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Sahip ,.e Baımuharriri 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nqriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

•• •• Borçlar 
Arasındaki 
Fark 

un Tasarr f Hafta ın En unu Oldu 
Paristen haber veriJ&ğine 

göre, Osmanlı borçlan .hakkın
da bir müddetten beri devam 
eden müzakere neticelenmiı 
ve mukavele de parafe edilmiş
tir. Mukavelenin 15 ki.nunuev
vele tesad'üf etmesi hadisa
tın garip bir istihzasıdn. Çün
kü ayni gün Fransa, kendi 
borçlarını Amerikaya venııe
meğe karar venniş bulunuyor
du. Filhakika iki nevi borç a
rasında bir fark olduğu iddia 
eciilebilir. Fakat F ransanın ve 
Amerikaya borçlu olan diğer 
devletlerin, borçlannı tediye 
etmemek için ileri sürdükleri 
sebepler hatırlanaCl\k olursa, 
aradaki farkın büyük bir ehem
miyeti olmadığı anlaşılır. Harp 
ten sonraki alaCl\k verecek iş
leri üç sınıfa aynlır: 

1 - T amiral borçlan ki ev
vela muahedeye istinat eder
ken bilahara Dawes ve Y oung 
mukavelelerile alelade borç 
hükmünü :-.lmı•h· 

2 - Beynelmilel borçlar ki 
devletlerin devletlere olan borç
lanydı. 

3 - Hususi borçlar ki, dev
letlerin hususi eşhasa olan ve
recekleri idi. 

Bütün bu borçlann mukad
des oldu~ iddia edilirken, Al
manya birinci srııU borçlara 
kaqı va:ııiyet aldı. Bunlann 
haraçtan batka bir teV olm~
dığmı iddia etti. Nihayet bı
rinci sınıf borçlar Lauaanne'da 
tasfive edildi. 

lkind sınıf boçlann kutsi-
yeti de 15 kanunuevvelde suya 
düştü. imzanın kutsiyetini mü
dafaada her devletten ileri gi
den FranM, bu boçlarla mu
kayyet olınryacağmı ilan etti. 
Paralan tediye eden diğer 
borçlu devletler de 15 kinu
ııuevvel taksitinin sonuncu tak
sit olduğunu söylediler. Bina
enaleyh bundan böyle beynel
milel borç namı altmda bir 
dP.vletin diğer devlete para te
diye edeceği çok tüphelidir. 

Borçlu devletlerin, parala
n tediye etmemek için ileri sür
dükleri sebepler arasında en 
makul olarak kabul edilen ma
zeretler sunlardı: 

1 - Borçlann tediyesi dev
letler için tahammül edilir 
bir yük değildir. Beynelmilel 
ticaret ve mübadelenin aldığı 
cereyan, bunun eşya ile tediye
sini imkanuz bir hale koymak
tadır. Altın ile tediye de müm
kün olınadığına göre. devlet
ler için borç tediyesi ıimdilik 
mümkün görünmüyOI'. 

2 - Borçlann tediyesine de
vam etmek, iktıaadi buhranı 
da devam ettirmek demektir. 

Görülüyor ki her iki mikyas 
ile ölçülecek olırna, beynel
milel borçlarla hususi borçlar 
arasmda iddia edildiği kadar 
büyük fark yoktur. Ve bu, bil
hassa Osmanlı borçlan gibi, 
tahvilleri hemen hemen tama
men ecnebilerin elinde bulunan 
borçlar hakkında doğrudur. 
Borı;:lann tediye edilmemesi 
zarureti. yukanda gösterilen 
sebepler ise, tediye edilen pa
tanm bir devlet hazinesine gir
ınesile, hususi bankalann kar 
•alanna ve yahut ta hususi şa
hıall\nn ceolerine Rinnesi ara
ıında ne fark vardır? Mikvas, 
imkan meselesidir. ŞimdHik 
iınkansızlık olduğu da kabul e
ditivor. imkansızlığa rağmen 
tediy~e devam etmek te kim
ıenin istemediği bir vaziye
tin idamesine yardım edecek: 
lkbsadi buhranı devam ettire
tek. 

O halde yalnız mantık ve 
lıakkaniyeı değil. dünyanın ik
tısadi kurtulutu da timdilik 
lıorçlann tediye edilmemesini 
~rediyor demektir. Bu. imza
llın kutsiyetini müdafaa eden 
Nksek papas, yani Fransa tara 
fnıdan tecviz edilen bir akide
rir. Cemaatin imama uyması 
izım gelmez mi? Aksi fikri il
tiıam ederek Franaayı da hak
~ıı bulanlara gelince; onlar da 
er halde "imam böyle yapar

'•· cemaat ne yapmaz?" de
llıel.te haklı olsalar rf'rektir. 

l RMe~.is • ıd· !Balkan Ticaret Odası 
eısımız ge ı • 

Vali ve bazı meh'us- murahhasları geldıler 

Talebe kiJprü başında tasarruf lehinde tezahDratta bulundu 

Dün tayyareler İstanbula yerli 
mallardan hediyeler attılar 

Adliye Vekili Yusuf Kemal Bey Radyoda 
mühim bir konferans verdi 

• 
sergı açıldı Beşiktaş ve Bakırkögde iki 

Dün lkboat ve Tuunıf haftau 
nm betinci ıünü, lıtanbulun her 
tarafmda haftanm en zenıin proı 
ramla tea'it edilen ııünü oldu. Dün 
cama ve havanın da &iizel olmaaı 
herkeae aokaklarda serbeat aer
beat ıezmeğe vesile ""rmitti. Dün 
halk için en &iizel sürpriz, tayya
relerin küçük. ipek mendillerden 
yapılmıt paratütler içinde yerli 
malından hediyeler atmau idi. 
Tayyarelerin attığı hediyeleri her 
kes büyük bir tehalük ve merakla 
alıyordu. Paratütlerden ipekli ço
raplar, mendiller, madalyeler ço
luyordu. Bundan baıka güzel ku
tular içinde kahve, üzüm, incirler 
de tayyare• rin attığı hediyeler 
meyanında idi. Öğleden aonra ıa• 
at 4 ten itibaren tayyareler bir sa
at kadar lıtanbul semasında dola
tarak halka hediyeler atmıılardır. 

Mekteplerin tezahilratı 
Hava &iizel olduğu için ilk mek 

tep talebelerinin Tasarruf' ve 
Yerli mallar haftaaı münasebetile 
yaptıklan tezahürat ve resmi ıe
çitler çok parlak olmuttur. Bütün 
ilk mektepler kendi mıntakalann 
daki fırka merkezleri önüne top• 
lanmıtlar ve geçit resmi yapmış
lardır. Her talebe elinde yerli ma 
lı, tasarruf propagandasını havi 
levhalar ta9ıyordu. Mektepliler 
tarlu söyleyerek dolatmıtlar ve 
saat ikide tezahürata nihayet ve
rilmiftir. 

Beşik taşta 

Tasarruf baftau müıuuebetile 
Betiktat fırka kaza merkezinde 
yalnız Beıiktaı muhitinde yapılan 
•e çıkan yerli mallardan mürek
kep tık ve çok güzel bir serıi a
çılırutbr. Serginin kütat resmi dün 
saat on birde merasimle yapılmıı 
tır. Kiifat resmine tehir bandosu 
nun istiklal martile batlanmı!I. 
bundan aonra fırka merke:ıı oca 
iı reisi avukat Ehil oğlu Z~ B. 
tarafından bir nutuk aöylenmittir. 
Fırka kaza reisi Abdülkadir Ziya 
Bey de bir nutuk irat ederek Be
tiktaılıların tasarruf ve yerli mal 
lar haftasına göaterdikleri alaka
yı takdir lioanile zikretmiıtir. Be
ıiktat yerli mallar serıisine Be
iıktat muhitindeki 27 firma itti
rak etmiştir. Fırka binaıırun birin 
ci ve ikinci kab sergiye tahsis e
dilmiıti. l,tirak eden her firma 
gayet güzel paviyonlar yapmıt
lar, renkli elektriker, İpekli ku· 
maılar, yapraklar, defne dallan 

Melıtepliler ıokaklarda dolıqaralı tcuarrul propagandaa yaphlar 

ile paviyonlanru zarif bir tekilde ı kası kaza merkezi konferaıu sa
süılemitlerdi. Dün sergiyi hemen lonunda dün gece çok parlak bir 
bütün Betiktat halkı ziyaret et- Taoarruf ve yerli mallar gecesi 
mi,tir. Sergide ayni zamanda ten- tertip edilınittir. Bu toplanbya 
zilitlı sabt yapılmaktadır •• Sergi yüzlerce kiti ittirak etmittir. Top 

lanbda fırka kaza reiai tehir mec 
liai azasından avukat Abdülka

bir hafta müddetle açık bulundu
rulacaktır, Yerli mallar ve tasar
ruf haftası baılayalıdan beri Üç 

sene içinde yalnız Betiklaf muhi
ti böyle muvaffak bir semt sergi
si vücude getirdiği için §Ayanı tak 
dirdir. 

Gece 
Betildaf Cümhuriyet Halk fır-

e 

dir Ziya Bey merasimi açıı nutku 
nu aöylemittir. Vecihe Safa Ha· 
nımla Ekrem Fatin Bey de tasar
ruf 'hakkında birer hitabe aöylo
miılerdir. Betiktaılılar dün &iin· 
düz TII ıece tasarruf ve yerli mal 
lar haftasını çok parlak bir tekil
de tesi't etmİflerdir. 

BakırklJgde 

Cümburiyet Halk fırkau Bakır 
köy kaza heyeti de Bakırköy mm 
takaunda mevcut fabrikalann j. 
malit safhalarını ıösterir çok gü 
zel bir sergi tertip etmittir. Fırka 
merkezinde dün parlak merasim
le açılmııtır. Merasimde fırka vi-
layet reisi Cevdet Kerim, ve idare 
heyeti azasmdan Necip Beyler de 
hazır bulunmutlardır.. Merasimi 
kaza reiai Kemal Bey açınıı ve bir 
nutuk irat etmiıtir. Bundan sonra 
Bakırköy mektepleri talebeıi is
tiklal ve Yerli mallar martlanru 
söylemişlerdir. Bundan aonra te· 
bir mecliıi azasından Galip Bahti 
yar Bey iktıoadi •azİyetimiz hak
kında bir konferans vermiıtir. Ga 
lip Bahtiyar Beyden aonra Bal<ır· 
köy muallimlerinden Mediha Ha· 
nım tasarrufa dair bir haıbühal
de bulunmuttur.. Serginin reami 
küşadını Cevdet Kerim Bey yap
mıı ve kordeliyı lı:eaerken ezcüm
le demiştir ki: 

- Osmanlı imperatorlui:u ha
zin bir saray içinde oturan müflis 
bir aile manzaraaını verdi. En u
fak bir iktisadi harekette bulun
mai:a imkan olmadığı ııılti, mille
tin refahı için de en ufak bir ha
reketten acizdi. Cümhuriyet i.. 
iktısadi idaresine hakim, belki o 
kadar hazin saraylarda defil, fa
kat kendi kurduğu eTiııde, kendi 
servet mem!ıalannı, yafamak va
aıtalannı aon derece baıiret ve j .. 
dare ile kullanan, efradı arasın· 
da büyük tesanüt temin eden va
kur ve gürbüz bir aile hiasini ve
rir. Bugün burada gördüğüm ve 
beni son derece mütehaaaiı eden 
tezahürat mütevazi fakat haddi 
zatında aon derece mühim o1,n 
sergi işte o vikarlı, ciddi ve §UUr 

lu ailenin eserleridir. Ben bu ae 
giyi açarken Türk ~leline yeni 

ıncı ''Thil 

larımız tara 
fından karşılandı 
Büyük MiUet Meclisi Reisi Ki

znn Pata Hazretleri dün sabah 
Ankaradan ıehrimize gelmişler
dir. Kaznn Paşa Hazretleri Hay
darpaşa iataayonunda vali Muhit
tin Beyle tehrimizde bulunan ba
zı meb'ualar, vali muavini Ali Rı· 
za Bey tarafından karJılanmıtlar 
ve Dolmabahçe ıarayındaki husu 
si dairelerine yerleımitlerdir. Ki.
znn Pata, sarayda bir müddet ia
tirahat ettikten sonra Nitantaşm
daki akrabasmdan Necti Beyi zi
yaret ettikten sonra geceliyin tek 
rar dairelerine avdet etmitlerdir. 

Gümüş para 
Çıkanlacak 
Şimdi tedavüldeki 

ufaklık
lar kaldınlıyor 

ANKARA, 16. - Maliye vekille
ti gümü, para çıkarmak için bir ..... 
nun liyihaaı bazırlarmıtır. Liyiha 
yalanda heyeti vekileye verilecek
tir. 
Diğer taraftan timaıki halde teda

vül mevkiinde bulunan sekiz buçuk 
milyon liralık ufaklık yerine yeni 
harflerle iıikel paralar bıuılacak,bu
günkü ufaklılar ha paralaria deiitti
rilecektir. 

Gümüt para birer liralık olacaktır. 
Yeniden bronz para baaılmıyacak
br. Yirmi be,tikler yerine daha kü
çük kıtada yirmi kuruıluk çıkarıla
caktır. On kuroıluktan batka bet 
kuroşluk , bir kuroıluk, on .,., yirmi 
paralık nikel para haaılacakbr. 

Bq panıbklardaki nikelin bet pa
ladan fazla kıymeti olduğu anlqdılı 
ğmdan piyasada bet paralık kahna
İnlştır. 

Belediye 
Heyeti gitti 

Terkos'un devri için 
Hükumetle 

temas edecek 
T erlıosun Belediyeye devri teker

rür ettiiinden Vali .,., Belediye Re
isi Muhittin Bey, refakatinde Bele
diye Fen Heyeti Müdürü Ziya, lkb 
sat lıleri Müdürü Asım Beyler bu
lunduğu halde, Nafıa n Dahiliye 
V ekillerile temas etmek ~ dün 
alqam Ankaraya sitmiıtir. 

Şirketin imtiya:ıı müddetinin bit
mesine daha 25 sene ,,..dır. Terkos 
komisyonunun, muka•elenaınenin 3 
üncü maddesiıw iatinaden besapla
nn tetkikinden elde et~ neticeye 
göre, firkete 25 sene müildetle mü
bayaa bedeli olarak aenni 100 bin 
lira tnviye edilecek faiz ve amortia
man olarak bundan batka bir teY ve 
rilmiyecektir. 

Komisyon, Terkos'un Belediyeye 
devri eaaslannı ihtiva eden raporu
nun bazırlamektachr. Bu rapor Na
fia V ekiletine ııönderilecdı, oradan 
tasdik edilmek üzere heyeti, veki
leye verilecektir. Komisyon aynca 
T erkos tirketine ait tesisat, levazım 
•e denıirbat eıyaya kıymet takdir 
etmektedir. Bu it henüz bitmanit
tir, ay sonuna kadar bitirilmeai icin 
ça)ıfılıyor. -------
Samsun 
Yolcuları 
Ankara trenine bir 

de Samsun için 
vagon bağlanıyor 

Samsun - Menjn hatbrun açıl. 
maaı Üzerine dün alqamdan itiba 
ren Haydarpatadan, Ankara tre
nine bir de Samsun vagonu ilave
sine bqlanmııtır. Badema cuma, 
pazartesi, Ç&rtaınba ııünleri oaat 
17,40 ta hareket edecek trene, 
bir Samsun •aıonu da ilave eclile 
cektir. 

Galatasaray 
2.1 yenildi 

Dünkü maç tafsilatı 
spor kısmında 

Meclis bugün ticaret odasında 
toplanarak mesaisine başlıyor 

Geçen Mayıa ayı zarfında te· ı tarafından intihap edilınit olan 
ıiı meraıimi yapılmıt olan Balkan murahhaslar hazır bulunacaktır. 
Ticaret Odau mecliıi bugün ilk iç Dün tehrimize gelmiı olan murah 
timaını aaat 9,30 da lıtanbul Ti- baslar fU zevattan mürekkeptir: 
caret odasında yapacaktır. Mec- Türk murahha•lan: 

' 

Murahlıcularımudan Nemli zade 
Mitlıat ve Necip beyler 

liste alb Balkan milleti Balkan 
Birliği cemiyetleri ve komiteleri 

Nemli zade Mitat, Habip zade 
Ziya, Ahmet M.itat, ve Necip Bey 
ler. 

Arnavutluk murahhaslan: 
M. Precliı Haxhopulo, M. Tbe

odore Tetopoulo, M. Tancı. Yat• 
ehi. 

Bulgar murahhaslan: 
M. Boriı Montcheff, M. Y anko 

Peef, M. lvan Bakladjief'f. 
Yunan murahhaslan: 
M. Yuvanidia, M. A. Di1" ' traku 

puloa, 
Romanya murahhaalan: 
M. N. Maneaco, Dr. Max Blum

berg, M. G. Malioi:lu, M. B. Cop. 
pelovitchi. 

Yugoalavya murahbaalan ı 

( Devamı 6 ıncı .ahi/ede ) 

Mm Evantiyanın katili 
Yunanistana kaçmış 
Rumelihanı cinayetinin esrarı 

nasıl meydana çıkarıldı? 
Rumeli hanı cinayeti çok heye

canlı safhalar arzetmektedir. Bir 
kaç aiin evvel katil sanru ile yaka 
lanarak adliyeye tevdi edilmiı o
lan dellil Antuvan Efendi ila ar
kadqı Pandeli Efendinin katil ol. 
madıklan anlatıhnıt •• ~d katil
ler cidden çok garip bir .eaadüf i
le ele geçmittir. Maamafiia ıuruı· 
nı da kaydedelim ki adliye ve po
lia Antuvan ve Pandeli Efendiler
den katil olarak ıüphelenmekte 
haksız değillerdir. Bu iki adamın 
bütün inki.rlanna rafınen cina
yetin failini ıöstermesi icap eden 
deliller Üzerlerinde toplanmıt. bu 
ku..vetli deliller kartıamda da An 
tuvan ve Pandeli Efendiler katil 
zannedilerek tevkif edilmitlerdir •• 

Deliller nelerdir? 
Aııtu•an ve Pandeli Efendiler 

berinde toplanan delillerden bq 
hcaları bilhassa tunlardırı 

1 - Antuvan Efendi dellalclır. 
Pandeli Efendiyi kiracı olarak ci
nayetten sekiz sün e..,,el Madam 
E•antİyaya takdim etmİf •• bir o
da kiralamııtır. 

2 - Madam E•antiya her ne
denae yeni kiracıamdan hotlanma 
ııiııt. bir akfA.111 bu yeni kiracısının 
yilzÜne kapl)'I çarparak ODU dıta• 
n kovmuıtur. 

3 - Pandeli Efendi bu halden 
müteeuir ohnUf, keyfiyeti Antu. 

( Devamı ti "'"' ..U.ilecle ) 
A.l katili me)'tlona plıaran müd

deiumumi muavini K~ Bey 

Seyahat notları 

ALMAN GECESİ 
Maoarütandan ve Avruturya

dan itibaren içrrde oe d'fClrda 
ha f&Y deilfmİfti: Geçilen mem. 
lelcctlerin medeniyet ölpüü olan 
rJG60n reatoran hizmeti ve hat bo
)'Ullda m<ınzaTalar ... Senboli.t ıa
irlerin bütün o titrelı hayalleri kar 
fU11da fİmdi lıakikat olmuıta: 
Zümrüt ça)'ITlar ortOJ1U1da pırıl 
pınl akan pembe akfQm dereleri .• 
Bunların kenarında ıümüı yap
ralılan lıalil nu.wlarhı O.)'llOfCUI 

mer ut kavaklar.... O;yuncaklar ııi 
bi ... tatlı Nmklere bo;yanmıı ... 
vimli kÖfkler, ile bunların etralın· 
da otlayan ahhatli altın ökilı:la, 
trene, biran bakmağa tenu:ııül e
dip bafllıı çeviren baylfUI kadm 
ıözlii mafnır aan beyaa İnekler .. 

Hattın ilıi taralmdalri tarlalar, 
panbalıa atl<U parçalan ııibi, te
mWenmif, a)'tklan,,,.,, taranmlf, 
ekilmif, biçilmif ve a)ln renklerle 
yan ;yana ta uluklara kadar u.za. 
nıyordu. Belli idi ki biUbütün baı· 
lıa kudretinle mücelılıe:s bir İn•a· 
nm )'Gf<Mlılı bir aleme ııirmİftİk. 

Avuatur.)la • Alman hudut ıeh· 
ri olan "Pa.uau" a ııirince bütün 
bu değiımela büıbütün akla hay.. 
ret ııerici bir mahiyet almıftı. 
Sanki bindiğimi. tren anmun bü
)'Ümüf, ı•nİflemif, ef)'Glar ıom
lOfmıı ııe kibarlaımlfh. DlfGrda 
büyük bir İ&tcuyonu'I mimariai, ıre 

' rılıtımlar lıaııada elektrik sa· 

ati.erinin .,.Jıb İfaretleri, i.tikantet 
•Ö.t•ren oklar, büyük lıarll•r, 
ıpor, dal ve ıöl ilcinlan •.• T cmi. 
kfiid tabalılar içinde elma, armut 
ılıüm, -tan, -ttıklan meyvalar 
kadar pembe ve ahlıatli tertemiıı 
ııi)'inmif çocuklar c>• kııılar .. 

"Paaau" • lıırk dakika ırec:i
k..-ak ıe1cn trenimiıı bu tealıhuru 
Alman hatları ü~de de mulıa· 
laııa edemiyeceğİnden, o i.tıuyon
dan itibaren gecenin lıaranlıkla· 
rma bir ;yıldınm çıllfJnlıiile aaldır
maia bOflamlfh. içinde delila gi. 

• bi koıtuğumwı ırecenin benim için 
;yoıiliiini tatabilmek için kompar
hmanutıın lcimbaıını ıöndürdüm. 
Trenimiııin bir an içinde ır•çtiği 
büyük ut<Uyonlar ... bir iki daki
ka içinde bitirdiii ıehirler, pence
remin karanlık canu berinde, 
lıorlnmç bir kibrit ııibi büyük bir 
lııflrltyle bir anda parla:yıp ıönü
JIOrdu. Dlfarda, ıökgürültüleri 
ve fİmfek parıltıları zannettiğim 
ı•yl..-, aadecc )'anımızdan akıp 
geçen labrikaların, mütlıİf gürül
tüaü 11e körletici aydınlığı idi. 
Sanki Demirciler ilahı topal Vol
kenin hayali di;yarına ııirmİftik. 

Bu ınrada ırözüm ıemada ne 
tarala gideceğini f<lllTarı zavallı 
aya il4ti. Bu &arı cıe perİfan ç•lı· 
reıi, bir ırurbetııedenin acınacak 
çelıreıi,,Ji. 

Ahmet H~IM 



Tarihi tefrika: 46 

93 felô.ketleri 
ve İgnatief 

Amerika evvelki gün 1 Schleicher'in 

125 ·ı d ) . ld Bir nutku 
mı yon o ara ı 

Devlet asker. ~öndermeyince Alh devlet borçlarını ödediler, 
halk sılahlanıp beş devlet te ödemedi 

Komünistler rahat 
durmazsa tiddetli 
tedbirler alınacak 

Bulgarlara karşı koymuştu 
Rusyamn Şark politikuuun 

en şiddetli dütmanı, Türkiye
nin en kuvvetli taraftan olan 
1 ngilteredc bal böyle olunca, 
başka memleketlerde neler dü
şüniildüğü, neler söylenip ya
zıldığı kolayca anlaşılırdı. He
le düyunu umumiye faiz ve a
mortismanlannm yanya indiril 
rnes;. bütün Avrupayı aleyhimi 
ze kaldırmıştı.! 

