinde tetkikatını 
kısa bir zamanda ikmal etmesi 
mukarrerdir. 

Cemil ve Salahaddin Beyler 

Encümen yarın sabah onda 
tekrar toplanacaktır. 

Layiha bilahara bütçe en
cümeninde tetkik olunarak hey 
eti umumiyeye sevkedilecektir. 

Müzakerat 8 saat devam etti 

ANKARA, 26 (Tetefonıa) 
- Muhtelit encümenin içtimaı 
3 saat devam etmİ§, müzake
rat çok hararetli olmuştur. Mü 
zakere layihanın birinci madde 
si üzerinde cereyan etti. Mad· 
denin 3 fıkrası talik edilmit ve 
bir kaç fıkrasının müzakereai 
ikmal edilmiıtir. 

-·----·····-············ .. ·-----
Yeni romanlanmız 

Güzellik kraliçesi 

Gözyaşları .. 
İbrahim Necmi Beyin 

' BAŞI DÖNÜKLER " i
>imli romanı yakında biti
r=.Bımdan sonra NEZİHE 
MUHİDDİN Hannnın GÜ
ZELLiK KRALiÇESi isim 
li bir roman takip edecek
tir. Nezihe harumm bu ~ri 
içtimai bir tetkik olduğu 
~<adaır güzellik müsabakala
rım da içine alan ve tahlil 
~den edebi bir eserdir. Gü
~ellik Kraliçesinden 6()(lra 
ETEM İZZET &:yin gaze
temiz için ~azırladığı 

Gözyaşları 
islıınll edebi romarunı: neşre 

ba~lıyacağız ... 

V apurcular kendi ara
-larında anlaşma 

imkanını bulamadılar 
Seyrisefain tasarruf tedbirlerini tat 
bika başladı, bazı seferleri lağvetti 

Şirketi Hayriye ve Haliç şirketleri de 
aralarında bir anlaşma yapacaklar 

Vapurcular arasında bir anlaıma 
yapılarak ortadaki rekabeti kaldır
mak için ıimdiye kadar birçok teşeb 
büıler yapılmı1t fakat hiç birinden 
müsmir bir netice çıkmamıftı. Bir 
aralık milli vapurcular birliği reiıi 
Lütfi Bey geçenlerde Ankaraya ıri· 
derek, lkbaat vekaletile b..ı mesele 
etrafında temasta bulunmuı ve ken- .------:-::. 
diıine vapurcular araımda yapılacak r 
bir tirketin bu birleşmeyi temin ede
bileceği habrlatılnuıtL Hatta Seyri
aefainin de bu ıirkete iştirak edece
ği de rivayet halinde ortaya atılml§
tL 

Ancak, yapılan bütün teıebbüı
lere rağmen, vapurculann aralannda 
bir ıirket teıkil edemiyecekleri an
laşılmaktadır. Şimdiki halde yalnız 
masrah azaltmak ve tonaj miktannı 
tahdit etmek auretile vapurculann 
daha refahlı bir vazıyetet erişecek
leri muhakkak addedilmektedir. 

Bunun için de iki tedbir habra . ~,,,.,..,. 
gelmektedir. Birinci tedbir, limanda 
aerbeat bir mıntaka teıkilidir. Vapur 
lar burada hiç bir reıim ve kayda 
tabi olmaksızın tamir edilebilir. au 
ve kömür, balit, yağ ve sair ihtiyaç 
!arını buradan tedarik edebilirler . 
Bütün bu levBZJmı, vapurcular tara-
fından tqkil edilece~ müş~~ an. &yrısefain umumi müdürü 
barlarda bulundurmaıı: kabildir. Ta- S d 11 h B 
bii bu suretle temin edilecek leva• 8 u 8 ey 
zım ıimdikinden çok ucuza mal edi- I °:~verte tesisatı olmayan vapurlar 
lecektir goverte yolcusu alamazlar. 

lkincl tedbir de tonaj mikclannm Bizde yalnız Gülnihal vapurunun 
tehdididir. Şimdilik, hiçbir vapurcu göverteainde yolcular için mahfuz 

mahaller vardır . 
1 tonajın tahdidine taraftar değildir. Sevahili mütecavire vapurculan-

Ancak buna mukabil, göverte teaiaa-
1 h bulunmayan vapurcuların göverte nm birleımeıine gelince, Seyriıefaiıı 

yolcu•u alamamaları e&a5ı üzerinde :=::~ı:::: Ş'= .:::;:;....::: 
bir anla~ma mümkün görülmekte- da vapur tamiri ve bazı levazmun ik 
dir. Bu suretle göverte yolcuları ye- mali için bir anlaıma ihtimali mev
rine kamara yolcuıu çoğalmıı ola- cut olduğu görülmektedir. 
c:ak, bunun neticesi olarak da tabii 
kamara biletlerinde tenzilat yapıla- Segrise/ai"de tasarruf 
cakbr. Avrupa vapurlannın ekseri- Seyriıefain idareai, bükUınetin 
.•inde giiverte tesisah mevcuttur. (Lfıtlen sahifeyi çeviriniı:) 

Hayat pahalılığı ev ki
ralarından mı geliyor? 
Ticaret odası böyle söylüyor ve 
kiraların çokluğunda ısrar ediyor 

Mütemadirn inşa edill!D ve ldralık olarak hazırlanan apartmanlardan~ 

Ticaret odası lıtanbulun teırini- nide 1914 aeneıine nazaran takribea 
aani ar.na mahıuı "Geçinme endek- 12 mİıli pahalıdır. Maamarıh teırinl 
ıi,, ni neıretmittir. aani ki§ aylarmdan olduğu için bu 

Bu endekse nuaran, latanbulda yükseldiği biraz tabü teli.kiri etmek. 
hayat geçen ay, bir ay evvelkine na- lazımdır. 
zaran pahalılaımqhr. Bu pahalılık Y a1nız t"triniaanide yiyeulı: Ye 
bir ay evvelkine nazaran yüzde bir- içecek maddeleri niıbeten ucuzla· 
den fazladır. mııtır. Buna mukabil yalana, ayclm. 

1914 ıeneai birinci nııfında, har
bi umumiden evvel bir ayda vasati 
100 kurutla geçinebilen bet nüfuslu 
bir aile, buııün alhn paraya göre 128 
ve evrakı nakliyeye göre 1197kurut 
la geçinebilir. Yani hayat tqriniaa-

libna ve temizleme maddeleri fiat. 
leri bu ayda mühim tereffü gÖıter· 
miıtir. 

Ev kiralan bayat pahablığında 
mübim bir mevki itıral cıCmekte .ı.. 1 
vam etmektedir. 
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Birinci Millet Meclisi 
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Sovyet icra 1 Almanya 1 Tamirat 2p .!il.Al'. !f A 
Yazan: Edirne Meb'u•u 

M. Şeref 

muharebesi bütün 
devam ediyor .• 

~"akar ya 
şiddet ile 

Komitesi Düzelmezse Konferansı Kar dındı, fakat kuv-
M. Molotow kapanış 

celsesinde de 

Cihan buhranının zail 

olması mümkün değil 

La Haye de toplanış 
kararında 

vetli donlar başladı 
. hiç bir tebeddül yok 

Sabahtan başlıyarak bütün gece devam 

eden harpte düşman eziliyor 

BERLIN, 25 A.A. - Baıvekalet 
müst"§~ M. Punder, Noel müna

MOSKOVA, 26 A.A. -Taa A-
jansı bildiriyor: Sovyetleı- birliği sebetile Gazete de Vo11'de neşretti. 
merkez icra heyeti komitesinin ka- ği bir makalede diyor ki: 

bir nutuk söyledi 
PARIS, 26 A.A. - Malin gaz&o 

tesi tamirat konferansının kinunusa 
ni orta11na doğru La Haye'de topla
nacağına dair Londra' dan gelen tel
graflar dolay11ile aldığı ınalumatta 
Fransa ile lngilteı-e'nin tamirat kon
feransının toplanacağı tehir ve açı
lacağı tarih hakkındaki noktai na
zarlannı değiştirmemiı olduklarını 
öğrendiğini bildirdikten sonra diyor 
ki. Fransız ve lngiliz müteha11111arı 
Amerikan parli.mentosunun son mü 
zakereleri eına•mda vuzuh keabet
memİ§ olan vaziyeti aydınlatmak ve 
açık bir ıurette tesbit etmek üzre a
ralarmd.ki mükalemelere pek y;ıkm
da tekrar baılıyacaldardır. 

Hava raporu 
•ANKARA, 26 A.A. - Bütün j varı müstesna kar tamamen kesil· 

Türkiyede gece ve gündüz sühunet- miı hava açılmıı, bunun neticeıi 
!eri düne kadar hep sıfırdan &Jağı pek kuvvetli donlar baılamı,tır. Kar 
devam ediyordu. En fazla düşüklük irtifaı bir ırün evveline nazaran daha 
dün ı9 olarak Erzincanda kaydedil- azdır. Yalnız orta Anadolunun en 
mittir. ziyade kar düıen mıntakası olan 

Ve bugün sabahleyin bütün 
!arka gitmekte olan kuvvetleri 
ni tevcih etti ve ileri hare
kele başladı. Bizim; İnler, Kat 
rancı cenubunda ve onun ıar 
kında Kirezoğlu ve daha şark 
ta Mangaldağı denilen bazı 
mevazide ileri kıtaatımız var
dı. Dütman bu ileri kıtaatımı
za hücum etti. Bazı yerlerde 
hafif ve bazı yerlerde ciddi ve 
kanlı muharebelerle müdafaa 
olundu. Nihayet 23 - 24 a· 
ğuıtos gecesi orada bulunan 
kıtaatımız zaten musammen ol 
duğu veçhile ve evvelce aldık 
lan talimat mucibince geriye, 
mevazii asliyeye alındılar. Düt 
man ayni günü takip eden ge
cenin sabahında Beylik köp
rü civarında da hafif postalarla 
tarassut edilmekte bulunan 
kısımdan bir, bir buçuk fırkası 
nı nehrin farkına geçirmeğe 
batladı. 

Ağuıtoıun 24 üncü günü 
düşmanın Beylik köprüden 
şarka geçmit olan kuvveti üze 
rine o civarda bulunan kıtaa
tımız timalden ve cenuptan ta 
arruz ettiler. 

Muharebe akşama kadar 
ve bütün gece devam etti. Bu 
nun neticesinde düşmanın 
şarka geçirmit olduğu kıtaat 
fevkalade zayiata duçar edildi. 
Ve hemen köprünün civarında 
ve şarkında tesis etmiş olduğu 
mcvazie kadar sürüldü. 25 a
ğustos günü düşman Beylik 
köprüden Haymananın 20 - 30 
kilometre daha ıarkına kadar 
imtidat eden bütün cephe ü
zerinde ummni taarruza geç
ti bu taarruzlar daha bidaye. 
tinde sureti umumiyede yal
nız bir nokta müstesna .dmak 
üzere zayiatı azime ile tard 
ve tevkif edildi. 

Yalnız Haymana cenup sa 
hasında Alancık §İmalinde 
(Türbetepe) denilen bir mevzi 
imiz vardır ki, dütman burayı 
muvakkat bir surette İfgal et
miş bulunuyordu. 

Fakat ayni günde o civar
da bulunan ihtiyat lataatımız 
mukabil taarruza geçti. Ve pek 
kahramİı.İıane taarruz ve hü
cumlarla dütmanm oraya da
hil olmut olan kıtaatını hemen 
tamamen denecek surette im
ha etmiı, buradaki düşman 
askerlerinin bir kısmı cüz'iıini 
teşkil eden k11mı mütebakiıini 
kuyuya atmııtır. Ye bu suret. 
le ayni günde orası tekrar İı· 
tirdat edildi. 

Bugünkü muharebede düş
man bu tepede ve Yıldızdağı 
civarında fevkalade zayiata 
ı.luçar edildi. Ağustosun 26 İn 
ci günü dil§man yine tekmil 
ı:zphe üzerinde umumi taar
ruzlarına devam etmitlerdir. 
V c bu taarruz harekatında inki 
şaf eden dütman kıt'aları bun 
larm inkiıamı şöyle idi: Bir 
buçuk fırka kadar kuvveti Bey 
likköprü ve bunun timalindeo 
hücum ediyordu. iki fırka ka· 
dar bir kuvveti Y dd11: ve bu
nun şarkındaki mevzilerimize 
taarruz etti. 

V c bunun daha şarkında 
Sabanca ıahuında 4 - 5 ka
dar kuvveti taarruz etti. Düt
manın bugünkü taarruzu da
hi sureti ıımumiyede her yer
de tard ve tevkif edildi. 

Ve pek çok zayiat verdiril-

arazi kazanmağa muvaffak ol panq celseıinde M. Molotov bir nu- "Cihan iktıaadiyatının bugünkü 
du. Fakat kısa bir mesafe da- tuk söylemiıtir. M. Molotov bütün temayüllerinin dünyada büyük bir 

aza tarafından büyük bir dikkatle 
bilinde ilerliyebilen düşman dinlenen bu nutkunda bilhasaa d&o kanııldık tevlidine doğru yürüdüğü 
kuvvetleri derhal alman teda- miştir ki; "1932 senesine ait tabak- nü herkes anlamaktadır. Fakat, naza 
bir ile tevkif edildi. Bunu mü kukat hakkında halk komiserleri riyat itibarile muhik gözüken birta
teakip gün de 27 ağustosta meclisi tarafından heyetinize bildiri- kım teclbirlerin bazı mühim mahafi
düşman ordusu Sabanca Ya- len rakkamlar tasvip edilmiştir. 1 le göre bugün tatbikat ve tahakku
mak arasında kısım müstesna Bu hal Ruıya'nın iktıaadi sabada kuna imkan yoktur. Bale'de topla
olmak üzere yine tekmil cep- yeniden kuruluıuna dair olan plamn nan muteha1111lar müspet teklifler-

önümüzdeki ıeneye ait kıamının doğ d bul 1 d B da 
he üzerinde taarruza başladı. ru bir surette teıbit edilmiı olduğu- e ~~§ ar ır ... u~ n mem 
Dütman bu taarruzda hiç bir ı;u ıröıtcrir." nun olmak lazondır. Çunku mutehaa 
yerde ufak bir muvaffakıyet ka M. Molotov elyevm inta edilmek- sıslann mesaiıinden siyaıi neticeleri 
zanamadı . 28 Ağustosta yine te olan idro elektirik merkezlerinin çıkarmak 1932 de toplanacak olan 
düşman gündüz ve gece devam tarihi bir ehemmiyeti olduğunu kay- hükumetle.- konferansının vazifesi· 
etmek üzere bütün hattımıza ::~tenfabs'!nkalamıra 1932 senesüh.inimlde iı!e: dir. 1932 de batlanacak olan bayati 

• B · """"' n en m ernu müzakereleı·de Alman hükıimetinin 
~arruz ettı.. .'!' t~ar~ netıce 

10 
saymı1 ve bu meyanda Magnio-

sınde Beylıkkopru cıvarında gonk, Krivojrogta işleıniye baılıya- vaziyeti •arilıtir. Bu müzakerelerde 
ve sol cenahımız kartıımda calr. fabnkalan ve Svir faaliyete geçe ittihaz olun~cak kararlara müteallik 
dütman bir kısım arazi kazan- cek elektirik santra!ini z~kretmiıtir. iptiılai meo;ail meyanında tiddeti iti-
mağa muvaffak oldu. ~·. Molotov .bu rem ~abnkaların te- barile emt<al•iz bulunan aon hukuki 

F ka b k b·ı bilh 11aınden ve ıtletilınesınden makaa- ve iktısadi emirname en mühimmini 
a t una mu a ı as dm hükıimetçe çok büyük bir ebem ki 
1 hım k 

te§ 1 etmektedir. Alman hükumeti 
sa so cena ız arşıımda miyet verilen ·ve ihtimam gösterilen 
telafisi kabil olamıyacak za- İfçi sınıflarının iaıeo.ini ve verimini Beynelmilel rekabet içinde Alman 
yiata duçar edilmittir. 111~ etmekten ibaret olduğunu söy- i~ısadiyatmı korumak ve felaketli 

Maahaza dütman taarruzla lemıı ve. IN;yaııatma ıu suretle de- bir ıekil alan iııizliie çare bulmak 
d ed• d A" vam etmiftir: için nihai tedbirleri almak hususun-

rm a ısrar ıyor u. gusto- da iktıdar munbasıran bu""kUmetin e-
29 ·· ·· B tik k.. "Gelecek sene içinde iaıe madde-

sun uncu gunu ey op- !eri sanayüne ait 92 yeni müessese linde bulunmaktadır. Ve Almanya-
rüden ta Dilcilitaş ve daha o- çalıımıya baılıyacaktır. Bunların a- nın menafiinin himayeai için icap e
nun şarkında Büyük Gökgöz rasmda ı8 büyük değirmen, 12 et den veaait ve otoriteye ancak hükil
mevaziine kadar bütün kuvve- suyu imalathanesı,· 23 konserve fal>- met maliktir. Almanyanın vaziyeti 
tile umumi taarruza kalkmı•- rikası ve 2 teker tasfiyehanesi var-• dır M. M ı düzeltilmekıizin cihan buhranının 
tır. Bugünkü muharebe netice • o otov Sovyetler birliği 

balkının bq senelik pllinı hakikat
sinde Dikilitaş civarında ve leıtirmek huıuıundaki azmi ve ira
nun daha biraz garbında fazla desi karıısında harici siyasete mü
ca bir kısım arazi kazanınağa teallik meıelelerden uzun uzadıya 
muvaffak oldu. Bunu mütea- bahıetmenin lüzumıuz olduğunu 
kip ordunun merkezini Sarı kaydettikten sonra demiştir ki :"Sov 
Halil ve Kursak mevakiinden yetler birliği hükumetinin ıulh ve 

musalemet esasına müstenit siyaseti 
geçen batta almağa münasip ve bu siya.etin neticeleri tcmamile 
gördük. Dikilitaş civarında i- göz önünde bulunmaktadır. 
IPrlemeğe muvaffak olan düş- M. Molotov iktısadi buhrana kar
ı tana kar,ı tertibat almış ola tı mücadele için sarfedilen paralar 

I 

zail olması imki.n haricinde bulundu 
ğundan bu hususta ı932 aenesi bida 
yetlerinde bütün dünyada anlqılma
ıı temenni olunur!' 

Yunanistanda 

Yeni bir harp 
İnhidam olacak _ .. ___ 
Atinada neşredilen 

bir beyanname •• 

AT1NA 26, (Hususi) 
Noel yortusu münasebetile A
tina serpi$kopoıu bir beyanna
me neşreylemiştir. 

PARIS, 26 A.A. - ı'Tempı" 
gazetesi, tamirata müteallik konfe
ransta bu•ule gelecek imkanlar için 
Amerika cemahiri mütehidesinin 
alacağı vaziyetin kat'i olduğunu ya
zıyor. 

Mezkur gazete; hükıimetler bey
nindeki borçlann tanzimi için Ame
rika'nın yardonmm istifadeyi mucip 
bir tarzda tetkik edilemiyeceğini ve 
bu takdirde Y oung planile ııla bir 
surette tahdit edilmit bir ıaha clabi
linde hareket etmek İcap edeceğini 
ilave ediyor. 

Danimarka ordusu 

BERLIN, 26 (A.A.) - Hitlerin 
naşiri efkarı olan Voelkiachar gaze
tesinin netriyatı üzerine Danimarka 
Harbiye nazın şiddetli bir kararla 
Danimarka ordusunun matbuat bü~ 
roıunu lliğvetmiıtir. 

Bunun sebebi, ordu matbuat büro 
S ' ınun, Almanya'daki Courrier de Ba 
viere gazete.inin Hitler fırkaamm 
teşkilab ve tertibatı hakkında yaz
ım~ olduğu bir makaleyi tercüme ve 
iktibas eylemesidir. 

Müfrit fırka gazetesinin istihbara 
tı doğru i•e; Danimarka hariciye na-

. zırmm; bütün Alman gazeteleri tara 
fından Hitler fırkasının askeri teş
kilatına dair olarak neıredilen ve 
Bavyera hükumet gazeteıi tarafın
dan iktibas olunan mutataaların ne
den Danimarka matbuatında iktibas 
ve neşrini arzu etmediği sorulabilir. 
Ayni zamanda Danimarka hükiime
tinin bu teşebbüsü kendi arzuıile mi 
yapmıı olduğu da suale fByaudır. 

I 

Hindistan meseleleri 

hakkında istatistildeı-e müstenit ma
lı1mat venniı ve beyanatını ıu söz
lerle bitinnittir: "Sovyetler birliği 
hülaimetinin bet senelik planı ber 
tarafta Ruıya aleyhinde bir iftira 
fırtmaaı koparmaktadır. Bu iftirala
ra ve tahriklere vereceğimiz cevap 
ve yapacağımız mukabele bu pllinı 
1932 seneııi içinde başarmaktan ve 
davamızın muzafferiyetini temin e
decek surette teyeklruz ve basireti
mizi arttırmaktan ibaret olacaktır. 

M. Molotov'un nutku bittikten 
sonra Sovyetler cumhuriyeti merkez 
komitesi reiıi T cherviakov tarafın
dan verilen ve hükümetin dabili ve 
harici aiyasetinin tasvibine müteal
lik bulunan takriri ittifakla kabul et

PEŞA VER, 26 A.A. - Hüku
met makamatına ihtilalcüyane tahri 
katı baıdırmak için adli salahiyetler 

Serpiskopos bu beyanname- bahşeden üç yeni emiı-~ame dün neş 
de bütün milletleri sulh ve mü redilmiıtir. 
salemet yolur.da çalışmağa da- Qussi'den öğrenildiğine göre, 
vet etmekte ve yeni bir harbin Hint müslümanlarının reislerinden 

Trakya ve garbi Anadoluda SÜ· Kastamonide dün karm irtifaı 60 
bunet bir gün evvelkine nazaran 3 santimetreyi tecavüz ediyordu. Son 
• 6 santigrat derecesi arasında yük- 24 ıaat zarfında buralarda yeniden 
selmiıtir. lstanbulda bir giin evvel yağan karın irtifaı 7 santimetredir. 
-3 iken bu sabah -3, Edirnede -ıo Ccı:ıup ve cenubu Şarki Anadolu
iken bu aabah -7 olarak rasat edil- da hava açık, sühunet bir gün evve
miıtir. Her iki mıntakada birkaç tine nnze ··~n 4 derece daha düıük
günden beri karlı ve kapalı giden tür. En büyük sühunet biyanbekir
hava!ar bu sabah açılmıt ve bulutlu de ·11 dir. 
yerlerde açılmağa mütemayil bir va- Şarki Anadolu kar keıilmiıtir. 
ziyet ırörülmüştür. Kar mesturiyeti Sühunet ve toprak üıtünde karın ir 
kalmamıştır. tifaı bir gün evvelinin aynıdır. Ka

Yalnız Edirne ve Balıkesir ha va
lisinde leke halinde mevcuttur. Orta 
Anadoluda i.,e tamamen aksine ola
rak ıühunet birgün evveline naza
ran bazı yerlerde ıo aantigrat ve 10 
dan fazla olmak üzere dütüktür. 