Bosna - Henelc haf tan ba
ta ateş içindeydi. Do.na - Her
sekte silahlanarak devlete kar
tı 'kalkanlar otu7. bine varıyor
du. Dervit Pqa azledilmİf, 
yerine Hamdi Pata gönderil· 
mişti. o da asker ntiyordu. 
Mahmut Nedimı Pata iae, hep 
l gnatiefin öğütlerine kapıla
nk. asker göndermiyordu. 

Hüseyin Avni Paşa Nit ve 
Vidin kalelerine asker röncler
di. Hiç olmazaa kaleleri emin 
bir hale koymak istiyordu. Bu 
nu haber alan ceneral İgnattef, 
Padişaha seraskerinden tiki.yet 
etti. Abdüliziz de Büyük Rus 
Elçisinin hatırı hot olsun diye 
memleketi konmıaya çallfao 
serukerini azletmektaı iyİIİDİ 
bulamadı. Hüseyin Avni Paşa 
nın yerine 75 yatında ihtiyar 
bir Mütür retin1di: Namık Pa
,a, üçüncü SeHm zamanında 
doğmuştu. ikinci Mahmudun 
Mütürlerindeadi • Tekaüt y•· 
şmı geçirmişken Türkiye ordu
larınm batma geçiyordu. 

Hüseyin Avni Patanm azli 
irıwlesile beraber kalelerd'eki as 
keı ı.,. in geri alması da fer
man buynılmuıtu. Bunamaia 
yaldatmq olan yeni serasker bi 
le bunu caiz göremedi. Bir mu: 
bata vererek bu emri geri aldır 
dı. 

Halk. bu kadarcık bir iti bile 
tükranla lcarşılıyacak kadar ü
mitsiz ve periş.n ttir balde,i. 

Bulgariatuda kmlcımlar 
kendini göstennitti. Bulgarlar 
birçok köyleri lrendileri yalca
rak ahalisini iatibklm haline 
koyduktan Otlulcköy Ye Avra
talan' a götürmütlercl. Birçok 
genç Bulgarlar. giya ııuhnıe da 
yanamacldı:lamıclan hicret edi
yorlardı. 

Bulgar çeteleri, epeyce can
l•nd.ırtaa sonra, Sırplann ma
hardıeye kalkmalarım bekleme 
den ite ıriritmek iat"ediler. Fili
be Vf'! Pazarcık taraflarında lan 
vetli çeteler tesekkül etmitti. 
Bunlara kartı Filibe Mutasar
rıfı Aziz Pap. bir tabur olsun 
u~ gönderilmesini latanfı.d. 
duı v,. El.irneden istİTlıam edtp 
duruyordu. Fakat c:eneral İgna 
tief, 

- Asker göndermeyin. lh· 
tililcilere nas;h.t verUsin ! 

Demis olduğu ic.:in koca Os
manlı hrıparator4uğıınu lm
pentoru da. a.daruamı d. as
ker göndermiyorlar, elleri, kol· 
ları ba<{lı dü"1"1*na ~Hm olu
yorlardı. 

Nihayet, Bulgaristan Mii9-
limanlan d" galeyana geliyor
du. Otlukköyünden Pazarcdı: 
ve Filibeye dofnı )'Üriiyea 
Bulgarlara k.111 Müalüman a
llali göniillü ve müatahfaz ola
rak silahlanıp vürümütlerdi. 
Ah,.linin bu hamlesi, karşılan
Da kimse çıkamıy•caima gü
venen Sulgarları birdenbinı 
aarah. Muntazam devlet askeri 
tröndertmiyen f gnatief hirden 
hire yerli ahalinin ukerlettl
iiııi görünce. bundan da batb 
bOr ovun çıkartlı: bu defa da 
Müslümanlann Hıriıtiyanları 
1-ip blçtikleri h.berlerioi orta 
ya ııth. 

Bulgarlann her tarafta mfia 
lümanlara ka~ı yaphklan a· 
manvemıez kıtaller unutulmut 
N: Awetalan nahiy1?ai müdürü 
il" evlPdıruı, uptiyelerine, ki
f lerine, bunların familyaları
na ya'ltdan alcılermez gadd.rlık 
!arı ldrnse anmıyordu. Müalü
m•n cocuklannın katranlara 
bt ı,..,arnk vakıldığı, öldürülen 
müslümanlarm cesetlerine vic-

miyordu. Fakat Bulgarların bu 
kadar c&navarca tecavüzüne 
k.rtı tahamülsüz kalan 
müslümanlar davranıp müda
faa edince. zaliır.Iİk roüslüman· 
larm, kurbanlık Bulgarların va 
sıfları oluyordu. 

fstanbulda bütün bu acılar 
toplandıktan batka. tlaha acı 
bir duygu da büküm sürüyor
du. Her yerde olup biten kanlı 
vak'alan İstanbul da sabaha, 
aktama bekliyordu. Ceneral lg 
natief bütün ecnebilere, itlerin 
fena olduğunu. Türklerin gatl
darlıklan galeyana geldiğini 
söyliyerek kendilerini koruma 
tedbirleri almalarmt öğüt veri· 
yordu. Örnek olmak üzere de 
kcndiai sefarethanesinin hizme 
tinde bulunan Hırvı<tları arttır
mıttı. lstanbuta gidip gelirken 
yanında siliblı hırvatlar bulun 
duruyordu. SefarethaW"de bir 
kaç yi;z silahlı Hırvat emre a
made idi. 

Halkın aizına bir rivayet 
daha ginnisti; güya Abc.1ülizlz 
halkın kendisine ve Mahmut 
Nedim Papya k&rJı duyduğu 
nefret h.sebile kendisini emni
yette görmemiş. Bu eır.:niyPtsiz 
liğinl Rusya Büyük Elçisine 
aç~. Yakında Ruıya tarafın 
d.tn fstanbula Paclişahı muha
faza İçin 30.000 Moıkof askeri 
gönderilec:ekmiş •. 

Rivayet do!tnı değildi. F ll· 
kat saraydan çılanıştı. İkinci 
Mahmuda Çar Birinci Nikola
nın vardımını unutamıyan Yal 
de Sultan, lgııatief' e haber 
göndermit. ulırnını Rusya Ça
nmn muhafaza etmesini iste
mişti. Cahil bir kadının cah~ 
zenciler ~-uıtuile gönderdiği 
baber, ai;szdan ağıza çalkana
rak bu ki. ııla ırirmişti. 

Bütün bunlar• şahit olıın 
Fatih medreselerinde din, va
tıın, tr.11let galeyanı gün geçtik 
çe artıyomu. B&Jta Sirvani Ah 
met HulUıi Ef,.ndi olduğu hal
ele dersiamlar ela talebeyi git
tikçe galeyana getiriyor, milli 
bir hareket., hazırlıyordu. 

'I' 'I' * 
1293 senesi Rebiülevvetinin 

19 uncu per,embe günü (1) 
softalar ayaklandılar. Mi tat 
Pata. Hüseyin Avni Pap. yeni 
aerasker ve ..danekrem Çır
panlı AbdüMcerim Nadir Pa,• 
(2). i~ten haberli idiler. Mitat 
Pa,a. Jön - Türklerin elde ka
lanlarını kullanarak. halkı sof
talara kantmai{a kaadırm14, 
Sirvani zule Ahmet Huliiai E
rendi gib; müderrislerle görü
te.-elc softalan ayaklandırmıı
tı. Hüseyin AY'Di Pllfa, zaten 
kendi yet••tirmesi ve adamı o
lan Abdülkerim Pataya uke -
rin kmuldn:ıamuı ve emir ve
rilse bile aoftalar• silib çekil
-i için talimat vennitti. 

Bir im riindenberi Fatih 
clen•lan araımda telitlı 
miizalcereler devam ediycrdu. 
Nihayet per,embe sabahı ders
lere başla~iı zaman, cami
lerde toplaa.a aoftalann kür
süler öniinıe dalQflDadıldan cö
rüld'ü. içlerinde dilleri çelilri, 
sesleri trÜt- olanlar haykırıyor
lardı: 

- Tahsil v.-. tefennün U.yİf 
zamanında olur. Böyle fitne ve 
fitret, cenk vl!' cidal zam•nında 
ise talebei ulUnı ·müselllh bu
lunur. DPn olrumıyacağız. 
Memleketin içini.e bulunduğu 
felaketlere bir ~re bulacağız. 

Bu -1er. CMnnn sesveren 
duvarlarından kulaklara akset
tikçe, zatıen yürekleri dolu olan 
softacrldar, 

( Decıarm wır ) 

( 1) Bu, ay hesabile hicret tarihi
dir. Malt aene olarak 1292 aeneal 
martının 31 ine, miladi hesapla da 
1876 senesi nlsanının 12 sine ras
gelmekttdir. Demek tarihimizin bi
rinci 31 martı budur. 

(2) Namık Paşadan sonra .seras
kerlife Derviş Paşa gdmiı. 1 S gün 
sonra o da azledilerek I'ahrive Nazı
rı Apti Pata serasker olm~tu. :ıc... 
nm muharebesinde Ömer Paşaya 

Verenler 
Vermigenler 

--------+------- . 

M. Herriot 
Kabul el medi 

BERLIN, 16 A.A. - Wolff 
Ajan11nduı: Batvekil fon 
Schleicher, telsizle ııetredilen 
dün akşamki nutkunda demiş
tir ki: 

VASHINGTON. 16. A. A. -
Alh memleket Amerikaya olan harp 
borçlanna mahıup edilmek üzre dün 
cem'an 125 milyon dolar venni,ler
dir. 

"Amanyada ahvali fevk~
lide ilim hakkında evvelce çı
kanlan emirnamelerin ilgası li 

PARlS, 16 (Milliyet - zım gelmelctedir. Fakat bazı 
Kabinenin teşkili M. Herriot yolsuzluklar ve fena hareketler 
bu vazifeyi tekrar kabul etmo- ku b 1 
di -· · • M Ch , ek vu u acak olursa bu emima 

gı ıçın · autempı a t · meler yeniden tatbik edilecek
lif edilmiş o da kabul ederek 1 tir. Bu memleketler 'unlar dır: 

lngiltere. ltalra, Çekoslovakya, 
Fenlandiya, Letonya ve Litvanya. 

Bq memleket yani Fransa, Belçi
ka. Lehistan, Estonya ve Macaris- , 
tan borçlarını ödememiılerdir. Bun
ların ödemeleri lazım gelen borçla
rın yekiinu 25 milyon dolar tutmalı:
tadu·. 

Çdroalovakya orta elçiıi hükUme 
tinin borcuna mahsuben yapdan te
diyatı bildirdiiii sırada bir de nota 
vermi,ıir. Bu notada yapılan tediye. 
nin son bir gayret eseri olduğu söy
lenmekte •e borçlar meıeleainin ye. 
ni vaziyete ft §&rilara uydurulmuı 
İçin mümkün olur olmaz müzakere
ye bat'- iıtenmektedir. 

Kabine.111 teşkil (•fnıesl 

kendl.~ine IPkllf edilen 
ti. Chaufl'mp& 

Fransanın borcunu öcleıı..,ı"'9İ ;;. 
zerine koparılan takbih çığlıklanna 
rağmen bu hükUmetin borcunu vere 
miyecejiai ıonelc:e bilclirmi, olmau
nın aaılec:e bir blöf mahiyetinde bu
lu-mfı •e Amerika hülnlmetinin 
ıünün hirinde ya bazı rniiaaadelede 
bula..-k yahut hiçbir ~ ıılmııımk 
tıldarmdan birini İntihap mecburi,., 
tind~ kalacağı huıusunun Amerikan 
halkına ve politikacrlarma anlatılma 
ta ı...ıanclığr fl"Örülmcktedir. derhal mütaverelerine b&Jla-

VASHINGTON 16. A. A. -1 mıtlır. Reiaicümhura kat'i ce
ltalyanm 16 Kinnnuevel taksitini ö' vabıru vermesi bugun·· bekleni
dediğW dair haberler bütün Amcri- i 
ka mahfellerinde fevkalade müsait 'ı yorM. fi1ı M Ch 
bir tesir yapmıştır. aama • autempı 

VASHINGTON. ı6. A. A. -ı borçlar meselesinde M. Herroit 
Maliye nazırı M. Milis lngilterenin ile ayni fikirde olduğuna gö
Amerika!a olan n ıs birinci kinun- ~ re, parlamentonun son karan 
~ vad"!ı gelen ~- mahsup e- ile tahaddüs enen vaziyeti na-
dılnwk uzere lngiliz bankasının 1 düz it ~· ··-' Ö "' 
95,S milyon dolar altın parayı "F• 81 ~ ec:egı cayı •uaı g run 
deral Reoenre~ bankaımın emrine. mektedır. 
hazır bulundurduğundan haberdar M. Chautemps temulann-
edildiğini bildirmfttir. da. borçlar meselesi h•kkmdıa 

Parlamentonun kararı Washington hükUmetindaı res 
blldlrildi mi teminat almırsa, bu mesele 

V ASHINGTON 16. A. A. _ nin bir fosviye ıuretine bağl•
Franıız büyük elçisi hariciye nazırı nıp halledilmesine lefebbüa et
M. sruı-•a bir nota •cnnittir. Bu mek için palimentodan sali
~ ınahte..iyatı henin ınallim hiyet alrp alamayacatmr da gö 
degı!dır. Fakat. ~-~~da ~ranıız rüşmektedir. Eğer böyle bir sa 
mel:. usan meclmnm araya muracaat 1• h" l k • k• Ö •• 
neticeainde verdiii kararın ve Her- a ıvet a ma ım anı g rurse, 
riot kabinesinin iatifaarnm Amerikan M. Herriot'dan Hariciye nazır
hükıimetine bo1d"ırildiii zannolun- lıi{ında kalmasını rica edecek 
maktadır. tir. 

Lehistan cevap heklegor M. HPrrlot'suz gapamıgacalı 
VARŞOVA. 16. A. A. - Yan t (AA.) 

........ ; surette hilclirildiiine ıröre,Leb PAR S, 16 . - M. 
hülrUmeti tanlmclan 9 birinci Ki- Chautemps Elys'eden çıktığı 
nuncla Ameribya gönderilen ve JS sırada gazetecilere fU beyanaf
Birinci Kinuncla vadeoi gelen taksi- ta bulunmuıtur: 
tin ödenmesinin tehirini isteyen i- - Reisicümhur, yeni kabine 
kinci notaya Amerika hükumeti yi te,kil vazifesini bana teklif 
pcrıembe alqamına kaclaı- ettep ...,.. etti. Bazı şahsiyetlerle ;stita
mcıniıtir. 

Ba cevap alınmadan evvel Leh hü lerde bulunmağı ve siyasi vazi
kumetinin bu huau.ta bir karar ver yet hakkında kendilerile tetki
meaini brldemelı: muvafık defilclir. kat yapmağı kabul ett1'n. Bu-

M. Nol"man Davla'ln nunla beriber M. Herriot'mm 
b~ganatı faaliyetine ve yaptığı itlCt"°' ar-

HA VR, 16. A. A. _ "-"as Ajea- kı hir surette kantmlf olclu-
11 bildiriyor: M. Norman Da..iı. hü- iunclan M. Herriot'ınuo ittiı a
kılmetinden ıaldıiı lıirbç beftahk kini temin etmeksizin bir kabi
rnenniyet m6ddetiai Ameribcla ,... ne teşkil eylemenin benim için 
fİnael& izre - 13 le Haw ......_ güç bir teY olac:aiPl'I reiaicüm
dan - ııı...iıtir. M. Nıımwn Dam bareketiaden .., hurdan ırizlemedim. 
'NI ııa beyanatta balunmuıtur: M. Cbautemps kat'I CMabr-

" Şimdiki b&lde bütün zihinleri it nı bugün verecektir. 
gal eclca meselelerden çok daha kıy 
metli ve ıiimuOü bir takım itler da- Demokrat izadan M. MK K._ &
ha nrdır. Bu meselelerin bütün dün yan meclisine venlifi bir karar ._ 
yayi devamlı •urette alakadar etme- tinde, borı:unu ödemeyen herhanıri 
Iİ icap etmektedir. Bu iıler bir bıa- bir .-k,ti ziyaret ermek ioteyee 
viyc ınrrtine baflanabilmek içia her Amerikalının pa'"porta üzerin.. 
Fransa ilP Amerika aruında bir a- den 5000 dolar harç abı• ımı telılif 
aırdan beri mevcut dostlup müat... etmittir. 
nit_'.'e d~ mü.~bet bir anlqma hu- Amerika ayanı toplandı 
sulune luzum ııoıtenmtedir. 

• VASHINGTON. 16. A. A. -
Mukabele bllmısil lekllflerlı AyM meclisi, bugün harp borçlan 

VASHINGTON. ı8. A. A. - meselesini mü:zakere edecektir. 

M. Mac Donald'ın 1 
sıhhati 

LONDRA. il. A. A. - Sdıhi va
zİyetinclclU salah .ı....am ettiği tak
dir de, M. Mac Donald Noel yortuw 
nu ıeçrimek üzre yımn lakıuçyadaki 
Losa.i<moutb'taki aayfiyealne gide. 
celrtir. 

Fiıiı:.ıinlilere iatiklil 
verilmiyor mu? 
W ASHINGTON, 16 A.A. 

- Dün ort.ya çıkan haberle
rin hilafına olarak iyan mecli
si Filipinlere istiklal bahşeden 
kanun liyihuı hakkında henüz 
kat'i bir karar almamrttır. Bu 
huaustaki müzakelere devam 

Bir tayyarecinin 
talihsizliği 

LONDRA, ı6. A. A. - Tayyare. 
ci Victor Smitb bu ıeferki UÇUf te
ıebbüsüncle taliha.izliğinden )"lka•mı 
ku.uran-ktadrr. Filhakika Vic
tor Smitb. Felemeıısin cenubunda 
Keide ..,ı.ri civarındaki tarlardaıı 
birine inıneğe mecbur olnıaıtur. Tay 
yere ile pilote birtey olma-ıta-. 

Victor Sınith, ıiriıtiii bu t...,_ 
büse yeniden "'"'1ıunak için tekrar 
Londraya gelmek niyetindedir. 

A vuslurya demir 
yollarında te nzilAt 
1VIYANA. 16. A. A. - Volff ajan 

..,dan: AVDsturfa chnİrJ"Dları n· 
.. .. .. tarifelerde alaaıla 

ı "Hükiimet, lüzum görecek 
olursa, komünist fırkasına kar
'ı şiddetli tedbirler alacaktır." 

Alman gençliğinin bed,.ni 
ve manevi te~iyesi bahsine de 
temas eden fon Schleicher şu 
sözleri eöylemittir: 

"Milis teşkilatı çerçevesi i
çinde mecburi ask,.rlik vazifesi 
arzu edilecek bir şeydir. An
cak timdilik yapıl.u gönüllü 
olarak çalıtma hizmeti, ekin 
biçmeye yardım iti v,. spon'a 
ayni gaFeyİ güden tedbirler ve 
vasıtalar ~hiyetini haizdir." 

ltaı11anın mOzahPretl 
BERL1N, 16 (A.A.) -

Stefani Ajanaı bildiriyor: Prog 
ramını izah içüı ~ün söylediği 
mühim bir nutukta Almany •. 
nm istihsale muvaffak olduğu 
hukuk müsavatından bahseder 
ken Alman başvekili Schlei
cher Almanyanm bu husustaki 
dileklerinin öteden beri M. 
Muasolirahıin müzalreretine 
mu:har olduğunu zikrederek 
bu tarzı bareketile ltalya baş
vekilinin bih.kkın bütün Al
manların minnettarlığına hak
'kazandığmı ilive eylemittir. 

Nutkunun sonuna doğnı 
Schleicher silihlann taarnızl 
bir fikir ve zihniyeti temsil e
den bir alet olmadığmr, belki 
serbest bir toprü üzerinde ser 
best bir rumuz mar.umı ifade 
eylediğini ilve eylemittir. 

Bir şeyler 
Tasvıp edildi 

Mançurya ihtlJAfı 
tekrar büyük 

meclise geliyor 
CENEVRE, 16 (A.A.) -

Çin-Japon ihtilafını takit>e 
memur 19 !ar komitesi teşkil 
ettiği tahrir heyetinin kaleme 
aldığı metinleri hiç bir tadil 
yapmakslZUl tasvip etmiftir. 
Bu metinler. milletler cemiyo
ti büyüte meclisinin yalanda 
fevkalicle surette yapacağı iç.
tün.a arzedilecektir. 

Iraktaki Asuriler 

CENEVRE, 16 (A.A.) 
Milletler cemiyeti mecliai M. 
sena. tarafından kaleme alı
nan raporu tetkik ettikten -
ra, Iraktaki Aauri ekalliyetine 
idari muhtariyet verilmesine 
im4rin olmadığını teslim eden 
karar suretini kabul etmi9tir. 

Bu karar auretincle Asuri
lerin Irak devleti çerçevesi i
çinde iskinlarmı temin edecek 
her türlü çarelerin aranıp bu
lunması için bir komiaer tayini 
ele teklif edilmiıtir. 

Almanyanın harici 
ticareti 

BERUN, le. A. A. - Vellf • 
jpn-d n: llııiaci T ..... ;p..ı. Al
manyaya ithal edilea tiearel et:r
mn kq ıti 383 mily- mark olanık 
teslıit edilnıİftİr. 

I tbalit kııwwwti llirfıoci T 8F. d 
398 milyon ...... idi. AnMWd '-'ır 
teşkil eden 5 milyonlnlı te-alını ı.a. 
haaaa yiyecelı wwwddeleri ithal&tmda 
vuku h'' a,tur. 

Bana mukalıil iptidai maddeler it
halib arlımf .... Yiae ikinci T ... 
alt ~ kı7wwwti 482 milyon -
... ı..ımu,tu. 
faviçrede t6t6n hak
kında bir kanun 

BERNE, 16. A. A. - Volff ajaa. 
sıadan: Hüldlmet tütünden .ı
güımülı reoimleriaİD iacliril...ı, ..... 
aa makabil paro ve sipra imali
dan alman reamin artmlması halı
landa ........... 

, ............ "J 
Samsundan kalkan ilk tren 

dün Ankaraga geldi 
ANKARA, 16 (A.A.) - Samsundan Aı*araya harekete

den ilk tren bugün saat 17,25 te şehrimize gelmittir. lıtas· 
yon binası b..yraklarla süılmmiş elektril< ziyalarile tenvir 
edilmiıti. Bayraklar ve defne dallarile aüalenmi• olan tren 
perşembe günü saat 6,10 da Samsundan hareket etmişti. Lo
komotifte (Karadenizden Akdenize selam). vagonlarda Sam
sun--Ankara levhaları asılmıttı. 

lstasyoncla meb'uslar, nafia müstetan. Nafia Vekaleti ve 
Devlet Demiryolları U. M. erkanı ile kalabalık bir halk vardı. 

Fransız kabinesine Herriot'nun 
dahil olması şart 

PAR1S, 16 (A.A.) - Cb.utempı. gazetecilere beyanatın
da her şeyden evPI M. Herriot ile aıkı bir itilaf ve tesaotit da
hi!Lnl.e borçlar meselesini halle çalıtacağını ve bir tel'fi beyn 
formülü bulmağa uğraştığını söyledikten sonr11 ki.
nunuevve taksitinin teı'. iyeı;inin tehirinin haddi zatında bir me
sele teşkil etmediğini ve bu taksit ve.-ilseydi bile boı çlar hak
kında müzakerelere girişmek lüzum ve mecburiyet ile yine 
karşılaşılacağını beyan etmiştir. 

Kendisi yeni kabineyi teşkil vazifesini kabul etıne5inin ka
bincve behemehal M. Herriot'nun dahil olması şartına b:ı. '1 lı ol
c'ıığunu ilave erlemiştir. 

Litvinoff Cenevreden döniiqor 
CENEVRE. 16 (A.A.) - M. Lrtvincff buradan sa"-t l l de 

aynlmııtır. Kendisi ista~yonda Çin baş mul"ahh:ı.sı ıl,. Tür. 
k;yerr in BnnA ı diri tarafmtlan selamh.nmıştır. 