Boluda bir gün evvel -4 iken bu 
aabah -ı8, Ankarada -5 iken bu aa
bah -ı O, Çorumda -4 iken bu ıabab 
-ı2 kaydeclilmi§tir. 

Bu mıntakada Kaıtamoni ve ci -

radeniz sahillerinde ve bilhassa Ri
zede sühunet 4 gün eyycJ -4 de ka
dar düımüı ve portakallar için tehli 
keli bir vaziyet almııken mütemadi 
kar neticesi -1 e kadar yükaelmif
tir. Rizede karın irtifaı 50 aantime
treyj geçmi~tir. Maamafih kar, sahi
lin T rabzona kadar olan kıunmda
dır. 

Trabzondan itibaren sahilin garp 
cihetinde ıühunetin yükıelmeıindeD 
dolayı kar, yağmura çevinniıtir 

Gazi Hz. sinemada 
ANKARA, 26. (Telefonla) - Gazi Hz. dün akşam 

sinemada lstanbul sokakları filmini temaşa etmi11lerdir. 

Evkaf müdürleri arasında 
tebeddülat 

yeni 

ANKARA, 26 .(Telefonla) - Bazı Vilayetler Ev
kaf müdürleri arasında son zamanlarda yapdan tebed
dülat ali tastika iktiran etmiştir. 

Manisa Evkaf Müdürlüğüne Afyonkarııhisar Evkaf 
müdürü İbrahim Hakkı, Afyon Evkaf Müdürlüğüne 
Bursa Evkaf müdürü İbrahim Feyzi, Bursa Evkaf Mü
dürlüğüne, Eskişehir müdürü Rifat, . Eskişehir Müdür
lüğüne Niğde müdürü Mes'ut, Niğde müdürlüğüne 
Adana Evkaf müdürü Sadık, Adana müdürlüğüne Hu
lusi, Rize müdürlüğüne Kırklareli müdürü İsmail Hak

kı B. ler tayin edilmişlerdir. 

Adliye kalemi mahsus ve neşriyat müdürlüğü 
ANKARA, 26. (Telefonla) - Adliye istatistik ve 

neşriyat müdürlüğüne İstanbul müddeiumumi muavin
lerinden Ahmet Muhlis ve kalemi mahsus müdürlüğüne 
İnebolu ceza hakimi Ahmet Muhtar Beyler tayin olun
muşlardır. 

Adana'da verem dispanseri yapılıyor 
mİJtİr. 

Bulgarlarda s1kıted 
birler alıyorlar 

olan Abdülgaffer Han uzak şarktan 
insaniyet için bir inhidam olaca avdet eylemiı olduğu mesajeri Ma
ğını ilave eylemektedir. ritim kumpanyasrnın Andre Lebon 

vapurunun dün Marıilya'ya muvasa 
Karışıklık Y pfırılmadı latinde ,.apur içinde tevkif olmuı· ADANA, 26. A. A.- Belediyece şehir dahilinde ya-

Sdaryııda ismet Paşa 

SOFY A, 26 A.A. - Hükumet 
yeni sene gire.- girmez gayet ıiddet
li ve ııla bir iktıaadi program tatbi
kine ba§lıyacaktır. 

Zinet eıyasr idhalatının tcmamile 
menedileceği söylenmektedir. 

rak kuvvetlerimizle bir düt- Bomba infilakı 
marun bir hizaya gelmesi için LIVOURNE, 26 A.A. _"Tele-
ıımumi cephede böyle bir tadi- gralo" gazetesinin binası civannıla 
li muvafık bulduk, filhakika bir bomba patlanuştır. insanca hiç 
vaziyet harita üzerinde müta- bir zayiat olmamrıtır. Hasarat ehem 

ATlNA, 26 (Hususi) - tur. pılmasma karar verilen verem dispanserinin İn"a&b iha-Çin'in Berlin sefiri olup vazifesi- • • • " 
Noel münasebetile, işsizler ta- ne iltihak etmekte olan elçi de ayni le edılmiştır. 
rafından hazırlanan karışıklık- vapurda bulunuyordu. A 
lar, polis larafından ittihaz cdi B I .

11
,. b k li iktisat meclisi bugün tediye muvaze-

ten in:ı:ibat tedbirleri sayesinde u gar mı ı an asının • •• k d k 
menedilıniştir. bir kararı nesı raporunu muza ere e ece 

Aflusturga takımı g11lip SOFYA, 26 A.A. _Milli banka ANKARA, 26. A. A •• - Ali İkbaat Meclisi bugiin 
AT1NA 26 (Hususi) _ bazı ticaret eıyasının ve bu meyan- heyeti umumiye halinde toplanarak encümenler tara-

D .. A t, 1 8 k t k . r da otomobil ipekli kumaılar, levanta fmdan !L...; __ edilen raporlar üzerinde müzakerata de-
un . vus urya ı. ~ er a ın:ı • ve kolonya l!'İbi kokulu maddeler, uız.cr.c 

le Atmalı Panatınaıkos takımı J kıymetli taşlar ve mücevherler, fo- vam etmiştir. Bugünkü heyeti umumiye İçtimamda ibra 
arasında yapılan maçta Avua- tograf, tekiz ""'kine ve aletleri ile cat eıntiasma müteaUlik nizamnamelere ait raporlar 
turyalı takım üçe kartı dört ile fonograf ithalitına m&?i ~~k için tetkik ve müzakere edilmiştir. 
galip gelmiştir. bunlar:__hakkında ecnebı dövlZI ver-

mi yet tizdir. 
lea buyrulursa görülür ki, bugü Yunan tüliinleri satılıyor 
ne kadar kıtaatımızın müda- İtalyan tayyarecileri 

memegı karar altına almııtır. Y armki içtimada tediye muvazenesi $poru müzake-
re edilecektir. 

faa ettiği hattı tamamen bir edilmekte olan araziye suhulet ATiNA, 26 (Hususi) -
zaviyei kaima teşkil etmek üze le dahil olmut bulundu. Binaen Avrupa, Amerika ve Mısır pi- için abide 
re timalden cenuba uzanan aleyh, dü§man biraz daha zan yasalarında büyük mikdarda BOLOMA, 26 A.A. - Dün Jene-
Sakarya battı ve tamamen nederim ümitlendi. Yunan tütünü satıldığından ö- ral Balbo, Portekiz künyeai Hliai ;. 

Ali iktisat Meclisi encümenler tarafından ihzar edil
miş olan raporların tetkikatını biran evvel ilana! için 
badema her gün öğleden evvel ve sonra olmıak üzere iki 
içtima aktine karar venniştir. 

garptan ıarka imtidat eden nümüzdeki aylar zarfmda ha- le birlikte cenubi Amerika hava -
ilice hattından teşekkül edi- 31 Ağustosta tekrar bütün riçten bir çok kambiyo ı1elecek feri esnasmda vefat eden ltalyan tay Afyonda sog" uklar 
yordu. cephe de taarruzu idame etti. tir. Bu sayede memleketin va- yarecilerinin tezkiri namı için bura- h d 

Meclis ne zaman 
Kapanacak? V bu . . .k d. . d h . d da dikilen abidenin küJBt merasimi- astahgı" arbr ı 

Şimdi biz bu zaviyei kaime e taarruz neticesinde Siv- zıyetı ı tısa ıyesı a a zıya e ni icra etmiıtir. 
yi atarak bat müdafaa merke rihisar ve bunun farkında bu- bir salah kesbedeceği tahmin Afyon Karabisar 26 (Husulİ) -

• 1 ·ı l edilmektedir. Afyonda tiddetli aofuldar TO müte-
zını genye a mak suretı e unan Çaldağı sahasında bir Bahrimuhitte dalaalar bavvil havalar dolayııile baıtalık ço 
daha kııa, daha kesafetli ka- kısım arazi kazandı. Bugüne Meçhul asker abidesi 6 ğalmııbr. Bu meyanda lı Bankan 
nal bu battı müdafaaya malik k d ed h LONDRA, 23 A.A. - Nevyork- müdiirii a"- ıurette baata••nm•ıtır. a ar cereyan en mu are- I ,..,____ ı .. ~ 
bulunmuf oluyorduk. AT NA, 26 (Hususi) - tan UULKOVe ge en on yedi bin ton Af O 1 

yani dü•manm Dikilt.t•• battan orada meşhut olan vazi luk Tuscania tranaatlantiki bahri yon sınan ı 
Y ..,. t .d. M. Venizelos, yakında Avrupa- muhitin ortaauıda emsali nadir gö- B k 

istikametinde biraz ar••t" kazan ye fU l ı: h d • d kü an aSl - ya seya at e eoeğın en, ··fal rülen bir fırtınaya tutulmuıtur. Çar 
mı§ olması bize cephe tadilatı Düıman duçar olduğu azim merasiminde haz.r bulunabil- şa.mba gecesi gemi adeta sulara gö- Afyon Karalıisar 26 (Huıusi) -
yaptırttı. zayiat yüzünden artık bizim mülü olarak yoluna devam etmiıtir. Afyon Osmanlı Bıınke., ikinci mü· 

. lhtikirla mücadele 

kanununun 

müzakeresi başlıyor 

Ve bu tadı·ıa·t du·· •manın a- h 1 h mek için Meçhul asker abidesi Deniz sathından itibaren 31 metre dürü Trabzona tayin edilmiı ve ye-
• sol cena ımız a ey ine olan k ('-'- ··d·· ·· -'-' 

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!I teybine bizim lehimize olmu•- nin 15 anunusa.oiye kadar ha- yükselen ve geminin üıt göbeıteıini rınetir:. Konya ıunci mu uru ırcmııı· 
- • taarruzdan tamamen feragat ıüpüren dağ gibi dalgalardan biri 

ber ıube ve idaresinde oldug·u .nbi tur B.tttabı· bö"yle bı· ........ h ta zırlanınasını emretmi•tir. M. 

di. Yalnız Haymana cenubun
da Yamak farkında bir mikdar 

ANKARA, 26 (Telefonla) 
- Bqta kaç•kçdık kanun li
yihuı olmak üzere mühim ba
zı liyibalann bu içtimada İnta· 
cı mukarrer olduğundan Mil
let Meclisi kanunusani hafta
sından evvel kıt tatiline karar 
veremiyecektir. Önümüzdeki 
puarteai günü ihtikir
la mücadele liyibuı müzakere 
edilecek, yeni senenin ilk haf
tası içinde de kaçakçılık layiha 
sının müzakeresi kabil olabile
cektir. Şubatta yeniden topla
nacak olan meclisin on bet yir
mi gün için kıttatili yapmamaaı 
na da taraftar bulunanlar var
dır. 

•. • r -.- e etti. Fakat merkezde hafif • birincisırun kamaralara inen merdi- K t •d f l 
m•sariften yeni bazı tasarruflar yap- dili.manzarası düımanı çok ü- Venizeloı bu merasim esnasın- venin kaağmı kırmıt ve alttaki deb- as amonı e aza 
mı~tır. Sadullah Bey dün bu husus- mitlere dütürdü. Onun için tutulmuş mahallerde taarruzu da zemin ve zamana münasip ı !izi takiben kamaralardan bir çoğu- kar yağdı 
ta demiştir ki: 30 ag"ustosta tekrar dücman tecdit etmekle belki bir netice . . ded k . nu istiyla etmittir. Burada 25 santi-
"- Buhran dolayısile biz de mas- • b•t bır nutuk ıra ece tır. metre su toplanmı•tı. Mu""thi. sad~ KASTAMONI 25 A.A. Oç 

af k - b td •- 0 -·t·k k•· ·· m t k d ala ı eceg"inı· zannettı·g·ı· kanaa- ' ..,. - ' -r ımı:u ısmaga mec ur 0 u ... Fab uc:r 1 opru ın a aıın a ve melerden İki kadın ölmü,, otuz ı..... giindür devam eden fazla kardan 1-
rikrılar mu··ıtahdimini araıında t-- San Halil ile Kursak mmt k t• h l ld 1 ~ Darı ~~ a a ı aaı o u. talya'da bı"r fabrı"ka kiti yaralanmııtır. Aiu' yaraldar bu- nebolu ve Ankara yo kapanmq-
sikat yaptığımız P.ibi, masrafını koru d b d rk B ·· ··k ı tala ha tart ald dil aın a ve ura an ta ta uyu Ve filhakika bir eylfılde düc rada hastaneye ka dınlmııtır. tır. Pos r yvan a n e -
rruyan seferleri de liğvettik. çalış istikametinde ordumu- • yandı mektedir. Kürede kamı irtifaı 90 

v l d man §arktan kaydırabildig"i · · bulm .,.__ f ı a ova a pavyon zun sol cenabı aleyhine olmak J ı d .. aantimetreyı uıtur • .IUU"ln az-
Yalova'da yaptırılmakta olan ı6 üzere umumi taarruza geçti. kuvvetlerin inzimamile sağ ce- NAPOLI, 26 A.A. - Napoli ci- aponya a Umumı lalığı dolayısile vili.yetin her tara-

yııtaklı ucuz paviyonun in~Ati bit- B k h k d nahımız aleyhine ve merkezde varında Pianura'dan bildirildiğine intihabat fmda zeriyat durmuıtur . 
.- ugün ü are at neticesin e göre hava fiıelderi yapan küçük bir Kastamonı·de fırka 

ru.iıtir. dütmanın tekmil taarruzları Haymana ve Dikilitaşa kadar TOKIO, 26 A.A. - Parlamento-Sadullah B. bundan sonra Seyri. fabrikada çıkan yangın esnasında 
f • · • ! hemen her yerde tard ve ten- olan sahada umumi taarruz nun yeni içtima devresi başlar bat- kongresi se aın ıdatesirun iman Şirketile te.-- bir baba ve anne i_le iki ço~ukları vü- lamaz hükıimetin diyet meclisini da-

-
__ _::hi'.:di:" ~h~a-kh•ı•nldl•k•hıa•bl_l,Jlelnlınal•li.ılma•tı•İklilııııiıeıdıiilldııli.iiiıYlıllaıııllnlılzılıÇıİlıalld.alğlı•glalİrııliyıa.ipıtıı. ______ iılilıfılliııiiılııiii"*1~c•utlllailın•n~ı~n•m-uh•t•e•h•f ~y.er•l•er.ın•d•e•n•y~an:.·.ı,ı~ğ~- ı~tm~ai:~,a~v~e ~u~~~~~m~.i~in;ıı~·h~a;bba~t~y~· a~p:ma:::IJJ KAST AMONI, 25 .A. - C. H. 

~ ırkası merk >z kazn konırresi dün 

........................................... -........ .. 
akşam yapılmıştır. Vilayetin Tosya 
ve Küre kazalanndan başka her ka
zada konırreler bitmiştir. 



• 
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Yeni bir nakiya 
Ekonomi Maarifte Poliste Manisa 

Hastanesi P d.k ı· t b } Beynelmilel s· ·· d d en ı , s an u garı Terbiyekongresi ırmusa eme enson-
lnıaata 200 bin, idare

sine 800 bin 
dolar tahsis edildi 

addedilebilir mi? Nis'te toplanacak kon- ra üç kaçakçı tutuldu! 
greye biz • • ...... -' •..... 

Tüccar şehir garının Haydarpaşada 
olduğunu söylüyor. Fakat De

miryollar idaresi o fikirde değil .. 
Zahire tacirlerile Dnlet demiryol 

lan anamdaki ihtilaf elin halledile
memiıtir. 

lhtilüa sebep olan nokta: "lstan
buln kelime.ldir. 

DeTlet demiryollan idaresi mem
leketin dört kö~den aldığı bui· 
day ve zabi.- yüklü lagonlan latan 
bula &z veya çok bir zamanda getir
mektedir. Fakat lstanbula gelince 
vaziyet değigmektedir. 

Devlet demiryolları "lıtanbul" 
tabiri Haydarpagadan Pendiğe 
kadar olan mmtakaya tamil addet
mektedir. Halbuki tüccar da pek 
haldı olarak bu kelimenin demiryol
lan için uHaydarPAflly•" minaırnı 
verebileceğini iddia etmektedir. 

Devlet demiryollan bu vagonları 
Penclikten Haydarpaşaya kadar raıt 
gele bir mmtakada hat üzerinde bir 
yere bır.:~mıaktacLr. Vagonun Hay· 
darpagaya gelme.l için 111'11 beldeme
•İ lizımdır. 

Şimdi "htanbul" isminin tehiri 
beklem:nektedir. 

Bir Türk grupu kağıt 
fabrikası açıyor 

Memleketimizde bir kağıt labri
kaaı teaia etmek için müteaddit ec
nebi gruplar tetkikat yapıyorlar. 

Halbuki anlaıılılığına göre, bir 
Türk sermayedar grupu ... İp ı... 
prmak üzeredir. 

Bu Türk 1e1111ayedar grupu ge
tirttiği ecnebi mühendisler vaaıtaai
le tetkikat yapımı ve müabet bir ne
ticeye varmııtır. Gnıpun bu iıte mu
vaffak olacağı kuvvetle tahmin edil
mektedir. 

Almanyaya mısır ve 
arpa idhalab · 

Golen maliimata ..._ AJma... 
ya mıaır inbioarı hali hazırda mer'i 

Spor 

Bugünkü maç 
Slavya maçları tertip lııeyetinden: 

1 - Bugün G. Saray· F. Bahçe 
mnhteliti Çekoılov""1a pmpiyonu 
Slavya ile RöV&Df maçım Tabim 
Staclyömiinda yapacaktır. 

2 - Maça ıaat ıs te batlanacak
tır. 

3 - Hikem Süt Salabattin B.dir. 

Yelken ve motörbot 
yardımcı heyeti 

IST ANBUL, 26 (A.A.) -
T. 1. C. 1. lstanlıod mıntakıuı 
Denizcilik hey'eti reisliğinden 
tebliğ edilmiıtir: 

1 - Bütün ıu sporlanna ta
mil olmak üzere "Denizcilik,, 
ismi altında uhdemize verilen 
vazifenin ehemmiyet ve vüa'a· 
tini müdrik olan hey'etimiz; 
yelken ve motörbot için birer 
fenni ve yardımcı hey'et intiha 
bma karar ve bu hey'etlerde de 
atağıda isimleri yazJlı zatları 
intihap etmiıtir. Yelken hey'~ 
ti: Deniz kıdemli yiizbatı Ab
durrahman, Belı:ıat, deniz fu. 
demli yüzbatı mütekaidi Cavit, 
mühendis Asaf, Harun ve Na-
ci Beyler. • 

2 - Yelken ve motôrbot aa 
hiplerinin mevcut ve teşkili.ta 
dahil klüplerden birine ba ol
malan ve yahut meseli "Biğa
ziçi,, Moda, Y;qilköy, Adalar 
"Yelken klübü,, ismile uala
nnda batka memleketlerde ol
duğu gibi müstakil birer yel
ken veya motörbot klübü tet· 
kil ederek idman te§kilatmııza 
girmeleri ve teknelerini kayt 
ve tesçil ettirmeleri tamim olu 
nur. 

olan fiati 35 Mark tenzil edecektir. 
Bu itibarla Almanyaya mısır ithala
hnın artacap ümit edilmektedir. 

Arpa ithalat resmi de tenzil edil 
mittir. 

Bu sene Avrupada Türk arpala
n büyük bir rağbet görmüı ve ,öh
ret kazanmııtır. 

Borsa fiatları 
Kambiyo j Kapanış 

F ranıız frangı 12 06,00 
lngiliz lirası 7 26 50 
Dolar 47 37 50 
Liret 9 32 ()() 

Belga 3 40 00 
Drahmi 35 90 00 
lıviçre frangı 2 42 32 
Leva . 62 13 32 
F1orin 1 17 84 
Kuron ç. 15 94 75 
Şiling A. 4 14 22 
Pezata 5 60 02 
Mark 1 99 10 
Zloti 4 28 02 
Pengo ~ 72 80 
Ley 78 70 00 
Dinar 26 51 00 

' Çervont>ts 10 97 25 

• Tahviliit J Kapamı 

t. Dahili ()0 ()0 
D. Muvahhade 00 00 
A. D .. mır•olu Oll 00 

Buraa Harici 
Altın 9 51 1 
Mecidiye 51 100 
P~nk ot '} ~6 

jYegane kadın 
Hastanesi 
Yanıyordul 

Haseki hastanesindeki 
yangın nasıl çıkb? İki 
hanım isticvap ediliyor! 

Evvelki ııece ıabaha kartı 
Hueki kadınlar hHtaneainde 
bir Yanım olmuı ve hastane
nin mutfak ve çam8§ırhaneai 
yandıktan ıonra aöndürülmüı-
tür. Le. ' 

Yangın §Öyle olmuttur: 
Çamaıırhanede nöbetçi bu

lunan Fatma H., iki sobanın 
aıcaklığile kurumakta olan ça
maıırları alahalihi terketmiı 
ve odHma gidip yatmııtır. Bu 
esnada, tiddetli yanan ıobala
nn harareti ile çamaıırlar tu
tuımuı ve yangın tevessüe bat 
lamııbr. Çamaıırhane tama
men çamaşır dolu olduğu ve 
vaktin geç bulunduğu dolayısi 
le alevler birden bire büyümüt 
tür. 

Neden ıonra yangından ha
berdar olan kontrol memurları 
it~aiyeyi haberdar etmİfler, it
faıye de gelerek, bu laıunlar 
yandıktan aonra ıöndürülebil
miştir. 

Zabıtaca yapılan tahkikatta 
yangının bu tekli tesbit edil
dikten ıonra nöbetçi Fatma H. 
la kontrol memuru Zeynep H. 
iıticvap altına alınmıılardır. 