Kabilisevk balon- ! liaıya tıcartt.nin 
lara itimat Jıi ançosu 

BERLIN, ı6 (A.A.) - Wolff ROMA, ı6. A. A. - - Bu senenin 
Ajansından: Şimdiye ka .... r Is· ilk 11 ayında hariçt •n 7.483.638 bin 
panya tarikile Almanyadan cenu liret kıymctind<" emtU. it!ıal edilmit 
bi Aınerikaya uçmuı olan Zeplin ı ve 6.196SS3 liretlik mallnr ihraç o
balonunun muYaffalr.ıyetli seyahat lunmustur. 
lcri ispanya ve Brezilya hülr.iiınet ~ 1931. senesinin ayni müdd tine ail 
!erini kabilisevlr. balonlara mah· ı ticaret bil&r.;osu 1.413.0~'S.746 liret 
aua meyda.nl~r vücude getinneğe lik bir açık göstermekle idi. Bu açı~ 
sevkeylemıtıır. Bu sayede Alman l.286.6!l4.04S lirete indiri r.Uştir . 
ya ile Brezilya arasında munta- { 1 d k • L "( 
zam bir balon ııervisi teıiaine im- ta ya a 1 ecneoJI er 
lri.n hasıl olmuıtur. Balonlar y~l- ROMA . 16 (A.A.) - Son 
c~ .ve poata çantalan almak içm istatistiklere nııF.aran ftalyada 
gıdııte Barcelone'da ve yolcular 132 430 eb" b 1 k d 
ile poatayı çıkannak için döniqte · ecn •. u \..'TI~a t~ ır. 
Seville'de bir çok dakika tevak- Bunların mıkdarı bır kanu-
kuf fedeceklerdir. Kıtı• ekseriyet nuevvel 921 e nazaran 21.900 
le hüküm süren kıt n rüyet kabi- raddesinde artmıttır. 
liyetine sekte nren alçalı bulut- • 
lar Fridrichshnfen ile Anupanm Almanyada ?:-ır kaz 
cenup ~emle~etleri.araam_daki _!>a BERLfN 16 A.A _ Wolff 
lon munakalabnı zıyadeaıle guç. . • . • 
lettirdiğinden bu menimde Ame- Aıamından: Bır yolcu katan 
rika oeyahntine lapanyadan batta Weumurı istaay.onı.mda bir 
nacaktır. it adamları mahafilinde marşandiz trenile müsademe et 
zeplin balonuna karşı büyiik bir miş ve 11 vagon hattan çıkmış 
itimat beslenml'ktedir. Filhakika t 
timdiye kadar Amerika ile Alman ır. 
ya .arasmda gi~ip gele~ kahDt- Rus - f ngı"liz ticareti 
sevk balonlar brr rekor auratlle -
mutlak bir emniyet ile posta pa· LONDRA. 16 A.A. - Sov 
ketlerio;ıi ve sair efya!' sahipleri- yerler birliği hükWr.etinin 
ne tulım eylemlşle~dll". Bu elim- Londra büyük elçiıi M. Maisky 
leden olarak Zephn ba<>nu son R ·ı f ·ı da · Amerika Myahatinde 4000 mek- usya ı e ngı tere ara110 ti 
tup ve kartp<Ktal ta.....,.k sureti- cari müzakerelere telcrar bat
le hakiki bir hava postası rekoru !anması meıeleai hakkında gi>-
nu elde etmittir. rütmek üzere dün M. Runci-
Almanyada şeker man'ı ziyaret etmittir. 

ve domuz Gijon'daki grev 
BERLIN, 16 (A.A.) _ Na- GIJÇN, ı6. _A. A. - işçiler ya~-
1 ed• . ·-'-- bklan gttve nihayet bulmut nazan. 

zır ar m ısı .,.._, ~ ve_ can- le ı..ım.ta ve buırfi.a tdaar ite baş 
lı domuzdan alman gumrük re- lamaia karar ·~!erdir. 
simlerine dair olan VP birinci Son hadiseler esna•ında yakalanan 
knunun 31 inde müddeti biten birçok kimseler serbest bırııkılnvt· 
tarifelerin, bu huausta verile- larclır. 
c:ek batka bir karar• kadar, Tol:io'da hfr yan~ın 
temdidini karar altma almıftır. TOKIO, 16. A.A. _ Birçok ma-

ltalya valilerinin imlan havi s !<atb ~ b~d~- y~-
••n çdmııttır. B1rden bire büyiik bir 

içtimaı korkuya ye telqa uğrayan lıirçolı 
mütterileı'le aatıcr kadınlar binama 

ROMA. 16 (A.A.) - M. darıuna çıkınıflanlır. itfaiye rıekrle
Mu11olininin daveti iUıerine bu ri bir tanftan ""nları lwrtarmağa 
raya gelmit oı- bilcümle ltal- çalqırkea eliler taraftan polU n aa
Y• valileri M. Musaolini ta- ker kaYTetleri ~n n; intizamt mu 

afından •--L-1 edil..,.;•tı"r Dü-" halaza etmekte, lıU. annnda top-
r l<llDU ---.; • lamp biriken meralddarı gözetip 
çe bu münasebetle bir nutuk darmıokta idi. 8 kiti ölmü,, ıoo deo 
irat ettikten sonra valilerle bir- fazla lıim.., yaralannuıtr. 
likt'e dahili vaziyeti gözden re- TOKIO, 16 (A.A.) - Dü11 
çinnit ve valilere bir t_akmı t... küfeci yangında 10 kiıi ölmüt 
limat vennittir. ve 50 kiti yarala:ımıştır. Yan-

Kendisi her - 15 teşrini- gın nihayet söndiirü'müştür. 
sa.Dide R-0m.da bir valiler kon- Hanrat S milyon yen tahmin 
feransının aktecleceğini bildir- oluomaktadır. 

miştir. Mısır tabvilJ•rİ 
ltalya kırablun aaa- KAHiRE. ıs. A. A. - Yüzde 3 

faiz n ikramiyeli Mısır Kredifoui· 
natikaya merakı ye tahvillerinin ıs Kinunuev..el 
ROMA, 16 (A.A.) _ Kral 1932 tarihli kqida.inıle: 1886 -; 

R-ıdanfua kal- F..._ tahvillerinden 381,815 -rr.ara 50, 
000, ı903 -a talıviUerinden 

Rcımanum me,.da•mla yapıl- .s6,014 numara 50 000, ısı ı aen...ı 
makta olan bafriyab llİJaret taımllerinclen J 70.889 DGmara 
ed ı ıA: lıunlara dair bur mala. S0.000 fTank bnı ı1anhr. 

mat alautbr. ftalyada ifsizler 
Beynelmilel Ticaret ROMA. ıs. A. A. - 31 Teırini 

evelde ltelyadıı 958.357 İf•İz ....... 
Odan Kongreal ı1t 

ViYANA. 18. A. A. _ ~nelmi- Ba miktm- 30 T8'rinisanide J.038-
W ticaret odaımm ,edinci ........... OOO'e çrlınnt bulunuyordu. 
Iİ v;7-.ı. taJla l •u. Koape- ltsizlerin 290.000'u hükiimetted 
nin :-.:...ı 1933 Matı 1ı ıbha iane almaktadu-. Jı Teırinievele ,,.._ 
~ GP- kadar ..._ ede- zaran ifsizler adedinde 76 9!>3 kişililr 
celıtir. bir tezayüt kaydolu1111111ttur. 

Urguvay kadınları 
Eiffel'in yıldönümü MONTEvtoEo • ıs. A. A. _ 

PARIS, 16. A. A. - Mlibc111dls Parfiııı 1o bıdml a iııtiL·p ..... 
Eiffal'ira tioiu-- ,mindi J'1lılö ~ ..... .__ ..... 
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yol programı bütçeye •• gore tetkik ediliyor eş senelik 
Ekonomi • lstanhul Nasıl Eğleniyor? 
• 
lsviçre bankalarında 

Yol 
Programı 

Kimsesiz 
Çocuklar için Mirikelim Haciyvatla 

1 
Yarı Kadimi Karagöz mevduat fazlalığı Beı senelik grogram 

gözden geçiriliyor 
Açılacak yurdun 

talimat
namesi yapılıyor 

En ziyade Fr~nsızlar parayı İs
viçre bankalarında saklıyorlar 

lıtanbul vilayeti idarei buıoıiyeai 
beş senelik yeni bir yol proaramı ha 
zırlamışlı. Bu yeni yol programı 
Vali Muhiddin Beyin riyıı.aeti altın
da toplanan ş~hir meclisi daimi encü 
meninde müzakere edilmiıtir. Bu 
müzakerede beş ıene içinde lıtan
bul idarei husuıiyesinin hangi yol
ları yapacağı, bu yollarm parke mi, 
asfalt mı olacağı her yolun maliyet 
fiati, metanet dereceoi, hangi nevi 
yolların vesaiti nakliyenin süratine 
daha müsait bulunduğu gibi vaziyet 
!er tetkik edilmiştir. 

Belediye tıırahndıın kümeaiz ço
euldar için Galatada bir müeueoe 
açılacağı, bu makaatla lngilizlere ait 
bir binımm satm alındığı malumdur. 

Kumruların dili: Osküdara gidelim, Osküdara gidelim .• - Ben 
beni bildim bileli şu Haciyvat, Karagözden dayak yer •. -
Seyrettiğim oyun: Esrar dalgası - Yıkhn perdeyi, eyledin 

viran, varayım sahibine haber vereyim .•. 
lsviçrede, aon zıımanlarda bazı 

komünist tezahüratı yapılma11, 
memleketin mali vaziyetinin bo-
zuk olduğunun ıüyu bulma.aı, ni
hayet Bales Ticaret Bankaaı hadi
seai, dfuıyanın nazıın dikkatini 
lıviçre frangı üzerine celbetmit· 
tir. Bu mesele bittabi, azçok mem 
leketimizi de alakadar etmekte
dir. 

laılİçre banlıalarında meucut ue 
milyarlara baliğ olan meuduat en 
lazla hangi hükumetlerin tebaası 
na aittir? .. 

Ahiren Fran11z hükümeti, aer
ınaye vergiainden aaklanmak için 
bazı Franıız ıermayedarlarırun 
Paralanın gizlice lıviçrede Bıılea 
Ticaret Bankasına göndermiş ol
duğunu öğrenerek bu mesele üze.
rinde tetkikata girişmiş ve netice
de, yalnız bankanın değil, bütün 
lsviçre ticari bankalarının külli
yetli mikdarda Frıın11z sermaye
leri ile dolu olduğu anlaşılmıttır. 
Bu vesile ile, lsviçre Bankaların
da mevcut mevduatın kısmı i..za
rıımı Fransız, İngiliz ve Alman pa 
>alarmın teşkil ettili de tahak
ltuk etmiştir. fmçrede bu bıınka
larm kiralık kaaalannda da, mil- · 
Yarlara bııliğ olduğu tahmin edi
len külliyetli sermayeler aaklan
ınaktııdır. 

Sermayeler niçin bir çok mem
leketlerden lsuiçreyc lirar etmek 
tedir?. 

Franu.da, ıermayedarlan en 
fazla korkutan vergilerin ağırlığı 
dır. Almanyadıı, buna, enflasyon 
lı:orkusu ile, hüki:ımetin bazı müte 
ıcbbi.leri zarara sokan müdahala 
lı İnzimam etmektedir. lngiltere 
Yo sair bazı memleketlerden de, 
buna mütabih esbabın tesiri alım 
de., sermayeler lıviçreye hicret et
ınektedir. Son zamanların iktıaa
di tarihi, ecnebi sermayelerin ilti
ca ettikleri memleketlerde çok 
l.orkak dıırmakte., ve, kolaylıkla 
daüuılayıı yakalandığını ıröster-

1 rrıektedir. Acabe., lsviçrede, yakm 
'Zamanlarda göze çarpan aermaye 
firarı hu parayı ne dereceye ka
dar tehdit etmektedir?. Bu mese
lenin halli için hilhaaaa iki miihim 
lloktanm dikkatle tetkik edilme
ol lazımdır: 

a) laviçre ticari bankalarınm 
•aziyeti, ve, 

b) Milli bankanın nakit ıiyaae
lınin tetkiki. 

a) laviçrede ticari bankalar ser 
IDayelerin.i çok .Aeyyal bir halde 
hulundurmaktııdırlar. 

Bu hankalıırın Milli Banka nez 
dinde takriben 1 milyar franklık 
vadesiz beaabı carileri mevcuttur. 
Bundan maada, sermayelerinin 
ınübim bir kısmı da, derhal nekde 
tahvil edebilecekleri bir surette 
Plase etmişlerdir. Bundan maada, 
"1illi Bankanın vaziyeti de, ani 

BORSA 

<11 Bankaımdan alınan eetveldir) 

IS Kinunuevvel 1932 
Akşam Fiatlan 
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bir buhran vukuundıı hu bankııla
rm külliyetli mikdarda poliçeleri
ni de iskonto edebilmesine müsa
ittir. 

b) Milli Bankaya gelince, lüzu 
mundıın fazla ihtiyatla hareket et 
mektedir. Dahili poliçe cüzdanı 
muhteviyab ancak 15 milyon frıın 
ga baliğ olmaktadır. ( tedııvülde 
bulunan banknotun ancak yÜzde 
birine tekabül ediyor!..) Bıınka
nın altın ankeai ise, tııahhüdatmı 
yÜzde 100 olıırak kaTJılayııbile
cek kadar fıızladır. Bütün bu hu
ıusat nıızıırı dikkııte ıılınacak o
lursa. ecnebi sermayeai firarının 
ne kadar kuvvetli oluna olıun, ls
viçrenin nakit vaziyetini saraama 
yacağı kolaylıkla anlıııılır. 

Necati Çakıroğlu 

lzmirden üzüm ve 
incir ihracatı 

Encümen, bir defa daha toplana
cak ve yol progranu hakkında kııt'i 
kararını verecektir. Proarıım tasdik 
edildikten sonra derhal tatbik edil
meğe başlanacaktır. 

Maarlff,. 

Sömestr 
Tatilinde 

Müeaaeaeye almacıık çocukların ta-
bi olacaklıın §U'llan tayin etmek ü- 'Aradan uzun seneler geçti. 
zere vali Muhiddin Beyin riyasetin- Bir gün, Sultanahmet meyda 
de bir komiıyon teşkil edilmiştir. nımlan geçerken tar.ıdddardan 
Komisyon izaıı şehir mecliıi daimi 
encümen azasından Avni, yüksek ti- biri, karşı evin kiremitliğinde 
caret mektebi miiderriılcrinden Ser- karşılıklı demçeken kumruları 
vet, eaki Darülitam müdiirü Selihad göstererek sormuştu: 
din. esbak maarif emini Hilmi ve - hittiıı mi ne diyorlar? 
hapishaneler ser lııbibi doktor Zati _ Hayır .. ne diyorlar? 
Beylerden mürekkeptir. 

Komisyon, öte<lenberi ıokaklara - Dikkat edersen anlarsın. 
terkedilmi, ve anormal çocuklar hak - Ben kuşdili bilmem• ki. .. 
kında teıkikatta bulunan aah:k maa- - Kuşdili bilmeğe lüzum 
rif emini Hilmi ve Dr. Zati Beyleri yok.. İyi kulak ver .. 
birer rapor vermeğe memur ebnit- Kulakverdim. Tabii gene 

:~;!~=r;:;.ı..:k''!~:S":! :r birşey anlıyamadrm. O zaman, 
çılacakhr. bizim ahbap çok mühim bir sır 

M<ktebe ruhiyat ve emrazı asabi- ifşa eder gibi manalı manalı ba 
ye mütehaa .. sı bir müdür tayin edi- şıru sallamıştı: 
lecektir. Müeueıe hem m.-ktep olıı- - Oıküdara gidelim •• Üs-
uk, hem de çocuklar, belediye t~- lriidara gidelim! diyorlar. 
kili\tının mürakabesi altında hariç- 5 b"I • b" 1 ·ı· Mevıim bidııyetinden kanunu- . ı d onra, ı gıç ır tavır a, 1 a teki mUesseıe er e bir sanat öğre-

evvel 11 e kadar lzmirden muh- Bilumum mektepler ikinci kano- nec<kkrdir. ve etmişti: 

Mesai birliklerinde 
içimalar yapılacak 

telif ecnebi memleketlere 43 mil- nun bi~nden iti~~ bir hafta müd Müeoscseye veliıi olup ta sokağa -Tuhaf değil mi? Üsküdar 
yon 523.062 kilo üzüm ihraç edil- detle aomestr !atılı yopacaklardrr. 1 terkedilen çocuklar da kabul edile- kumrulan da "İs •• ta .. D bul... 
miştir. Üzüm ihrııcatımız, memle- Bu tatil eınasmda mekteplerde cek fakat velileri hakkında takiibat 1 t b 1 " d" k d 
k 1 

· 
1 

d -
1 

• a.. a •• n u •• ıyere emçe-
et ere göre, şöy e agı mı~tır: mııHllimler araımda t~kil edilmiş o- yapılacaktn-. kerler. 

Almanya ve Ş. Avrupa 19.384.316 lıın mesai birlikleri toplıınıırak muh-
İngiltere 19.220.920 telif ilmi ve terbiyevi meseleleri mü- 8 }ediy l i • O gündenberi kumru sesine 
ltalya 3.183.971 zakere ve münaka"' edeceklerdir. e e er çın alaka duyarım. Nerede bir kum 
Franaa 761.716 Bundıın başka Mmtaka Müfettişleri bir eser ru ötse. kulak verip dinlemek 
Amerika 261.882 de muallimleri toplıyarak idari ve ben' • • t ld G"t "d Ü 
Ml.lr 405.195 

Beynelmilel tehirler birligı" kong- r.e aoe o u. ı gı e, s-
terbiyevi tavıiyderde bulunacaklar- küd k 1 '! f b 1 Avuaturalya 27.092 reıi büyük şehirlere mahouı olmak ·· ar umru arı e, atan u 

Muhtelif 277.990 dır. Konferans Ü•ere bir eıcr neıretmeğe karar ver- kumrulannın demçekişleri ara-
Mevaim bidııyetinden 11 kanu- miştir. Bu eserde birliğe dahil olan sindaki ah<mk farkını se7meğe 

nuevvel tarihine kl\dar lzmir li- Hukuk Talebe Cemiyetinin ter- §ehirlerin ve belediyelerin faaliyeti- başladım. Şimdi, biç şüphem 
manından ihraç edilen incir mik- tip ettiği konferanslardan ikincisi ne ait tafsilat vardır. k d d c1 
tan 22.127.615 kı!odur. Bu ihra- Hukuku Düvel Müderriıi Ahmet n:rli!< htanbul belediyesine de mü alma 1 ki, bizim arka aşın .e 
cat şu memleketlere •takıdaki Reşit Bey tarafından pazar gÜnÜ racaat ederrk lstanbul için arzu e- diği doğru ... 
miktarlardıı yııpılmıttır: aaat 16.30 da Darülfünun konfe- dildi~ kadar sahife o.atın ıılmabilece- Fakat kumruyu. bu mevsim 
Almanya ve Ş.Avrupa 7.525.162 ranı ıalonunda verilecektir. Kon- ğini bildirmiştir. Bu lafıilatm ne ıu- de değil, baharda dinlemeli •• 
fngiltere 5.060.388 fernnsm mevzuu "lrakın tam hür retle yaZJlacağına c!air Londra ve : Bülbülün belice adı çık-
Amerikr 2.405.098 riyet edinmesi ve Cemiyeti Akva- P~•is şehremıınetlerince yıızılan kı- b A ka 1 • b' 
F 5 

· ... d" K f h 1 .. 1 .1 . mış r.. ş ge mış ır ransa 2.768. 16 ma gırmetı ır. on eranaa er aım ar numune o arak gönden mııı- :<... ,___ I hl•k 
ltalya 3.020. 890 va tandaı acrbestçe girebilecektir. tir Çu ı Auınru, can ı ma u -
Mmr 1.047.280 T } b B• ı•ğ' • İ~tanhlıl belediyesi de eserin dört 1 larm heps;ndP!l daha ha-
Avustralya 224.<!<i7 a e e ır I ının sahifesini satın_ almağa karar vermit raretlidir. Gerchnlarmı kırarak 
Muhtelif 75.884 dünkü kongresi ve döviz müsaade ini alarak Briikse, göğüslermi şifirerek biribirleri 

Çekoslovakya ile Milli Talebe Birliği nizıımname le. d~rt bin lsvic;re fnn~ı. cönderil- ne öyle candan ıokuluşlan, göz 
1 1 b. l"k mışhr. Eıerc lotanbul ıçın yazılan ·· )" 1 .. l b' •• • • • aini tadil ile meşgu o an ır ı . ,_, I goze ge ır ge mez oy e ır ur 

tıcaretımız aahi.""erde stanbulun güzel man· • 1 . d. ki •... -
kongresi dün içtima etmittir. içti- 211ralarma ait fotoğraflar vardır. penş en var ır , aevgıyı o-

Jhracat ofiainin memleketimiz- mada nizamnııme encümeninin ha mürlerinde bir kerec:ı. tatmış 
ıe çekoııovakya araaındaki ticari zırıadığı muaddeı nizıunnıımenin Umumi yerlerdeki olanlar, bu a~ıktaşlıı;a hayran 
münaaebetlere dair hazırladığı ia- yedi maddeai müzakere edilmi§, 
tatiıtiği de aşağıya yazıyoruz. B.ı bilba .. a gaye ve temsil maddeleri yangın tertibai ı kal.,.Iar. 
istatistiğe nazaran memleketimiz- üzerinde harııretli münııkaşalıır Eıki hikayeciler, na~ıl ol-
den 1932 senesi ilk dokuz ayı zar yapılmıştır. Fakat neticede encü- Umuma mahıuı nmhallerde yan- mut ta, yeşil tüvlü hıtu ku<la-

laşılmaz arapça ıstılahlan tes
pih gibi arka arkaya dizmek 
neye sanki? .. 

Oh olsun, yesin dayağı. otur 
aun aşağı ... 

Benim o ak,am aevrettiğim 
oyunun ismi fU idi: "Esrar dal 
gası'' ••. 

Karagöz anlatıyor: 
- Söğüt aiiaçmm gölgesin

cle ( !) şöyle biraz y11slanayrm 
d...,clim. Haciyvat •. derken, biri
si yannna geltli Hacıvvat .. Eli
me bir cigara tutu§tu~du Hacıy 
vat .• Cigarayı İçer içmez bir de 
ne göreyim? Hamamda clPğil 
miyim, Hacıyvat .• 

-Aman Karagözüm aoıııra? 
- Hamamın gc.bektaşına 

gecip yan geldim Hl\cıyvat ... 
Derken kanı açıldı. IPek peşte
mallar11 biirünmüş bir efe..,diyi 
İçeri soktular. Haciyvat .. Aman 
Allahım .• bu da ne? Bir elma
nın yansı ben. yansı o. • Bu i
p..ı< n~temallı adam. tıpkı ba
ra benzemiyl)J' mu Haciyvat .. 
N'!yıe, herifi bol sabunlarla kö 
piirte köpürt"' vıkai!ılnr. Dışan 
çr. 11r.-lılar. Göbelrtaşmda otu- -
rurk,.n atlamcağızın üstüne bir 
fenalık gelip ataiiı yuvarlan
maz mı Hac.ıyvat? 

- Aman Karagözüm son
ra? 

altın liralar, gümüş mec' diye
ler ... 

- Aman Karagözüm sonra· 
- Hamamaakilere avuç a· 

vuç ahın dağıttıktan sonsa a 
rabaya kurulc1um Hacıyvat .. 
Doğru bizim konağa .. Cariye
ler, bizi merdivenba~mdn kar
tıladılar. Karyola :>aten hazır .. 
İçine şöyle bir gömülüvermi
tim Hacıyvat .. 