Afyondaki mülkiye 
müfettişleri 

3 - T esçil edilen yelkenli- Afyon Karahisar 26 (Hususi) -
!er yelken ve motörbot fenni Mülkiye miifettiti Rifat ve Feyzi 
hey'etlerince amıflanna aynla- Beyler Afyondan miifarekat etmiş-

~r<lir. 
rak ve bunlara sınıflanna mah- ! !!!!!!!!9'!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 
sus harf ve sicil numaraları ve 
rilecek ve bu iıaretleri yelken
lerde üst yakaya ve motörbot
larda da ancak ve iskele borda· 
farına daimi olmak üzere yaz-

taeli 'klübü yeni İdare hey' eti-
ni seçmiı ve Spor faaliyetini 
tanzim ve takviye tedbirleri 
alınııtır. 

dlJ'ııcaklarcbr. Kongre 
Edirnede spor Gürbüzler Yurtlu Riyasetinden: 

Senelik kongremizin 1-1-932 ta. 
EDİRNE, 26 (A.A.) _Bu ~ne müsadif ~ ııünii oaat 14 

·· .•• , • • d h . de ıcrası mukarrerdır. Arkadaşlann 
ıun mtlh gazeıt: 1 are anesın- ıuuııyyen saatte Yurdumuz bi 
de uneJik içtimarnı akteden Pa 1 teırifleri rica olunur. naamı 

de iştirak edeceğiz 
Önümüzdeki haziranda, Nis

te beynelmilel bir terbiye kon
gresi toplanacaktır. Bu kongre 
ye Türkiye de davet edilmiı· 
tir. Kongreye memleketimiz 
namına ittirak edecek olan ter
biye muallimleri beynelmilel 
terbiye federasyonu riyasetin· 
den kongre hakkında mallımat 
istemitlerdir. 

Kongreye memleketimiz na 
mına kimlerin ve kaç mualli
min iştirak edeceği henüz tes
bit edilmemittir. 

Mekteplerde Yılbaşı 
tatili 

Bir ki.nunusaniden itibaren 
bütün mekteplerde yılbaşı tati 
li yapılacaktır. Resmi mektep· 
ler bir hafta tatil yapacaklar, 
ecnebi ve ekalliyet mektepleri 
de bir hafta. on gün, 15 gün 
olmak üzere muhtelif müddet
lerde kapalı olacaklardır. Da
rülfünun fakültelerile yüksek 
mektepler 20 gün tatil yapa-
caklar, ancak bunların tatili 
20 ki.nunusaniden 10 tnbata 
kadar devam edecektir. 

Konferans 
İstanbul erkek muallim mek 

tebi konferans salonunda 27 -
12-931 günü aktamı (Bugün) 
saat sekizde içtimaiyat mual
limi Servet Bey tarafından 
kooperatifçilik hakkında müna 
katalı bir konferans verilecek
tir. Ali.kadar zevatın teşrifleri. 

Dürrüşehvar Kahireden 
• 

geçmış 

Kahireden bildirildiğine gö
re, Haydarabat Nızamımn oğ
lu Azam Cah ile amcası ve yeni 
zevcesi Dürrütehvar bir vapur 
la Port Saide gelmitlerdir. 

Vapur Portsait limanına ya 
naımıt ve kendilerini Hint mü 
meuili ile bir kaç Hintli kartı· 
laınıtbr. 

Alelade dört yolcu gibi 
trenle Kabireye gelmiıler -
gezmişlerdir. Y mi evliler bir 
kaç gün sonra Hindistana gide 
ceklerdir. 

Ansal do fabrikası 
müdürü geldi 

ltalyamn Ansaldo bahri in
ıaat fabrikası müdürlerinden 
M. Marconi tehrimize gelmif
tir • 

Müessif bir irtihal 
Uzun zamandan beri lıtanbul be

lediyeainde lktısat müdürlüifünü 
hüınii ifa eden 
Kemal Omer B. 
in bir kaç gün ev
vel huıusi işleri i · 
çin gitmit oldujl; 
Ayvalıkta hunnak 
sadırdan vefat et. 
tiği teessüfle hahe 
almmqtır. Mumai 
leyh Ticaret mek 
tehi i.lisinden me
zun ve u:ıua müd
det ticaret meale. 
tinde bulunmuş T< 
Balkan harbiyle u
mumi harpta Hiıali K. ÖMER B. 
Ahmer, Himayei Etfal ve Veremle 
mücadele cemiyetlerinde pek büyük 
hizmetlerde bulonmuftu. Son zaman 
tarda da Belediye mezarlıklar mü
dürlüğüne naldediJmitti. lrtihab 
memkket için hakikaten bir kayptır. 
Merhumun ni.tı lıtanbula naldedi
lecek ve Merkez efendiye defnoluna
caktır. 

Komal ömer Bey hiç avkımıe
mişti. KenJisinin üç biraderi ve bir 
hempresi vardı. Bu münasebetle bi
raderleri Doktor Besim Omer P&J& 
ile Azmi ve Ag8.b Omer Beylere ve 
herı§iresi Macide Hamm ve ailesi 
efradına beyanı taziyet ederiz. 

Askeri Tebligat 
' 

Beyoğlu Askerilk Şübesinden: 
Şimdiye kadar sevk edilmiyen ve 

iluunetgilılarııu değiıtirılilderinden 
vaziyetleri teıbit edilemi7en 316 -
324 doğumlu ve tam hizmetli efra.. 
din hemen tııbeye müraeaat!eri ve 
gelmiyenlerin cezalı kalac:aldan ilin 
olınıur 

Beşiktaşta denizden kaçakçılık 
yapılıyordu; 

mevkufların birisi de şoför •• -
Kaçakçılarla mücadele gün geç

tikçe artmaktadır. Bu ciimleden ol
ma!< üzere gene bir ıofôr de dahil ol
duğu halde kaçakçılıkla maznunen 
iiç kiıi ya!<alanmııtır. Bu derdeati 
icap ettiren hadisenin tafıilab ıu
dur: Gece saat 3,5 raddelerinde 
Beıiktaı deniz hamamı sokağında 
bir otomobil dunnuıtur. 

Sabaha Urfı bir otomobilin böy
le tenha bir sokakta ve deniz kena
rına yakın bir yerde durması oradaki 
Rüsumat muhafaza memuru Hasan 
Ef. nin nazan dikkatini celbetmit· 
tir. Hasan El. evvela otomobile yal<
laıınıt ve niimaraamı tesbit etmit
tir. 

Memur bundan sonra sahile doğ
ru bir sandalın y~makta olduğu. 
nu görmüı ve sahilde gizlenmek ia
temiıtir. 

Fakat bu ırrada otomobilin çalılı
ğı bir koma ıesi memurun bütün pi· 
larunı altüst etmiı, sandaldan sabile 
doi_ru taı..nca ile ateı edilmi§tir. Bu 
tekilde taarrııza uğrayan memur ela 
gene ıilab istimali suretile mukabe
le etmiı, iıte bu anlarda dırki, san· 
dal denize açılılıp gibi otomobilde 
Ortaköye doğru son suratle kaçmı§
tır. Fakat memur, otomobilin nııma
rasmı olduğu İçin itin pqini bırak
mayı muvafık görmemiı ve poliı 
devriyesini de beraberime olarak o
tomobilin taharri.ine koyulmu,lar
dır. 

Nihayet 1998 numarayı taııyan 
bir otomobil Beıiktaı civarmcla bu
lunınuıtur. Zabıta memurları gerek 
toföre, gerek içinde bulunan iki a
dama lapırdamamaları"' ihtar etmİf
ler ve ellerini yukanya kaldırtmıı
lardır. Şoför laınail ile, İçeride bulu
nan Latif ve Osman iıiınlerindeki 
"§haaın Üzerleri aranınoa,. her üçün
de ele !iz bıçakları buluMluJtur. 

Oçü de polis merkezme getiril
mit ve tahkikat tamik edilince bun. 
lan kaçal<çdıkla İftİgal etblderi ve 
bir ay .....ve! sahile yaklatmakta olan 
sandaldan kaçak mal çıkaracaklan 
teabit edilmiıtir. 

Bu hnıuıta tam:İm olunan tahlıi
bt evrakı iJe birlikte bçaı.çılar bu
gün Adli,e7e teslim edileceklerdir. 

Yapmadık rezalet 
Bırakmamış ı 

• 
Bir kadın ve bir erkeği 

yaraladı, 

odaya da ate, verdi 1 
E vvclki gece Beyazıtta bir lokan

ta' da f€kli itibarile §&yanı dikkat ve 
feci bir vak'a olmuıtur. 

Mehmet Ali, evvelki gece aarboı 
olarak dükkana gelmiı ve doğruca 
dükkanın üzerindeki odaya çıkmıı
tır. 

Bu oda da Adnan ve Hatice isim
lerinde iki kaclmla R"f&t iaminde 
bir erkek bulunmaktadır. 

Mehmet Ali, evveli Adnan H. ın 
üzerine hücum etmiı ve onu bıçakla 
birkaç yerinden yaralamııtır. 

Bu hidiae eanasında, uyumalda 
olan Rqat el. Uyanmıf ve Mehmet 
Aliyi tubnak iatemiıtir. 

Fakat Mehmet Ali, onuda dinle
memİJ ve birkaç bıçak darl>esi de 
ona atmııtır. 

Adnan H. la R"!&t ef. nin kanlar 
içinde yatmal<ta olduğunu gören 
Hatice H.; kendisinin de bu itte na
sibedar olacağmı anlayınca kendini 
pencereden aokağa atmıf ve o da lıu 
ıuretle ağır tekilde yaralanmııtır. 

Mehmet Ali, hala hırsını teakin 
edememiı olacak ki, odanın ortaeın
daki mangalı yerdeki yataklarm üs
tüne boıatmıf ve ondan ıonra kaç.~ 
gitmiıtir. 

Yataklara saçılan ateşlerden bit
tabı yangın çılamtı bunu görenler 
itfaiyeyi haberdar etmiılerdir. Bir az 
sonra, itfaiye gelmit ve dükkanın ü
zeri kısmen yandıktan sonra söndü
rülmüştür. Polisler, yaralılan hasta
neye kalclmnıılar, Mehmet Ali:ri de 
taharriye ko:rulmutlardır. 

Yarılan baş 
Beyoğlunda küçük Ba,....... aolra

fmcla oturan Sıyam ef. Taksimde 
Altınbakkal sokağında oturan ma
dıiıu Maryamı betinden yaraladığı 
cihetle yakalanarak haldmıda tahki
kata batlannuttır. 

Bir amele dü~tü 
ve yuvarlandı 

Telefon ameleainden Muharrem 
ef. dün Bahçekapıda, tel takmakta 
iken dört metre irtifamdan cliipniif 
ve ağır ıurette yaralanmıftır. 

Muharrem ef. haat&ne7e ukle
dilmiıtir. 

Bir kadın yandı! 
Nİ§antatmda Mevutiyet mah•He 

ainde 2 numaralı barakada oturan 
1etmiı yaılarmcla, ııözleri ime, "S. 
oi,, ismindeki kadın gece mımıal ,.... 
lop yabmf, manplclaa açrııyaa .... 
vılc:ımlarla minder tutupDDf ı. -
retle çıkan yanğında bchneaiız da 
muhtelif yerlerinden J!Ullllrfbr. 

Zabıta, Besi kadını Haaeld laaata
nealne kaldırmııtır. 

Ani ölüm 

Manisa' da doğınuf ve bilahare 
Aınerika'da milyonlarca oevet ka
zandıktan sonra vefat etmiı olan 
Mooris Sdıinasi Ef. vefatında Ma
nisa'da bir hastane inıasmı vasiyet 
etmitti. Sehinaoi'nin vefatında -si
yetnameaj açılmca aenetinclen bir 
milyon dolan bu lıutanenin İnp ve 
idareaine tahıis ettiği görülmüıtür. 
Vasiyetnameyi tetkik eden mahke
me haatanenin inıası işini müteval
fanın parasım 7atırmıı olduğu Nev
yorkta Chemical Bank and Tnııt Co 
bankasına tevdi etmiıtir. Mahkeme 
namına bu ite memur edilmiı olan 
Miıter Turner refakatinde mimar 
Mister Toıupson bulunduğu halde 
geçenlerde f"brimize gelerek, Anka 
n n Manisa'ya gitmiı ..e hastane
nin ilk projesini yapımşbr. Ahiren 
lstanbul'a avdet eden M. Turner 
dün kendisile görüten bir muharriri
mize ıu izahab vermiştir: 

"- Müteveffa Morriı Schinası 10 
milyon dolarlık bir ıervet bırakmıf
tır. Bunun bir milyon dolannı Mani
aa'da bir hastane inıaaı için Yasiyet 
etmİftir. Bu paranın 200 bin dolan 
hutanenin inıasma, 800 bin dolan 
da idareıine sarfeclilecektir. Morris 
Schinasi, ıervetinden 800 bin dolan 
hayir itlerine ve mutebakiıinin yal
nız faizini Yarialeri olan zevce.ı ile 
üç kızına terketmiıtir. Variıler ber
hayat oldukları müddetçe bu serve
tin yalnız iradını almakla iktifa ede
ceklerdir. V efatlannda servet kami
l en lazlarınm çocuklanna intikal e
decektir. Morris Sehinaıi 20 yqında 
iken Manisa'dan Nevyork'a hicret 
ebniı ve orada tütün ticareti yapa
rak zengin olm111tur. V efabnda 83 
yaımda idi. 

Manisa' da yapılacak hu taneye 
gelince: geçen sene lstanbuldan ge
çerek Maniaa'ya ııitmit ve hastane 
için bir arsa intihap etmittim. Ba 
defa haatanenin ilk projeaiııi yaptır
dım ve oradan Ankara'ya giderek 
projeyi Türk hükWnetine taaclik et
tirelim. Bu hastane 30 - 35 yatak
lı olacaktır ve yalnız musevilere de
iil, biitün ana.unn teda..isiae tahsis 
edilecektir. Celeeek ..-- a7D1da in
tuta baılanacaktır. 

- Türkiye'ye gelipııb, Maniaa 
isminde bir tehir olup cılmadıfmı 
tahkik için imit? 

- Bu L.beri bir ıazete :ralnlf • 
laralr J8ZllU1tır. Ameribn mahire
-;, Man;..'da bö,le bir haatuM 
yapılıp yapUlllUJYacaimı öğrenmek 
İstemİf ... beni .... meselenin tetkiki
- - etmiftir. Yapbğnn , .. 
kat ta JDÜpet ıMtice venniıtir. 

Serseri torpil 
Verilen haı-e göre Şile aplıla. 

nnda bir torpil ııörillmüıtiir. Tor
pilin imhası için limandan ....... 
ıönclorilmiıtir. 

Bu val<'a tafıilab ıucharı Şehremininde oturm> MeloJMt 
Be,.azıtta lokantacılık eden ibra- Raıim B. isminde bir zat ş; .. ". y~ oa beti de vakayı tekit etmiflerdir. 

u ___ ef. m·n, Mehmet Alı" ef. ı"mn·nde ,__ ~ Şahitlerden - iddia --1
----""" kutunda çıkarken ani olarak datup --· ~ 

bir hemşire zadeai vardır. vefat etmiştir. Ali.ettinle .\ıık Alinin ,,. Çamur 

9'!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!1!!!!!!1!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!1!!!!!!1!!!!!!!!1!1!Blm=!!!!l--1!!!!1m-••• 1 Şevketin 80 inci madde .-cibince - c:ezalan arttırılmak ICllelİyle 497 

Mahkemelerde 

Aksarayın üçleri! 

inci madde mucı"bince cezalandırıl
masını, Aliettinin madam Katinayı 
dövmekten aJTıea 466 ve 456 mcı 
maddeler mucibince cezalanclmJma.. 
ıım İatemİftİr. 

Heyet; h•lôme karann sartamı.. 
günü tehliğ edileceğini bildirmİftir. 

. h • • .... • 1 
• Zorla para gaspedenler 

O cıvan araca kesmışler, pıçağın sunı1an birlıaç ay_, T".ı.üm 
h kk d• •hti• l meydanmda Memaa iuııinde bir ada-

3 1 ıye ne 1 yaç arı mm üzerine çullanarak dövüp para-
aını papeden c>a=an 'ff Yaninin 

varsa tedarik ediyorlarmış... :.::::ı::.:..d~==- mah. 

Pehlivan Aliiettin, tesbibçi Atılı - Bıçaiın baldo! diye ilı:inci par- Mahkemeye celbedilen tahitler 
Ali, arabacı Camur Şevket isminde tiyi ele almııtır. 

1 
ifadelerini tenıcldiitle Tennİfler, sona 

üç kafadar Aksanyda e....ı. L--- -- fl-ı- bu i• · lıi.:....-'"·~ - lan auallere ele ~ eavaplarln 
ı.es.....ae ba•lam .. lar ve tebd~ıru· · ~-- '

1 
"'"""'•- _. mua mukabele etmİflerılir. Hiıdioenin tah 

de ;;::_-•edere'k esnaf-. ı -'-'-'-o muti" kirat bayii Vaail efendinia dükkim- kiki ;..;.. "'"'er --L'tJerin celbini iıti0-..... .,....,._.., m ııözlerine kestirmiper, Alietlİıl .,..... ""' ....., 
bir hale getirmitlcrdir. Çamur Şev- bu sefer yanma muavini Atılı Ali:ri 7en iddia makamı bu phitlerin üze
ket veya atık Ali bir esnafa .ndip alınıt, Vasile giderek rakı iı•-:._ ,.;~.fe teairyapılma-•• için mazııım-

... -. 1 • ı da tevkıfina karar wırilmaiai 
tıe: tir: • i.temittir. 

- Ali.ettin pehlivan falan §eyi is- - Hani parası? siialine ele bıçaiı- Heyeti bMime tevkif lıanmu 
tiyor, ..er, dediler mi, oonaf hemen- nm ucunu göıtermek suretiyle ce- ftl'IDİf ve mahkemeye oerl.eat ola
ceclk veriyor,bu cizyeye de "bıçağın vap vermek İatenİf. fakat Vaailinı nık gelen maznunlar jandarmaya tn 
hakkı, ne yapalım?" diye boyun eii - Sarası dağ batı mı? diye hay- dian e.vlnfaney. ıönclerilmiıtir. 

• kaf dar Al----~ kıran _, ...::t...-1:_ '---L '·--yor ..•. iıç a ~yın on iki- ~ ,~__,,-.- .....,_. K- ük k • iJ • 
!eri deiiJ de, üçleri olmuflar. Bu üç dan çrknu1. Vasilin üzerine ı.a...ı. UÇ yan esıc er 
•kadq günlerden bir gün gene Ak· edilmiıtir. Vuil: 
saray esnafım haraca keameğe ka- - Can kurtaran yok mu? diye ıı.. 
rar vermiıler, Alaettin her gittiği fınp ılıf8n fırlarken, Alaettiıa bir 
yerden hak alan metbor 1ııçağuu e- kucak ıite:ri muavini Atık Alinin 
Jine abmtı evveli T_..., aütçii kucajına yiiklemit. kendiai de kol
cliiklcin,.. gidettk kendisine n ar- tuklarmm albm doldıırup elinde 1ıı
kaclaılanna 7 hardalı süt, yedi por- ~ğmı sallaya sallaya 9'amt Ye dük 

kanın önun" ~- bi-'L.n L-"- "'--,.~ siyon kaymak ve yedi francala üe uc nae ,..... "'..-
mükemmel hir sabah zi7afeti çeJmü, iın bıılıl&ı" diyerek yiiyiiyiip silmit
sonra da Çamur Şevketi tütüncü tir. 
Hüseyin efendinin düWnına gÖn· Davutpaf& yohında Katiııa ismin 

de bir kadım ela döven lıu )'liman 
clermİf, 6ç paket serkldoryanla bir üçlerin muhakemesine batlanılmıı-
~.":jyt::°''~:: ha:f'ı.tart trr. Vaıil, tütüncü Hüseyin, Katina, 
talebi ikinci •a tekrar etmi•tir. Tanq davacı mevkiinde oturmuılar 

• maznunlar da jandarma mulıafaza.' 
- Olmaz 1 cevabını almc:a, bizzat ımda getirilmiılerdi. 

kenclioi ııitmiı ve methur ~ Müstantik kararnamen olnındt,k 
crİi•t""" 

Aksarayda Hasanp8fll ~ım"i ö
niinde Artin isminde 67 Y91mda hir 
fİfCCİDİn ÖDiine plı:aralr -- ,.._ 
peclip kaçan ve lıi1ahare y•ke'· • 
15 yaımda Bürhanla, 16 yaıında Ne 
calinin muhakemelerine dibrı afırce
ada batlanmqtır. 

Muhal<emede BiirlııanLı N-b 
c:Urümlerini itiraf etmİf)erılir. Bür
hanm vekaletini salnk miiatutik 
Hikmet Bey, Necııtinin vekaletini de 
Ali Şevket Bey deruhte etmİf bulu
-yoftıırch. 

iddia _.._ :Fatlan dolayı111e 
eealarında tenzilit yapılma11 prti
le tecziyelerini iıtecli. Fakat müda
faa vekilleri müdafaalarım hazırla
mad1kJ YJ i i m 

•• 
Belediyede 

Devam 
Jurnalı 
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Memurlar günde üç 
defa imzalıyacaklar 
Vali ve belediye reisi Mu

bidin B. ıubelerde ve kalemi 
de yaptığı son mütevali tefti 
ıattan sonra memurlann de
vamlan hakkında kaymakam. 
lıklara ve §ubelere bir tamim 
göndermittir. 

Badema sabahlan jurnal def 
terleri mesai saatinden. çeyrek 
saat sonra kaldmlacaktır. Me
murlanndan devamı ve ademi 
devamından kısım amirleri meg 
ul olacaktır. Jurnal defterleri 
badema sabah ve akıamdan ma 
ada öğleleri de imza edilecek· 
tir • 

Cenaze otomobilleri 
sık sık bozuluyor 

Belediyenin cenaze nakline 
mahsus otomobilleri son za
manlarda sık sık bozulmakta
dır. Bu yüzden. belediyeye bir 
çok tikayetler olmuı, ve cena· 
zelerin saatlerce bekletildikleri 
söylenmiştir. Bu otomobiller e 
aaslı ıurette tamir edilecektir. 

Sakalar da muayene 
edilecek 

Su taııyan aakalarm da di. 
ğer esnaf gibi sıhhi muayeneye 
tabi tutulmaları ve belediyece 
leşçil edilerek kendilerine bi· 
rer cüzdan verilmesi kaQLrlat· 
bnlmııtır. 

Muayene ve teaçile yalanda 
başlanacaktır. 

Evlenecek ecnebiler 
Ecnebilerden evlenecek olan 

lar nikah memurluklarında ni
kahlan kıyılmadan evvel, nİ· 
kih ehliyetini haiz olduklarına 
dair mensup oldukları konso
losluklardan bire,- vesika ibraz 
edeceklerdir. Vaziyet alakadar 
lara bildirilmittir. 

Bütçede yarım milyon 
noksan var 

Belediye daimi encümeni 
1932 bütçeaini tetkik etmeğe 
baılamıtbr. ŞubelerdeD, henüz 
kat't hesap raporlan gelmemek 
le beraber, varidatta oldukça ' 
mühim tenezzül olacfaı kuvvet 
le ümit edilmektedir. Şubele
re bütçeye ait muamelitm tes
rii bildirilmittir. 

En çok varidat noktam tah 
min edilen fuıllar okturva ve 
mezbaha fuıllarıdır. 1932 büt· 
çesinin yanın milyona yakın 
bir nokaanla tesbit edilebilece
ii zannedilmektedir. 