- Aman Karagözüm sonra. 
- Derken efendim, cariye-

lerden biri, elinde gülsuyu ti
f P•i He iceri ginni•. yüzü '.De 

gülsuyu serperek beni uyandır 
ı mağa çalı~ırmış .. Bir r' • gözü
mü açınca ne göreyim H cıy

vat .•• gülsuyu yerin .. dağdıı ki! 
çinin biri üstüme başıma etmi 
yor muymut Hacıyvat ... 

- Aman Karagözüm son-
ra. ••• 

Karaııôz kı7.dı: 
- Ulan daha anlamad'ın 

mı? Ham111m, filan hep rüya .... 
Biz orada esrarlı sigarayı içip 
dalp" gecmişiz be! 

Birinci perde, böylece bitti. 
Karagöz. belkırarak, seyircileri 
ne veda e ti. 

- Yıktın perd" i eylt"din 
viran ... Varayım sahibine ha
ber vereyim .•. 

fydigiha varalım dolaba dilbM - Ben bunu görünce, şey-
'-! b' "rd K .aeyrine, tan aı< ıma ır şey gel · • en Bakalım iyinei devran ne aurel 

dime benziyen bu efend"nin üs ~ôsterir? 
tündeki ipek peşte lı belime Sallan karao "lan salla .. 
baiHadım, kendi kopuk pefte- Sizf' c!e tavsiye ~ .. rim: Eğer 
malımı eh ana kustıttım. Tel- çocukluğunuzu btr iki aat için 
laklar, bmi o zannettiler. Elaen 

1 
yaşamak isterseniz. Karagöze 

ayaktan dıfan çrkarclılar. gidiniz!... • 
Bir de elimi cebime sokayım ki M. SALAHADDiN 

Feyziye'de 
Müsamere 
Lise 4 7 nci senesini 

tes'it etti 

a 
Vekaleti 

fmdft Çekoılovakyaya 1.159.131 menin koyduğu şekil aynen kabul gm tehlikeıine karşı mevcut terli- rma bunca şeylt!'I" ıöylett;kleri 
lirıı kıymetinde muhtelif e§ya ih- edilmiştir. Nizamnamede dııha mü hl>t teftiş edilmektedir. Bu müesıe- halÜe, içlerinde bir ID:!mruna
raç edilmiştir. 1931 senesi ayni :zakere edilecek yirmi bet madde ıderin bazılarında yeniden tertibat 
müddet zarfındaki ihracatımızın vardır .. Bu maddel~rin müzakere alınm sma lüzum cörülmfııtür. Bu m1> ya:r.an oh:amış ! .• Ben, buna Memleketimiz irfan baya-
kıymeti iae 2.126.237 liradır. Bu ıi için kongrenin devıım etmesi ka iş için kendilerine mühlet ,·erilecek- hala şaşar dururum. tında büyük bir boşluğu dol-

Böyle bir vekalet 
ihdaıı;ı temayülü var 

ANKARA, 16. - Bir hava veka
leti ihdası için mevcut temayül kuv
vetlenmr ktedir. Böyle bir v<k"let 
ihrlası lüzumu gün ıeçtik~e hisse
dilmektedir. 

vaziyete göre bu sene Çekoslovak rulaıtmlmıştır. Mütcakıp içtima tir dunnuş olan F eyziye lisesi dün 
yaya olan ihracatnnızm kıymeti önümüzd,.ki p..,r...,mbe günü ıaat Sultanahmetteki ~·ra kahve- 47 inci senei devriyesini id-
geçen seneye nisbetle 967.106 lira 14 te yapılacaktır. Yeni mahalleler 1 · b" · -' H ı· K k Al" rak etmi~tir. Bu münasebetle 
azdır. Türkiyenin umumi ihracat T t l b k • enn trm<oe. aya 1 üçü 1 > 
kıymeti 63.590.838 lira olduğuna ıp a e e ongresı lsıanbulun muhtelif yerlerinde ye Ef. Karagöz oynatıyor. Geçen dün mektepte bir müsamere 
göre Çekoslovakya ihrııcat ticare- toplandı ni yeni mahalleler teşekkül ediyor. akşam, bir aralık, Mirikeliim tertip edilmiştir. Müsamerede sır sorra tarih deni" ınımı al-
tinde 19 uncu mevkii tutrn,kta ve 15-20 •ene evvel boş araa halinde Hl\cİvvadm bunca asırlık yan şehrimizde buluna bazı meb'- tında yazdığı ve talebeden Ah-
lıalya, Almanyıı, lngiltere, Ame- Tıp Talebe Cemiyeti senelik olan yerler seneler nrfında büyük k f -' K ben d d ualarla maarif crka"nı h••ır bu- met Efend'ı tarafından Gazı'nı"n toplanbaını dün Halkevi salonla- 1 a a<•an aragözü e in- -
rika, Fransa, Yunaniatan, ispanya rmda yapmı•tır, içtima geç vakte binalıır ve aportımanlar 8 dolmuı- !edim. lunmuştur. 932 güzellôk krali- heykeline hitaben okunan hita-
R a Belçika Hollanda M • tur. ln•ıuot faaliyeti dev~m ettig-; i- K • 1 d be d 1 uıy • • ~ ısır, kadar devam etmit ve hııraretli ' Y eci'i,;,,c1, ... vetmi,.ine k•dar çeai erıman H'l İa Hanım a , in eyenler üzerind1> bir he 
S · eden -~nra gelmektedır' çi" daha bir çok ~eni mahalleler te- " uny ~ · mu""n•kaoalar olmuıtur. Yeni idare ' '- ile! ·· ed h b 1 .ı B k 1932 senesi ilk dokuz ay zar- w ~ şckkül etmesi ihtimali vardır. bütün mana i oradaydı. Per- musamer e llZır u unmut yecan uyan<ıırmıştır. ugün Ü 
fmda Çekoslovakyaya ba§lıca heyeti intihabı gelecek ıalı günü- Belediye bunu tu\Z1rI dikkate ala- den:n arkasını< ilİ$tirileno g~- ve herkes tarafından alkışlan- Ve yannki reşillerin milli his-

. · · 'h "k ne brrııkılmı•tır. Kongre ıalı gÜ- rak •ehir pl•nırun yapılması İçı"n 11- 1 hen t 1 • · 1..- 1 b' maddelerımızın ı raç mı tar ve nü devam edecektir. • terme ik üz yerinden kalk- MI! ır. ennı ,..,,,ecan ı ır surett,. can 
kıymetleri aıağıda gösterilmiıtir: ede ~trneğe karar vermiştir. Celisi mamıştı. Müsamereye mektep müdü- landrrmağa muvaffak olan bu 

Miktar Kiymet lzmir lisesinden gÜzel yapılan bu mahallelerin ihti- Büvi;'k. kiiçük hötün ~evirci rü E,ref Beyin bir nutku ile efendi çok alkışlanmı•tır. 
Maddeler Kilo Lira , l yaçlarını ancak o 211man tatmin et- b I . ' yetışen er mek kabil olabileceJ;tir. ler, gözlerini perdeye dikmiş, aş anmıştır. Eşref Bey nut- Mini mıni yavruların ı>iya-
Halı 182 1·565 lzmir lı'sesm" den ye•'•enler ce- bel<livorlftr. Bu rr nzara bana kunda mektebin irfan hayatın- no refakatindP. yaptı1<1arı dllnı-
Kuru üzüm 6.695 3.415 ~ d ' d' kad f h 1 • 1 kı Tütün 

686
.
362 

1.195.119 miyeti ıızaları dün sabah Hıılke- çocukluğumu hatırlattı. İçim- a şım ıye ar i a ettiği iz ar, sevmı İ zlarm· Macar dana 
Bu iıtııtiıtikten anlaşıldığı veç- vinde bir içtima 7apacaklardı. Fa Seyyahlara de garip bir bezl!'inlik vllr. Is- metleren bahsetmiş ve talebe lan. Ağao~lu Ahmet Beyin ke 

hile memleketimizden 1932 oeneai kat ekseriyet olmadığı için içtima tiyorum ki, ben de şuraıla e>tu- veli!erhıe hitap ederek hllim rimesi Gültekin Han•mın vap-
ilk 9 av~ zıırfmda en fazla ihraç yapılamamış ve başka ıüne tehir Kolaylık ranlar l!'ibi birdenbire kücüle- ve terbiyesi kendilerine tevdi tığı Türk dansı takdir edilmiş 
ettiğimiz madde tütündür. Çekoa edilmiştir. yİm. Hi~ olma:r.sa 25 sene-evve edilmit olan vatan yavrularını, ve bilhassa yuvada bulunan 
lovakya bizden fındık devir al- - l' d · 1 mektep idare ve talim heye- dört be• ya5. ındakı" yavnılann 
makta ve devredilen fındıklar Tri Anneler ıne av et etmıt o ayım. "' . 
yeste tarikile Suriyeye sevkedildi- Badema pasaport- Karagözün perdedeki aksini linin de. kendileri kadar benim danalan, kalplerde iftihar ve 
ği,..rlen i•••tiatiklerimizde ırözük- Birliğinde aekiz on yaşında bir cf'Cllirım ıediğini ve onları millete ve takr1ir hisleri uyıındırm ştır • 
ınemektedir. ları alıkonmıyacak gö:r.üvle görmenin, perc:le arka.- cümhuriyete hizmet edecek bir Küçük Kudret Ef~ndinin 

Himayeietlal cemiyetine merbut 
Yılbaşı münase be- Anneler birliği bayramda fakir ço- Şehrimize gelmekte olan aey- s1nd11ki sesleri, eıoırarlı bir ha- tekilde yetittirmeği gaye edin- Aka Gündüzün: "Tasarruf 

til t 1 ? c:uklara verilecek elbioelerin dikişle.- yahlann pasaport muamelelerinin yal alernirden ge!ivt'tr l!'ibi. me diklerini söylemiı ve davete baftasrııı" okuyuşu, her çehre-
e a ep. e r rile metıul olmaktadır. Birlik bütün ifasında kolaylık olmak iizere Da rak ve heyecanla dinlemen:n. icabet ettilderinden dolayı te- de samimi tebeasümer bırak-

Yılbaşı münasebetile Avrnpadan ilk mekteplere birer tezkere gönde- biliye vekaletince yeni bir uaul re zevk" ne inşilmez şeyltt ol- tekkür etmittir. m!ştrr. 
mallarımıza kll!'1ı talepler artmakta- rerek, fakir talebenin liıteaini iste- ihdaı edilmiştir. Şimdiye kadar d - k • el' 1 Bundan ıonra mekt- me- Geneler avni zamanda ken-
dır. Son gÜnlerde Almanya ve ln- miştir. Şimdiye elli talebenin iami ıeyyahlann pasaportları zııbıtııca ugunn anca sım 1 an ı:yo- nJ - .- fm d' _,_ 
gilt<!reye fazla miktarda fındık , eo- gönderilmiştir. Aynca ıüt damlasın- alıkonularak bilahare kendilerine nım. Göstermelik, garip vızıl- zu arından Asım Bey tara • r tercüme ettilderi piye•İn 
viz, üzüm, incir ıönderilmittir. dııki 90 çocuğa da elbise dikılmek- indikleri otelde iade edilmekte idi tılarla yavat yava. kalktı. Co- dan da bir nutuk İrat edilmit- temsilinde d e büyük muvaffa-

Af 1 A k 
tedir . Bu uaul, seyyahların hazan otelle cuklar, el çırpıyorll\r .•• Haciy- tir. Asım Bey mezunların bu kıvetler göstermi~lerdir. 

yoncu ar n a- Birlik on aileye de lolooaa takımı rini değittinneleri ve vaktü za- vat, 0 ağır, tM!lbraklı ü slubile irfan ocağına olan m erbutiye- Müsamereniı> hitamında da-

raya Çağrıldılar ıröndenniş, bazı hasta anneleri haa- manile paaaportlannı ellerine ala ıöze bawladı.: tiııden bahsetmi9tir. Mü teala- vetliler büfede izaz ve ikram 
taneye yatırmı•trr mıımııları dolayııile müıküli.tı mu ed • · - Ey benim yan vefakl- ben müsamere programma ge- ilmislerdir. 

Af ·· ı-L "ilen' kooperııtifi Pıızarteai gu""nü Birı:kte bir içtimıı cip olmakta ve bilhassa bankalar yon mu• BDIJ K cilmiş ve talebe tarafından ıöy Feyzive lisesi yanm a•.-teıkil~tını henüz bitirmemittir. Koo- yapılarak, yüksek ailelerin birlikle dan paralıınnı alamamakta idiler. rım ııPagöz.. J I · -
peratif, kanun mucibince, meyiıtan daha yakından aliikaclar olmalan me Dahiliye vekaleti Turinır klübün le- - E'.y benim biraderi c:a. enen ıtikW martı ayakta din yakın olan irfan hayr.t•ncla 

NUKUT (S.llf) itib•ren satı, faaliyetin" başlayacak- selesi görüşi\IPCektir. tebbüsil üzerine bu usulü kaldır- beraberm Karagöz... lenmiştir. memlekete pek çok hi:rmf'tler 
ı- ı K br. Birlik kaydolunan bir anneden ay mıştır. Badema aeyyahlann pua- _ Ey benim.. Mektep idaresi tarafından etmi~ bir müessesedir. Şimdiye 

1 
~ uruş lktısat Vekaleti lzmir, lıtanbul da 25 kurut almaktadır. Bunun için portlan elinden alınmayacak, kay 5

0
-zun·· u'" tekmı'• ,..m_ ~en Ka bu müsamere için zenl>"in ll:r kadar her sahada bı'r c~ı,, mu'"-

' 1 t ~ nsız ,-,,- ı ~ilin, Ay. 17,- f 1 • 1 'l ·· .. d _ı vııridah azdır. Bu ha- müessesine dedildikten ııonra tekrıır kendile- 1 
n eo h ~ ' ı , rııo ful, 1 pcuı. ı· •. - a yon acır eı, e goru§me en evv.,., ,.. · · & k f • program azrrlanmı•tı. Bu him uzuvlar yeti•tiren bu mü-kanunıın ıatbik31ın8 geçmiyecektir. zenginlerimizin de yardımları bek- rine verilecektir. raıı-öziın vumru ~ u a l\sma ın- k • ~ , 

1 r ıı 1 '""" ill,l'J V•kSJet bu arnı yinnisinde afyon lenmektedir, di. N.- ı,:ıcre.-•t;r bilm~-n. k~- proğramın gere tertip tarzı e•sese, ~on zamanlarda bir kat 
11 c 2 • ı 1 zclou 14.-

1 
tacirlerini Ankaraya davet etmekte- ___ ,____ y i b" l" "h dimi bildim bileli ıu Haciyvat, ve gerek talebenin !:unların ic- dana tekemmül ettirilare •. m 

"ı tc••ıı. • - - 1 ')cog• Jt.- eli Ankarada bı"r en ır ayı a · • d k A d ·· t c1"kl • ff ı· kt ı d 'dd • • ~ , t. aral!ÖZ< ~n ava v ran- raaın a gos er •l en muva a- aa ı me ep er arasın c• en 
lu d boıı • • • '" ey !$, -" ··· ı "tı.ar ~"- T°C<>ret bor1a&1 umumi lritipliği, serai pavyonu lıpirto ve Meşnıbab Küuliye lann Amir'le Zevit'i neyse, bi- kıyet, mektebin, memleketin ir teferrüt etmi tir. 1\1ekt ·''da 
, lsvlçre ~.n. 1 (,'rrnovcç _ lkti:ıat Vekaletinin bu davetinden ""' lnhisan hakkındaki 790 numara- zim Karagö?le Hacivvat tP .,., fanına yapmıt olduğu hizmeti re ve tnlim heyetini •e m •kte-

"• !7, 1 Altın 9,20 afyon tacirlerinin haberdar ebniştir. ANKARA, 16. - 933 bütçesi- lı kanuna bazı maddeler ili.veai ve M f"h H • d d aöstermek itibarile •ayaru d ik- dir müd:irü E~ref Beyi. nöster 
Cı 1 ıın U, M<.cıJıye l'b,- Afyon tacirleri, afyon müıtahıilleri ne Ankarada bir sergi pavyonu İllll' bazı maddelerinin tlldili için yeni aama 

1 
' acıyva ın • - " ' d • '' 

• .,, . kooperatifi hakkındaki fikirlerini lk sı i<;in tahoi•at konacaktır. Pav~·on bir layiha hıızırlanmiya baılan- vaiiı hakl,ettiğin" siiııhe yok. kattir, ı ~leri muvaffakıyetten dolayı 
.. lll!lıiımli .. İıİlijıiıiıiıİllıiilıliıiıılllilııı..iııiiiıılllİll,ı.;;m;:;;;.;,;;;-.;;,;;,;,;.;;;;;;;.;.;.;;,;.;;;;,,;;:::..;,;.ı.:;..;;,;,:.;;;.;:;;;;;..;::;::;::,::ı;;;.;,.:;.:.~;J.::.;.~:::..:::::.:.:::.::::;.:~::::::::_ı.ı:;.ii:..ai,;llll'"-J..;d~.:dwo~~;:_;_~~L__JF[a~z~ı~I JA~hh.!!m~e~tcJ!.!Beyin "Bir a- tebrik ederiz. 



Asrın umde si cM I LL.fl' ET• tir 

17 K. EVVEL 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telıı:raf adreıi: lıt. Milliyet 

Telefon Numanlan: 

MiLLiYET CUMARTESi 17KANUNUEVVEL 

l le doludur .. Otomobiller, k1ak- ı 1191' ... Bir otomobil kli.kaonu ı•- ı 
sonlar, tramvay ufultulan ft rar ile ve kıaa dunıtlarla öter, 
çanlan .. B;r fey denemez .. Gü- öter, öter ... Arada paılı ve ka-
rühü durulur gibi olduğu za- ba bir ses: 
man siz yine dalanınız!.. Bu - Aleko! Aleko! Aleko! U
sef.er i'ld kitinin. iri iri 18.tif.esl lan etfOiluqek! .• diye bağırır. 
sizi uyandınr: Ve arkaıından bir saç ke-

- Ver ulan ıu mendili! Şa- penge hıkme ile darbeler indi-
ka etme!.. rilir .• Bu, geç kalmıt sarhot bir 

- Zorlama ayağımı silerim 9oförün komtu garajı açtırma-
sonra !., ıı için kullandığı vasıtadır. 

- Vallahi hediye yahu! ver Bir 9ey diyemezsiniz .. Otcmo-
tunu!.. . bil aokakta mı kalacak? Siz u-

HiKAYE 
Zehir kir etmeyince 

IJ iş ve İşçi 1 
Milliyet bu &Ütunda İf 11e İf~İ 
istiyenlere tavasaut ediyor. lf 
11e ifçi i&tiyenler bir mektup
la lı büromu:oa müracaat ef· 
melidirler. 

iş isteyenler 

!:;ilK. !SlNr~rdA 
Büyük muvaffak1yetler 

kazan•yor 

PARlSLI 
AŞIKLAR 

Ne sevimli filminin sevimli 
artistleri 

HENRY GARAT 
ve 

MEG LEMONN1ER 
tarafından Fransızca SÖZLO 

ve eğlenceli komedi. 

I, 
1 

B.,.muharrir ve Müdür: 24318 
Yazı qleri Müdürlütü 24319 

I dare ve Matbaa 2431 O 
E insaf! lki toför vatandat yuyacaksrnız diye!.. İçerideki 

sokakta latife de mi etmeebı? bekçi Aleko bütün bu gürül
Ben uyuyacağım. diye! .. Yatak tülere rağmen kapıyı açmaz ... 
ta sağdan mla dönersiniz! .. Ba- Gürültü devam eder bir çeyrek 

Tovpin artık kan11 ile yll§a
maktan bıkmıştı. Halbuki kanıı 
o kadar iyi kalpli, temiz, sadık bir 
mah!Ukken, Tovpin nedenae bu 
müıterek hayata tahammül ede· 
miyordu. Bunda da ıaırlacak bir 
şey yok. Hemen hemen bütün er
kekler böyledirler. Aarl fllftlacak 
fey, b<>1amak için bir sebep araya 
cağına, Tovpin'in kanıın1 zehirle· 
meğe kalkınaardır. Bir defa çok 
mutekit olduğu için, aonra mah
kemelerde qlerin uzun sürdüğü
nü bildiği için mi nedendir, Tov· 
pin kan&1nı zehirlemeğc karar 
vermişti. Artık ondan aonra kafa
aında daima bu fikir qliyordu. Ev 
veli. bütün zehirleri tetkike ba§
ladr. isimlerini öğrendi. Teairlerini 
öğrendi. Kendi kendine dedi ki: 

- Fransucaclan -
mıt yemekleri yedik.ten sonra, mı
ırl mıtrl uyumağa ba,ladı. Tabii 
uykuıunu alınca da sıhhati bir 
kat daha düzeldi ve ırün geçtikçe 
şiımanlamağa baıladı. 

Tovpin kafaaını dıvarlara vu
racak derecede ümitıizliğe düt
müttü, acaba daha kuvvetli han· 
ıi zehire müracaat etmek li.zım 
a:eldiğini dütünürken, bir aktam 
kanaı zaaf geçirdi ve kocasının 
kollarına düterek bayıldı. 

4 sene daktilo, kasadar ve muha I 
ıebe muavinliklerinde bulundum. 1 

Bon ıerviıim vardır. Türkçe, Fran
aızça ve l ngilizce bilirim. Kelalet 
verebilirim. Ufak bir maa,ıa i' arı
yorum. Arzu edenler aşağıdaki adre 
ae mektupla müracaat etsinler: Mil
liyet gazeleıi iş bürosu S. N. 

Bugün ve yarın ı;on günler 
iillm:ı:ı ..... -.zm.......-

ABONE ÜCRETLERİ: 
TOrkiye için Hariç için 

ı.. K. L. K. 
3 aylıfı 4- s-
6 

" 1 50 14 -
12 .. 14 - 28-

Gelen enek a:eri yerilmez -
Müddeti seçen niiahalar 10 ku
ruıtur, Gazete ve matbaaya ait 
ifler için mlldiriyete müracaat 
edilir. Guet-.is iliıılarrn me· 
ı'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilldly raaat m«i<eziııden 

nrilen ma!Uına a:öre bua:ün ha· 
va açık olacak rüzııir sakin de
van edecektir. Dün hava taz

yiki 113 milimetre en fazla il· 

caklr.L: 11 en az 2 aantia:rat ola
rak kaydedilmiştir. 

Haftanın ga:usı 

Millet uyanıyor! 
Ama nasıl uyanıyor? 

Nizamettin Nazif Ylıi ha· 
yalhane9inm k<>!e bucafmda 
kalmıt bazı hakikat parçalan
nı birlettirerek "BİT Millet U
yanıyor" diye bir senaryo yaz· 
dı ve bu iıimde bir film çev
rildi, Şu günlerde sinemalarda 
gösteriliyor. Bu filmde bir mil
let .nasıl uyamyor görülüyor 
mu, görülmüyor mu burası bt. 
ze ait değil. Ben size bizim so
kakta milletin naııl uyandı
ğını anlatacağım. Bu bir film 
hulasası değil, hakiki hayatın 
hikiyeeidlr. 

••• 
Gündüzün hırçın ve netice

siz uğraımalan beni 4*aeri er
ken yatağa dUıiirllr.. Elime 
bir gazete alır onu okuyarak 
uyurum., Bu, bende biır dert ha 
!indedir. Okumadan uyumama 
imkan yaktur. Doktorlann ki
misi bunu &ğru, ldmiıl iğri 
bulur. Ben bu millihazalara al
dırmam, elimde gazetem ya
tatıma uzarunm .. 

ilk uykum araaıncla - Ku. 
lağıma uzaktan uzata ırellrı 

- Alqam aimidil .. 
Hangi aktam hemteril Sa

at on ikil .. Köıe batında dur
muı, bağırır .. 