Belediye masraf tubeai mü 
dürlüğü hangi fasıllardan daha 
ziyade tasarruf yapılabileceği· 
ni tetkike ba9lamıftır. T etki· 
kat neticesi daimi encümene 
bildirilecektir. Yol intası için 
fazla masraf ihtiyar edildiğin
den önümüzdeki ıenelerde an. 
cak intası zaruri olan yollaı· 
yapılabilecektir. 

Keza tekaüde SC"t'kedilen 
veya her hangi bir sebeple mün 
hal kalan memuriyetlere kat'iy 
yen yerıiden memur almmıya
cakbr. Bu hususta tekiden 
kaymakamlıklara tamim gön-
derilmiıtir. 

Kaza kongreleri bitti 
Şehir dahilindeki kazaların 

fırka kongreleri ikmal edilmit· 
tir. Yalnız EmİnÖ!"Ü kongresi
nin ikinci celsesi yarm aktedile 
cektir. 

Mülhakat kaza kongrelerin~ 
henüz baılanmaııtır. Hazır· 
hklar bitmiş olup bir ilıi cüne 
kadar baılanacaktır. 

Tapudaki yeni kurs 
açıldı 

f-bal tapu müdürlüfiade mü
fettitlere mah- olan yeni kurs düa 
"Çllmq ... tedrilata t.qlınmı•,br. 
Her gün öğlede. rıonra lıir oaat 
derı gösterilecek ve .,,... hir ay de· 
yam edecektir. ------Marangozlar intihabı 

Marangozlar cemiyeti yeni id:u-e . . . .. .. . . 
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Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

27 K.EVVEL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadd0o 

ıi No: 100 Telcraf adresi: Milliyet, 
lıtanbul. 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 .. ylıfı 400 kurut 800 kurut 
6 .. 750 .. 1400 " 

12 " 1400 " 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ııeçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için mücliriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanlann mea'uliyetini 
kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye§ilköy rasat merkezinden 

ray muhtelitine karşı oynadı .. 
Dünyanın hiç bir yerinde 

rast gelinmiyecek kadar piı, 
berbat ve dize kadar çomurla 
dolu, dereleri, gölleri muhtevi 
olan bu sabada cuma günü oy
nanan oyun futbolden başka 
her şey idi. Bu çamurun bir 
faidesi oldu: Çekler, bize an
cak iki gol yapabildiler. Daha 
kuru bir yerde gollerin adedi e 
pice artabilir... Buna mukabil 
biz de bir iki gol yapabilirdik •• 

Fena şerait altında epice pa· 
halı ücretle gelen Çek takımı· 
nı lıtanbulda bize gösterenle
rin bu işi üstlerine almak husu 
sundaki cesaretlerine şaşma
mak kabil değildir. Hele dün
kü maçta vakıf olduğum bir 
hakikat üzerine bu hayretim 
dubali oldu.. Taksim saha· 
sını ihata eden bütün fabrika· 
lar, tütün depoları, ve saireler, 
böyle mühim bir maç olunca 
pencerelerini müzayedeye çıka
nyorlarmıt.. Dün bu şekilde '/erilen malUmata nazaren bugün T 

Jıava kısmen bulutlu olacak, rüz- pencerelerden seyreden bin ka· 
1 dar seyirci bulunduğunu gög.ir mütehavvil esecektir. Ta-
renler söyledi... Hatta Tütün 

zyıki nesimi 768 milimetre idi, 
inhisarı umumi müdürü Beyeazami suhunet 8, asgari J senti-
fendinin de İbrahim paşa şirke grat idi. Hara ret Erzurunmda 17 
ti tütün deposundaki yüzler-

ye kadar düşmüştür. 1 

••••••••••••- ce seyirciler meyanında olduğu 

V "k"' aran ı ı ... 
İngilizlerle belki ticari, ma

li münasebetlerimiz yerinde de 
ğil amma hissi münasebetleri
miz yolunda ..• 

Hatırlardadır ya! Akşam 
refikimizin göz açıklığı eseri o 
larak bir İngiliz Misi ile bir 
Türk genci arasındaki a9k mu
habereleri meydana çıkarıldıy· 
dı .. Hatta İngiliz Misi bir oto
mobil ile 30,000 liralık bir de 
çek gönderdi diye rivayet var-
dı ... 

Bu defa da gene (Akşam) 
refikimizin genç muharrirlerin 
den sevrmli arkadaşımız Hik
met Feridun'a bir başka İngi
liz çatmı9, bunu da (Hilanet 
Feridun) un dünkü yazısından 
öğreniyoruz. Bakınız Hikmet 

d• ? ne ıyor ••• 

" •.• Geçen gün bir İngilizle 
konuşuyordum. Türk olduğu
mu söyledim, hayret etti. 

nu ilave etti .. Bu iş böyle de-
vam ederse Taksim stadyumu
na para verip girecek hayır sa
hipleri pek azalacaktır. Bil· 

i mem bu hareketi - gerek se
yirci, gerek pencereci hesabın" 
- doğru bulur musunuz? 

FELEK 

Şoförler acele 
ediniz! 

Sene başı geliyor. iBu kısa 
müddetten istifade ediniz! Se
ne başından itibaren bütün o
tomobillerin bordürlerinin ik
mal edilmiş olması lazun: 

Cemiyetinizin size tavsiye 
ettiği boya fof.brikasına koşu
nuz. Her hususta ehveniyet 
ve zarafet >bulacaksınız. 

:&ırdüLer duka boya ile 
yedi liraya yapılu-. \ 

Taksim kışla ~eçidi No 9 
Fenni boya müessesesi 

Ahmet Hamdi 

Katibe aranıyor 

MiLLiYET 

Kaçakçllar: 6 

Akçekale' den 
Urfa'yı emmek 
isti yenler 
Arappunarı'nı, Resülayın'ı tanı

dıktan sonra bunlann ortasında ka
lan ve Urfa'mn servetini emmek 
için en faal bir kaçak merkezi olan 
Akçakale'yi görelim. 

Urfa, cenup'un büyük servet 
merkezlerinden biridir. iyi veren 
bir ova, bol bayvan mabsulü, çalış
kan ve vatanperver bir sekene; ce
nup'taki bainlerin daima ağızlarını 
sulandırır. 

Onun için Resülayın, Akçakale, 
Aynıarus ve Arappmarı, Urfa'yı 
soymaya çalııır. 

Akçakale, Urfa' dan kaçan erme
nilerin, çetecilerin, Suriye'nin dört 
bir tarafından toplanan taşnak dö
küntülerinin makarrıda. Burasını da 
kaçak parasile biz ödemişizdir. Bu
gün Akçakale'ye 170 ev ermeni, 
150 ev ıüryani toplanmııtır. Onun 
yanında Aynıarus köyü 100 evli bir 
kaçak yuvası olmutlur. 

Akçakale'de; 65 depo, 80 dük
kan vardır. Depoların üçü istasyo
nun hemen yanındadır. 

Depoların diğerleri, daba aıağı
da aı.keri garnİ'ı:onun yanındadır. 

Akçakale'nin hakimi; baş kaçak 
çı Ekber Ekbeyan'dır. Büyük •erma 
ye, geniş kredi bunun elindedir. 

Bizden İnen gafil kaçakçı, ucuz 
alıyorum, zanneder. Halbuki Surİ· 
ye fintından tam yüzde elli fazla 
öder. Budalayı kredi cezbeder. Er
meni bu farkla malını aige>rta edi
yor, demektir. Dörtyüz liralık malı 
altıyüze verir, demek ki, üç partide 
sevkolunan kaçağın bir partisi tutul 
sa iki parti ile alacağını tam çıka
rır, kaçak vaııtasrnın borçlanması, 
minnettarlığı ve merbutiyet hi~si de 
üste kar kalır. 

Bu kredi lafı, kaçakçılann baı 
propagandasıdır. Her serseri., her 
cür'et.kar buna kapılarak kendisini. 
kaçakçının avucuna atar ve ondan 
sonra vatanın servetini hep onun 
kasasına taşır. 

Muallim Asador, fedai Mardo, 
Maraşlı Agop, Doktor Zekeriya bu 1 
rada mRruf ta,nak şabsiyetleri-
dir. 

Mığırdıç, Markos, lskender, Ho 
ca Mihail Bedros, Jojef, Sabur, 
Abdülnur, Hanna, Aruı, marangoz 
F ete, Betro1 buranın ermeni ve 
ıiiryani karııık büyük kaçakçıları

dır. 

Urfa'yı iyi tamyan bu 
buranın büyük servetini 
için her tertibi, her hileyi 
müşlerdir; 

hainler 
emmek 
düşün-

- Aaa. Dünyada inanmam! 
Dedi. Siz F ransıza benziyorsu
nuz. O kadar güzelsiniz ki! •• , 

Allah versin, biz kimsenin 
nimetine göz dikenlerden deği 
!iz •. Vakıa Hikmet Feridun B. ' 
arkadaşımızın güzel bir genç 
olduğunu biliriz amma, bu gü
zelliğin İngilizlerin ağzından 
gazeteye geçecek kadar tesir 
yapacağını tahmin edemezdik •. 

Fransızçadan Türkçeye ve 
Türkçeden FTansızçaya ter
cümeye muktedir bir Tür'k 
Hanımına ihtiyacımız var

dıır. Bir ticaretanenin muha
bere servisinde bulunmuş ol
ması şayanı tercihtir. Talip
lerin idare rnüdüriyetimize 
müracaatı. 

«Bir kac ay evvel, Urfa'nrn 
Haran kaprsr önünde bir gelin 

• alayı görülür. Telli pullu bir 
deve, üzerinde bir mahfe, et
rafta kalabalık. 

Pek ili, pek münasip! Bun
dan evvelkine (otomibil!) gel
di idi.. Hilanet Feridun Bey 
dostumuzun talihine de (yat!) . 
düşerse ne mutlu! •. 

Slavya - Stadyum 
Maruf Çek profesyonel fut- J 

bol takımı (Slavya) dördüncü 
defadır ki; memleketimize ge
liyor ve gene dördüncü defadır 
ki; Taksim stadyumu denilen 
hepimizin yüz karamız olan 
mezbelede Fener - Galataaa-

SOiR DE PARiS 
Zarafetinin i
damesi için her 
kadının kul -
lan<lığı alamod 
parfüm ve pud
ra 

Bourjois • Paris 

Bu muazzam gelin alayı me 
rasimle Urla'ya girerken, bir 
zabıta memurunun gözüne ce 
nuptaki Ermenilerle çok tema 
sı olan bir kaçakçı uşağı da 
çarpar. Polis, aralarına soku 
lur, mahfeyi tetkike başlar, 
kaçakçılar yakalanacaklarını 

anlayınca, her biri bir tarafa 
kaçarlar. 

Gelin ve devesi ortada ka
lır. Başıboş çöle dönen deveyi 
yakalarlar. Bir de ne görsün
ler 

Allayıp, pullayıp memleke 
te soktukları gelin; kaçak ot 
ipek, kaçak bez, kaçak lavan
ta, kaçak boncuktan baı·ka bir 
şey değilmiş ... » 

Naşit HAKKI 

Milliyet'in Edebi Romanı: 120 
Gel! 

Sonra, danı edersin. 
, 

• • •• Reşit Bey bu tek heceli: 

B A C 1 DONUK LE R ~ Em~~;ini verirken, elile de 
~ /brahim NECMi 1 Nemika Sırrı Hanımı kendi 

masasına doğru çekiyordu. 
den bir çift ayrıldı. Refik Ce- - Afedersiniz, Refik Ce• 
mal, kurnaz gözlerinde ince mal Bey ... Dayıma bir şey ol
bir parıltile, kollan arasında muş ... Bakayım, ne istiyor? 
dans ettirdiği Nemika Sırrı Delikanlı, büyük bir neza
Hanımın tüy gibi ince vücudü ketle, eğildi. Hiç bir şey belli 
nü, masalara doğru götürü- etmiyerek: 

Refik Cemal kalktı, koşa 
koşa localara doğru yürüdü. 

Cazbant yeniden ötmeğe 
başlamıştı. Bütün halk, gü
rül gürül ortaya koşuşuyor, 
cazbandm velveleli, kıvrak 
namelerine sarhoş bacaklarını 
uydurmağa çalışarak çalkanı
yor. çalkalanıyordu. 

Reşit Bey, Muhteşem Nihat 
Hanımın oturduğu locaya doğ 
ru baktı: Orası da boşalmış
tı. Kürkler, el çantaları, içki 
kadehleri, or,daki insanların 
yerlerini tutan birer bekçi gi
biydi. Bunların karma kar191k 
atılııları, sanki yerlerine geç
tikleri mahlukların içlerindeki 
fırtınanın emaresiydi. 

Ortada dönen girdibat 
içinde bir şey fark edilemiyor
du. Yan yana, arka arkaya, 
iç içe karışmış yüze yakın çift, 
terler içinde, birbirine karışa
rak buhularla sararmış ziyala 
nn altında, silik, belirsiz göl
geler halinde dönüp duruyor
ılu • 

Birden bire bu kümenin için 

yor, döne döne Reşit Beyin ma - Estafurullah, emredersi-
sasına yaklaştırmağa çalışıyor niz, Hanımefendi. 
du. Dedi. 

Reşit Bey, sanki içinden Nemika Sırrı Hanımın böy 
bir yayla itilmiş gibi, yerinden le yarı zorla masaya alındığı
fırladı, iki adımda dana eden. nı gören ve genç kızın Reşit 
çiftin yanında bulundu. Nemi Beyle karabetini bilen Cevat 
ka Sırn Hanımın zayif, esmer Bey, bir şey söylemeden kalk 
kolunu tuttu : tı. Refik Cemale doğru yürü-

- Nemika! dü: 
Nemika Sırrı Hanım, bir

den bire koluna dokunan elden 
tavahhuş ederek: 

-Ay! 
Dedi. Döndü, baktı: 
- Siz misiniz, dayı? 
- Ben im. Gel! 
Nemika Sırrı Hanım, zayif, 

sivri, esmer omuzlarını kaldır 
dı. Göz çukurlarının ti içinde 
ateş gibi yanan gözlerinde ko 
yu bir alev vardı. 

- Dans ediyorum. 

- Otura otura ayaklarım 
uyuştu, şöyle biraz dolaşalım 
mı sizinle, Refik Cemal Bey? 

- Emredersiniz, Beyefen-
di. Hazır bendeniz de zatıaliniz 
den gazete için bazı şeyler öğ 
renmek istiyorum .. 

- O! burada da mı gazete 
cilik? 

• • 
- Nemika! 
- Dayı? 
- Burada ne İşin var? 
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Hikaye 

Bozuk 
Yol 

lıtanbul ne ııüzel ıelıir, ne ııü
zel memleket.. O, memleketlerin 
en güzeli,. §ehirlerin en güzeli. O
nun ber yeri güzel, her şeyi güzel .. 

Onu bir gören, bir de görmiyen 
piıman .. 

Gönniyen: Ah, bir kere gör-

Muhabir mektubu 

Manisada 
imar işleri 

Pek yakında Manisa
nın suyu ve 

elektriği temin ediliyor 

• 
INEMALA 

MAJIK'te .. 

DİŞİ KÖPEK 
Michel S:mon janie Marese 

Büyük FRANSIZCA film 
BU AKŞAM BAŞLIYOR. Tel: 8. O. 560 

sem, Gören de: Ah, bir kere daba 
göraem, diye .. işte Satılmış ta, hep 
bu gayede.. 

Zavallı Satılmış, doğmuş, büyü
mÜf, hep o köyde .. Sanki köyünden 
dı§'U"tl çıkmamış, yalnız çarşanba 
günleri kasabaya yağ, yoğurt, pey 
nir götürür, kendilerine li.zım olan 
ıeyi alır, dönerdi .. Onun çıkıp çık
tığı, görüp gördüğü, diyar da, mem 
leket te bu idi .. 

Yeni Belediye meclisinin bugüne 
kadar gösterdiği İcraat ve faaliye
tin bir hülasasını elde ettim berveç I 
hi zir bildiriyorum.. ----------------------------

Lağımlar - Manisa yanmazdan l ~---- A S R i SiNEMADA--111 evvel lağımlar mevcuddu. Yandık-
al d kaim Fevkalade muvaffakiyetle gösterilmekte olan tan sonra binaların tın a ış 

ve bunlara ehemmiyet veri.lmiyerek 
kapatılmıştır. Lağım inıaatı ~tedi
yenin takip ettiği esas perenınpler· 
dendir. 

Köyündeki genç arkada!ları, Is- itfaiye - Şehrimizin ıtfaiye t~-
kilatı asri vesait ile mücehhez degıl tanbulu görmüşlerdi. Onlar her se 

ne '"harda htanbula gidiyor, güzde sede, şehrin ihtiyacım defedecek va 
avdet ediyorlardı.. Kış gecelerinde ziyettedir · 

ZEVKLER BELDESİ 
filminde: tasvir edilen kuvvetli bir dram etrafında güzel Vöyana şehri 
ile unutulmaz temaşaları, cazibeleri, kadm.Iarı, gece eğlenreleri, fi

şenkleri ve bir çok renkli sahneler görülmektedir .. 
Müm""5illeri- Renee Heribel - Glaire Roınmer - Paul Rıhter -

Gaston Modot. 
Bugün saat 16,30 da ve gece :ııengin varyete numaraları. ona lstanbulun, güzelliğini, görüle-, Su meselesi - Şehrin e,. mühim 

cek bir yer olduğunu hikiıye ede dertler;nden birisi de sudur. Bu işin 
ede, anlata anlata biti;·emezlerdi. basarılmaoı da kuvvei karibeye gel- ••••••••••••••••-... lll~ll_-·•••••mf 
Hele deniz dedikleri büyük SUfl:'n 1 miŞtir. Bunun tahsisatı ~O bi~ l!r~- 1 NANCY CAROLL _ CHARLES ROGGERS 
üstünde kocaman evlerin nasıl gıt• dır. Pek yakında suyun. ı"."lesı ıç~ 
tiklerini hayretle dinlerdi. işte bu münakasa açılmasına ıntızar edil- Tamamen RENKLİ son muazzaın' operetleri olan 
hikayeler onun gözleri önünde can- 1 mektedir. Suyun bir sene zarfında 
landıkca. bunu ııözu ile görmek İçin ı:elmiş bulunacağı kuvvetle memul
artık lıtanbula gitmeğe karar verdi dur. Su 136 metre irtifadan kont~r 
ve dedi ki: borular vasıtasile şehre gelecektir. 

B haft k ba incrı· n, Bu suyu teşkil edecek membalar Sut _ u a, asa ya H tti 
yoğurdu, peyniri satar, parasına tan suyu, l\ı1u .. tafa suyu, ayre. '! 
öte beri elmam .. Zaten birkaç para- paşa ıuyu Kozluca suyu, Zeytıncı 
" da evde vardı. Bu paralarla na- suyu, Çelebi suyu, Arapalanı suyu
sıl otsn, lst:ınbula çıkarım diye dü- dur. 
süııüyordu. 1 şitti ki, köyündew Bu membalar birleıiroe saniyede 
Salih oğlu Mdımet de htanbula 19 Slitre su verebilecektir. Bu 19,5 
gitmek iıtiyord~... lit;c suclnn 50 bin nüfustan mürck-

Satılmış, Mehmet konuştular: kep olan şehir~e beher nüfus~ gün 
lstanbulda ne yapacaklardı.. de 45 litre su 11abet etmektedır 

Aşıklar Kulübü 
... gözler için bir zevk ... 

Bugün akşam 

Saat 21,30 da 
Onlar Ermiş 
Muradına 

Vodvil 

ht~nbul Bılıdiqısi 

Sehir'li"yatl'osu 

111111111111111 

ıkul.ak.lar için bir cazibe ... 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 

Mehmet dedik;· Yukanda saydığım membalardan Yazan: 

lt..111 

Beyoğlu, İstiklal caddesi 
Büyük Parmak kapu, Afrika 
hanına bitişik Apartıman 
No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
Saat: 14-18. 

G. Feydau - Bizim çocuklar lstangolda ne bağka Alaybcy, Hatuniye, Beyderc, 
yapıyor]ardr, sanki, bir lira kazanı- Bet çeşmeler gibi membaların suları 
yor .. On kurut yiyorlar .. Ya çöpçü da ilh•.k edildiği takdirde su nukda Terciiıne E: 
tük, ya leblebicilik, biz de onlann rı daha ziyade çoğalacaktır. Beledi Vasfi Rıza ve 
g ibi c.Öpçülük, . leblebicilik yapa- ye ıehrin au ihtiyacını aagari bir 

111111111 
zaman zarfında başarmağa gayret Bedia Hanım. 

rız, dedi.. aff k t h 
Doktor ediyor. Buna muv a o uroa şe · 

Satd. mış, bunu duyunca; hatırla 1 rin en mühim bir ihtiyacına cevap 
dı .. OM dedesi de "leblebiye bir al 

vermiş olacalctır. tm,, hikayesini anlatmıştL. Art•k 

Halk gecesi. 
Ya:kında: MAYA -- Hafız Cemal 

düşünmedi, lstanbulda na•ıl olsa, Mezbaha meselesi - Mezbaha 
geçineceğini aklı kesmişti.. meselesi sıhhat meselesidir. Henüz Yunan Milli Opera Heyeti 

Mehmet ile Satılmış, köylerine vekaletçe kabul edilecek plana inti- Fransız Tiyatrosunda 

Dahiliye hastalıkları 
mütehassısı 

veda edip yola çıktılar.. . zar zaruridir. elyevm yeri tesbit edil Bugün matine saat 17 de 
Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan Se) 

kadar İstanbulda Divanyolun

da 118 numaralı hususi daire

sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon• 

İstanbul 22398. Sıra numara

sını beklememek isteyenler, 

kabineye müracaatla veya te· 

lefonla randevu almalıdırlar. 