Ve buna ara aıre.: 
- Salep! ... ıiitlU! .. sesi refa· 

kat etler. Bu satıcılar arasın
da ne seei gür adamlar Yardır. 
Eğer hanende sec;ımek lazım 
gelse bunların içinden de dev
şirmeli!.. Saat on ikiden yarı
ma kadar cadde sinema bota!· 
masına ait nahot ıUrültüler-

"Milliyet,, in romanı: 8 

SEN 

: zılan yattığı gibi kalkarmıt. ıonra bütün mahalle uyanmış
Ben yatakta aağdan ıola. sol- tır. Aleko da beraber .. 
dan sağa hiç olmazsa gecede Saıı.t kim bilir üç müdür? ne 
on defa dönerim .. Hayatta da dir? Tekrar yatarsınız! .. Uyu
böyle yapabilsem iyi olacak!.. mak için, uyku gelmesi için İs 

Bir sükunet devresi sizi ar· tanbulilalci büyük yokuşlan ... 
tık uykunun derinliklerine in- Çifte minareli camileri, mina
dirir gibi olurken bir şarap- relerin şerefelerini sayarsınız .• 
nel patlar, arkasından bir tim- Bin müşkülattan sonra dalarsı
şek gürültüıü, bir daha!. Rü- nız .. Dışanda yine bir ses: 
yacia bu esnada mutlaka ya - Harato!.. sözü ile batlar. 
muharebe, ya fırtına görürsü· Birisi köte başında, öteki de 
nüz ... Lakin bu r.P odur, ne ö- yüz metre uzakta iki Rus biri. 
teki!.. Köşe başınilaki pasta· birile görütürler .. Ruslann ar
cı, diikkanınm demir ıatorları- tık gizli kapaklı 'hiç bir şeyleri 
nı indirme!~edir. Bundan daha kalmadığınc~an aleni goru§ur
tabii, daha maıurn görültü ne ler, bağırarak görü§ürler. nara 

/olabilir?.. Siz uyuyacakaı- atarak görütürler .. Lakin ruı
\ ruz diye alem ticarette mi et· ça dıı r.e gürültülü lisan yarab

miyec:ek?! .. Pastacı bu! .. Yer- bi! .. Buna da içinizd'e-n lir~t e
li malı kullanıyor .. lif istemez. der tekrar yatakta dönersiniz .. 

Hırpalaıırnıt olan uykuyu Yarım saat soma, ?.örde, 
tekrar yakalamak üzere iken dört buçuğa dağru bir kadın 
muntazam ve muttarit bir (pat, feryadı ... Düdükler, iri iri laf-
pat,) işitirsiniz. Gece yarısın· lar ... Hemen yataktan fırlarsı-
dan sonra ıeslerin ihtizaz kabl- nız ... Komtuda (Saksağan ba-
liveli artıyor .. Sesi az çıkanlar rı) diye bir batakhane vardır .. 
sözlerini gece yansı söylese- Ad'am öldürürler, kokain sa
ler büyüle fark görürler, Hat- tarlar, safdilleri boğar paras•
tl bir gece yuıaı gazetesi çıka· nı sızdınrlar .. Ve mahalle için· 
rılabilir.. de bu bar §atılacak bir ceaaret-

Bu muntazam (pat, pat) ne- le hala açık durur. On ikiye 
dir bilir misiniz?. Kapının kadar müsaade alır, dörde ka
öniinde duran otomobilin pas· dar kapamaz .. İşte gürültü bu 
pasını ~oför efendi silkmekte- barda iki bozuk kadının d3vüş
dir. Paspasın bir ucundan tu- mesi v,. sokakta yerlere yata· 
tup apartımanın köşesine car- rak bağırmasıdır .. Yakalan kal 
par . ., Bu gürültü şoför efen· kık. boz renkli elbiseli ve kas

- Arsenik hi.mızları b•na en 
muvafıkı görünüyor. 

Beş on para ile en yakın ezc.a· 
neden birkaç gram araenik al
dı ve kartaının yiyeceği yemeklere 
itina ile serpti. Artık öteıini Alla· 
ha brrakmrtlr. 

Arsenik kansının zayıf, nahif 
vücudünde teıirini a:östermekle 
gecikmedi. Madam Tovpin filha
kika olgunlatmağa ve toplanma
rta başlamıflr. Vakıa yüzü sapsa· 
nydı, fakat Madam Tovpin ken
diıini hayatta bu kad ... r sıhhatte 
hisoetmediğini söylüyordu. 

Olur §"Y değili 
Tovpin bütün ümitl~.~ini bota 

çıkaran araenik mü"'kkebahna 
küfürler savurarak, civa mürek
kebatınr tecrübe ebneğe kalktı: 

- En alası, biklorür dö mer
kür, dedi. 

Hileye müracaat ederek en ya
kın eczaneden birkaç gram ıüb
lime aldı. Suya kanttırdı, bu mah 
IQlü iyi kalpli kanaının içeceği 
şeylere kattı. 

Halbuki ne oldu? Arsenikler· 
kansına deh!etli bir qtiha vermit 
ti. Bu iştiha yüzündep mide rahat 
sızlrklarr bat göıtermek üzereydi. 
Süblime bu rahatsızlığı bıçak gibi 

dinin kolu yoruluncaya kadar ketli memurlar gelir.. Kavga Madam Tovpin her zamankin· 
devam eder.. devam eder ... Yarım sa"t bir den ziyade ııhhatte idi. Arbk bü· 

Bundan tabii ne olabilir?. facia feryadile bağır~ n kadın- tün kasabada onun güzelliğinden 
Paspası giindüz silkip te bele- lar ve tarafi:arları ağır ağır ka- ve •ıhhatinden, tazeliğinden hah· 
dlyeye ceza mı versin?. Siz u· rakola doğru yürürler .. Saat sediliyordD, 

kesti. Haza kalomel! 

yuyacaksrnız cliye paspası te- dört buçukta siz tekrar ycı. f._r- Tovpin :'kinci teşebbüıünün de 
mizlemesin mi?.. srnız .. Tabii artık uyuyamazsı- boşa sıkhgnıı görünce, afyon mü--

s. · 1 be be b''tü rekkabatını tecrübeye karar ver· Bu da biter •. Artık uyku. nız... ızın e ra r u n ma 
h 1 E 

di, en yakın eczaneden bet on 
nuzu kimsenin tedirgin etmiye al e uyanmıştır. rtesi gün para ile birkaç damla lavdanom 
ceğini umarsınız!... Ve tekrar kimin yüzüne baksanız yorgun aldı. Artık bu sefer hiç merha
gözlerinizi kaparsınız... ve buruşuktur. O gün o mahal- met göıtermeyerek, damlatan da 

Aradan bir saat mı, bir bu- lenin sakinleri işlerinde muvaf- hesap etmeyerek, lavdanomu ka· 
fak olamaz, görüştüklerile u- rurnrn yiyeceği yemeğe kan!hr· 

çuk saat mı geçer... l N , . ,_ dr. 
Bir mitralyöz sesi. bl.r top Yutamaz ar... eş eeız ve Kav- Madam Tovpin birkaç zaman· 

oğultusu sizi yataktan sıçratır. gacı olurlar... Bütün bu hen- danberi uyku•uzluktan tiki.yet e· 
Bu bir otomobilin motörünii gimede bütün bu gürültütle diyordu, af{on mürekkebatı karı, 
tıecriihe etmesidir... Dünyada bir tek adam, memur, bekçi, .......................................... - ........ .. 
sinirleri en çok tahrip eden polis, belediyeci çıkıp ta: yor ve halkı rahatsız etmeye 
teY nedir diye anket aç.salar - Yahu! gürültü etmeyin!. mahal bırakmıyoruz." 
muhakkak otomobil motöril- demez .. Nesine lazım!. Muhterem Muavin Bey! Af
nün durdutu yerde ve dalgalı Ve İtte bizim sokakta mil- frnıza sığınarak ve içim sızla
dalgalı aes çıkararak i9lemesi let böyle uyanır.. yarak. lô.kin kimseden korkma-
oldu!!u neticesine varılır ... Li- Şimdi bu alayın sonunu şöy y:ıı·ak arzederim ki: 
kin ne diyebilirsiniz? .. Otomo- le bağlıyorum ... İstanbul bele- "İstanbulda, latanbulun bu 
bilılz şehir, motörsüz otomo- iliye muavini sevimli' ve sevgi- saydığım gürültülerini suatu
bil, sessiz motör olur mu? .. Siz li dostumuz Hamit Bey iki gün racak, susturmaya muvaffak o
uyuyacaksmız diye de otomo- evvel gazetecilere beyanatta lacak, ve bize rahat bir gece 
bil motörii işlemiyecek mi?. bulunmuş: uykusu uyutacak kudrette bir 
Ya giderken yolda bir irıza -"Gürültü ile mücadele için tek kimse yoktur." 
olursa!... Dahiliye Vekaletind'en ayrıca Millet uyanacak, daima u-

Eğer hala uyku beyninize emir gelmedi ve buna cl.a lü- ya~k. ve belediye nizamna
sıçramadıysa tekrar yorganı zum yoktur. Çünkü biz gürül- mesi mıtıl mıtıl uyuyacaktır. 
batınıza çeker zıbarırsınız! A- tü ile zaten belediye nizamna- Allah rahatlık versin! ... 
radan yine kısa bir zaman ge- mesi mucibince mücadele edi- FELEK 

Tovpin: 
- Tam sırasıdır, diye düıün

dü. 
Artık zehirlere emniyet ebne· 

diii için, masanın Üzerinde duran 
pıçağı yakaladığı a:ihi, karısına 
•apladı. 

Kadın bayılınca, bunu gören 
hizmetçi, efendisine bile haber 
vermeğe lüzum görmeden, hemen 
komşu doktora k~muftu. Doktor 
aleli.cele geldi ve yaralıyı muaye
ne etti ve sonra Tovpin'e dönerek 
dedi lci: 

- Dostum, hakikaten ıiz• pra 
tik bir adamsınız. Eğor zevceniz
den kan almnmış oloaydınız, ıu 

dakikada hasta apoplexie'den öl
müt bulunacaktı. Zaten ben zev· 
cenizi daiına sıhhatte görüyor .. 
dum ve kendikendime bu kadar 
sıhhatli bir kadını gayritabii bulu· 
yordum. Hepimiz evliyiz. Kadın
ların ikide bir ne çabuk hastalan· 
dıklarını ve kocalarını ne endite 
ve eziyetlere aoktuklarrnı biliriz. 
Halbuki sizin zevceniz, bu kaide· 
nin haricinde insanı §8.şırtacak bir 
kadındı. Doğrusu ona da, size de 
gıpte edenler çoktu. 

Tovpin her teşebbüıün, karısı
nın hayatını daha bir çok ıeneler 
uzattıiını anlayınca, niyetinden 
vazgeçti ve iti mukadderata ter
ketti. Doktora dedi ki: 

- Artık haıtayı sizin hazaka· 
tinize bıraktım. 

Doktor bir aya kadar hastanın 
tamamen 'ifayap olarak ayağa 
kalkacağını temin etti. 

Fakat Madam Tovpin bir hafta 
aonra öldü. 

Nikah 
Gölcük Turgutreia bahriye a:e· 

dik mektebi demircilik muallimi 
Hüıeyin Hüınü Beyin kerimesi 
Emine Leman Hanım ile Son Pos· 
ta gazetesi Serbayii lbrahim Os· 
man Beylerin nikah merasimi dün 
kü pel'fembe günü Eminönü evlen 
me dairesinde icra kılınmrıtrr. Ta 
rafeyni tebrik ve saadetler temen 
ni ederiz. 

irtihal 
Adliye Hukuk mahkemesi baı

katibi merhum Şevki Beyin keri· 
meıi ve Seli.nik idarei aıkoriye reisi 
merhum Lutfi P&f& haremi ve la 
tanbul Defterdarlığı tahıilat mü
dürü Amir Beyin halası lamel Ha
nım duçar olduğu haıtalıktan kur 
tutamayarak vefat etmittir. Mer
hume fıkaraperver, temiz kalpli 
ve fazilet ıahihi idi. Allah rahmet 
eylesin. 
Cenazeıi bugün saat on bir bu

çukta Çağaloğlunda Eminpa§a ao 
kağmda Acrıu hamamına müca· 

* * * 
Ciddi ve malümatlr bir genç kız 

kasadarlık türkçe ve fransızça dak
tiloluk gibi bir vazife arıyor. Şerait 
mütevazıdır, teminat verebilir. la
tanbul Posla Kutuıu 46 V. B. adre
ıine yazıJmasr. 

j_RA_D_Y_o_ı 
Bugünkü program 

18· 18,45 Darüttalim. 
18,45-19 Meliha Avni Hanım ta

rafından konferans. 
19-19,20 Orke•tra. 
19,20-19,45 Fransızca dera (Müp-

tedileTe mahsus). 
l!l,45-20 Orkestra . 
20-21,30 Darüttalim. 
21,30-22,30 Orkestra, ajanı, bor

sa haberleri. saat ayan. 
VARŞOVA 1411 m. 

17.05: Gramofon. 18.05: Gra
mofon ile Wagner'in eaerlerinden. 
19.05: Gra111ofon. 21.05: Hafif 

1 

musiki. 23. 10 · Chopin'in eaerle
rinden piyano konseri. 24.05: 
Dans musikisi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 1 
18.05: Piyano refakatile Ma

car 131 kıları, 19,15 : lrnre Mana:1a
ri Sigan takımı refakatile hafif 
Macar havaları. 20.25: Gramo· 
fon. 21.05: Operetlerden parça
lar. 22.05: Temıil. 23.20: Sia:an 
mutiikisi. 

VlY ANA 514 m. 
l 7.40: Mandolin konaeri, müsa

habeler. 20.10: Erkek heyeti , 
(Koro konseri). 21.05: Berlinden 
büyük radyo popurisi, Dana mu· 
aikisi ve operet parcalanndan ta-
ganni. ~ 

PRAG 488 m. 
17.15: Hafif muıiki, muhtelif. 

20.25: Bando muzika. 21.25: Mü 
sahabe. 21.40: Rua tarkılarr. 22: 
Kabare. 23: Son haberler. 23.30: 
Halk konseri. 

ZÜRİH 459 m. 
20.50: Gramofon. 21.05: Al

man tarkrlarrndan miirekkep kon 
aer, 22,20 : Çitber aletile konaer. 
22.50: Skeç. 23.10: Gramofon. 

ROMA 441 m. 
21.50 : lıpanyol musiklıi, 22.50 ı 

"LA VIT A BREYE" isimli Ma
nuel F alla'nın operaıl. 

BOKREŞ 394 m. 
13.05: Gramofon. 14.05: Gra· 

mofon. 18.05: Karııık konaer. 
19.30: Konaer. 20.45: Gramofon, 
21.051 Monolog. 21.35: Taa:anni. 
22.08: Yull'oılavya kralmm dol
duğu gün münaaebetile koro kon 
aeri ve askeri muıiki. 

... 

· İstanbul Belediyes! 
Şehir Tiyatrosu 

Bu aktam ıaat 

21,30 da 

(0Ç SAAT 

OPERETi) 

Yazan: Ekrem 

Reıit Bey. 

Besteleyen Cemal Rc!it BP
Umııma 

3 perde '27 tablo. 

Operetin son haftasıdir. 

1336 

Etem İzzet 
Beyin kitap 
halinde çıkan 
son romanı: 

Göz yaşları!. 
Bütün kitapçılarda vardır 

1517 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük ec· 

zahaneai karıııında Sahne ıo~ 
kağmda 3 numaralı apartrman· 
da 1 numara 

ZAYİ 
Bolu müddeiumurniıi Hafız Lütfu 

bey namına muharrer Adapazar 

Türk Ticaret Bankasının beheri be

ter lira kiymeti itibariyeli 11343· 

11344 numaralı iki adet hiaseyi ha· 
vl 14-11-1335 tarih ve 657 numaralı 

makbuzu ve 11747-11759 numarıılı 

13 adet hiHeyi havi 16-11-1335 ta• 

rih ve 686 numaralı muvakkat mak
buzu zayi ettiğim cihetle yenisini a
lacağundan bu iki zayi makbuzun 
hiçbir hükmü kalmadığı ilan olunur. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

vir hanesinden kaldırılarak mak
berimahıusuna defnedilecektir. i • 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulıuunayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel.: Beyoğlu : 4887 144<! 

ve BEN 
~ana ne diyeceğim .. 

Çamların araımda beyaz bir 
genç kız hayali, taze ve berrak bir 
su gibi aktı. 

elbisesi içinile küçülmüt. ba,ını o
muzuna yatırarak sallanan Leyli 
atıldı: 

da bir dütmanlık duymu9tum. 
Sen de beni bir düşman gibi mi 

görmüştün Bedi Muammer? 

hım de şaşıyorum. 
-·- Leli bir şey ister de onLI 

yapmaz olur mu? Küçük bir inatçı 
kızdır o .... 

Muazzez Tahsin 
Leyla, ince iılemeli Japon şem 

siyeaini sallıyarak yaklaıh. 

ni, bir yabancı gibi, tamrnazlar di. 
ye korkuyordu. 

derhal anladı ve hiç bir şey düşün
meğe imkan bulmadan, ta uzak
tan kollarını açarak koştu: 

. . . . . bir saniye içinde, Bedi 
Muammerin aiyah kirpikli ye9il 
gözleri, Leylinın ateş gözlerinin 
içinde kıvılcımland\ ve iki hayret 
sesi ortalığı birden kapladı: 

- Hem nasıl şahit... nasıl iı
pat değil mi? Görüyorşunuz ya. 
hayatta nekadar garip tesad'üfler 
vannış.... Kim derdi ki, tesadüfün 
ölüm yolunda birleştirdiği iki vü· 
cut, iki teyze çocukları imif. 

Sigarasını, uçan bir yıldız gil;>i 
parlatarak dolatan Bedi Muam
mer, Leylinın önünde durdu. Ka 
raolıkta iyi aeçilemiyen gözlerinin 
bulutu ile genç kıza baktı: 

- Hayır, aeni bir dütman gibi 
görmemiıtim Leyli... Bililcis ağır 
batlı• mağrur, cesur ve kibar bir 
kız olduğun için yabancı yold'&Jı
ma kartı içimde bir hürmet duy -
muştum. Fakat bana karıı oka
dar uzak dunnuştun ki cesaret e
dip te yanına gidemedim .. ismini 
ve kim olduğunu soramadım. Ha
tırlıyor muıun? 

Nitanlısının yarı alay, yarı cıd 
d? bir tavırla söylediği bu söze 
Leylinın canı sıkıldı; fakat, için
de anlamadığı tuhaf bir hisle, ilk 
defa konuştuğu Bedi Muammeri11 

yanında bu sıkıntısını belli etmek 
istemedi. Nejadın bu sözlerini i~İt 
memiş gibi yerinden kalktı,, kah· 
ve tepıisile içeriye giren Emsal 
kalfaya yardım etti. 

Öyle olduğu halde, bahçe kapı
sının çıngırağı çalar çalmaz uzak
tan telitlı ailımlarla kotan ihtiyar 
bir kadını evveli o gördü ve kolla
rına atıldl: 

- Dadıcığım! .. 
- Oğlum. . paşam. iki gözüm 

yavrum. Ölmeden seni brr defa 
daha gördüğüme bin şiikür. 

- Emsal dadı, aen her sene iki 
yaş gençleşmitsin.. Olümden ko· 
nuşmak yakışık almıyor. Senin 
ile başbaşa, tatlı tatlı ya~ıyacağu. 

- Ah evladım.. gittığin gibi 
geldin ya, artık keder etmem ... 

- Dadı. teyzem nerde? 
- Sizi öteki vapurla bekliyor-

duk. Deniz tarafındaki çamlıkta 
olmalı. Haber vereyim mi? 

- Yok dadı, hiçbir ~ey söyle
me .... Yavaşça gidip baskın ede
lim. 

Fakat yürüyüp te biraz ötede .. 
deniz ikenarındaki sandalyede, e -
tinde ör üsü le teyzesini örünce 

- Teyzem .. annemin biricik 
kardeti •.. -

- Oğlum .. yavrum ... 
Gözy&fı.. sarmatıp öpü9111e ... 

şefkat ve muhabbet sözleri ... 
:(. :(. .. 

Uzaktan gelen billur gibi bir 
ses birden bütün bahçeyi kapladı. 
denizin şınltısma kanştı: 

- Teyze,, Ben sandalla iskele
ye gidiyorum .. Vapur saati yakla
şıyor. 

Bedi Muammerin, teyzesine ıa
rılan, kolları düştü .. Ayte Hanım, 
gözleri şefkatle ağaçlıklara dala
rak: 

- Leylidır.. Sizin geldiğinizi 
bilmiyor, ses çıkarmayınız onu ça
ğırayrm, dedi. 

Nejat, teyzesinin oğluna baka· 
r'.\k gülüyordu, fakat Bedi Muam
meıin kafasında. bu uzak ses, bir 
çekiç gibi vurdu: 

- Teyze i İttin mi heni? 

- A. . . tayyarecim,! .. 
- A .. yoldatım! 
Ve .. iki dost el biribirinin için

de kilitlendi. 
:(. :(. * 

Karanlık bir geceydi.. bin bir 
yıldızlı karanlık bir gece .. ve gök
te bir çizgi gibi ay .... 

Yemekten sonra, denize kartı 
olan tarasada uzun sandalyelere 
gömüldükleri ?.aman, Bedi Muam 
mer, yavaşça, teyzesine sokuldu. 
İhtiyar kadının karanlıkta parlı
yan beyaz elini aldı .. öptü .. öptü .. 

- işte böyle teyzem. Şimdi ar· 
tik sizi unutmadıfnna inandınız 
ya! . . Bundan iki sene evvel, sırf 
sizi görmek için, çalıştığım fabri
kanın bir tayyaresile, ta Paristen 
buraya geldiğimi ve yirmi dört sa 
aten fazla müsaade'm, olmadığı i
çin, aizi, görmeden gittiğimi, ar
tık şahitle İspat ettim. 

İkimizi birden kaybedebilirmit 
siniz teyze .. 

Sonra Bedi Muammere döndü: 
- Mademki yirmi dört saat i

zinle gelmiştin, neden İstanbul ü
zerincl'e uçmak istedin?. 

- O da bqka bir mesele .. Bun 
da biraz maceraperestlik kokusu 
var, Baıka arkadatların, yolcular
la birlikte uçtuklannı gorunce. 
ben de, yeni tayyaremin onlann
lcinden nekadar daha güzel uçtu
ğunu göatenııek istedim. Ancak 
biliyorsun a. . Bu maceradan yü· 
züm kara çıktı. 

Aktamdanberi pek az konuşan 
Nejat söze karıttı: 

- Hepsini anlıyorum; fakat 
nasıl oldu da biribirinize isimleri
ni sormadınız? İşte bunu aklım al 
mıyor. 

- Hiç konuşmadık ki Nejat .. 
Hem böyle şaka ve eğlenceyle baş 
lıyan bir maceranın ölümle netice
lenebileceğini düşününce bir<lenbi 

- Hatırlamaz olur muyum? ... 
Kaç defa o günü zihnimden bir rü 
ya gibi geçirdim .. eıı. küçük tefer
ıiiatına kadar hatırladım. 

- Unutulacak gibi değil ki .... 
Leli, biliyorsun a, sonradan sana 
nekadar darılmış, bu maceraya a• 
tılmana razı olduğu için Nejada 
nekaclar gücenmi9tim. 

Bunu mütfik seıile Ane Ha-
nım söyledi. • 

Bedi Muammer ona döndü ve 
sesinde tatlılaşan bir ahenkle: 

- Teyzeciğim .. Leyla gibi bir 
nişanlım olsa, ben de onu böyle bir 
M"»r ·aya atmazdım doğrusu. 

Ve .. birdenbire .. neşeli, şakrak 
alaycı bir kız oluverdi. 