Yolda akıllarına r.eldi.. Mehmet ıniştir. Su ihtiyacının Akpınar ıu- F aust 
dedi ki: yundan temini düşünülmrktedir. Akşam saat 21 de 

- Satılm% görüyon mu, biz sa- yollar _ Belediye tehr dahilin- Rigoletto 
lı günü yolıi !;Iktık .. işimiz de sal- . Yarınki pazarte~ akşamı 
lanacak.. Dokuz günlük yol ta- deki yolların i a ve tamirine ehem 

· b- · d Madame Butterfly marn, on &...:. nün olacak . miyet vermektec!ır. 931 uteçeıın e , 
""' u • k 1 Pek yakında Cavallerie, Pagliacci, 

Satılmı•, tasdik makamında, §ehir içinde inşası zaruri bırço yo 
• . • 1.. mi 1 Trovatore, Manan. 

baş mı öne snlladi, burnunu çekti: larla, trunir ve tecdıtlerı uzu u yo 
- Ne yapalın birader, iki gün- Iar için tnhsisat mevcuttur. 931 büt 

lük yoldan ııeri mi, dönelin? çesindo d~.imi amele olarak 9 kişi 
Ne olursa olsun, yola çıkılmış- için tahsisat konulmuştu. Yeni sene 

tı.. bütçesinde bu husuaa daha fazla 
Bolulu oldukları için, lnebolu- ehemmiyet verilecektir. 

dan vapurla gideceklerdi. Dört gün Elektrik_ lptidayi tesisinde yan 
sonra İnebolu'ya geldiler. Satılmış 
denizi görünce; dinlediği hiki.yele- lıt yollar üzerinde gidilmit olduğun 
rin doğru olduğunu tasdik ediyor- dan şehrin elektrikleri mühim bir 1 
du.. . ulaba muhtaçtır. Ahiren lzmir'de 

Fakat, söyledikleri evler gezmi- bir elektrik mühendisine bir müna-1 
yordu.: Çünkü o gün posta yoktu, kaaa projesi yaptırılmıştır; Bir aya 1 

vapur gelmemişti... kadar tamamlanacaktır. Mevcut iki 
Ertesi günü vapur gelince, onu makinenin beygir kuvveti 248 dir. 

da gördü şaştı: Bu evler nasıl ge- dir. Şehrin muhtelif akaamı müna
ziyorlardı .. O gün vapura bindiler.. vebe ile tenvir edilmektedir. 
Hava gayet güzel, deniz çarşaf gi
biydi.. 

Satılmıı lstanbulu, görecegun 
diye ıeviniyordu.. Yolculuk çok 
güzel gidiyordu, iki gün de böyle 
geçti .. Fakat, üçüncü günü ak'8· 
mı ha,•a bozulmuş, deniz köpürme 
ğe başlamış, dalgalar vapuru adam 
:ılullı sallıyordu. Satılmışın ba · 
ıı dönmüş, hir kenarda yatıyordu .. 
Hem de: 

- lstangol lstangol, diye met 
ediyorlar... Tövbe ol.un yolları bi
zim köyün yollarından da bozuk ... 

- Eğlenmeye geldim. 
- Sana yakışır mı burası? 
- Hah hah hah! Niye? 

Benim için tehlike mi var? 
- Neden olmasın? 
- Sana yakışıyor da bana 

niye yakışmıyacakınış? 
- Sen bir genç kızsın, Ne

mika! 
Nemika Sırrı Hanım, her 

ıeyi gözüne almış, bir cür'et
le, elini salladı. içki buharı 
kuru, koyu esmer yüzüne ga
rip bir kızartı aksettirmişti: 

- Genç bir kız .. Adam sen 
de! ... Çirkin bir İnsan, genç ol 
muş, kız olmuş, ne ehemmiye 
ti var? 

Ben kendimi ne genç sayıyo 
rum., ne de kız! ... 

- Neden böyle acı acı konu 
şuyorsun, Nemika? 

- Neden mi? Dos doğrusu 
nu söylüyorum. Ben çirkinim. 
Beni kimse sevemez. Sevilecek 
kadınlar, işte bunlar gibi o
lur. 

Nemika Sırrı Hanım, yüzü· 
nün her adalesi gerilmiş bir 
halde, kolunu savurarak, dans 
eden, çılgın çılgın tepinen kü
meyi gösterdi: 

- Bunlar gibi olur, bunlar 
gibi, dayı. Bilhassa beyaz o
lur, badem gibi iri ela gözleri, 
duru beyaz teni, uzunca, sevim 

Belediye mahafili tehir tenvira
tınm pekyakmda intizama gireceğini 
söylüyorlar. Belediye pazar mahal
lerinin adedi ve .ıhbi bir ıekle ifra- ) 
ğıa çalışıyor. Hatuniye camii ile hü 
kumet arasındaki büyük meydanın 

intizama aokulması proıırama dabil
dir. Gazimizin muazzam bir heyke
linin mezkür meydana rükzü için 
932 senesi bütçeıine muhasebei hu
susiyenin yardımile tahıiıat kona
caktır. 

li yüzü, balık eti vücudü olur. 
Oylelerine herkes bakar, her
kes aşık olur. 

Nemika Sırrı Hanımın se-
si, bir hançer gibi sip sivri, 
kepkeskin hırlıyordu. 

Reşit Bey, sırtının ürperdi
ğini, buz gibi soğuk bir terin, 
omuzları arasından aktığını 
hissetti. acı ve acıyan bir ba
kışla, yeğeninin gergin yüzü
ne baktı: 

- Kıskanıyor musun, Ne
mika? 

Bu anlıyan, acıyan, okşıyan 
ses, birden bire genç kızın si
nirlerini gevşetti. Yüzünün 
gerginliği, gözlerinin sert, de
lici, yırtıcı bakışı değişti. Kor 
gibi yanan göz çukurlarının 
içinde bir temellük göründü. 

- Kıskanıyorum, çıldırıyo 
rum, dayı. Seviyorlar, hep onu 
seviyorlar! .. 

Birden bire masanın üzeri
ne iki kollarını dayadı. Başını 
bu kolların arasına aldı. Siv
ri, zayif omuzları, kalkıp iniyor 
du. 

Reşit Bey, sesine mümkün 
olduğu kadar tatlılık vermeğe 
çalıştı: 

- Ağlıyorsun, Nemika! Ağ 
la, ağlamak, böyle sinir buh-

Üskıiidar Hale Sinemasında 
KARA SOYTARİ 

Mümessili: Harri Pil.İHiveten: 
YAGMACI JAK 

Yılbaşı hediyesi .. 
• 

Etem izzet Beyin 
• 

yenı romanı 

Bes Hasta var! 
1 kanunusani 1932 de bütün 

kitapçllarda arayınız •• 
Tevzi merkezi: SUHULET kitaphanesi 

• •• -; ..... t'ı ·- - ... ::oo. ,, ' : --

ranları için pek iyidir. Hadi, 
arkadaşını al, ikinizi de evleri 
nize götüreyim. 

Gözlerinde yaşlarla başını 
kaldıran genç kızın yüzü bir
den bire tekrar gerildi. Yüzün 
deki yaşlar, sam yeline uğra
mış küçük pınarlardaki durgun 
sular gibi, kuruyuverdi. Vahşi 
bir sesle sordu: 

- Arkadaşım mı? Arkada 
şım ha! Onu artık bırakmazlar 
ki ... 

- Kim bıı·akmaz? 
- O! O, artık içkiyi, dan-

sı, zevki, erkeği tattı. O artık 
Bedri Suadin... Bedri Suadın 
olacak! O, artık arkadaşım de 
ğil. O, artık Ahmet Nebilin 
olamıyacak! 

Reşit Beyi birden bire deh
şet aldı: 

- Ne mi yaptım, dayı? B 
lir miyim ben yaptığımı? Güze' 
tikle öyle düşman oldum ki 
her gördüğüm güzel yüzü lır
naklarımla parçalamak, yahut 
üstüne bir şişe kezzap atıp yal
mak istiyorum. 

- Nemika .. 

Esmer kızın boğazından biı 
ses, artık bir hırıltı gibi çıkı
yordu. Söylediği her kelim€ 
sanki gırtlağım yırta yırta çı
kıyordu. 

- Evet, dayı, bütün kuvve 
timi kaybettim. Sevgi bana 
galip geldi. Çirkinliğimle alay 
ederdim. Fakat o sonra benim 
le alay etti. Beni üzdü, bitir
di. Madem ki güzel değili.."tl, 
mademki sevilemem, güzelleri 
sevilenleri yaşatmıyacağım de
dim. 

Reşit Beyin yüzü sap sarı 
kesilmişti: 

- Bedbaht! Ne yaptın? 

- Ne yaptın, Nemika? 

Nemika Sırrı Hanımın yü
zünde cehennemin en derin 
kuyusundan aksetmiş zannedi
len bir alev yanıyordu. Gözle 
ri, sanki dimağının ti ıçıne 
kadar çekilmek istiyormuş gi
bi, derinleştikçe derinleşiyor, 
çukurların içinde derine baktık 
ça ta içerden parlak, yakıcı, 
bir ışık saçıyordu. Guya derin 
bir kuyunun ta dibinde parlı
yan bir elmas J•"•; • - ··-:- '-· .~· 

- Ne yaptımaa yaptım, hi· 
le yaptım, yalan söyledim, 
Allahı, vicdanı, namusu,insanlı 
ğı inkar ettim, çiğnedim, ez
dim .... Ovvuh! 

!Z kaza kongresı dun 

~. ., uayetın 1 O•J'• 

ve Kure kazala;..ndan başka her ka
zada kon&'"'ler bitmiştir. 



•• Serseri Cambaz " filmind~n bir sa.Jıae 

MiLLiYET 

Glorya'da 

Y ıldıziar rcviish 
Glorya sineması yann alqamdan 1 

itibaren "Y ılclızlar revüsü" nü ııös
terecek. 

Patbe - Natan tarafından Open 
da nrilen bir Balo münasebetile ç •• 
rilmiı olan bu filmde Pariı ıahnel 
rinin en tanmmıı yddızlaruu, ve b9) 
nelmilel ııüzellik Kraliçelerini ıröre
eekaini::r. 

GABY MORLAY, Şarkıcı MA
URICET, meıhur tenor Dl MAZEI 
JOSEPHINE BAKER meıhur 
GEROGES MILTON, TAINT. 
GRANIER. ROLAND TOUTAIN, 
ve F ransanm zarif nükteleri ile ta
nınmış muharrirlerinden TRlST AN 
BERNARD. 

Mesele yok 
Glorya sinemasınm bu menim 

batlanıııcında ııöstermif olduğu 
OSSO ıirketinin bu hoı komediıi 
ikinci defa olarak ııösteriliyor. 

Bunu pek tabii ııörmeliyiz, zira 
bu film bat rolünü oynıyan artiıt 
-'Daktilo" ve aık tö .. be filmleri ile 
İstanbul halkının muhabbetini kazan 
mııtır, ve bu artiıt ise Armand Ber
nard'dan bafka birisi deiildir. 
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Majik'te -
Hanım sinema 

ty Compıon, ve küçük Douğlas Fair 
banko tarafından çevrilen bu filmin 
mevzuu ıudur: 

Armand Berger tarafından ıabne 
ye konan bu filmde, Armand Ber
nard'in etrahnda kendisile hemayar 
artistler'de varda-. Bakınız: Andre 
Roanne, Rolla France, Joffre, ve 
Suunne Dehely. 

Yıldızı 
Olmak isteyor 

Majik sineması Marguerit More• 
no ile Moussia taraflarından çevri
ı~n "Hanım, ıinema yddızı oluyor,, 
isminde bir film ııösteriyor, Bu fil
min hulasası ıudur: 

Sinenıa s.tadyosunda vazo sahne 
çoktan ıükUt resmini vermİftir. Ka .. 
ılar kapanıyor, limbalar yanıyor, 
ac!'!l mühendisi kabinesinden son de 

fı her ıcyin hazır olduğunu b~diri
yor: "Dikkat, baılıyoruz,, makineler 
mmldannrak dönüyor. Mikrofonla
rın müıkülpesent kulaklan, objek
ti!in müstehzi gözü önünde aktör
ler, kimsenin ihlale cesaret edemiye 
ccği bir sessizlik içinde oynuyorlar. 
Bu esnada bir ayak sesi herkeıi ııç· 
rat yor. Bu, sinema yıldızı olmak i
çin bütün ceıaretini toplayarak mü 
cssc&e müdürünü a-örmeğe karar ve 
ren bir küçük daktilo, Agnest'ir. 

Müdürün sorduğu birinci sual: 
Servetiniz yahut yükıet zevat ile mü 
nasebeti.niz varını?" oluyor ve zaval
lı kız, buna, ancnk :;evimli tebessü
miinc!en başka cevap bulamıyor. Ka 
biliyetleri hakkında bir fikir venırek 
m;idüru alakadar etmek ve yumuıat· 
nıak icin sarfettiği. zahmet bir ıeye 
yaram
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ıyor. Çünkü bu esnada milyo
ner M. Levy namur'le bir telefon mu 
havercsine dalan müdür, Agnes'i ka .. 
pı dııarı ediyor, 

Studyoda; yıldızdan biç memnun 
olmıyan ve:tli •ahne kızgınlıktan 
cı!Jırmaktadır. Nihayet sabrı tükene 
rck, meıuliyetten kurtulmak için mü 
dürün odasına atılıyor. Tam bu sıra
da Mm. Levy Namurun ııeldiği ha
ber veriliyor. Krrıta, kırıta, içeri gİ· 
ren bu kadın geçkinden biraz daha 
yaıhcadır. Sinema yıldızı olmak için 
şedit arzu!unu nnlatıyor. Ve muvaf
rak olmıyan yıldızın yerine madamı 
almasını vazii sahneye emrediyor, 
Zavallı vazii sahne de olduğu yere 
yığdıyor. 

Biraz sonra Mm. Levy Namur 
hakikaten acıklı mesleğine baılamıı
tır. Müdür de bu altm yumurtalı yıl
dızı müesseseye uzun müddet bağlı. 
yan bir mukavele tanziminde gecik 
memiıtir. 

Asabiyeti gittikçe artan vazii sah 
ne nihayet '-'enç(?) yıldızı iyice haş
lıyoı·, o r.la bunun böyle devamedemi 
yeceğini bildirmek üzere müdüre ge 
liyor. Te•kin edilerek mukavele im
zalatıyor .... 

Bilmem knçrncı defa olarak güç
bir sahne tektı.r edilmektedir. Biçim 
siz bir pijama ile süslenmiı bulunan 
Mm. Levy Namur, rolünü hiç bir §e .. 
ye benzetmemektedir. Derken kapı 
açılıyoı· ,.e Aıınes, küçük daktilo, 
ıahnenin ortasında beliriyor. Dü11 
unuttuğu eldivenlerini aramaya gel 
miştir. Bağırma, çağıram, kiyamet 
kopıyor. Kızcağız kovulacaktır. Bu 
sırada hiç farkına varılmadan içeri 
giren bir efendi müdürle görüşmek 
istiyor ve Mm.Levy Nemurdan baı
ka biri olmayan bu zat, zavallı bir 
kaçık olan Mm. Levy N amurla hiç 
bir münasebeti bulunmadığını söyle 
yince müdürün dizlerinin bağı çÖ
zülüyor. 

Küçük Aıınes' e tesadüf eden Mm. 
Levy Namur ondan pek hoılanmıı
tır ve ihtiyar Mm. Levy Namur ka
Agnes'i zengin &ardalya tüccarına 
takdim ediyor. 
Agnes ıimdi bir yıldızdır. 

Serseri cambaz 

Nifty, miralay Cowdinin seyyar 
cazbandhaneainin meıhur çığırtganı 
idi. Bu kumpanya ıehirden şehire 
gezmekte ve oyunlar vermektedir. 
Nifty. Honoluluya adımını bile at
mamı§ olan Dansöz Nitayı halka tak 
dim ederek numaralar yapmaktadır. 
Uzun zamandan beri yekdiğerini 
sevmekte olmalanna rağmen, Nifty 
avukat yapmak niyetinde olduğu 
oğlunu bahane ederek izdivacı red
detmektedir. Fakat cazbantçının ser 
seri hayatının cazibeıine kapılan 
Fred, mektepten kaçarak baba11nın 
yanma aelir ve tatil müddetince 
kumpanyaya kabul olunur. Niftyde 
aralanndaki münasebetin oilunun 
yanlarında bulunduğu müddetçe yal 
ruz it zamanlanna münhasır kalaca
iıru Nitaya ıöyler, Kederinden de
li gibi olan Nita, Fredi oradan U• 

zakla1tırmaia karar verir. Ku.mpan 
yanın en güzel kızı olan Drise, Fre
di kandırmağa muvaffak olursa ken 
disine 100 dolar vermeği vaadeder. 
Yatının küçük olmasına rağmen ge
çirdiği serseri hayat ıebebile pek yıp 
ranmış olan Doris bu teklifi, menfa 
atini düıünerek kabul eder. Fred sa 
fiyeti dolayısile bu tuzağa pek ça• 
buk tutulur. Ve ııüzel Doris'e atık 
olur. Ve onunla izdivaca karar ve
rir. Bu çocuiun samimiyeti ve aıkı 
karıısında Doris te kendi tuzağına 
tutulan hu o zamana kadar avare 
ve serbestliğe alıımıt gönlünü ilk 
defa olarak kaybeder ve Frede atık 
olur. 

Oii'lunun taaavvurlarından haber
dar oJan Nifty, ona Doris'in mazisi
ni anlatır. Hırsından deli gibi olan 
Fred, babasını tahkiı· eder o da bir 
yumrukta oğlunu baygın bir halde 
yere serer. Bu esnada bir çok te
redüt ve deruni mücadelelerden 
sonra Doris, Frede hayatı mazisini 
ve hatti. kendisini ona sevdirmek i
çin yapılan tertibatı anlatır. Doris'e 
kör körüne aşık olan Fred, onu af
feder ve evlenirler. Babasile hara
retli bir münakaşadan sonra Fredle 
Dors cazbanthaneyi terkederler. Bu 
hayattan bıkan Nifty de cazbantha
neden ayrılır. Haftalarca kendini 
içkiye verir ve sefalete dü~er. Bir 
gün tesadüfen, Cowdi kumpanyası
nın çadır kurduğu meydana gelir. 
Hiç bir muvaffakıyet elde etmeksi· 
zin batka bir çığırtganın başka bir 
dansözle kendi numaralarını ynptı· 
ğını görür. Mesleğinin verdiği ca .. 
zibeye mukavemet edemiyerek gidip 
Nitayı bulur ve iki•i de tekrar kür
süye çıkarlar. Dori•'le Fred hayat
la cesaretle mücadele ettiler ve Şi
kaııoda bir iş temin etmişlerdir. 

Nifty'nin zanları hilafına Doris 
iyi bir k~dın olmuıtnr. Bu vaziyet 
kartmnda Nifty de kendini daima 
seven Nitaya rücu eder. 

Sinem~ Haberleri 
1 

-

* Almanya' da sinemalar müıte~ 
ri celbetmek için, gelen seyircilere 
çeıit çefit hediyeler verirlerdi. Hat
ta büfeden birer porsiyon tavuk, 
kaz, hindi, sösis ve saire de ikram 
ederlerdi. Berlin zabıtası bu uıulü 
menetmiştir. 

• Conrad Veidt methur Raspon 
tine'i çeviriyor. 

* Mitzi Green dokuz hafta için 
R. K. Q. firması tarafından haftada 
50,000.frank üzerine angaje edilmit 
tir . 

* Polanegri "Kadın emrediyor,, 
isminde bir film çevirmek için 
Radio Pathe ile hali müzakerede
dir. Film on haftada çevrilecektir. 
Ve Pola her hafta 75,000 frank ala 
caktır. Pola daha birkaç zaman 
evvel, bir film için haftada 180,000 

Gene Majik sinemasında "Serse- frank alıyordu. Buhran 1 
l"i ~ ... #lz'~ iıminde bir film var. * Lupe Velez'in hemıiresi Reina 
ııun IDtlh gazeı.; - '"--ı...:ı P·•- Ve!"~ de sinemaya gİrmittir. 
de unelik İçtimarnı akteden Pa 1 te~rifİeri rica olunur. 

Ölüm çenberi 
Kanunuaani ayı içinde m"fl.ur E. 

A. Dupont'un yaptıfı bir film göre
ceğiz. Bu filmin ismi "Ölüm Çembe
ri' ctir. 

Çok dikkate değer bu filmin için 
de cambazhanelerde ııösterilen ve 
gayet tehlikeli olan Ölüm Çemberi, 
Dupont, bet ayn zaviyeden göster
meğe muvaffak olmuıtur. Bu her an 
ölümle kartı karşıya ııelip pençele
ten a.rtiıtlerin hayatını, bize, Gina 
Manes, Daniel Mandaille, ve Roger 
Maxime gibi üç kuvvetli artiıt ya· 
§alacaklardır. 

E. A. Dupont, bu filmi ile suli 
sinemaya verdiği eserlerin en büyü
ğünü yapmıt oluyor. 

Ek Mustafa isimli fil· 
mini nasıl yaptı 

1926, Moskova, Kızıl meydan. 
Bir kalabalık. Tramvaylar duruyor. 
Polisler koşuyor, ve halkın arasın
dan ııe.;erek, yerde yatan fakir bir 
çocuğa tekme tokat dayak atan bir 
adamı yakalıyorlar. 

Bu hadise, ııenç rejisör EKK ta
rafından çevirilmiı olan ilk sesli 
riis filmi "MUSTAFA" nın en gü
zel sahnelerinden biridir . .Şimdi si
ze, bu birdenbire yükselen rejiıörün 
bu sahneyi nasıl filme aldığmı anla
talım. 

EKK film ve ses makinelerini 
bir ııazete satıf köşküne yerleştir
miıti. Sonra Kolka rolünü yapan ço
cuğu, karşı taraftaki konduracı dük 
kanından bir çizme çalmaya gönder
di. Pek tabii, dükkancının filmden 
filiın hiç haberi olmadığı için "hrrsız 
var., diye bağrrmağa başladı, Etraf
tan koıuşanlar, çocuğun peıine düş 
tüler, onu yakaliyarak döğmeye baı
ladılar. Bu esnada, EKK, bu hakiki 
sahneyi mütemadiyen filme alıyordu 

Sonra, mesele karakolda halledil
di ve bütün bu badisenin, gazeteler
de yakında göst<rileceği ve bitirile
ceği haber verilen "MUSTAFA" fil 
minin bir sahnesi olduğu anlaşıldı. 
••·-····-•••••-••••••••••••••••••••HMee .. a-• 

Sür'at asrı 

Bu sürat asrmda kim bilir 
daha neler göreceğiz? Vakıa 
zamanın iş adam/an mektup
larda sür'at isterler. Geciken 
bir telgrafın ne kadar can sık
tığını ve ne çok işler bozdu
ğunu hep biliriz. Onun ıçın 
Nevyork telgraf idarehaneleri 
şimdi çalıştırdıkları müstahdi
mine daire içinde paten gey
dirmişler. Bu siıretle mermer 
koridorlarda sür'atle gidip gel
mek mümkün olmaktadır. 

" Eve/laNıh " tın bir sahne 

Melek'te 

Napolyonun 
Oğlu 

Haftanın filmlerinden biri de 
"Napolyonun oğlu" duı·, Bu filmin 
mevzuu şudur: 

Napolyon,un tahtmd'ln sukut ve 
Sent Helen'de vefatındl\D bir çok 
vakit sonra ve 1831 senelerine tesa 
düf eden tarihlerde, 20 ,yaılarında 
bulunan genç Fransuvn Napolyon 
büyük babası Avusturya İmperato 
ru Fransuva Jozef ve a,ııneıi Mari 
Luiz refakatinde Viyana'da adeta 
menfa hayatı sürmekte idi. 