- Kahvelerinizi bitirince fiıı· 
canlarınızı çeviriniz., fallannız• 

bakacağım. 
- Ay .. Leli .. senin falcılığıll 

da mı var? 
- Hele sen birkaç gün kal d• 

bak. benim d'aha ne marifetleri01 
var görürsün .. Öyle değil mi tey· 
ze? 

Şimdiye kadar Nejadın finca· 
nında ne görmüısem hepsi çıktı• 
değil mi Nejat? 

- Evet, hayatımı okadar iyİ 
biliyorsun ki .... 

- Teyze, Nejadın yaramaılı· 
g- mı ... haksızlığını görüyor nı~· 

etti' sun? Helı- sPn söyle, isabet 
ğim zamanlar olmuyor mu? 
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932 d k d ı k 1 1 Sinema HabeTleri 1 e a ın arın ço " Cazanova da Fransacla ses 

h ed d li filme alınacaktır. 

Oşuna g l en a am • Franaada Or-film isminde 

Süleymaniyeliler 
devamlı sayinin 

mükafatını gördüler 
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Kaç türlü kırmızı 
renk bilirsiniz? 

ye:i ~!ln~rm~1!!:nba'1i:!!~in B~şikta ta Beykozu bire karşı 
CLARK GABLE V on Papen'i_n yeğe:ni . !.aabelle 1 A • Önünde serilen top top kuma§ ı kıvrımı iılemenin ucuna değme- . 

von Papen fılm artıstlıgıne baş Üç sayı ile mag" Up etti larm her birini kınruzı tımaklı in- sin .. Aman pek rica ederim .. "S· 
ce parmaklarile ayn ayrı muaye· ile itleme araıında yarım pannal 

Çamaşır deyip geçmeyin, kadıı 
çamaşırı meğer bir alemmiş! 

S • · • ·· • el · ele lamıştır. Dün Galataıarayla Siileymaniye K d k- - de ne etti .. Renklerine uzun uzun kadar mesafe kalıın •.. ınema Jbnpromıy en za ~ 4 Amerikalı haydutlar .loan kulüpleri lik maçı için çarpııtılar ve a 1 oyun baktı .. yan yana koyup arala.nnda Bir kenarda renk münakataat · 
man zaman moda oluyorlar. ' Crawford'a kaçıracaklarını bil- siyah beyazlılar üç -.eden beri ted- Sabahleyin Cümhuriyet gazetesi mukayese yaptı .. bütün bunlardan _ Bu sene yetil, moı., kırmız 
Şimdi •ıra Clark Gable'de.. diren tehdit mektuplan göder- rici bir suretle gençlettirdikleri ta- tarafmdan tertip olunan genç takım- sonra şakaklarına doğru uzanan moda .. 

Bütün Amerikanın bayıldı- mitlerdir. knnları ile senelerden beri büyük lan yetiıtirrne müsabakalarına de- incecik siyah ka,larını tatlı bir ha _Maron, lacivert te çok giyı 
iı bu genç, evvelce dördüncU, 4 Marie Dressler'in sinema· külüpler zümresine dahil olan ve her vam edilmiştir. reketle gererek ili.ve etti: yorlar .. 
befinci planda bir aktör olarak zaman Jampiyonluğu ezeli rakibi i- ilk kar9tlllf1Dll Süleymaniye · Be- - Pijamalık iıtiyorum... san -- Ehhh. . onlar klasik renk· 

le bö dan çekileceği bildiriliyor. le maç yaptıktan sonra kazanan ve- şiktat genç takımları araunddana oldu. binnan ola.cak •.. fakat altın rengi. tir .. her zaman giyilir ... didinıp" çal19ıyor, eh, tı>v ··y- 4 M G ld · M B ·k ı la ·· ı b. y d k' h d .. 
-J etro o wın ayer ya kaybeden Galatasarnyı mağlüp ep taş ı r guze ır oyun son anın a ı genç anıma OD• - Aman ben bir oranj gör. 

le geçinecek kadar para kazanı- Jimmy Durante ile mukavele- ra 2-0 galip geldiler. dü: 
_ .ı_ 1 etti Gal I düm.. bayıldım be.yıldım ... 

yordu.Fakat insauaa mm ek af yi yenilemittir. Artist her haf- Dünkü oyun ayrıca klüp idareci- Bundan sonra atasaray • stan - Ah hanımefendiciğim ... ka- Makastar gÜzel, genç bir ha 
kı olunca, kolialerin tozu artiıı- ta lcrrk b- bin frank alacak- !erine de çok güz .. ı bir miıal gös- bulıpor gençleri kartılıı.ttılar. Bu im kumaşlı pijamalarda imki.nı nım. . . Zaman zaman atölyeniı 
tl·n burnuna la~anta kokuau -' -T ternu.•tir. maç güzel ve heyecanlı oldu. lıtan- yok rahat edemiyorum ... kat kat •ik kapısı a.ralıklanıyor: 

• •• tır. Buster Keaton ile de muka- • b l !ular t k ·ı. b" u oyna ı ı Affed · · ·ıd· • el h defietbil• Bu •nn zamanlarda tevali eden u spor e nı ır oy n • top anıyor ar... eraınız cı •· - Hanımefendi .. kombinezor bi a irse, ayat ıy«. 1 d. ed·ı · t• ~ 1 - "-'-t lıl k ı 
., ve e tec ıt ı mış ır. ınağlübiyetler klüp idarecilerini ta- ma arına2 rbagmbenl'k....,..I b·ı~tara! ar mi çürütece kadar acıtıyor ar... provası için teşrif etmez misiniz? 
Klark, 17 Yatmdaylcen ken- ~ Amerikalılann yeni çevir- kımlannı gençlettirmek sevdasına maçı 2- ld elara er ı e ı ırmege mu- Ne yatmak kabil, ne de oturmak.. Hanımefendi arkada,larındaı· 

dini maceraya atımrftı. Bir de- dig"i Raspoutine filmi yirmi d .... rd .. E ·tiba ·ı k ·· ı vaffak o u r. Kendiaine kumaş çıkaran genç . . .,_ 
fa tahsilini bıraktL On iki aene UfU u. sas ı rı e ço guze o- R • Lik 1 hannna döndü: müsaade ıatıyerek kalkıyor.. ...., 

milyon franga mal olmuttur. lan bu fikir maaleoef mütemadiyen• Bes!"'k Bmaçkarı:B •-'- mla pmm yanında bir grup, "Femina' 
yirmi mesleğe girip çıktı. A- • Charlie Chaplin kendisin- yanlı, tatbik edilmektedir. Hangi 1 efı tıq - ey oz . ....,., n a- - Geçen ıefer ıizden ateşren- mecmuasının açık yapraklannı. 
merikayı yukardan atair, aol- klüp takımım gençle,tinnek iıterse raunda yapılması mukarrer okl~ mad gi açık kırmızı birmand!s~e?'iştbiı;n· üzerine iğilmiı sarıfm, kLm<al, si 

dan aağa dola•b, dUrdu. fra-'- vergı" ı·ateyen malı.yeye emen mu P a maça yep- el d.kl . d B ·k•·· B ı-•--· km k b lduk yah, kestane re,,gi ' ar ... 
ı den yüz seksen altı milyon h .. tealo h ftaki 

1 

ça Beykozlular muayyen va tın e - Ah hanonefen ıcığun ır- ba 
1 

• ut< • h" birb. 1 il g eme ı enn en e§ı - """"' man yo Uf ••• maro en u ... 
1 

d. . d .
1 

., 
Fakat aon yolu O!llU bir gün yem ve) ıdç '.~ erkke oybi~amamakmıı§ hükmen galip addedildi ise de her Bursaya yazdık ... iki güne kadar - Noe e ıaıyonu eğı mı· 

stüdyo 1k.apısına çıkardı. Eğer oyu .• • iki takım bilahare aralarında gayrı gelir •.. Çok kırmızılar var ama is-kartı itirazda bulunmuştur. ncu ar an mure ep r t 

1 
· Aman "ekran" moda11na bak.. I 

h il• d d" Cl ...ı. 4 Mary Piddord yeni bir çıkartıyor veBgayet_tl~b.' olarabik ~gd- reemi bir ekzeniz müsabakası yaptı tediğiniz renkte değil.. Siz 111 Joan Krawfort'un pijaması fena 
ta s ıne evam etsey ı. an< film çeviriyor: Esrar. lüp ?l.uyor .. u mag u ıyet r mu - ı lar. renkli kırmızı istiyoreunuz.. değil. . . Ne dersiniz hannncfen-
bugüıı Amerikanın bir küçük • Clara Bow'un son filmı· A- det ıçın eeki oyuncuları tekrar ta- ' B k 1 1 b•·t·· . ı·dadın B. " d. · · diciğim? .. di S_t....!- • • .. - ey oz u ar u un oyun ım l ız çamaıır,, ıyıp ceçerız... k d b b şehrinde • şçi olacaktı. aKlll merikada büyük bir rağbet gör kmıa getınyo~. ve bu ·~.gı yukarı ! ca hakim oyruyarak 4-0 gibi büyük Fakat çamqır, bilhaua kadın ça- - Vallahi ben en i esa •-
bir hayat, bur1·uva bir izdiv•r, iki haf.ta da bi

1 
r tekrar edılıyor. . bı·r farkla galı·p geldiler. ma•ırı bam baıka bir i.lemm;•... ma Evelin Brent'in sabahlığını pcl. ı1. """ mlı..tür. ilk temsilde üç binden N d ı d t ı • ~ b - d. mu .. ~ven"ler, belki e ...,,_,.,_ bı"r -T etıce e e eman ar ama atı va- B tan °k" · k.. e ta l-•an büyu-k "•'' l,ir çamaşırcı ma egen ım. · · 

y•' ~~ux fazla insan ot.omobili·ni ablu- · d kal haf · · d hi ı u meç sonra 1 ıncı um - - Arada bir makaotar harlım 
ev ve bir de F ord otomobili.. z~y~tın e. ıyor ve ta ıçı~ e .ç kımlarından Altunordu - Kaıunp&fa fll2Bsında Lu nu, nekadar ince 

ka etıniş bir halde bulunuyor- hırı. hangı takımda oynayacagını bı- birinci takımları ara1tndaki müıaba- bir iş olduğunu anlıyor ... Meğer eesleniyorlar: 
Clark ilk bet Yatında büyük lardı. ı r 

1 
b . . - Bakar mısınız? .. Bunu ay-

babaaının evinde büyüt•• ülmüt- emıyo bJmn en 1 · ek değil ' kaya baflandı. Her iki tarafın gay· biz erkek :"'~tand~t ar ~ ''1? .ne- nen yapmak mümkün müdür? 4 Buddy Rogera Metro Gold Bu bil bog ç eştirm 1 retleri.ne rağ. men ilk devre ().() a be- kadar cah. ıh, hatta ~~~lı mufız •.• t•iOn~an sonra bafka bir kadın win ile yedi senelik bir muka- mevcudu .e . zm:oktır.. .. 1 raberlikle bıtti. Sorarım 1tze .. kaç turlu kırmızı Makastar hanrm mecmuadaki 
la evlenen baba11 kendiniai ya- Süleyman'.yelıler •se hiç böyl.e ha· ikinci devrede Kasunpaşalılar hi- renk bil ininiz? .. 2 • 3. . haydi ol- reuni tetkik ediyor• 
nına aldı. Fakat kazancı, çocu vele yapmak Ü?eredir. rekel etmedıler. Üç sene •<;11';" se- 1 kimiyeti tesise muvaffak olarak AJ-, ıun olıun da 5 - 10 değil mi? On - Hay hay efendim .• Ayne. 

Clark Gable .,. Amerikada bir televizyon da11z ~lıştılar . ve yep yen~ bir ta- ı· tunordu kalesini 1tkııtınnağa batla- türlüden fazla da kınnızı renk ol yapabiliriz .. Evelin Bren! model ğun tahsi1 masrafına kifayet ' stüdyosu yapılıyor. Masraf kımı .vucude getirerek hasıml":rını dılar ve maçı 2-0 galebe ile netice- maz zannederainiz değil mi? •. it· defil mi? 
etmiyordu. Çocuk bir sene bir dü. Seyyar bir trup geçmişti. kı:rk milyon. yendıler. ~a~aıara:ı:lı!'ıra ~elince lendirdiler. te kara cahilliğimiz burada bat- - Kuzum bu eabahlıiiı iıte 
lastik fabrikaamda puvantör- Trup müdürü öteberi hizmeti dün_kü maglubıyetle~ının. !.eı:ı-ne .s':- lıyor ... Bildiğimiz kırk yıllık kır- rim .. kumaşları getirtin de .. 
lük yaptı. Daha o zaman iri el- dokunur diye, Clark'ı haftada Lubitsch Paramount için bir bebı yukarıda da soyledıgımız gıbi Beşiktaş • Beykoz mızı rengin yüzden fazla çeşidi Dahili telefon makaetar hanı 
li, ,. tlPt yapılı bir delikanlı ol- on dollara kabul etti. film çeviriyordu. Onu figüraa- kararıızlıktandır. .. Son müsabaka Beykoz- Beşiktat varımı ... Bilmem alet kırmızm, mın süslü tırnaklı parmaklan ara 

M h ]d B b I • . .. San kırmızılılar oyuncu tecrube- birinci takımları ara11nda yapıldı. nar kınnızm, günet kırmızısı, ya· sında çınlıyor: 
IDUftu. acera ve bohem ayatı... yona a 

1· u at angıç ıyı gun sine lik maçları ile baıladdar. Ge- Oyunun hemen batlanğıcından İ· kut kırmızm alev kırmrzm.kiraz - Alo.· Natir Bey. aşağıdar Fakat her hafta bir gece ti- . Fa'-at Clar'- bugu··n bu ha- lerı"n kapısını açtı. Artık Clark' h ft k G ı ·-•-- ı k h.. ı ' b · nkl den ··bahlıl 
K K çen a a çı an a atasaray uuuuu tibaren Betiktatlı ar 11 ı ucwn ara krrmı .. aı. . . Hanımlara nazaran ana yenı re er -

yatroya giderdi. latikbalmin yattan edindiği tecrübeyi bir a gerek filmde, gerek stüdyo- ile ba hafta çı:Can Galala1aray takı- ııirittiler. Ve bu vaziyet devrenin ıiyahla beyaz araımda nekadar göndersenize.·· 
ibresini ba,ka tarafa çevirmek milyon dolara değişmez. lki da karnını doyuracak işler ve- mı ara11nda çok büyük değitiklikler yirminci dakikaama kadar bu tekil- farlı: varea bu kınruzılar arasında. Telefon kapandıktan sonra ö 
ten meı'ul artistler, onu teshir sene o trupla dolattı. sevindiği riliyordu. Fakat daima ikinci vardı. Dün senelerce ayni y~rde oy- de devam ettikten sonra akınlar Bey da okadar fark göze çarpa.rmıt··· teki hanımefendi: 
ediyordu. Bu sebepten Clark günler oldu, yeise düştüğü gün plandaydı. O da Jmephine Dil- namıf olan oyuncuların yerıne yep kozluların aleyhine tehlikeli bir ıe- Alev kırmızm tamamile ayn bir - Ben de Joan Kravfortun pi· 

ki h 1 yeni elemanlar konmuş, ve bu ele- kil almağa bqladı. Beşik~lılar Halı renkmiı, kiraz kınnızm da tam&• jamasını istiyorum .. Aynen yapı· 
artistlere daha ziyade ya aş- ler o1du. lon ile ı:n~tezav~ •!at arını Y~ manlar beraberce börinci takım kad- kının ayağiyle yaptıklan ilk ııoUeri- mile ayn ... Fakat biz erkek va- lahilir mi eEendün? 
mak, mesela temsilden sonra Sonra truptan ayrıldı. Bu ae şamak ıçın, vazıyeh kabul edı- roeunda çok ender yer almışlardır. le bu canlılığın semeresini elde et- tanda,lardan bu kırznızılan tef-. _ Tabii efendim .. 
onların yedikleri lokantada ye- fer delikanlı odunculuğa batla- yordu. 

1 

Dün Galatasaray çıkarabileceği en tiler. rik eden çıkarea "atkolsun!" de- - Fakat §U yanlarında game 
mek yemek için birkaç gün öğ- mıştı. Lakin içindeki ateş sön Filmde bilhassa haydut rol- kuvvetli şekli çıkardığı halde mağ- Bu gol Beşik!aflılann ıayretini nm. . . ler olmasın" Malüm ya Joan Kra 
le yemeğini hazfediyordu. Bu müş değildi. Biraz para topla- !eri oldu mu, hemen Clark1 ı ça- l lüp olmuttur bunun da yeğ~~e ·~ daha fazla artmnağa ve.ile oldu. Büyük çamaıır mağazaunm is fortun boyu biraz uzundur. Banı 
suretle tanıtıklık oldu. Artık yınca, ~ehre indi. Bu sefer ga- ğırırlardı. ZatPn 0 da bugünkü b.i oyun.culan dama taıı gıbı deııt- Sağdan soldan yaptıkları hücumlar- tirahat salonunda oturuyoruz.. iyi yakqmaz .... 
el rk h kol• 1 · • b 1 d O d' · · . ed d 1 tırmektir. la Beykoz kale.ini sarsmağa devam lpeki,'in yeni açtığı çamaşır - Ne renk istiyorsunuz hanı-

• aa neye, 11 ere gınp zeteciliğe aşa ı. rada a vazıyetını Onll ,m .YU~ ur. • . Takım hakikaten gençl'°fecekse ettiler. Devrenin son dakikalarında dairesinde ... Biraz ilerde küçük. mefendi? .. 
çıkıyordu. Hatta kendisine kü- tutturamadı. Bir telefon tirke- Joan Crawford la bır film çevır on bir kiti ıeçmeli ve her maçta ay- Hakin ikinci golü de atmağa mu- bir mendilin uzun münakatau.. - Kırmızı .. fakat gelincik reı 
çük roller de veriyorlardı. . tine girdi. Bir sene de orada ça di. Talih gülmeğe başladı. Ar- ni onbiri oynatmalı. Belki dört bet vaffak olarak devreyi 2-0 lehlerine biz olsak: gl ... 

Fakat evlat vazifesi çok lıttı. Nihayet Portland'ta Jo- tık ondan sonra yükseldikçe maç kaybedilir, fakat altıncısı kaza· bitirdiler. - Adam ıen de.. Nihayet - Pek ali .. getirteyim mi .,._ 
geçmeden kendisini babasının zefin Dillen ismindeki yükıeldi. Filmleri sökün ettik- nılır. ıl tt... ikinci Devre: mendili . . deriz. Halbuki kazın fendim ... 

ı _.ef b" k d tt" Maçın nas cereyan e ıgıne ge- D<'vre hatlar batlamaz, Beşiktaı· ayağı öyle değil. . . - Hemen getirtin .. yanına davet etti,. kinci o a ır a ının idaresindeki tiyat- çe e 1 ki • d · · · 
1 ba O IJI h s· . d. b••t•• kad 1 1 lince: lılar ilk hücumlarında sağ içlerinin - Kenarlarını brode istiyo- Erke enn çamaşır aıreeınır. kanıfı Ö en baaı ıı:ıo ama- ro grupuna girdi. Hatta bir • ım ı u un ın ar, çı ~ Oyunu ilk devresinde Süleymani. ayağıyle üçüncü gollerini de attık- nun. . Kübik bir tekilde itleıne önünden geçerken iki arkada( 

da, bir petrol tirketine girmiş- müddet sonra Dillon ile nişan- gınca bu adamı anyorlar.Gen1J yeliler tanı değil•e bile nisbi bir hi.· tan sonra yavaf yavq birinci devre- mendilin kenarından ortaya doğ- müşterinin biribirlerile takala~tıl 
ti •. Clark bu yeni ite alıtmak i- landılar. omuzlu, iri elli, tam erkek tipi kimiyet teeiı etmeye muvaffak ol- deki oyunlannı, canlılıklarını kay- ru uzanacak... Fakat müsellee lannı işitiyorum: 
çin fıaylı uğra9tı. Lakin aahne- 1924 sonbaharı.. bir adam .• Ayni zamanda da dular bu arada birinci devrenin 44 betmeğe, Beykozlular ise bili.kis bu §tıklinde olacak ... Marka ııena - Aman makaatar efendi .. ıri: 
de geçen kısa zamanlar onu bir Clark talihini bir defa da dünyanın en güzel dişleri en inci dakikaamda ~~ açı~ gÜ?'el bir gevfiklikten istifade ed ... ek, oyunla- ayni renkten itlenecek ... "S" nin veyliktir. iyi dikkat et. .. 

.. h • .. .. ' hücüm yaptı ve klubil lelııne ılk go- nnı açmağa batladılar ve güzel hü-miknatıs gibi, tekrar geriye Los Angelea'te tecrübe etmek musama akar tebeasu<mu .. O- 1 kaydetti ve birinci devre bitti. cumlara ıiriftiler. 
cezbediyordu. Okadar ki ilk istedi. Oraya gitti. Kimae ken- nun sert sadeliğidir ki, kendisi İkinci devrede, GalatesarayWar hi Diğer ta-Wtan, Beşiktqlılar. oyu- Küçük katil 
fıraatta hem- tiyatroya dön- diaine metelik vermedi. Ancak nl okadar sevdirmiştir. lıimiyeti aldılar ve Süleymaniyeyi nıı biraz da ıert bir manzara vermit 

-------------- sıkııtırdılarıa da yan yana oynama. bulunuyorlardı. Şu kadar ki, bu ıert 
MALATYA (Milliyet) - Ve. 

hap imıinde bir çocuk elinde bu· 
lunan tabancayı kurcalarken, ıi
li.h ate§ almıı ve çıkan kuqun 
İbrahim oğlu Hacmm ölümüne 
sebep olmuıtu. Muhakemeıi neti
cesinde bir eene müddetle hapee 
mahkônı olmut, yaıı küçük oldu· 
ğundan ceza11 altı aya indirilmit· 
tir. 

S• •• 1 h k mıt olan forvet hattı fazla iı göre- lilı: hikemin mütemadiyen vermeğe JDema oy e er ese kolunu açmıyor medi. Bu arada Kemal Şefik Aıım- mecbur kaldığı favullerle oyunu ken 

• 

Sinema semasına şu son za 
tııanlarda yeni doğan yıldızlar
dan bir tanesi de Tallulah 
Bankhead' dır. 

h 
Bir çok sinema yıldizlarırun 

emen hemen hayatları biri

birİ!lle benzer. Fakir bir aile
d~ doğmuşlardır. Sinemaya 
ll'ırmek istemiş, inkisarı haya. 

TalbulHh Bankhead 

nün birinde bir rejisör oradaıı:ı aktiristi, Genç kadın Amerika
geçmi§• kızı görmüı ve rande- da bir §ey yapamayacağını an 
vu vermiıtir. İtte yol açıldı. laymca, talihini recrilbe için 

Fakat Tallulah -bu isim A- 1 kalkıp LOll'l.draya geldi. 
merikada bir şelalenin ismi- F ranıızların bir darbı mese
dir- Amerikada Alabama hü- li vardır: Kimse keneli memle
kumeti kongresinde bir azanın ketinde peygamber olamaz, der 
kızıdır. Bu imtiyazlı vaziyeti- ler. Bu darbı meselin bilhas· 
ne rağmen. Tallulah on sene sa sahne hayatında tecellisi 

elan aldığı bir topu Süleymaniye di aleyhlerine bir cereyana aokuyor
kaleeine soktu. Bet altı dakika sonra du. Maamafih Beykozlular bunlar-
dün hakikaten eyi oynayan Cafer dan istifade edemiyorlar. , 
Vole bir çekitle ikinci sayıyı Süley- Nihayet. soldan yapılan btr Bey
maniyeye kazandırdı. Bundan ıonra koz akınını Bqikta§ müdafilerinin 
oyun kiih Süleymaniyenin ki.b Gala- gayri nizami bir hareketle kesmele
tasarayın lehine olarak gol11z devam ri yüzünden hi.kem Beşiktat aleyhi
etti ve Galatasaray 21 mağlup ol- ne bir penaltı verdi. Beykozlular bu 
du. ıuretle ilk gollerini kazandılar. 