Kendisine Dük dö Rayhıtat na· 
mı verilen hakikatta Napolyon zade 
fakat N apolyorı taraftar lan arasın 
da İkinci Napolyon namı verilen 
gencin Viyana'da yaıatılmaıından 
maksat doğrudan doğruya Avuıtur 
ya urfü adatına tevfikan büyümesi 
ve dünyada unutulmaz bir tarih bı
rakmı, olan Napolyon Bonapart'm 
hamasetini takınamaması idi. Diii'er 
taraftan ııenç Napolyon'un Viyana 
da ya§atılması da o zamanlar Avus 
turya batvekili bulunan perens Me
temih'in Fransızlan icabında ııenç 
imperatorile tebdit ve kendilerini 
Avusturya politikauna münkat et
mekti, 

Bonpart'a kartı ezeli bir kin ile 
meıbu olan pren& Meternih'in bü .. 
tün kuvvet ve kudreti bir noktada 
temerküz ediyordu. O da hakikaten 
verem olduğuna bir türlü kanaat 
getiremediği genç dük dö Rayhftatı 
mütemadiyen tazyık, her fırsatta his 
ıiyalını baltalayacak tarzda hare
ket etmekti. 

Fakat kuzeninin bu sürmekte ol 
duğu hayat yüzünden çektiği azabı 
anlıyabilen bir tek can, Napolyon 
Banapart'ın hemıirezadesi Kontes 
Kamerata etrafına bir çok Bonapar 
tistler toplayarak Fransuva Napol
yon'u Viyana'dan kaçırmağa tefeb
büs ve muvaffak olduğu takdirde 
onu ikinci Napolyon namile Fransa 
imperatorluğuna geçirmek idi. Fa 
kat konteı'in teıebbüsü vaktinde ha 
ber alındığından bütün tertibat su
ya düıüyor ve genç Napolyon Yağ 
ram muharebe meydanını ıreçmeğe 
muvaffafk bile olmadan tekrar ya 
kalanarak f&tosuna hapsediliyor ve 
firar esnasında yanında bulunan ve 
babası uğrunda j>ir çok kereler yara 
lanan sadık bir grenadye de bu se
fer oğlu uğrunda Vaııram meyda
nmda can veriyor. 

Bu son firar teşebbüsünden sonra 
babaunın tarihteki makamına kendi 
since de artık crişm~k ihtimalini gÖ 
remiyen Dük dö Rayhşt'at için haya 
tının ıton günleri batJıyor ve niha
yet, etrafını saran bütün saray erki 
nı arasında son nefesini de vererek 

Eltİamra'da 

E vvelallah! 
Elhamra sineması bu hafta Ha

rold Lloyd'in "Evvelallah" isminde
ki son filmlerinden birini gösteriyor. 
Bu filmin hulasau ıudur: 

Bir kundura mağazasında aabcı
hk eden Hnrold Hom hususi bir 
surette takip etmekte bulunduğu 

dersler sayesinde mealeğinde temey 
yüz ederek bir ıahsiyet olmağa ka
rar vermitıi. Bir gün efendisinin 
dilber katibesi Ba•bara ile tnruııyor 
ve her ikisi de biribirlcrine delicesi· 
ne tutuluyorlar. Sevdiği kızın bulu
nacağı bir mü .. mereye giden Ha
rold orada, çokluğu dolayısile me
murlarının hepsini tanmııyan efen .. 
disi Mister Tanner ile haremine te
sadüfle tanıtıyor ve Harold'u tam· 
mıyan efendiıi de kartmnda mühim 
bir sunai bir ıahıiyet var zannile 
Harold'e fevkalade hürmet ediyor, 
meıleğine dair muhavelerde bulunu 
yor aynı zamanda Harold'un da ya
kında bir seyahate çıkacağını ititin 
ce kendiıi de aynı tarihte Haroldla 
seyahati kararlaıtınyor. 

Fakat Harold seyahate çıkacak 
değildir, Ancak vapurda bulunan 
dükkanın müıterilerinden birinin al
dığı ayakkabılan teslim edecektir. 
Fakat kendisine rast ııelen efendisi 
onu da ıeyahat edecek zannile va
purda alıkoyuyor, Artık bundan son 
ra namütenahi bir macera serisi baı 
lıyor, Harold sevdiği kızın vaktinde 
yetiıtiremediği ve efendisinin mü
him bir para kaybetmesine sebebiyet 
verecek olan bir mektubu mahalline 
yetiştirebilmek için San Fransisko
d<A yüksek bir binanın penceresinde 
saatlerce aallanıp kalıyor. Bütün bu 
maceralar Harold'un lehine bir neti 
ce verecek hem Harold kıza verdiği 
sözü tutuyor ve hem de kızm mubab 
betini kazanıyor. --· .. -···········----·-·-···-

Napolyon evlatlarının tarihe ait bu ı<:•ııt:ı:ııı..., 
sahifesi de kapanıyor, 

Lilyan Harvey 
Londrada 

J 
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Tırnak yiyen çocuklar 

Çocuklar niçin tırnaklarını yer· 
ler? Çünkü bir endiıeleri vardır ya 
hut parmaklara acıyor. 

Ben zannediyorum ki ilk in•an
lar her ııünkü iılerinde parmakları
nı tatlar ve ağaç dallarile düzettik
leri zanam ıızıyı teskin için parmak 
lannı ağızlarına götürürlerdi. Fa
kat sonra birer birer meseleleri ha
ledip te hayatı bedeni mücadeleden 
ziyade fikri mücadele olduii'u zaman 
da eski itiyadı bırakamadılar. Üzün 
tülü, kederli zamanda dütünmek 
için ııayret etmek parmağına çekiç 
vurmak kadar ıstırap verir pannağı 
nı teıelli için ağzına götürür. Her 
halde böyle olacak. Ben parmaj1 ağ 
zona ııötürmek için bqka sebep gö
remiyorum. 

Eğer tırnaklarını yiyen bir çocu 
ğu tetkik ederseniz görürsünüz ki 
Bunun yalnız vücudü istirahatte ve 
fikri meıııul olduğu zaman yapar. 
Güç bir mesele onu tırnaklarını ye
meğe sevkeder .Heyecanla bir hika 
ye de öyle yapar. Kahramanın ser
güz~tini takip ederken tırnaklarım 
mrması da daha çok acele eder ve 
nihayet en heyecanlı noktada hikaye 
tırnakta biter, 

''Oğlum, parmağmı ağzından çı
kar,. demenin büyük bir fayda11 ol
maz. 

O "him·him,, der ve itine devam 
eder. Durdurmanın yegi.ne çaresi 
fikrinin cerynnını değiştirip yeni fey 
lerle alakadar etmek ve kendini ü
zen ıeYi unutturmaktır. 

Bir çocuk tırnaklarını yemekle 
meıgulken, atağı git bir tabak elma 
getir dersiniz trrnaklarmr yemeği bı 
rakır ve oturup kitabını eline alınca 
ya kadar tekrar baılamaz. 

~I l (H-ıl-

Çocuk fikri meşgul olduğu za 
man tırnaklarını ısınr 

le yaparken tetkik ettiğim için bôy 
le zannederim. 

Çok küçuk çocuklar niçin tırnak ı 
lannı yerler? Diyeceksiniz. Çünkü 
çok küçük çocukların meçhul bir 

1 
.ııkmi,ları vardrr .. Ona bir isim vere 
mezıinll ve yerini tayin edemezsi
niz fakat o orada çocuğun zihnin
dedir ve öyle olmasa tırnaklannı ye 
mez, Mektepte ve hariçte bir çok 
çocuklar 11kıntılı zamanlarında böy 

Bu üzüntülü çocuğa ne ya;>md 
lı'! Ne zaman baflarsa baıka br ıey 
le mqgul etmeli. Tırnağı büyüyün 
ce mümkün olduğu kadar iyi ciI:J 
malı. Cilalı bir tırnak ısırmaya gel
mez. Her gece tırnakl::ırını mun)' 
ne etmeli ve güzel eller iı;in tıma 
ğın ne kadar ehem~iyetli oldugunu 
anlatmalı. Ellerin bize bir çok ın'.iı 
kül yerlerde yolumuzu bulmak icin 
verildiğini ve parmaklarrmız.ın tepe 
!erini körletirsek lüzumu veç · ı~ 
hissedemiyeceğimizi ve bunun fikrı 
kOrleteceğİni gÖylemeli? 

Yenmiı tırnaklar bütün akılsızlık 
lar gibi çirkindir. Bir yinninci asır 
çocuğunun .:kıntılı zamanında ağ 

zından bafka teaelli menbalan var
dır. Eğer başka bir ıey yapamazıd
nız hiç olmazsa utandırmız d~ bu 
menbaları arasıra bulsun. 

Küçük hanrmların ktf tuvaleti 

Hayvanların zekası 
Amerikalı bir alim hayvanların 

zekasını ölçmek için bir usul bulmuı 
tur. Bu usul gayet basittir. Kullan 
clığı şey kapısı iç tarafa açılan bir 
kafesten ibarettir. Hayvan bu ka
fesin içine konuyor. Hangiıi daha 
ıür'atle kapıyı açıp çtkmağa muvaf 
fak olursa zekası bu sür'at nisbeti 

ile ölçülüyor. Bu usul ile yapılan 
birçok tecrübelerden sonra, en zeki 
hayvanın maymun olduğu anlaııl

mııtır. Ondan sonra sıra ile köpek, 
kedi, at, tavuk ve fare gelmektedir. 

Çiçekten salata 
Japonlar dünyanın en iyi bahçı

vanlık bilen bir milletidir. Yeni ye
ni ağaç, nebat, meyva ve çqit çeıit 
reııklerde çiçek yetiıtirmesini bilir
ler. Bilhassa kaıımpatlannda yekta 
dırlar. Japonlar kasımpatma her 
türlü renk ve tekiller vermiılerdir. 

Fakat her ıeyin bir hududu var· 
dır, lhtiraın da .. , Şimdi Japonlar, 
belki de intikam almak için, kasım
patlanndan salata yapıyorlar ve ye
mek ara11nda bu salatayı yiyorlar. 

Elektrikle balık avı 
Almanya'da balık avlamak için 

elektrik istimal edilmektedir. Bu
nun ıçın suyun içinden muayyen 
miktarda elektrik cereyanı ııeçiril

mektedir. Elektrik voltajı nisbeti
ne göre, sudaki balıkları sersemlet
mektedir. Bu suretle bayııın bir 
hale gelen bahklar suyun üstüne 
çıkmakta ve kolayca toplanmakta
dırlar. Bu balıklar müvellidülhumu
zası bol ılık bir ıuya atıldıklan za
man, tekrar ayılmaktadırlar. Bu su
retle el altında taze ve canlı balık 

bulundurulmaktadır. 

Kağıt sarfiyah 
Yer yüzünde kağıt sarfiyatı se

neden seneye artmaktadır. Bir asır 
evvel kağıt sarfiyatı senede anca.lo 
10,000 ton tutuyordu. 1850 de 100, 
000 tona çıktı. 1900 de 8 milyon 
ton, 1914 te 10 milyon ton, 1927 de 
18 milyon ton kiğıt aarfedildi. 

Bu kağıtların üçte birini gazete
ler teıkil ediyor, Üçte biri de anba. 
laja sarfediliyor. Geriye kalan kııım 
da ticarette, mektelerde ve daireler· 
de kullanılıyor. 

Miniminil~rin kış tuvaleti 

Bilmek lazım 

Duvar kağıtları 
Bir oda için dıvar kağıdı İntihap 

etmek müşkül bir meseledir. Bu ir 
tibap• fU dört noktayı ııöz önün
de bulundarmalL Açık renkler od• 
yı geniş ııösterir, koyu renkler ise 
bilakis dar ııösterir. Ufki çizgili 
kağıtlar tavanı basık gösterir, Amu 
dı çizııili kağıtlar İse bilakis tavanı 
yüksek gösterir. 



Tarihi Tefrika: 13 

Sabatay Zevi 1 
Nalc.letle11 : R.N. 

Sabatag başka bir Mesihin zuha 
ru ilıtimalini de düşünmüştü 
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Mektum malları haber verenlere 
ne suretle ikramiye verilecek? 

dar olan memurlarla bu memur 
lan sevk ve idare eden amirle
re ihbar mukabili olarak ilaa
miye verilmez . 

Bu kanunun neıri tarihin
den evvel vaki olup ta taalluk 
eylediği menkul ve ıayrimen
kul emval ile intifa haklannm 
hazineye aidiyetinin teh•klmk 
mualemeleai henüz hitam bul
mamlf ibbarlann muhbirleri
ne dahi ve kanunun hükümleri
ne ıöre ikramiye verilir. Veri
lecek ikramiyelerin hisabmda 
menkullerin ve intifa haklan· 
nm o tarihteki mikdar ve rayiç 
klymeleri, gayrimenkullrein a
razi ve bina ftl'Iİleri kanunlan 
na ıöre, tayin olunac:alr luy
metleri - tutulacaktır. Aaa
n atika ve defineler bakkmda· 
ki hükümler mer'idir. 

Bina arui - analardan 
tahrir harici kalanlar ile ka
zanç, hayvanlar, veraset ve İn· 
tikal, muamele, dahili iatihlik 
ve damıa ribi daimi vergiler
den yanlıı beyanname •a mek 
veya çift defter tubnak veya 
aair suretlerle ketmecmı:!ta.: 
lanlan baber verenlere 
kulı: eduek vergi ve miail cesa
lan mecmua üzerinden apğıda 
ki mabetler dahilinde ikramiye 
verilir: 

Bet yür: liraya kadar yüzde 
15, bet yüz liradan bet bin li
raya kadar yüzde 30, bet bin 
liradan 15 bin liraya kadar o
lan kısım için yüzde 20, 15 bin 
liradan yukarı kuma için yüzde 
10. 

Bu niıbetlere göre hesap o
lunacak ikramiyenin üçte biri 
verginin kat'i surette tahakku
kunda ve üçte ikiai verguım 
tahsili akabmda verilir. Muh
birleri mevcut olup ta mname.. 
lesi henüz int~ edilmemiı o
lan bu kabil mektumlann muh 
birlerine dahi iıbu maddenin bü 
kümlerine ıöre ikramiye ..;. 
lir. 

Merkez bankası 
istanbul şubesi 

Yeni gılın ilk günii 
lciiıat edilecek 

Cümhuriyet wwwkez lıankaaı lıı
tanbul şubesinin bütün tertibatı İk· 
mal edilmittir. Bankanın küpdr için 
.mı- beklenmektedir. 

Merkez banlaıvnm lıtanlıul fU· 
besine büyük bir ehemmiyet veril· 
mekteclir. Bankanın lriitadmda umu
mi müdür Salahaddin Bey de bulu
nacaktır. 

Aldığmuz malWmıta _..., 
bankanın latanbul merkezi ,_i -
nİn ilk ıünü açılacaktır. 

Bir tekzip ~· 
ANKARA, 25 A.A. - A'q

pzeteeiniıı 23 kiınuuHrnel 931 ta
rihli ıriiabaımcla FnaRZ """"' . • 
Vekillori ııi,.-m.te airittüiü Y. 
diril• mektep tatil ciiDlai .... -
auu lıahaolnw""lfbr. 't 'il' .... 
yat telızip olanar. 

Muhtar intihabab 
MabaBelerde muhtar in~ 

habab için bütün bunhldar ik 
mal edilmiıtir. lntih•beta ne 
günü batlanacap benm taay
yün etmewi9tir. Tarihi bir iki 
(Üne kadar teabit edilecektir. 

Efgan sefiri gitti 
Bir bç ıründen lıeri tebri· 

mizde bulunınekta olan Efıan 
aefiri Ahmet Han dün alqam 
Ankaraya ıitmittir. 

Aeto klüp pazartesiye 
açılıyor 

'.Aero klübü riyuetinden bil 
dirildijine ıöre, klüp binumm 
küp.t merasimi 28-12-31 pazar 
teai pü aaat 17 de yapdaca
iından, bilma- ha ile tana 
reci arkadaılarm plm.i rica 
olunmaktadır. 

Matbuat balosu 
Matbuat c:.emiyetinin 9 ıu

batta Makainı aalonlarmda ve
receti balonun bazırhklan de
Yam etmektedir. Dün balo ko
mite bey'eti matbuat cemiyeti 
binumda toplanmıt ve istihza 
rab tetkik etmittir. Komite, 
balomnıı dahili tertibeb bakkm 
da reanmlardan mürekkep taU 
lmmit..m mütal-mı diale
mi9tir. Balonun emaalaiz olma
sı için İcap eden her tef yapı
lacaktır. 

llf .ımar. Bq artiatler ayda 380, lıi 
riaci amıf artistler 270, ikinci llllllf 
...tistler 200, fiıünnlar 80, rup)e,. 

Yani baprtiatler 2200, fiıünm 
ı.r 740 &anı. ...... alQcwlm. 

Hallıe ki ~·- ayle aıiya? 
En hafta H.ro1cl Loy - de 

JO mllyandan. ,..., k•-- Oaulie 
QıapN. .,. Doqlas Fairlıımlla -• 
takllı111 - ele 36 milyon • ıpı 
.... o.ılwl - 21 ...,.... Mlır7 
p• 1 'w4, Nonm T.b .... CJcıria 
Swansoa ıelİr· 

Georıe Bucmıft 1929 • 30 -
oiacla 15 mil7oa lıaandL • 

lllıftalıkbıra ıelelim: 
Al Joboa 375,000 Collea N-

300,000, Baater Keatoa 200,000, 
Jolm Gilbert 250,000, Corinne Grif 
fitb 250,000, Jhon 8-ymor ilıi 
yüz elli lıin, Ricbard Bartb.ın-. 
22.<;,000, Dolores clel Ris 215,000, 
1 ilioa Gi• Z00,000. 

Haftada 125,000 hen-enler: 
Rmnaa N......., R ld Ccıl-

- Pala N.,.n. Ac\+'ns Mejaa, 
Onla Gutıo. Roıl la Rocqıoe, Vd
ma Bımkey 100,000, Reıinald Dea 
fteJ' 80,000, LeUYU A7JW 65,00Q. 

65,000 lilderı 
RolMrt ..... .._,, a.. Bow 

Joma Caawfor el, Lwa 1 epbn'., 
Dcı1ona Costella, Li1J' D ita,, Jet 
to Goudel.. 

Behçet Bey 
Ankaraya gitti 

Tütün inhiıan umum mü. 
dürü Behçet B. Maliye veki le· 
tinden telefonla vÜi olan da
vet üzerine dün akıam Ankara 
ya gitmittir. Behçet B. bu da
vetin B. M. meclisinde müza· 
kere edilmekte olan kaçakçılı
ğın men'ine dair olan layiha ile 
alikadar olduğunu zannettiği
ni ve tütün inbiaannm bir Anıe 
rikan ırupuna devıedileceği 
baklandaki baberlerilen mali'.i
mab olmadıiını ıöyiemittir. 

, Sari ha.talık . 
ihbarnameleri 

Sari hutabk nk'ala...n ha 
lıer verilmesini lmla:rlattmnak 
üzere tertip edilm ...,__ 
ler eerbeat tabi ...... tewdi edil
mek 6lıere lıtanW •dahİJ'e mü 
cliirliip.. p Ilı "ilaiittir. 
Doktorlar aut lıir lııutalık ıör 
dükleri :saman lıa iWlernameyi 
doldurarak derhal ı..W,.e mü· 
d6rlüiüne söudeo elrle.-dir. 
Ba ibbarnaınel. bıtpwtal 
teklinde olduğmulan poetalan:a 
metc•nea nalglediJee •ıir. 

Bale raporu baklanda 
Fransızlar ne diyor 
PARIS, 28 (A.A.) - Delıata ga 

-- Bile komite.DIİD nıporu ...... 
landa Jaadıiı 1rir =' lede Anupa 
h ...... mütteflderin pmdilderi 
gevıekliğin ve Amerika'mn takip et. 
tip aiyaaetni mpn•N? ~· tehJikeli 
bir vaziyet vucada getirdijini kay
dettikten sonra eliyor kiı lnııilizleı 
lriraz basiret göıtermit oı..Jardı ..... 
talanm derhal ...ı.rı- ft Almanya· 
nan ahlilıa mqayir lıir _,,....... 
mani olmak için Frama ile birlikte 
lııarelret ederlerdi. Ancak l,.;lizle
rin bu buıuıta Fransa ile lıeralıerce 
yürüyeceklerine çok pemnemek 
lizmı ıelir. Birbiri ardı Sini ııöıteri
len gevıeldilder neti.,.,.lnde tamirat 
konferanu yolunda bir s1lıımaze gi· 
rilmİf bulunuyor. 

Tt!lllP8 gueteai de di,or ki: Al
manlar tamirat alelelednin biikümet 
ler arasında yapılacak konf ... mıa 
Biıle komitesinde oldaiwadan daha 
........ Jıir tarzda WWWtaUQ JıahsediJe
ceiİnİ -ediycırlana .... kendi· 
leriDi .Jdalmlf o1..ı.. 

lstenilmiyen insanlar 
MARSILYA, 28 A.A. - lngiliz 

hükUmet maluımatı komiiniat telik
ki ettikleri New .leneYI lrir ticcan 
HindUtan hatlutlaırmılm .... tar
.ı.tmiılı ılit. 

Tiiccar, ZeYcaile lıirfilde lıir İn
giliz vapunına lıindlrilmlt Ye her i
ıa.uu. puaportlan ..... Landra'· 
:ra çdmldan unda eD.ine 9Wİlmelı: 
üzere lıindiklwi l.,.ils 'lllpllnlllUn 

sharisiae tevdi c5I '•"'· 
HikliıızAt .. ~ ... -ceyi 

Lır ta'-,. _,. •d iwl mail hp 
A.rilıa':ra ......... , .,, lı ... ilk 
....... •Lizrlp n 'el• 
tea;' ... ,, ... ... , ..... ,_. ...... , ......... 
•• ı 1 .._ .._., A m•ya 
..... ~ 1 ekl"'t ,,, • ---._,_, 
halesini talep .......... ._ iıııeri
.................. ı. ... 
aoıo.ı.ı ......... ıi•ınk ....,illi ııö• 
melr~. 

Bcıenhe7'cla lıal- Fraw lıoa· 
ııolomm tüccar ;ı. ar ııa· 
.._...... lıir ....Ue 

..- ....... •••mi a "ı+ede eden 
hoıiliz Komolosu, n.,.... siıwiaine 
yolcularuıın P"All •dw w lııendiJe. 
rine v•aek aa4lı1t .. ' plgten 

lırıtka y•ru• lrir tefi ' ı J••ı 
tavsiye etmit Ye yolculaır M ııil,a'. 

:ra plımqlardır. H.a ' .... rada 
....... lii«ar, ilk ~ Yapma 

ile Aa.rilıa'ya banıbt ecleeelıtir. E 
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Nasıl Para Kazandınız? 1 Tuna kumlarında altın var ! 
El ağzile kuş tutulmaz! 

l 

Bilecik fabrikası sahibi, Berberyan 
Efendi anlatıyor .• 

Bilecik rakı fabrikası sahibi Ber
beryan Ef. yi birkaç gün üıt üste 
aradıktan sonra nihayet rakı kaza
nının başında yakaladım. Beni gö
rünce 80l"Clu: 

- Geçea aün gelen aizdiniz deiil 
mi? 

- Evet! • 
- Buyrun, oturu~ .. 
Üzeri kırmızı tuğla ile örü1müt 

üç muazzam kazan, için için kayna
yordu. Erbalmun kerahet •aktı ge
lince burunlarında mis gibi tüten a
nason kokusu ortalığı bürümüıtü. 

8erberyan Ef., rakıcdığa naıd 
batladığmı, finnaıtnı nasıl tesis et
tiğini iıte bu dekor İçinde bana an
latb: 

- Efendim, ben bundan on iki se
ne eYYel Mııhmutpaşada ufak lıir 
kazanla ite lıafladnn. 

Daha inhisar idaresi yok. Rakı 
serbest.... Fakat halk, baliı üzümden 
çelôlmİf ndııya alıtık değil. Bu yüz
den ilk günlerde çok müşkilita uğ
radrm. 

Harbı umumide piı ispirtolardan 
yapılmıı rakılan içmeğe alııan ak
ıamcılar, ilkin bizim rakıya kartı ya 
bana kaldL Günde iki okka rakı _. 
satıyordum. Altı ay, bir sene .. vazi. 
yet böyle devam etti. ötede beride 
Bilecik rakısının ıöhreti duyulınağa 
baılamıttL Bir içenler, bir daba bat
ka rakı içaniyorlardL Bilecik Yİİcu
de kınkbk, bqa sersemlik veren ra· 
lalardan değildir. 

Has.ılı aebat ettim. Üzümden çe

kilmiş rakıyı halka tanıbncaya ka
dar uğraıbm. Debıetli ziyan ettiğim 
halde iıpİrtodan rakı çıkannadnn. 

Dediğim gibi bir sene sonra çıkardı
ğım rakılar beğenilmeğe ve aranma• 
ğa başladı. 

müskirat inbi·vına alan Lehli grup 
ta bize it vermedi. 

Müıkirat inbisan ancak hükıime
timize ııeçtitken sonradır ki müsmir 
ve dPYamlı faaliyete baılayabildik. 
Enda Mabmutpaıadaki fabrikamız 
da inhisar idaresinin müsaadesile 
tekrar rakı çekmeie koyulduk. Rağ. 
bet &ittikçe çoğalıyordu. Mabmut- ı 
pnıa fabrikası bize dar ııelmeğe baı· 
ladı. Galatada Mumhane caddesinde 
timdi içinde bulunduğunuz binayı 
fabrika haline kalbettik. Bir kazan 
daha alarak kazanlarnm ikiyi ibliğ 
ettik. Birkaç ay ıonra bu iki kazan 
da yetipnedi. Bir üçüncüoiiııü kur
duk. Bu dela da dördüncü bir kazan 
itletmek müsaadesini inhisar idare
sinden alımı bulunuyonız. 

Rakıcılıkta murufak olmak için 
eYYeli. rakı ne olduğunu bilmek li
zmıdır. Ben huna dair birçok kitap.. 
lar okudum. Aylarca, senelerce bu 
iti etüt ettim. Rakı kazanda kaynar

I .. 
~ 

•· -
Meğer Tuna nehrinin kumları da altın 

zerreleri saklayormuş. Tuna balıkçıla.rı, neh
rin ortasındaki hali adalardan bazılarında bu 
kıymetli maddenin mevcudiyetini keşfetmiş
lerdir. Bu adalar Çekoslovakya hududuna ya
kın bir yerde bulunmaktadır. 

Bu keşif üzerine fakir balıkçı aıieleri der
hal bu serveti işletmeğe koyulmuşlardır. Der-

hal altını kumdan ayırmak için iptidai alet
ler imal etmişlerdir. Vakıa bütün gün uğraş
tıktan sonra elde ettikleri altın mikdan ga
yet azdır. iki, ilç gram kadar. Fakat bu 
kadar az bir şey balıkçıların cesaretini kır
mayor. Onlar, aletlerini ıslah ederek, daha 
fazla altın çıkarabileceklerine kani bulunmak· 
tadır/ar. 

ken birçok muzir ınaddeleri havidir. •'' • • • • • • • • •' • • • • • • •' to • • • • • • • •' • • • ' • • • ' ........ , • ' • • • • • • • • • • • • ~ • •• • • • • • • • • • • • • • • tıo•• 

içinde eterler nr, firfiroller var, di- • 
ter sıhhate dokunan maddeler var. 
Ben bu iıte ricdanımın emrine göre 
hareket ederek rakımİ • bütün bu 
muzir maddelerden temizlenmİf, <>
larak iıtihoal ettiğim içindir ki mu
nff.Jı; oldum. Tecrübem sayesinde 
herhangi bir rakının cinsini, evsafı

Vilayette Kari Sütunu 

na muhteviyatını bumuma şöyle tut
tuğum aibi anlarım. Saatlerce rakı 
kazanının batmda oturur beklerim. 

Her san'"abn bir "püf" noktası 
vardır amma rakıcılıktaki püf nok
tası bepıinden incedir. Rakı temiz
lik iıter, itina ister, dikkat ister. 

Ben rakıcdığa baıladığnn gün
den beri bütün zevklerimi feda et
tim. Sinemaya gitmem. Bir saza gi· 
dip eğlenemem. Kazanımın batında 
geçirdiğim saatler hayatımın en 
tatlı demleridir. Simdi bütün eme
lim, ballı Türk içkisini hariçte tanıt
mak ve beynelmilel yapmaktır. Ber
beryan Ef. son .Öz olarak dedi ki: 

-
Çam 
Kesilemez! __ ... _ 
lktısat Vekaleti tebli-

gatta bulundu 
lktısat Vekaleti, vilayete 

çam ağaçları hakkında bir ta· 
mim göndenniştir. Bu taminı
de noel ve yılbatı münasebeti
le çamların kesilmes ine mani 
olunmasını bildirmiştir. 

Buhran vergisi 
Buhran vergisine ait tali-

Hanımların sigara 
kağıtları 

i 

1 

Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un ,_. 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ = 
BULMAK SAN' ATİ ~ 

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. § 
Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

ıırumın rnırr r 
.~mımıııııııimııını~ııııımmıımı~~~mıı~nıııımııııııııııımmııııııııııı~ıııııınım~ıııınını~ıııım~ 

ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 
muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar = 

- iı.anıan yapılır. Fiatlar mutedildir. 
- ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 

Telefon: 24310 - 24318 - 24319 _ , 

'-ı~~ııııımıı~ıııımıııı~ıııımııııııımıııımıınmımıııııııımıııMııııııımıı~ım~Mıııııın~~m~~t' 
Norjske Orient 1 

Linie 

Tavil Zade Vapurları 
İZMİR POSTASI 

Saadet 
Yakında İatanbul ve Marmara li

manlarından Anvenoe doğnı hare-
ket edecek va,purlar: 

BİRGİT vapuru ılimanımızda. 
Yakında Roterdam. Hamburg 

ve Slrandinavya .limanları için 
hareket edecek vapuıılar: 

A THEN vapuru K3nunuıevveJ.in 
sonuna doğru. 

Vapuru her 

Pazartesi ak· 
şamı on yedide Sir>keciden ha· 
reketle Gelibolu, Çanakkale, 
İzınire azimet ve Çanakkaleye 
uğırayarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve 
rilir. Adres: Yemişte Tavilza
de Mustafa biraderler. Tele
fon: 2,2210. 

Tafsilat için Galata Frenkyan 
hanında Theo. Rq>pen wpur A
centalığma müracaat olunması. Tel 

1 B. O. 2274. 

~ uncü Kolordu 
ilanları 

ALEMDAR 
VAPURLARI 

Karadeniz Postası 
Halk iyi rakı ile kötü rakıyı ar

tık biribirinden ayırt edebiliyordu. 
Öyle ıJÜnler oldu ki müıteriler Mab
mutpaşadaki küçük fabrikanın önün 
de rakı almak için adeta nöbet bek
leı·leTdi. Bunun Üzerine k•z•nımı 

büyütmeğe mecbur oldum. itleri ye>
luna koyınuıtum ki men'i müskirat 
kanununun tatbikabna baflandL Bir 
buçuk sene itıız kaldan. Daba sonra 

- Para kazanmak için İnsan bu
lunduğu işin sahibi olmalı. El ağzı 
ile kut tutınamalı. Param, pulum 
ki.tiplerimin elindedir. Fakat rakmu 

matnamenin ay başma kadar 

gelmesi muhtemeldir. 

Ancak vergi hususi müesse 
selerden kesilip bordrolarla be
raber maliye şubesine yatınla
caktır. 

Geçenlerde Bakırköyde Ali 

pehlivandan aldığımız mektup 

ta tütün paketlerindeki sigara 

kağıdının azlığından kaçakçılı 
ğa yol açıldığı yazılıyordu.lnhi 
sar umum müdürü Behçet B. 

bir çok kimseleri alakadar e

den bu mesele hakkında gazete 

mize beyanatta bulunarak, ka· 

ğıt defterlerin c!eki varak adedi 

nin tezyit edileceğini, hanımla 
ra mahsus Yenice tütünlerinde 

45 varakalı sigara kağıdı defte 

ri bulunduğunu söylemiştir. A
li Pehlivan dün aldığımız ikin
ci bir mektubunda hanımlara 
mahsus sigara kağıtlarından 
bir de nümune gönderiyor. Ha 
k ikaten bu sigara kağıtları o 
kadar küçük ki, bu 1 genişlikte 
kağıtlara sigara aannak mari
fet ve hüner kabiliq~en sayıla
bilir. Ali Pehlivan bq noktadan 
da hanımların kaçalı: sigara ki. 
ğıdı kullanmak ıztırarında kal· 
dıklarını iddia ediyor. 

Beyoğlu 2 inci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: Matmazel Androniki 

ile İstanbul Defterdarlığın şaycn 

ve müştereken mutasarrıf bulun

dul<larr Beyoğlunda Kamerbatun 

mahallesinde Kiraz sokağında a) 7 

c) 9 No. lu lınne hükmen .izalei_şi· 

yu zımnında açık artırma ile satılı

ğa çıkarılarak birinci aleni artırma 

sında matm•zel Androniki talip 

olmuş isede kıymeti muhammenesi 

tecavuz etmemesi hasebiyle ikinci 

artırmanın icrasına karar verilmiş

tir. Gayrımenkulun kıymeti 4065 

liradır. Halen ipotek ve haczı yok

tur. Tapuda müseccel ve gaynmü

secceJ hak sahipleri tarihi ilandan 

itibaren 20 gün zarfın<ia müracaat-

ları Uzımdır. Aksi taktirde gayrı· bah h h ·ı Dolma çe , ayvan asta-
müseccel hak sahipleri eatış bede- nesinde müteşekıkil hayvan sa- , 

MİLLET 
Vapuru 27 Kanunuevvel 

kimseye teslim etmem! 

M. SALAHADDiN 

iktibaslar 
,... 

Saxof on'un do'ksanın-
cı yıl dönümündeyiz 

- Stokholmda çıkan DAGENS NYHETER'den. 

Müeasesat amiri itaları maaş 
sahiplerinden başka yerlerdeki 
kazançları hakkında senet ala
caklardır. Bu suretle mektum 
istihkak m e ydana çıkarsa istih 

kak sahipleri mes'ul tutulacak

tır. 

Zeytinyağı kullanılacak 
lktısat Vekaleti vilayete 

zeytinyağı hakkında bir tamim 
g~ndPnni;tia. Memleketimizde 

fazla mikdarda zeytinyağı is

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar mü· 

tehassısı. Karaköy, büyük mahal.le· 
bici yanr:ıda 34. 

linin payla~masın<lan hariç <tutıulur •---' 
tın alma komisyonu ...... ~cum

Jar. Müzayedeye iştirak edebilmek 
dan pazar - salı - perşeni>e 

için yüzde 7,5 teminat akçesi veri
günleri saat 9 dan itibaren 

lecektir. Gayrımenkulu mezkurün 
müsait fiatla yerli binek ve 

temamı 17-1-932 pazar günü saat 
n.akl.iyıe koşum hayvanı mü-

15 te açık artırma ile oıatıla<:ak ve 
bayaasma lba.şlarunıştır. Satın 

en çok artıranın üstünde brrakıJa
almacak bineklerin 5 ile 8 ya

caktır. Şartnamesi 931-184 No. Ju 
ıp:nda ve asgari 1,43 irtifamda 

.dosyada meV<Cut olup herkese açık· 
ve nakliye ıkoşumlaırın keza 5 

tır. Talip olanların müracaatları i-
ila 8 u=ında ve asg;rri 1,37 ir- ' J.an olunur. J-~ 

--------------1 tifaında ıolmaları ve hayvanla ' 
rın bilcümle hastalıklardan ve . 

Pazar 
günü akşamı saat 18 de Sir
keci ırıhtmıından ıhareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu, Gireson, Trab
zon, Rize ve Hope) ye azi
met ve ayni iskelelerle (Gö
rele ve Unye) ye uğrayarnk 
avdet edecektir. 

Müracaat mahalli, İstan
bul Meymenet Han. Alem
dar Zad&ler. Tel 2.1154. 

kusurlardan ari bulunmaları \ 

laznndır. Diğer fazla malfunat •---------... 

Cazband taknnlannda büyÜk ro 
lü olan Saxfon'un pek çoklanmız 
Amerika' dıuı geldiğini zannederiz. 
Halbuki Saxlon'un bir taribi vardır 
ve pek yakınlarda 90 ıncı yıldönü 
mü tes'it edilecektir. Bu muıiki ale 
tini icat eden adam Joseph Sax iı 
minde bir Belçikalıdır. 

mesi ile delikanlıyı gönderdi. lrtesi 
gün delikanlı bir kahhvenin tıraça
sıada gazete okurken, Berlioz imza 
1ı bir makale gözüne iliıti. Bu maka 
lede yukardan Bf&ğıya kadar Sax
fon'dan bahsediliyordu. Berlioz bu 
yeni musiki aletini, bilhassa kilise 
için büyük bir kıymette addediyor

tihsal edilmektedir. Buna mu- 1-------------

fzmir ikinci Noterliği memuri
yeti aliyesinc: Muhatap: İstanbul
daBeS,iktaşta akaretlerde Sipor cad 
desinde 35 numaralı hanede mülrim 
İzmir Bornava sabık Türk ocağı 

komisyona müracaatla öğreni- i SEYRİSEF AlN 

Antoine Joıeph Sax Brü.kselin ""'! 
bur neyzenlerinden Charles Joıeph 
Su'ın oğludur. Babau ihtira kabi
liyetinde olduğu i~in pek çok yeni 
musiki aletleri imal etıniıti. Oğla 
ise babasını bastırdı. 

Cbarles oğlundaki musiki tema
yül ünü sörünce, ona küçük yqtan 
musiki terbiyesi vennitti. Ayni za. 
manda da musiki iletleri imalim 
öğretti. 

Küçük Sax daha on altı yaımda 
iken fildiıinden bir filavta imal etti 
ve bu küçük filavta muıikiıinaslann 
hayretini mucip oldu. 1835 de kendi 
kafasına göre yapbğı klarneteyi tq 
bir etti. Bir sene sonra da imal etti 
ii daha hat bir klarnet maruf bette 
kir Meya-beer'in öyle botuna ptti 
ki, bestekar kendi ldarinetini loıra
kıp, ba 22 ,..,mılıW Belçikalı ı
cin klarinataııru i•tiDMle batladı. 

Anloine Sax bundan _. bet 
sene yİne kendi kafasına göre dütüa 
clüğu ~elli bir musiki aleti yaptı ki, 
bu alet hiliıhara kendi ismini aldı: 
Saxof-! 

1841 de lıitirilen bu yeni -m 
aleti etrafında gayet çetin bir müca 
dele '-'ladı. Belçikalı gencin düt
manlan ellwinden seleni yaptılar n 
Saxfon" da ancak 1865 e doğra ilk 
heyecanları uyandmnağa başladı. 
Musiki tarihini yazanlardan Fetia 
bu yeni aletin mııoik.i tarihinde yeni 
bir dcviı- açacağını söyledi. Yine mu 
silo; müverrihlerinden Alman Je>
seph Kool "Saxfon,, İsimi; bir kitap 
yazclıı. 

Fakat Antoine Sax bir sene yeni 
aletini ortaya çıkarmaktaa çekindi. 
Brüksel'in musiki aleminin bücum
farıru celbetmek istemiyordu. Bu
nun üzerine 1842 de cebinde 32 
frank olduğu hıılde Brükıel'i terke
derek Pariı'e citti. Bu 32 franktan 
maada bütün sermayeıi arlraıında 
ta,ıdığı Saxfon'du ve Brükıel'den 
Pariı'e kadar yürüyerek ııeldi. Mu
vaoa~tmm ikinci veya üçüncü giinü 
Berlıoz'un evine gitti. Berlioz kendi 
ıini kahulctti ve hatta Su bu yeni 
aletini t;alarken dinlemek nezaketini 
gösterdi. Büyük üstat bir müddet 
dü1üniiü ve sonra bir iki tesvik ... · ~ 

du. 
Bu makale alaka uyandırdığı ka 

dar, muanzlan da harekete geçirdi. 
Bu muarızlar hali, 1931 aeaesinde 
bile Yardır. Hatta geçenlerde " Re 
vue deı deux Monde,. de ııı satırlar 
çıkınqb: 

"Saxfon tahammül edilmez bir 
alettir. Çıkardığı seıler sahtedir, 
ahenksizdir. Kulağa bu kadar sui
kaıt ecliı-.,, 

Hatta bir dela operada Don Se

kabil mahreç bulunmamakta

dır. 

Halbuki başka memleketler 
den bir takım ve mağşuş zey
tinyağı gelmektedir. 

Bu İse memleket sanayii ve 

mahsulah üzerine fena tesir et 

mekteclir. Binaenaleyb bilhas· 
sa mekteplerle 'buna mümasil 

müesseselerde zeytinyağının 

tercihan kullanılması tavsiye e 
dilmektedir. 

bastion'un Domizetti ilk defa olarak -------------
çalınacaktı. Bestekar orkestrada 
Sax'ın imalgerdeıi olan mükemınel 
musiki aletlerinden bir kaçının bulu 
nacafmı ilin etmi,ti. Fakat kıya. 
met koptu. Orketra takımı Sax'ın 
aletlerini çalmak istemedikleri için 
toptan iıyan ettiler ve besteki.ıln da 
istediği olmadL 

1845 de Fransa hükı"lmet askeri 
orkestraların ıslibı için bir proje 
hazırlamııtı. Y apdan nHisabakaya 
Sax' da davet edildi. Sax müsabaka 
ya ııirecek olan orkestrasına bizzat 
tanzim edecekti. Bu yeni 
orkestra da en iyi askeri orkestra
larla boy ölçiifec:ekti. Bu müoalıaka 
27 martta Pariate Champ ele Mars 
da yapddL Giİneflİ, güzel lıir hava.. 
En qağı 25,000 kitilik bir kalaba
lık mü..ı.byı dinlemeğe celmiıti. 
Tam müsabaka yapılacağı ırrada 
Sax topladığı müzisyenlerden yedi 
sinin sözünde durmayarak gelme
diklerini gördü. Sax yine cesaretini 
kaybetmedi. Gelmiyenlerden biri 
nin yerine geçti Ye ayni zamanda da 
orkeıtrastnı idare etti. Askeri mu
zikalar sıra ile kendi havalarını çal
dılar •.. Falrat Sax'm elde ettiği ma
vaffakiyet diğer bütün orkestraların 
fevkine çıktı. Lakin Sax aleyhine da 
ha enelden muntazam bir nümayit 
tertip edilmiıti. Sax'm orkestraoı 
daha laatlarken yülerce ıes yüksel
di: " Bu yabancıyı aramızdan atın!,, 

Fakat orkestra faılı bitirince, has 
mane 1e1ler duyulmaz oldu, bilakis 
bir alkıt tufanı koptu. • 

rMAMA, 
1 Dr. Hakkı Şinasi ı 

Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

karşı en müessir deva SERVOİN 
haplarıdır. Deposu, İstanbulda Sir
kecide Ali Riza Merkez eczancsi
dir. T~raya 150 kuruı 1>0Sta ile 
gönderilir. İzmirde İrgat pazarın
daki, Trabzonda Yeni Ferah ecza
nekrinde bulunur. 

İstanbul mahkemei asliye Beşin

ci Hukuk Dairesinden.: Rüsumat 

Müdiriyetinin Galatada Büyük 

Millet Hanında 49 nwnerolu yazıha 

nede D.imitriyadi Efendi aleyhine 

ikame eylediği dava üzedne mü
mai.leyhin ikametgfilu meçhul ol
masından uaşi ilinen tehliğat kra
sma karar verilmiş ve emrü muha· 
kemeniu 2·2·932 tarihine miisad.i{ 

Salı günü saat 14 te <tayin kı.Irrunış 
otduğundan yevm ve vakti mezkıir
da mahkemede hazır buluıı.ınası ve
yahut tarafından bir v-ekil gönder
mesi lüzuımu beyan ve aksi takdir
de hakkında giyap kararı verileceği 
tebliğ makamına kaim olmak üzre 

İstanbul 4 üncü icra meınurluğun-
dan: reisi Ziya Bey: 

Haci Yanko efen.!inin hali hayatın Efendim: İzmir üçüncü Noter 

lebilir. j 
Bu şeraitte satılık hayvanı ı 

olanların me.1Jkılr günlerde hay 

vanlarile !birlikte Dolrnabahçe 

hayvan hastahanesine müra

caatları. (616) (4179) 

Merk-ez acenta: Galata Köprü 
ba§ı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mühürdarzade han 2. 3740. 

28 Kanunevvel pazart~i 
Tra.'bzon postası yapılmıya
:alktrr. 

Ordu ihtiyacı için 51 kalem Karabiğa hattının pazar 
göz aleti aleni münakasa ile postası muva~aten lağve-
ihale edilecektir. İhalesi 18- 1 .. iıiiilm ... isiıtllir•. ______ _. 