Sari Sıyahlılan bu galebelerinden Bundan sonra Beykozlular oyun-
ve devamlı sayilerinden dolayi tebrik da nisbeten hikim bir vaziyet aldıl&P 
ederiz. sa da maalesef elde ettikleri pek va

Dün her iki taknn da şöyle çılı- zıh fırsatlardan istifade edemediler. 
mqh: Bilha11a, ortadan bir hücumlarm-

GALA TASARA Y da merkez muhacim, kalede kimee 
Avni bulunmadığı bir 11rada bile, acele 

Mitbat Bürhan yüzünden topu kaleye sokmağa mu-
R.iza A11m Bülent vaffak olamadı. 

Rebii, Kemal, Ş. Raıih Leblebi Oyun bir müddet daha ayni vazi-
K. Necdet yette devam ettikten sonra 3-1 Be-

SO LEY M!AN iYE ıiktıq takımının galebesiyle netice-
Nuri lendL 

Menan 
Bürhan 

Nuri Sabih 

Necdet 
Bülent Sabri 
Cafer Ali Cahlt 

- -
ae başka memleketlerde açı•Iır. 
Nevyorkun istemediği Tallu
lah Lonc!rada kıaa bir zamanda 
yükseliverdi. 

Diğer maçlar 
Dün Takıim Stadyomunda Süley

maniye B talnmile Galataearay B ta
lmnı oynaddar ve sıfır ııfıra berabe
re kaldıla'r. 

ikinci küme maçlarında da Eyiip
Hili.I ile oynadı ve Eyüp 6-1 kazan
dı. 

Ev basan pkiler 
MALATYA (Milliyet) - Adı· 

yamanın Biricik köyünde Omer 
oğlu Reıit Ağa ieminde hali vakti 
yerinde biriei vardır. Ağanın na
mını ifiden Gaziantebin Elif kö
yünden Yueuf oğlu Ahmetle l{j. 
nal köyünden Halil oğlu Bekir 
bir gece geç Takit tanınmayacak 
kryafete girerek Ağanm evine mü 
sellahan girmitler, zinet eıyaaı ile 
paralarını ve sair eıyayı alıp git
mişlerdi. Yakalanan terirler aiır 
ceza mahkemesinde yediıer bu
çuk eene hapee mahkilm edilmİf
lerdir. 

Bir adam dört 
kişiyi yaraladı 

ÇANAKKALE, 12 - Evvelki 
gece kahvede oturmakta olan ara
bacı Kemal, Ali, Hüaayin, Meh· 
met ve Şükrii aralarında eabepalz 

Hususi hayatı herkesi alaka 
dar etti. Konutm• tarzm.ı tak
lit edenler çoğaldı. Ondan son
radır ki Tallulah memleketine 
döndü. Soın piyesleri arasında 
La dame au Camlia'da •<>ll dere 
ce- muvaffak oluyordu. Ameri
kaya gider gitmez Paramount 
angaje etti. 

bir kavga çıkmıt. Mehmet !afi· 
Cro••. Country makta olduiu bıçakla Keınal, A· 

Dün Beşiktaı atletleri bir Cro11 il, Hüııeyin •• Şükrilyil YÜcutla· 

ilk film çıktı. Bunu diğer 
filmleri takip etti. Fakat hiç bi
ri Londradaki tiyatro salonla
rını ayağa kaldıra n muvaffakı. 
yeti kazanamadı. 

T allulah' a belki bir gün talih 
gülecek dersiniz. Belki.. Fa
kat şimdi o, eskisi gibi genç 
değil, eskisi gibi güzel değil.. 
Uykusuz geceler onu vaktin
den evvel harap etti. Fakat he-

rınm muhtelif yerlerinden yarala Country yapmıılar ve eyi dereceler 
almıılardır. Bundan baıka Ana. mı9tır. 
vutköy saha11nda gayri müdim at- !!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!l!•

letlerin Cro11'1 yapdmıttır. College- aahaamda kalabalık bir eeyirci züm
de de büyük kır kotuıu huuiıklan reeinin önünde yapıldı. Bu final ma
yapılmıı ve muhtelif tanıtımlf ecne- çı netice.inde Birliğin iki senedenbe
bi atletleri koımuılarchr. Burada ih rl futbol f&Dlpiyonluğunu alan Fe
raz edilen dereceler husu.ı mahiyet- ner Yılmaz ldübü gene tilt şampiyon 
tedir. luğunu aldı. Rami idman ve Fener 

Ping Poug 
şampiyona•ı 

Dün sabah Ping Poul' f111DPİyo
na11 oynanmıı ve latanbulspordan 
Samih Bey Türkiye Pi.._ Poug fB11I 
piyonu olınuttur. 

idman Birliğinin 

Y ıbnaz birinci talı:mılan anumda ya 
pılan bu final maçı umumiyetle mü
tevazin bir td<iJde cereyan etti. Fa
kat Fener Yılmazın oyunun ilk an
larında attıfı bir gole Ramililer mu
kabele edemediler. Oyunun son an
larında Ramililer hayli gayret gös
terdilerse de neticede oyun Fener 
Yılmazın 1-0 gilibiyetile neticelen. 
eli. 

Bi1' çocuk 
Haşlandı 

Ve hastanede 
vefat etti 

Kaaımpaşada Büyük Piyalede 
oturan Mehmet Efendinin bet ye 
ıındaki mi.nevi evliıdı Tevfik oğlır 
Hasan dört gün evvel kaynar su 
ile haşlanmıf, dün hastahanede 
ölmüttür. 

Kumar 
Zabıta memurları Galatada ve Ye. 

mitteki bazı kahvelerde silah ara•tıt 
ması yapmıılardır. Bu arada Yağka· 
panmda Mehmedin kahveeine de gı• 
mitlerdir. Memurlar silBh arDl '" te 
çıkacakları zaman kahvenin Arka
sından: 

- Yalan aöylüyorıun. Dübı ıt at
tnn. Ver parayı, gibi sözler işitmiş
lerclir. Bunun üzerine odaya giril 
miı, Hasan Mehmet, Ali, Cel~l. 
Durmut, Mustafa İsminde bet k~ı
nin üç tavla ile kumar oynadıkları
nı gönnüflerdir. Kumarbazlar yaka· 
lanmqtır. 

iki kaçakçı 
Beyoğlunda iki kaçakçı yakallan· 

mııtı. 'Xani ve Dellasola ioimlerinde 
olan bu iki kişi gerek kaçakçılık ve 
gerekse rüıvet cürümlerinden maz. 
nunen Beyoğlu sulh ceza mabkeme
ıinin tevkif kararile adliyeye sevke
dilmitlerdir. 

Bunların ellerinde yakalanan ba
vulun içinden bir fotoğraf makinesi 
ÇJlanı§, maznunlardan Dcllasola bu 
makineye fazla ehemmiyet vererek 
makineyi almak için polislere birçok 
para teklif etınitti. 

Zabıta bu fotoğraf makinesi bak· 
kında tetkikat yapmaktadır. Makine 
ye ne için bu kadar ehemmiyet ve
rildiii ve bavulda bulunan puapor
tun kime ait olduğu tahkik edilmelı 
tedir. 

Himayeietfal balosu 
Himayeietfal cemiyeti etrafm· 

dan tul tla verilecek kıtlık balo 
hakkında mÜzakeratta bulunmak 
Üzere, pazarteai giinü aııat 14 te 



Mm. Avantiyanın katili Yunanistana kaçmış Dün tasarruf haftasının en parlak günü ol' 'u .... , •• ut. 

Beı •ilahlı, bir 
evi soydular 

( S.. l inc:i -.itil.ide ) 1 mİMr bey kendiai11e ıayet tabii rafına toplanıp konuf111Bya batla· 
van Efendiye anlalmlftır. •e mülayim bir liaanla: dık. Bir aralık aiabeyim: 

4 _ Antuvan Efendi ,öbret aa- - Solırat, demittir, aen Rume- - Madam biz yann Allah izin 
bibi ve mütteriai çok bir dellaldır. li hanmda Madam Evantiyayı öl- verirse ııide-.eğiz, dedi. Bunun ü
Bu halden müteeuir obnut. ıit· düren adamı biliyorm_..,., aeye zerine Madam kendiaiain de git. 
mit Madam Evanıiyaya çalmıt- haber tameclia Jimdiye kadar meğe hıtzır olduğunu aöyledi ve 
~· ~? ~•: 

5 _ O akflllll her ikiai de Ru· Şüphelerin kendi Ü:<erinde top- - Yana kaçta buloşalnn?. 
meli hanı kapm civarında görül- !andığını zannederek tirtir titre- - Sekizde bizim eYde buluta· 
miiflerdir. yen. Sokr;"ı ~erinde bo aual. ~ir lım Mad";"'. . 

6 _ V" nihayet Madam E•an· eluır gibı teaır yapmıt, kendmn• - Sekizde mı?. Ama durun ba 
tiyanın ağzını bkamıt olan men- den JÜpbelenilmedifi zaonma dü kayım, benim ıaatiın bozuk. 
dilin, Antuvan Efendide bulunan terek: . Size kahve pişireyim 
diğer altı mendilin ayni olduğu ve • - Korkmu9tum,. ~omıaer bey, Madıı.uı bunu aöyleyerek bize 
aralannda hiç bir fark bulunmadı dıye mukabele etmı,tir. duvardaki aaatini göaterdi bu ça· 
;n görülmüştür. - Ne var bunda korkacak?.. 1 1 b"·-"'ı.. b" duyar ~ti idı," ... p d r . b"ld".. • - 1 ar 1 u,- ır 

Şu deliller Antuvan ve an e 1 ınaan 1 ıgını aoy er.. ben az buçuk makineden anl:ıdı· 
Efendilc;rin k~ıil olduklan zannı- Kim iJldürdü bu kadını? ğım için: 
m verm1flerdır. - Ben aaaıi tamir ederim ma· Komiaer Bey bu cümleyi bitir-

Ha lbulıi... dilr.ten aonra Sokrata daha ziya- dam diyerek duvardan indirdim, 
HalbuJ..ı hadiaaı bu iki adamın de itimat verebilmek için ilr.i tara· açtnn, tamire batladnn. (saat 

bigünah olduiunu meyd'!-na. çık!": fmda duran polialere: maktelde bu vaziyette bulunmut· 
rnıt ve asıl katiller öğrenilmi§, bın _ Hadi siz ıidin .•• Sokratı aer- tur) Ben tamir ile metırul iken 

(Başı birinci sahifede) 

bir aaadet, kudret kapm açıyor gi 
lıiyim:• 

Calip Bahtiyar Bey de verdiği 
konferansla Milli iktıaadiyatımı· 
:ı:m ana hatlarım bariz bir tekilde 
izah etınİf, her ııiin biraz daha İ· 
)eri doğru gittiğimiz bu yolda ıa· 
yemize çok çabuk ulaşacağnnızı 
aöylemiştir. 

• 
• 

An karada 
Tezahürat 

-------
Adliye Vekili radyo

da heyecanlı bir 
hitabede bulundu 

ai de ele geçınitlir: besi b ..... km. o katil değH ki ya· madam' 
Madam Evantiyayı öldürenler nında duruyoraunuz. demi§, polis - Ayol •İze kahve pitirmeği u ANKARA, 16. A. A. - Üçüncü 

Yunan tebeaıımdan iki kardeıtir: ler dışan çıktıktan aonra da de- outtum, gidip cezveye au koyayım tasarruf ve yerli matlar haftası mü-
Yani ve Sokrat. vam etıniıtir: da size kahve pİfİreyim, dedi,dcez nasebetiylc saat 15 tc şehrimizde bü' 

Geliboludan bildiriliyor: 
Şehrimize tabi Dursun Bey köyün 
de feci bir aoya-faculuk vak'aaı 
oldu. 

Gece yansı beı ailabh şaki, 
köyde bakallık yapan Tatar Ah· 
met ağanın evini baamıtbr. Eşki· 
yalar Ahmet ağayı ve kansını ö
lümle korkudmutlar ve zavallının 
2 bin lirasile 36 beıibirliğini, 3 
kat elbisesini almışlardır •• Şerirler 
ayni zamanda Ahmet ağayı kolla· 
rmdan ve bileklerinden yarala• 
mıılar, zevcesinin parmaiındaki 
yüzüğü de kopanrcasına almıt· 
lar ve kadının ellerini de yarala· 
mışlardır. 

Etkiyalar kaçmiya mu•affak 
olnıuılardır. 

Zonguldak Halkevi
nin yardımı 

Bu katillerin bulunmasına gene - Ey ..• ""-le bakalım, kim öl- veyi aldı ve mutfağa giıti, Ma am ·-'"· tezahurat yapılmıttır. izciler, 
"""' k d k k - b im """ Tayyarelnin attığı hediyeler kaplfllırken •• katillerden birioinin heyecanı ae- dürdü bu Madam Evantiyayı.. apu an çı ar çıt mdazbagad ey kız ve erkek bütün mektepliler ve 

Zonguldak Halkevi tarafından, 
Zonguldak llkmekteplerine de· 
vam eden fakir ve ökaüz çocukla· 
ra yerli malından elbiae ve ayak
kaplan tevzi edilmiştir. 

bep olmuştur. Ne poliıin entrika· Ağ b • Yani de arkaoından fır 11 1• en e me -' · ti • · · tiraki" ı t ri uzlaıtırmak olur. Hekikatte bu-
- a eyım... ~· rak eıtim, airabeyimin arkaam· 1 e~n"' cemıye ennın ış . Y e ~-

h takipleri, ne mevkuflann ite ya _Ağabeyin mi? Nerede tim· dan gittim. Mutfak kapısına gitti haltipdoluSnan alay batladmuhazikakoltduedegu gÜnkü milli hayal budur. 
rar bir ipucu vermiş olınalan bu di Ag" abeyin?. e amanpazann an re e Memleketimiz ıibi ı.,..,_ye tqek-
cinayettcki eırar perdeainin kalk· ğim zaman Madamı arkumı kapt k Hi.kimi eti "il" danma külüne, milli cibazlannı tamamlama-
malında am• 1·1 olmut deg"ildir. Ba· - Giıtl. ? ya dönmüş mualuktan cezveye ıu rel . - . Ey--~ ıy~ tlmc;y. ba • ha "d dana · - Nereye • d ld • .. d"" ıe ımttir. sıı.u cerruye erının y- ga ita yem en mey ııetırme-
kmız katil naııl bulunınu9tur: - Yunanistanal 0 urur Tazıyeıte gor um. raklarla .. al.. kam ti · · · de ğe, milli iıtihaal kuvvetlerini bir an 

K h d t k ilk • . fm l 1· •..: h Ağabeyim de eline bir odun al ' ' au u . yonc. ~ .~çm . evvel inki··' eltirmeg-e pek ziyade 
B ııe e O ar ur en... ıtıra ev ıt ettıg• eyeca· mıt Madama doğru ilerileyordu. • aan atlarını ve faaliyetlerını gootenr .... 

Takaimde toförlerin devam el• m bu aon cevap hüthütün arttır- • Ö . . ! canlı tablolar yapılmıt ve kamyonet muhtaç olan sırf aermaye yokluğun 
tikleri bir l:ahve vardır. Bu kah- mıf, adaletin tezahürü için çırpı· l';'ürügorlar •• )erin etrafı yerli mallan afitleriyle dan ve cihazlann noksan bulwıma-
vede oturan toförlerden Yümnü n~n müddeiumumi muavini bir ta Ağabcyıme: • donatılmıştı. smdan dolayı emeğinin yerimi, geli-
Celi.I Bey bir ııün rumca gazete- raftan mücrim olmadıklan halde - Ne yapıyorsun? demeıe ~a· Mekteplilerin ve balkın ellerinde ri acınacak derecede az bulunan bir 
lerden biriaini okurken, Rumeli mevkuf bulunan iki kişinin derhal kit kalmadı, ağabeyim elindekı o- (yerli malı kullanınız). (taaarruf .,. memlekette biriktirmeden vazgeç
cinayetinin faillerinin yakalandı- tabliyeai için çalışırken. komiaer dunu JU doldurmakta olan Mada ; diniz) ııDi birçok kvhalar vardı. mck milli iktııadnnızın timcliki fa
ğıru ve adliyeye tevdi edildiğini de Yunaniatana kaçan Yaninin na mın kafaaına dört defa .. vurdu. Zafer abidesi önünde binlerce kir halinde kalmasına razı olmak de 
yazan ıütuna gözü ilitmiıtir. Şu• arl :vakalanabileceğini dli§ünmeğe (Madamın kafasında. ~orı ya.~a 1 halk toplanmışb. Çalman iatikLil mektir. Buna hiçbir Türk tahammül 
raıını kaydedelim ki Yümnü Ce· başlamı,br. vardır). Madam bu anı ı~cavuz martından sonra Ankara kadınlan edemez. 
ı;;ı Bey güzel rumca konuıur ve Aaıl katil bu auretle meydana karııaında t_aıırdı, se.ndel~dı -::e Yl 

1 namına lffct Hanım, ııazeteciler na- O halde biriktirmeliyiz. Birik· 
çat pat ta okur. Fakat gazetenin çıkbktan aonra da, cinayetin bü- kılırken bagırma~,. ~sıe~ı, agabe· mına Nq'et Halil Bey, esnaf cemi- tirmeğe çalışmalıyız. Kazancnnız 
o kısmını iyice okuyamamış, ya· tüD teferrüatını ö~renınek gÜç ol yim derhal mendı.dmı br"< "rcdalı, ma · yelleri namına Sabri Bey, milli iktı- dan birazını ayınp İtletıneğe ya· 
nında oturaa Sokrat ismindeki şo· mamıslrr. Cünkü Sokrat cinay"ıi damın ağz'?l:\ bka 1• ana : · aat ve tasarruf cemiyeti namına da tırmadıkça aermayeye mübtaç o
för muavinine gazeteyi uzatarak: Yuna,;istanl\ kaemı~ olan ağabe- :- Cel Sokral r.<.c. ı, Lı.ı· ' P bul , Vedat Nedim Bey tarahndan nutuk lan çahfacak kafa ve kol aahiple 

- Şunu bana okuyu veraenel.. yisine yükl,.tip iŞin içinden srvrıla baglayahm, lar ııöylenmiştir rimiz bu itletıne yerlerinden ev• 
demiıtir. Sokral gazeteyi eline al· cağını tahmin etmiş ve her aeyİ en iki .tarafıma bakındım. ipe ben Hati ter n~tuklarmda milli ta vel tartlara kolay yollarla aradı· 
mı• okumaya, okudukra titreme ince teferrüatma kadar anlatmııı- zer bır ıey bulamadım. Kapının f p 1· il h kk d g"mı bulup alamadıkça, mümkiia 

" ' hr. Sok-tm anlettıklarmı .n..Je arkasmd• b·ır tel kangalı gözüme aarru ve yerdı mi a ank . ah ın a 
Ye ve nihayet aararmaya baılamıı •n .,.., - h tkmı ay ın ataca ıza al ver deg-il yüksek istihsal tarzlanna i· 

hülô.sa etmek kabildir: il" · ld M d b ğl a ızı ve bir an ıiddetli bir bayıımJ:k ge- ıştı, a ıın. a amı a aınaı:.,a mitler ve milletin ıöaterdiği rağ- riıemeyiz. Yükaek iııibaal tarzla· 
çirmiftir. Yümnü Celal Bey Sokra Evanflgnya l'11nanl11tandan ~aş!adrdım, MadTamel. ~ıypınıyor, orn bet ve alaka aayesinde yerli mal- n ise iyi yaşamanın milletler için 

b ıd ğ - - h 8 l"m tıtrıyo um. 1 ıyı aaramıy • k b" · b 1 d "ktı d. h tı dab b ki ol tın ayı ı mı gon1nce, emen e a d A" b • b. I k. )anınızın artı ızı ya ancı ma • e ı aa ı aya a a a ı 

göğıünü bal'mıı açmıı, yüzüne su _ Ben ve ağabeyim Yani Yu- um. ga eynn. ırMard 1 
• .. ld" !ardan mÜ•tağni kılacak bir bale doğumuz mevkii bir an evvel al· 

serpmiş, ayıl tmıt ve: nanistanda idik. Orada bir de Yor b :j' Bırak l~edı, ~ am 
0 u, geldiklerini söylediler. Milli iktı- manın en emin mucipleridir. Har 

- Ne oluyoraun? diye aormuş gi isminde bir terzi kalfa.aı vardı. af> anıt\yıı Md yo .. ldüğüniia aat ve taaarruf cemiyeti ıaaarruf cama meaeleaini biz kendi milli ik 
tur. Biz Yunanistanda ifaiz kaldık ve f kızaman d a amın ° lrumbalaraı ve iktuıat ve tasarruf baadımızın ihtiyaçlarına göre hal 

Fakat Sokraı bu suale cevap ve İf aramak üzere lstanbula geldik. ar nNa var !Jun:A. be l dedim bakkında vecizeler yazılı kağıt· !etmeliyiz. ihtiyaçlarımızı tatmin 
recek yerde, yerinden fırlamıt ve ı · · · y · - e vap n ga Y ••• • J d ğ ım f · ti · na için para harcarken Türk zümre-utanbula ıeleceğımızı orgıye Fakat Aji-.tbeyim bana cevap ver ar a ıf ış~be~dna. cemıbY.e erlı nk b" 
kartıdaki berber dükkanına ııit· .Oylediğimiz zaml\n bize dedi ki: • 

1
_ .. d" mma za er a ı eaıne ır çe e !eri, Türk fertleri, kartılıklı biri ır 

miıtir. - Beni Rumelinde ihtiyar bir m~ c:ııı::;?ı:;\;: itarel yapa konulmuttur. !erini düıünmelidirler. Harcayaca 
.~an sırrımı l''va n/fin/ anam var. Çok aöreceaim geldi, ld • h ğmuz para bir Türk zümresinin ia ,,. ı v ~ • ·- rak beni arkllaına a ., evın er Adliye vekilinin kon'eransı tihaal kuvvetini arttınnağa hiç ol 

ıize bir mektup vereyim, oaa gö- af alt" d k ara, tah 1' Sokra!Jn gittiği berber dükki.· tar ım ust e ere P • mazsa mevcut olan kudretini ida-
türün ve benden de selam aöyle- ·ı· - h d ı ımu· • ANKARA, 16. A. A. - Adliye nında Todori iam..inde bir berber vı at, muce\I er, ma a yon e '6 meye hizmet etmelidir. Vicdıınmı 

kalfaaı Tardır ve bu kalfa Sokra• yinl. zene geçti İse aldık, aavuttuk. A- Vekili Yuıuf Kemal Bey ıaaarruf bana daima param memleket mah 
kr Hem bir arkadaıı memnun et• i b · rt · - - Yunanı"ıtan• L-«--. mu"---•L-ıı·~ıe bu~;n radyo-im can ci"er arkadafıdır. So at 8 eyllll e eıı sunu~ .,..._. ....._.. 1 •- aullerine ve mamuli.tına vermez· 

mı•• o1maı. bem de kendimize la- · • b b d k ld ıla .. ğ daki 1--nJ-nsı vermittirı 
ta ona bir iki gün evvel pek mü· ta.:'bulda kabında faydaaı dokuna ıılli, eni ura a /a bımfll• d "aM ı lcket;" ta-;;;;..u heyecanı aen bu mallan yetiştirenler iymal 
him bir sır tevdi etmiftir. Todori, . · b 7 odor herşeg gor U em e . . . . edenler ne ile geçinecekler? aua· 