~:~:::yr;:~::: ~~~ rra ~ ~ · :rtt · I 
caktrr. Taliplerin şartnamesini tfFt(i;Jt :fttJ: [9] 
görmek üzere her gün ve mü

nakasaya iştirak etmek isti
yenlerin de vakti ımuayyenin
de komisyonumuza müra
caatl.arr. (674) (4592) 

Liına&ımııza muvaııa.Jatı beklen.en 
VİENNA va,puru 27 Kiinwruev

vel Pazar (İ1ıalya ve Yunauist.ı.n) 

da. 

da Hasan Fehmi Beyden istikraz dairesin.den ·re.sen tanzim kılınmış 
eylediği mchaliğa mükabil ipotek olan bir kıt'a vekaletname müci· 
olunan Samaty.ı.da Mirahor İlyas bince bilcümle umur ve hu.sı.ısatı
Bey mahallesinde Atik Haıcimruıol mm ifası zımnında muhatabı mü
redid Congra sokağında cedid 13 m:ıileyh Ziya beyi tevkil eylemiş 
nume.ral.u maabahçe hantnin beş.de isem de bu kerre gördüğüm lfuıum 
iki hissesi otuz gün müddetle iha- üzerine mümaileyhi vekaletimden 
leyi evveliyesi ilana konarak liis- azleyl-emiş olduğumdan keyfiyeti 
sei mezküre eUi lira bedelle talibi azli mübeyyin işbu ihtarnamelerim 
uhdesinde olup ihalei katiyyes.i ic- den bir nushasının muhatabı mü
ra kılınmak üzere ve yüzde beş maikyhe t<:bliğini ve birer nüshası 
z r..mmila on beş gün müddetle iha- nuı ncşrü il.in edilmek üzre lstan
lei katiyyeei ilana konmu~tur. Me· bulda münteşir Akşam ve Milliyet 
"'1.besi tamami 74 metro murabha.i gazeteleriyle !zmi.rde Münteşir 
olnp 59 metro murabb~i üzerinde ' Hizmet gazetesi idarehanelerine 
bina ve mütebakisi bağçedir. Kıy- t<:vdi1ni ve bir nuslıasmın .dairede 
meti muhammine temami bin beş hıfzı ile rnnsaddak suretitWı taı"a· 

yüz liradır. MezkOr hane ah'!'14' o· fıma itHmı ta.lqı eyierim efıcndim. 
Ju.p haneye girilclikte kısmen renk İzmirde Bornavad.a Kemalpaşa c:ıod- 1------------- PALESTİNA vaıpuru 29 Kinu· 

nuevvel salı İtalya ""' Yunanistan) 
daIL li çini kısmen merı:ııer havli üzıe- desinde 35 num•ralı hanede mükim 

• rinde üç oda iki abde&!ı.ane tahta Cemile H. 

bölme ile ayrdmr.ı odunluk ve kö- -------------
mürJük yerli oc,aklı çimento çama
şir tekneli mutfak olup bağçeye 
buradan bir mcdhali vardır. Bağ
çede müşterek bir kuyu vardır. Av 
helan taş merdive.n.Ie bodruma ini
lir ve bodrumdanda ittisalindeki 
arsaya bir methali vardır. Birinci 
kata çikildi!<ta yüklü bir sofa üze 
,-inde dört oda iki kiler mcV>CU.d· 
tur Cephedeki odadan bi.risi şah
nisli ve bağçe kr.mıındaki odanın 
taracası vardır. Yalnız zemin ka
tında elektrik teclm.atti vardır. 

Hududu: bir tarafı ahere ait arsa 
ve bir tarafı ahere ait hane bağÇe. 
sile mahduttur. Talip olanların kıy 
meti muhammin.esinin beşte ikiye 
isı.bet eden yüzde Od\ nisbetinde 
,pey akç.<sini müstahsib<>n 21-1-932 
tarihinde saat den ya kadar İs· 
tanbul dördüncü icra memurluğu
na ve 928-5595 <losya numerosula 
bizzat veya bilvekale müracaat ey
J.emeleri ve fozla malumatın dosya-

Pangaltıda Elma dağ caddesinde 

1200 metro mürabbamda bic 

MAHAL SATILIKTIR. 

Beyoğlu 1911 numeroya telefon 
edilmesi veya Galata 353 posta 

kutusu adresine yazılması. 

İstanbul Beşincr Hukuk Daire
sinden: Ünyım bankasının mahmııt 
paşada daye hatun mahallesinde 
mukim Mehmet Sadık Mehmet Sa· 
tim, İsna.il İemct EfendiJec ve Sa· 
diye hanım aleyhine ikame eyledi
ği davadan .dolayı evrak suretleri İ· 
kametgiihlarına gönderilmiş isede 
bulunmadıklarından bil& tebliğ ia· 
de edilmiş v-e ber mucibi talep ili.
nen telıHğat icrasına karar veril
miş ve mezkfır evrak ~uretleri mah
keme divanhane<ıinc talik kı.Immış 
olduğundan tarihi ilandan itibaren 
bir buçuk ay zarfında cev'IP ver
meleri .Jüzumu tebliğ makamına 

Sultanahmet Sulh nıalıftmesi i
kinci hukuk dairesin-don: Hasan e
fendi ile İstanbul Dcitıerdarhğmın 
Şayian mütesarcüf olcllukları L&n
gada Katip Kamı mahallesinde Ca 
miişer.if eokağmda (33) numaralı 

Hancoin kargir tt deruni aaut ve 
üç kattan ibaret ve birinci ır.tta 

malta döşeli ve bir oda ve bir mut
pah ve ufak bir bahçe bahçede saz. 
nrç ve yanındaki komşu il.e müşte· 
ıek bir kuyu ve el tulumbaS. ve bir 
abdes:-.a.ne ve iki~i katta ön ve ar
kada birer oda ve bu kısma kadar bo 
yalı ve üçüncü katta cadde üzerin
de cumbalı bir oda ufak bir· sofa 
ve sofada bir abdeshaııe ve yüklük 
bulunup izaleişuyu zımnında fu
ruhtu tekarrur e-tınek\e mevkii mü
zayedeye vazedilmiş ve 31-1-932 salı 
günü onbeştıc ihalenin icrası mü
karrer bulunmuş olduğwı.dan talip 
ol.anların kıymeti muhammenesi o· 
lan (1200) liranın yüzde onu nis· 
petinde pey akçesini himilen Su 1-
tanahmet •ulh mahkemesi ikinci 
hukuk dairesinık 931·421 No siyle 

Limannnudan hareket edecelı: 

vapudar: 

VEST A V411PWU 27 Kanunuevvel 
Pazar (İzmir, Midilli, Kandia, Ha· 
nya, Kalamata, Katakulo, Venedik, 
T~. Fiume""' Triutıc) ye. 
PALESTİNA YllJPlll'U 30 Iaaunu 

evvel çarşamba (Burgaz, Vama, 
ve Kti9ten.ce) ye. 
VİENNA va.pwu 31 Ki.nunuev

vel Pertembe sabah tam 10 da 
LIDyd Ekıqııretı) olar.ak (Pire, Bren· 
dizi, V enedik, ve Triestıc) ye. 
(COSULİCH LİNE) lruuıpanya 

•ınm lüks vapurlantıa aktarma cdİ· 
1erek simali ve c-enubi Amerika li
manlarına gitmek için tıcnziJitl.ı 

doğru bilet verilir. 
Her nevi tafsilat için Galıa4ıada 

Mlllnhane (Lloyd Trieati.no) aer 

acentesine Telefon Beyoğ.hı 4878 
veya Galatasanıymda aalıık Selamk 
l>onmartesi binasuı.daki yazıhanele

ı ine. Te!don Beyoğlu: 2499 ve ya
hut Sirkecide Kırzade hanındaki 

} azıhan~sine müracaat C<diım.i. Te 

Ayni oenmin eyliilünde Franıız 
lar askeri muzika1arım Sax'ın tarif 
ettiği tekilde islalı etliler ve her or. 

t • • f k r~--1J.liin_.olımııu-....--------~.l..ila'1~._,,,].i]~..:;j-i.L;_,..._nlı.uuu:...~~...L.ı...._.....ı ... .ı..ou. ... ..ı.ı .... ...ı .... ..,., __ .._....,..., ... .._..ı. ... .ı.... .... ,ı,;,.,....,.ı... .... .._...ı,,ı..ı..._..Lo&ooU...J.oaaJ;._~-----_,. 



8 MiLLiYET PAZAR 27 KANUNUEVVEL 1931 

1 Defterdarltk ilan•arı 1 
Borsa ve Osmanlı Bankası Komiserliğinden: 

1726 Nüınerolu 27 Eylôl 1930 tarihli Kanunun tatbiki 
dolayısile vaki olan İhtiyat Evrakı Nakliye ve Döviz 

Giriş ve Çıkışları 
24 - 1 inci Kan. 1931 tarihindeki vaziyet 

Mali~ Vekfileti İstanbul Kırtasiye deposmıda münhal olan 
yüz vıe yetmiş beş lira ücreti şehriyeli iıki mem~t için ati<k
ki şeraiti haiz olanlar arasmda bir müsabakn yapıl~aktxr: 

1 - Laa!kal lise tahsilini ikmal etmiş olmak. 1 - Döviz Giriş ve Çık~~~ 
2 - Yaşı 25 ten aşağı 40 tan yukarı olmamak. 17 - 1 inci Kan. 1931 tarihinde mevcut 
3 - Fransızça veya Almanca okuyup yazınağa muktedir . evvelki bak~ Fr~s~953.3oo 

bulunmak. Tahsil edilen yahut hafta zarfında tah-
4 - Hizmeti filiyei askeriyesini na etmiş olmak. sil edilecdt olan Dövizler Fr. 675.000 
İmtihanda nHMlffak olmak kabul için kafi olmayip yapıla- Fark · Fr-. 675.000 

p Bugün EDEN açılıyor 
[Sabık Yani Lokanta ve Birahanesi) Beyoğlu istiklal caddesi No.32? 

Her gün saat 18 den itibaren Radyo 
Orkestra şefi Necip B. idaresin~ salon 

ormtra ve cazı ile aile dans salonu. 

Meşrubat, öğle ve akşam yemekleri 
gayet nefis olup liatler tok 

mutedildi,-. 

MULEN RUJ' da . 

cak tahldkatm müsbet netioe vermesi şarttır. İmtihan 30-12- 24 - 1 inci Katı.. 1931 tarihin.de Osmanlı Fr.58.628.3001 1 
931 de Defterdarlı'kta yapılacaktır. Talip olanların lrıabul şerai- Bankası yedindeki Dövizler yekunu 
tini tevsik eden vesaiıki hamilen 29-12-931 salı günü saat on be- llili · • 

Daimi sau iJiivetM her akşam Azarlıaycan 
1az heyeti ve cuma, cıımar>tıesi, 'P"zarteeİ, 

~şamba günü akşamları F1KR1YE H. 
vazar ve salı günleri LEMAN EKREM H. 

iştir.ık etmektedirl~r. 

şe kadar Dolmabahçede depo başmemuırluğuna müracaatları. 2 - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çııkışları 1 ~-
(4598) • Çıkan Evrakı Naktiyenin 17 - 1 inci Katı.. 1931 , 
-----------------------! tarihindeki bakıyesi T. L. 4.803.312,11 

1 Devlet Demiryolları idaresi i.liinları 1 Hafta zarfıru:la çıkan Evrakı Naıktiye T.L.55.972,85 : 
Faıık • T.L. 55.972,85 
Çikan İhtiyat Evrakı Naıktiyenin 24 - 1 inci Kan. 

1931 tarihindeki yekilnu T.L.4.859.284,96 
Yukaroaki rakkarnlar konsarsiyom kaydına muvafıktır. 

27 Eylı'.l.l 930 tarihli ve 1726 nümerolu kanuna tevfi'kan keyfiyet 

Devlet, İzmir ve Şark hatlarında bulunan 79 hurda maıkina 
ve 78 hurda vagondan kırdıınlmak suretile çılkanlaca:k demir 
!erle Derince ve F.skişehirde bulunan takriben 1300 - 1600 ton 
hurda demirin kapalı zarfla müzayedesi 16 İkinci Kanun 1932 
cumartesi günü saat 15 te Ankarada İdare Meııkezinde yapıla
caktıır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişerli

raya satrlan ı;artnamelerde yazılıdır. (4418) 

Maliye Vekaleti namına tebliğ vıe ilan olunur. ı ·' 
1726 Nüınerolu 27 Eylôl 1930 tarihli Kanunun tatbiki 
dolayısile vaki oian İhtiyat Evrakı Nakliye ve Döviz 

• ., • ,.. • Giriş ve Çıkışları ııı 

T ekırdag Vılayetı 24 lci Kan 1931 tarihindeki vaziyet fi 

Daimi Encümeninden: 1 - Döviz giriş ve çıkışları 
Tekirdağ Malkara yolunun 54-f 400 ve 56+820 ıkıilometrola- . 17. 1 inci Kan. 1931 tarihinde mevcut 

rı arasında 2175 metro tulindeki kısmm (16,534) lira 34 Jruruş evvıe~ki lbakıye Fır. 57.953.300 , 
bedeli ke.şifli ~:uınratı esasiyesi 21 gün müddetle ve kapalı Tahsil edilen yahut hafta zarfinda tah- j 
zarf usulile munakasaya konulmuştur. sil edilecek olan Dövizler Fr. 675.000 

1 - Keşifname, şartname ve sair evrakı mütefcrriasıru gör- Faıık Fır. 675.000 
mek isteyenler Vilayet Encümen kalemine müracaat edecek- 24 - 1 inci Kan. 1931 tarihinde Osmanlı 
!erdir. . 

2 - Ihalei katiye 29-12-931 sah günü saat on beşte Daimi 
Encümence icra kılınacaktır, 

3 - Münakasaya iştirak edecekler 661 numaralı münakasa 
ve ihale :kanununun onuncu maddesindeki izahat dairesinde tan 
zim edecekleri teklif mektuplarına teklifatın yüzde yedi buçu~ 
ğu nisbetin.de teminatı muvakkate alkçesine ait vesai'kle Vila
yet Nafia Baş Mühendisliğinden musaddak ehliyet vesi.kası vıe 
istihdam oluınacak Fen memurunun leyaıkati fenniye vesiıkala
nnı lef etmeleri ve saati ihaleden evvel Maıkıamı: Vilayete '11'&

meleri lazımdır. 

4 - Ehliyet vesikası kaydettirmek için münaikaaa şeraiti u
mumiyesinin ibiııi.nci ve ikinci maddesinde yazılı vesaikin yev
mü ihaleden sekiz gün evvel Vilayet Baş Mühendisliğine tev
dii icap eder. 

5 - Müteahhidin Fen memuru iş hususunda Müteahhit de
recesinde mes'ul olacağından teklifnameyi ve mUkavclename
yi Müteahhitle birlikte imza edecektir. (4411) 

Istanbul Deniz Levazımı 
Satınalma Komisyonundan: 

Metro 

3350 Efrat elbi~liği şayak kumaş; Kapalı zarfla müııailcasası 

ıı 2.Ka. 932 pazartesi günil saat 10,5 da. 

2400 Efrat kaputluğu şayaık kumaş; Kapalı zarfla münakasası 
11 - 2. Ka 932 pazartesi günü saat 10,5 da. 

Deniz Efradının ihtiyacı olan yıikarıda milktarı yazılı ku
maşlaırın hizasındaık:i gün ve saattıe ıkapalı zarfla münaıkasası 

icra olunacağından şartnamesini görmek istiyenlerin her gün. 
ve vemıeğe talip olanlaırm münakasa gün ve saatinde muvakkat 
teminatlarile birlikt>e Kasunpaşada Deniz Levazımı Satmalma 
Komisyorıuna müracaatları_ (4478) 

Istanbul Deniz Levazımı 
Satınalma komisyonundan: 

Kilo 
4500 Makarna ; Açık münakasası 26 Ka. evvel 931 cumartesi 

günü saat 11 de. 
750 Şehriye ; Açık münaıkasuı 26 Ka.evvel 931 cumartesi gü

ıııü saat 11 de. 
1800 Reçel; Açık münakaııası 26 Ka.ıevvel 931 cumartesi günü 

saat 13 de. 
2250 Beyaz peynir; Açıık münaıkaaası 26 Kil.evvel 931 cumarte-

si günü saat 14 de. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için: YUkarıda cins ve miıktan ya

mı Ramazaniyelik erzakm hizalarmdaki gün ve saatte açık mü 
nakasaları icra olunacağından şartnamesini gömıelk için her 
gün ve vermek istiyenlerin münakasa gün ve saatlerinde mü
vaıkkat teminatlarile biırlikte Kasmıpaşada Deniz Levazmu Sa
tmalma komisyonuna müracaatları. (4253) 

Türkiyede şişe fabrikası 
yapmak arzu edenlere 

25,000,000 şişe alınıyor 
lspırto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Umumi Müdürlü

ğünden: 
Türkiye dahilinde inşa edilecek yeni bir fabrikada imal edil

mek şartile yirmi beş milyon şişe satm alınacaktır. Şişelerin 

şekli mübayaasile Fabrikanın tesisine dair olan şartname Gala
tada Kefeli Handa Umumi Müdürlil'kten, Ankara ve Lımirde 
Başmüdiriyetlerden on lira mukabilinde tedarik olunabilir. 
(4589). 

Bankası yedindeki Dövizler yeklınu Fr.58.628.300 

2- ihtiyat evrakı nakdiye giriş 
ve çıkışları 

Çrkan Evraııu Naktiyenin 17 - t inci Kan. 1931 
tarihindeki bakıyesi T. L. 4.803.312,11 

Hafta zarfında çıkan Evrakı Naktiye T.L.55.972,85 
Fark T.L. 55.972,85 
Çııkan İhtiyat Evrakı N aktiyenin 24 - 1 inci Kan. 

1931 tarihindeki yekilnu T.L.4.859.284,96 

OSMANLI BANKASI 

Hayat ve 

Sirgortalanruzı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede biliifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefoo: Beyoğlu 4886. 

BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 
11. ci tertip 6. cı keşide 

11 Kanunusani 1932 dedir. 
Büyük ikramiye 

200.000 Lira~ır. 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 

15.000, 10.000 liralık ikramiyeler ve 
100,000 Liralık bir mükafat vardır. 

' Jandarma Satın Alma 
. Komisyonu Riyasetinden 

Mevout (123) karyola pazarlıkla tamir ettirileoektir:-Talip 1 

lerin ıkaryokıları görmek için Sultanahmetteki lstanbul Jandac 
1 

ma bölüğü iktunandanlığına ve pazarlık için de teminatlaırile 

birlikte 30-12-931 çarşamba günü saat on dörtten on beşe kadar 1 

meııkftc bölük dairesinde içtima edecek olan komisyonumu23 1 

müracaatları. (4601). 

EnıniJel i~leri unıunı nın~ürln~on~en: 
Müdiııiyeti Umumiye bdrosunda (4000) kuruş asli maaş

lı bir Almanca tercümanlığı mi.inbaldir. Aym:a meslken bedeli 
verilmetkedir. T~çeden Almancaya ve Alman.oadan Türlc
çıeye ve tekellüme muktedia- olanların vesikalarile birlikte Mü
diriyeti Umumiyey.e tahriren veya §ifahen müracaatları, talip
lerden Fransızça veya başka bir lisan bilenler tercih olunacak
tır. Müracaat müddeti 15-1-932 tım-i.hine d<aıdardır. (4580) ·~ 

KARON ALMAN KİTAPHANESİ 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 ,,.,, 

Siz de Bir Kumbara Alınız! .. 

Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
ga~eteler için bilumum resmi daire!er 

i:anlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst 753 

~anayii lvıilliyeyi Himaye i! ~ 
Etmek \i~~. 

Kendi kendimizi · · 
himaye demektir 1913 Londra 

• sergisinde alun 
Sun'i Portland ASLAN çımentosu mactıtya 

Türk işçiliğile 
Türk mevaddı iptidaiyesile 
Türk kömürü ile 
Türkiye'de imal edilir. 

MİMARLAR 
Danca, Zeytinburnu ve Eskibisar facrikalannın 

A S L A N Çimentosunu 
Kullammz 

Daima ayni 
mükemmel ci'ls 

En yüksek mukavemet 
kabiliyeti 

ELEKTRİKLi 

Ekmek Kızartma aleti 
işte faideli ve ucuz bir hediye 
Bedelini 6 ayda ödersiniz. 

SAT i E' • 
nın 

Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy, Ü•küclar ve 
Biiyilkada maiazalannda ublır. 

Istanbul Romanya Jeneral Konsolosluğundan: 
İlan No. 4755 

Yeni Gilletıte tua' bıçağı ecld ve 
yeni model Gi.l.le.tte makincl.crin6 

kabilli tatlıiktir. 

1 
Askeri fabrika· ı 

lar ilanları 

Şartınaımesinde yazılı oklu· 
ğu veçhile Yirmi Bir ıkalem 
muhtelif eb'at ve miktarda A· 

1 teş Tuğlaları ve Harç. 
1 Yu!karıdaki malzeme kapalı 
i zarf ile 29-2-932 de saat on 
dörtte ihalesi yapılacaık:tır. 

1 
Taliplerin şartname için heı 

1 gün ve münakasaya gimıek İ· 

çin de o gün teminat (tekli· 
fat) ile müracaau .. (4506) 

:(. :(. :(. 

500 METRE MİK'ABI 
ÇAM TAHTASI 

Yukarıdaki malzeme !kapalı 
z.aırf ile 18-1-932 de saat on 
dörtte ihalesi yapılacaktır. Ta 
!iplerin şartname için her gün 
ve münakasaya girmek için 

ı de o gün teminat. (Teklifat) i
le müracaatı. ( 4379). 

Uaküdar altıncı ;cra memurluğun 
dan: Bir borçdan dolayi mahcuz 
ve paraya ııev.rilmesi mükaıttr 9 
adet Lame oda takınır ve blı adet 
Bioro ve iki adet yan halısının 
29-12-931 tarihine müııadif ..ıı gü
nü saat ondan onbire kadar Paşali 
manrnda Toprak aolı:ağında 14 nu
maralı hanede açık ar>ttırma aure
~yle satılacağından talip oJan.Jann 
yevmi ınezkfude mahallinde bazn 
bulundurulacak memura müracaat• Miiteveffiye Madam MARİ WEİNBERG tıerekeaine ait eıya ve mo- . 

·-·-'- ..,. 1 lan Llan ol.,1'··~ • 
bilyaaı Beyoğlunda, Bursa sokağında, 3 nu.merolu h"'""""'• 28 ...... nW>evr,,.. "· -· ·----- .~. 

1931 tarihinde saat 10 da, müzayedeye çıkarr.Jacat.,!;ya'da -•--•- • ~ r.~~~-----~~~ 
neral KOMOWıluğu tanıfından iUıı olunur, ~.ı.staııbul ~ • MİLLiYET JIATBAASI 