1 cak yeııi bir doııt temın etmq u· ana1ı~-- beri hep para biriktiri 
Sokralı karşısında betbeniz kü M fih ben d • d" • uy """ • !ini aormalıdır. Milli iktıaadımız· 

b ecan1 lunmak makaadile bu ricayı der• • . da~d. h allll;" eTnodışe ~çe niz ııözünü duyuyoruz. Yazılarını o-
gibi olmuı görünce ey a aor bal kabul ettik, mektubu aldık ve nsm e ı ım, er .teYJ . ':''."'Y" kuyonız. Halbuki bazı memleketler- m İcaplanna hatta milli varhğnnı 
muıtur: Madam Evantiyaya getirdik. Ma· anlabmftnn, o benı teaellı e~. de meaelİI lngilterede, Amerikada tu zın zaruretlerine ıöre bence mem 

- Ne var, ne oluyoraun? • dam Evantiya oğlundan haber ge _ Ar~ık ~orkulacak bır teY tumlu idareli bart>ket için par8DIZI leketimizde harcama ile biriktir· 
Sokrat titreyerek Todorinin ya ti"rdı"amı· iz için bize bü·-''ı.. bir hiU yok dedı, katıl aanarak batkala· bar ··-··d·· "Jı"yor H·- me en iyi bu auretlerle uzlaıtınla 

kasına yapı •mıı, ,. Y- 1 Adi" rd" caymız ogu u ven • -~- b·ı· 1 . • d 1· 1 • ıı • b" nü kabul gösterdi. Ümidimizin fev nnı yak_nladı.ar. ı.yeye ve I• \ ma ı"le bin"k•'- vırbirine zıt hare- ı ır. çmuz e ıe ır en ar ımıaga ı 
- Sen hcnim urnmı if .. ettin. ı O ··ı d ı. ~·~ < "kt" ğ ·· ·ı J 1 d •- kin<le ikram etti. Artık biz Ma- er. zu menın e manaaı yo.., ket yıl N d 1 yorda ekonomi n ırme e mwıaı o mayaa ar a 

- Maten Teo, Katol kanen a- dam Evanıiya ile çok samimi dos.. çünkü onlar naaıl olaa kurtulup I il 18 ır. .~ b.:' 1 b" biri 1 vardır. Bunlar da milletçe yaJBIDa 
den Ton ipo. (kat'iyen vallahi ohr.uıtuk. Biz ona ıelip ıidiyor· beraet ederler, aeı:ı ~" yak~an· ı ~J::'t ı~: i:..:k ~vıi;: :d; daki yüksek iktıaadi vaziyetlerini 
kimaeye aöylnmedim.) duk, 0 da bizim Hamalbqmdald mazam. Fakat bu lfl bana aoyle- f. H Y g b.riktimıenin zıt arzettiğim bu ikinci tekilde yapa 

- Söylemedin mi?• Ya öyledir evimize geliyordu. din aakın batka kimaeye aöyle- ıyor. ar~ ; k . . bilirler. Biriktiıme ve harcama me 
de Yümnü bu iti nereden biliyor?. ' Be d ._,___ bir -y aöy 1 olmuı daha 111yade ert e onomwn ••leleri aııl bü·-"''· davanm yani 

· BI Y nanlıtana gldlgora• me... n e ........,ye .-- • d k d" · ·· t • e buııadaki "- - "-- Bılmem.. Z U ~ 1 d" e en ını ıoı ...,.. v - ferdi ilr.baalla olaurı, milli iktıaat· 
T odori bu aon cümleyı· söyle- eme un. 1 ·· ı- -"kt 1 cama daha ziyade ani iıtilılik İçin b Bir ııiin biz Madam Evantiya- Sokrat bun an aoy'""' .en aon '-------da- Ferd iktısacli yerine mil ta olsun idareli, tutumlu areket 

mekle beraber, SokratJ elinden ya Yunanistana ıideceğimizi, oğ• ra çalmklan mallardan bıueaine ~ . · _ .. .. ebnenin yalnız bir aafhaaıdır. Pa· 
lutmuf ve hala hayretle kab't'ede tuna mektup sönderip ıöndermi· dü..,n kıamı sakladığı yeri de aöy I let iktıaadi ~oz onu;~ tu~ ra biriktirme ve harcama hareket 
oturr °<ta olan Yümnü Celilin yeceğini aorduk. Bu aorpda biç )emiş v_, memurlan Hamalba•m· harcama ~gru~. ~!" !erinin yanında bir ev idaresinde 
karı" "' ıeıirmiş ve aornıuıtur: te fena bir makaaı yoktu, filbaki daki evine götürüp çaldığı para, bile dolayıııyle ııtihsal ıçın ~ bir ev ikbsadmda yapacağrmız, 

- B"'n aana bir teY aöyledim ka Yunaniatana ıiımeği aklımıza tahvilat ve eşyalan karyolasının manasmda alnuraa 0 ~bu iki yapmag"a mecbur olduğumuz bir 
· 1 1 · bi biri" • dd olmıyabilir mı • koymuştuk, çünkü stanbulda İf altından çıkanp teslim etmitıir. 1t "!" •• nıo zı 1 •• • '.. çok taaarruf hareketleri daha var 
- Ne gibi? bulamamıt. belki de Yunanistan· Sokraı tevkif edilnıit. eYVelce tev 1 Millı iktıaadı_n b~nyeaıne gore Jıa.. dır. Tutumlu, idareli frenkçe tabi 
- 'l ani fU Rumeli cinayetin• dakinden daha fazla a.ıkmtJ çek· kif edilen Pandeli ve Antuvan zan h~ lıir.ik~ea daha fay rini kullanmaia müsaade ederae-

den Lahoettim mi?. meğe baılamı~tık. Madam Evanti hakkındaki tevkif müzekkereleri' dalı olabi:lir. lıaizl~ çok olan, fab- niz ekonomi ile hareket etmek de 
- Hayır! Ne müna1tıbet?.. ya Yunaniatana gideceğimizi Öğ· de iatirdat olunmuttur. n.kalan ticaret .,.ıen.~palı ~ mek aerveıin yani ibtiyacnntz1 ııi-
- Hiç, hani aen Sokrala bu cİ· renince: Yunaniatana kaçan Yaninin bir meml~kette ~u ıtaizlere ı~ ~ deren ft!Yerİn üzerinde tiı-

aayetten ve bend- bahaetınişsin - Ah, dedi, mektup ııönder- derdesti için letebbüsler yapıl· mak ~'!kalan, ticar:!;mevlenm ıı- remek en küçük parçaımı bader 
<le.. mek deii amma, oğlumun yanma maktadır. Maamafih Yani Yunan letmek ıçın lıarcanw !'~1 na etınemek, bu mallarm bize temin 

Y"mnü Celalin hayreti büıbÜ· ben de gibnek iatiyordum. tebeaomdan olduğu için muhake- '!"""hayırlı !>i'" hare~et olab!lir. Mi! edebilecekleri her türlü faydalar 
tün artmı•, bir taraftan ka-.. mda p k - 1 e· . "h"- • • y bk 1 • d lı ıermayeleri t~kkul etınıt millı • ·.- - e guze ... ız aenı ıo•~ç ıneaırun unan ına eme erm e -.- . .• . dan faydalanınak demektir. Ye-
ki bll iH adl\ma: I'- 1 d h ld" ·ı.. la "1·-----11-~••- milli ik ~ yapı ması a mu leme ır. c• z " m .... .,..,....,..-r---.. - memizde, giyinmemizde, bannma 

- B,.n cinayetten filan bah ... ı _ Ciımek ve götürmek kolay, tiaat paranın uzuvlan ve unıurlan a d • 1 • 
me im. Gazetede bir havadia raamda tam bir ahenk buıule getiril mızda, ıarnınamız a, eg enmemız· 

.,_,_ oku fakat benim burada biraz alacak Balk ti t b" d~- de aair ihtiyaçtan tatmin etınemiz 
vardı, ....,.,ala yu ver )arım ve biraz da param •ar. an care mit olan memleketlerde ır mü uca; de ve her türlü iaıibaal hareketle 
de:!im, o ela okurken bayıldı, - Parala!Jru yanına alabilir· için olsun biriktirmeden -eçilebi- vücudumuzdaki zihni ve medeni 
cevabmı verm~. diğer taraftan da · Odası li Mubta lduğu bütün mallan am... r. ç 0 kuvvetlerimize lazımgelea ehem· 
hiç bPlli cbneden sür'atle karako- - Alamam, ..iinkü buradan dJ kendioi yapabilen bir memleket hal- ? B" 
la P.İılıp· hadiıeyi anlabmtıır. ~- •-- b miyeti veriyor muyuz ıraıı: ev-

tartJa fng-iliz lir11aı çıkarmıyorlar ( Batı 1 inci ..V.ilefde } kı paraanu harcar&e11 u paranın ne- vel arzetıiğim iktıaadi prenaiple-
M U8l'in lıe!)I Ne ııapalıml DUf. onJan burada bozdurmak la Dr. M. Miljua reye ıittiiini düıünmiyebilir. Milli re ıamamiyle riayet ediyor mu· 

Karakol bu fByam dikkat badi :mn. Sonra xene bunlann hepsini Türkiye &ikan Birliği cemiye cihazı çok noksan, milli ıermayeai yuz? Mesela giyip eskittiğimiz bir 
aeye muttali olur olmaz, bir ao ıatürırıek imkansız. ıaliba götü- ti lıtanbul tabeai reiıi ve Hukuk pek ekaik iıtihııal kuvntleri artama- eıvaptan onun kumatı arllk biç 
tereı;!d;iı etıniş ve cinayet failleri- riilecek parayı hiikümet tahdit et fakültesi reisi Müderris Tahir B., ğa ~nkitaf etmefe pddetle muhtaç bir ite yaramaz bale gelinceye ka 
nİn yt>kalanıp adliyeye verildiği- ~ Siz oe zamaa gidivorırunuz? dün bize mecliain yapacağı itler olan bir memlekette ise ll'elişi güzel dar verebileceği bütün faydalan 

• - Daha birkaç gÜn buradayız. bakkmda ıu ı·zabatı vermı· •ti'r.· harcama yoluna gitmek, üzerinde alıyor muyuz? Ben bu sabah f,. 
ni düıiinerek, vak'aya vazıyet el· "-'--hm'--- d d"" - - • d---'---'- k d"" ·· "lecek b" 
miş ve tıaliı ta.hkikab elinden hı· - ......,. - " \lfUDDP la - Meclia bu içtimaında odanm unwtQIK Ye ço uşunu ır mel Paşa kız enaıitüaündeki yeni 
rakmamıt olan müddeiamumi mu •mayım da belki bir kolayını bu· icra komitealni tqkil edecek, büt ınes'ele tC!kil eder. Hele ba memle- açılan aergiyi gezdim. Bir ev eko 
avini Kazım Beye telefon edile- !uruz. çeaİDİ tanzim ve kabul ettikten ket, mub~ olduğu 'eylerin bir ço- nomisinde yemek pi,irmederı, ça· 
rek ha" d=~ anlatı'-·· ve ---'-ut Namuslu gaşamak için aonra odanın dahili nizamname- ~?". kendı yapamıyo~aa ? .zaman maşır yıkamadan, çocuğa bakmak 

ha ileri gideceğim. Hepimiz bili
yon1z, teknik ilerledikçe milletle
rin kendilerini koruma vaaıtalan 
değİ§İyor. Eakiden birinci derece
de kuvvet sayılan meaela bedeni 
ve adali kuvvet mevkiini batka 
kuvvete terkediyor. Denilebilir ki, 
bugün ilr.tıaadi kuvvet bütün ku•· 
vetlerin baıına geçmiftir. Nefaimi 
ze ve milletimize kartı olan vazİ· 
felerimizi de bu değipne ile müte 
nasip olarak defipnek İycap eder. 

Eğlentide cinayet 
Arapkirden yazılıyor: Muallim 

mektebi mezunlarından Tarik Ef. iı
minde bir genç.. evvelki gece, bir eğ
lentide Nurettin isminde birisini ta
banca ile öldürülmüştür. Cinayete 
ıebep, bir kadın kukançlıiıdır. 

Aydında ispirto 
fabrikası 

Aydından yazılıyor: Kuı adalı 
Ahmet Bey nammda bir "Zat, vilaye
timize tabi Sel~uk istaıyonunun kar 
ıısmdıı bir alkol fabrikaaı inp ettir
miıtir. Fabrikaya lüzumu olan mnki 
neler yakında ıelecektir. Hurda İn· 
cir ve iizümlerimizin iıtihlôkindc bü 
yük bir faydası görüleceği ıüphesiz 
olan bu fabrikanın İnşası müıtahıili 
memnun etmiştir. 

Konyada fuhuşla 
mücadele 

Mesela öteden beri, ızm.. 
siz başka bir milletin· hizmeti· 
ne ginneği, bu suretle mille- ' 
tini mali ve bedeni kuvvetinden 
mahrum ederek bu kuvvetle
ri başka bir milletin em
ri altına vermeği bir suç sa
yarız. Bugün bilerek ve iste
yerek memleketinin iktısadi 
kuvvetini arthrmağa yardım 
etmeği hiç olmazsa içtimai ah
lak nazarında bir günah saya
maz mıyız? Bu sözlerimle 
milletler arasında alıt verişte Kon yadan yazılıyor: Burada fuh· 
bulunmak zaruretini inkara şa karıı ıiddetli bir mücadele baı· 
k ıkı H 

. lamıştır. , 
a şmıyonıM. arıci ticare- Dahaiye vekaleti ahiren vilayelle-

tin de milli iktısııdm IPVazı- re gönderdiği bir emirde köylerde 
mmdan doğduğunu kep ala bi- ve şurada burada fahişe kadınlarla 
liyorurn. r akat, şurayı hiç bir oturak tertibine mani olunmasmı ve 
vakit unutmamalı lci; hariç, ti bu yolda tedit ve müesair tedbirler 

anlrmaarnı bildirmiştir. 
ca!~ yine ~illi iktaat içi~, fuhşun teveaıüünde başhca rol 
mıllı refah ıçın yapılır. Man· ornıyan randevi evleri veçok defa 
fet bu ticarette millete en çok ! bir dnayelle nı1uıyctlenen oturak a· 
İstifade temin edecek yolu bul- ı.,,,,teıi ftrtık kalmamıt ıı1ıidir. Ara-
maktı:r da 1IT1lda tespit eclilen vakalan.n mü 

F d• • ikt tt tut 1 h aele'pleri de derhal adliyeye Yeril· 
er ı ısa a um u ııre kt diı 

k "h · 1 k üb me e • et ı lıyaç anm ço m ·• rem, Bu cümleden olarak evvelki gÜn 
az mübrem olmak itibarile sıra Şemiı mahallesinde batka yerden 
ya yokmak ve gelirini bunla- kadın getirterek oturak tertip etti
rm ehemmiyetlerine göre tesiı ren birisinin evi ka?"tdmıttır. Ot'!
eylemektir. Beynelmild iktı· r~}:"n1lunaknlarakla.lzil, aaz.t. ~lmiı !" saıka-

d" b d _ re,...... ar ar oa geın t. -
ıa ı ayatta a yapacagımız nuni muameleye teveaaül olunmut-
'ey hemen hemen budur. lhti- tur. 
yaçlarımrzı bir sıraya koymalı
yız. Nefıimizıt hükmederek ve 
bir maim yerine az çok onun 
yerini tutan ba,ka bir mal kul· 
]anmak kanunui hükümlerine 
riayet edilerek bu ihtiyaçlanmı 
zı kendi mallanmızla giderıne
ğe çalıtmalıyız. Kendi malı
mız ycksa pek ziyade muhtaç 
olduğumuz olsun. zaruretimi
ze göre medeni yaşamamızı 
ve istihsal kuvvetlerimizin ida 
mesini ve inki,afmı temin ede
miyeceğimiz hallerde yine ge
lirimize göre ba,kalannm mal
larım ıarfetmeliyiz." 

Denizlide 
Denizliden yazılıyor: Yerli mal 

lan oerıiai büyük bir meraaimle 
açılmıt, birçok yerli malı Cırmala. 
n aerJiye ittirak etmitıir. Bu me
yanda lpekit mamulab da aergi. 
de tqhir edilmiye batlanmıtbr. 
Söke ve Nazilli halkı aergiye İftİ
rak etmek için Aydm demiryolu 
kumpanyaamdan bir A-rizo terti
biai rica etmitlerdir. 

Bursada 
BURSA. 16 (Milliyet) - Bu

cön hükiimet meyılannıda binlerce 
halkla mektepliler toplanarak ta,. 

aarruf bafta11 münaaebetile teza
hüratta bulundular. lkbaat ve Ta. 
aarruf cemiyeti reisi Dr. Necdet 

Gördeste feci bir 
cinayet 

Gördeaten bildiriliyorı - Gör
dea kasabasında bir miıline daha 
tesadüf edilmiyen feci bir cinaye~ 
olmuttur. 

Cinayetin lwrbaıu Okçularb 
Hacı lomai! aia -da bir ih· 
tiyardır. Hacı la.ınail aja, ticaret
le uğratır daima iyilik yapan bir 
zatb. Bu zatın hali •akli İyi oldu· 
ğu için paraıma tamun katledil
diği zannolunmaktadır. 

Hacs la.ınail ağa bir odada yal· 
mz yatardı. Sabahleyin kansı ve 
kızı yataklarından kalktıktan za· 
man lmıail ağayı batını vücudun• 
dan aynlmıt. odanın bir kö,esin
de görmiifler, bajırmağa batla
mı9lardır. 

Bu baintlan üzerine oraya ıe• 
!enler Hacs lamai ağanın başonı 
vücudile kart1l•tmıtlardır. Vak'a• 
nın iç yüzünü bilen yoktur. Kati· 
lin adeta ağaç biçer ıibi bacı ı .. 
mail ağanm batını uçurduğu .,. 
hançereaine pamuk tıluyarak bir 
ıürültüye meydan nrmediği dok 
tonm bançereden çıkardığı pa• 
maklarla anlaplmaktadır. 

Bey hararetli bir hitabede bu !un 
du. Müteakıbeo llaeden Muıtafa 
Kemal Bey bir nutuk söyledi .• Bun 
dan aoora mektepliler caddelerd• 
tezahüratta bulundular. 

tıır: Madamla dereden tepeden bir aini taaaim.., Bükrette toplanmıf •. dah . d d"kkat . t ,._ tıın tutunuz a e•e g en gaz aan ~ ..._ _....... biriktırme ve harcama ıtlennuı lao-1 d el 
1 .. .. .. n_ 11 ___ k f zımı a zıya e ı ıs er. uc-- d ki d ti d ya 

- r.1ua-rin Bey, bu "1Ui7et kar az daha konuttuktan aonra ayni- o an uçuncu .,......., on eransm- rek b" "k. ed k milli ik ı arın an, aepe er en, .,. .,. , 
tmnd ne yapalım?. dık ye nimin döadük. E.de ata ca verilen karar m•cibince nizaın • ın. ti!"' en ve g~ -ı ıı, kumaf kırpıntılanndao iplik 

1 

Kazım Beyde eo&MD leYkif edi- .__,_ 
1 

aamenin bir maddeaini tadil ede· tisadm ibtiya~"':'':"' gore harcama- pnrçalanndan çok güzel ve -n. • ·ı ldu ,...,_ .,_._ _. _ _.. L-- c kt"r Ba--'-- • ti"h p d"I elan maksat mıllı ikbsadi Y&f&Yltla • .k. b" dört" -
len ikı adıunm k•ti o klanna _ Bana bak .,....rat, uwuı, ..,. e 1 

• _.. oonra m a e 1 tutumlu, idareli hareketi temin et. , f~yler yapmag~ .. ı ı m . • JllZ 
dair tam bir kan&Al buaule selme kadmda para yar. mit olan icra kmaiteai odaya ni- kti D . "terlemekte Ye ku et lıra masrafla butün eşyaule bır ~ 
miş bulnnduiu için bu hadise .,. _ Ent ama bi:ze -?. zamname ile tevdi eclilmit olan ft me r. uma 1• • • " edinmenin mümkün oldufunu goe "f" il b J ___ ._. J k bulmakta olan ._..._., hayatın miJ... t • kadar _ eko 
lııemmiyetle na•.arı dikkatini celbet- - Bia bu paralan alalan, Y• zaı 1 aya aı a,......,..ır. cra o- le "'"-.rlan ..• ·lelik ermese Yannca:ra ~· 
..:.. ve L-~1• .. ·ı., ..;w.•.- lmoni--- --..ı...a...-- -'del'- d ... _ ·- miteai, her Balkan milletinin mec tçe yatamanın • ogreru çe • • • mubtel"ıf kıaımlannda 
--. ıı.cna " ·--- --w -- •• ...., nra a uı- ~· rdi fert menfaatlerini her vakit ve her nomııım.ın ·• .. 
fU emri vennitlir: maye olur, bir dükkan açar, om- liae cönde ·ii aza araundan d de'f'let eaf tin - tü tut yaptlabılecek tuarruflan gordum 

- ,._..__rı" ve So'---b so-z hap- L•- müntahap birer müıneuil bulun· yer e m aa e us n - lkt t ilm·nı· o·· "-nmex.e çatı .. w ...,...... ara rar, namua ...... .- yatarJ&. mak . el . - d d.. kt ısa ı g•ç " ~ 
·•-c alın, ben ·.'-dı" ge''-onım, .... F k t Ağ be dun11mak Üzere, alb zattan mü- nazany en ıoz en Utmc e, b' f rt f ti" le o··ıeden ben· evi~ 
- "ü~ uy - - a a a y... bu !iki I • . mili 1 .. d f ır e ar a Y -
zmı Bey Adlı.ye sarayından Tak· A" be • · ab" • ı.. kan rekkeptir. Bunlardan biri rei1, iki r erın yerıne e ıçın e eri • · d ı ar eıti·g· 'un bu - ga yıaı, m w yo.., ferli . refah • . "ili faal. runız e o masmı zu 
aim merkezine hareket etmit, Tak yı öldürecek deiiliz ya. •• Bir ili.ç aİ reiaİ aani, biri umumi katip, bi- ~İ.i 

1 
.enn k:.ı!çın mı ıyet ilerlemeyi gördükten sonra cüm. 

ıim morkcıind .. n iki aiviJ polia te koklatır, bayılbr veya ayatur, pa• ri hukuk mütaviri, biri de vezne- Bren g~dire! ..., ır. b" "kti buriyetin bu pek çok faydalı gÜ-
'--rber Todon· ı"le Sokrab adnn a• 1 ..._ tlar "d . dar olacaktır. Meclis, yukanda i- unan ıo;ın ..., ın rme ve 1 .. • d l k .. ""' ra an au~, vapura a , sı erız. h d d .11 •. I . ze mueaaes::ı en ayn ır en yure 
drm tala1ıe batlamı•lardır. Kizmı Yemeyenin p:ıraamı yerler. zah ettiğim itleri gördükt<'n ıon- darcamaal a sabi .ec:'- mı et zumbi re enkunn- ğim ~ükran duywıılariyle doldu, ' 
.,_ karakola neldı·g·ı· zaman e~ Ağ '-- . . t kl"f" .. b ı ra daı;..Jacaktır. icra komiteıi mec en y ruz nnın veya r ta - l . d D. 1 ·ı . . ""Y ~ ··~ aueyımın e ı me mus e ye n· f 1 • nf d '" _ _ 1 bu goz erım ya'ar ı. ın evı enmız- . 
la Yümnü Ce ;.ı Beyi dinlemif, aon menfi bir ceYap vermedim. o .... lisin ilr.inci içtiınaa kadar, oda iş- 1 er: ~ i: :fı .uf'.'.~~ mez . rel n den çok rica ederim. gidip bu ser 
l'a S<>kratm ve berberin tutulup ce yattık uyuduk, ertesi giiaü ak· !erile meşgul olacakbr. Meclisin ~r_a a r . eti~ 0 •. u: zum e-1 giyi göraihler, bu çok faydalı şey 
setirilme•ln1 clT'_re!Jni tir. falD üzeri ajiabeyim bana: 2 inci içtimaınm gelecek mayısta rının menfaatlttı goz onunde tutu- !eri görd~ıkten aonra onlar da ken . 

Sok"Utla berheT ayn ayn Y""" - Haydi Sokrat, Madaın E .. aa olmaaı arzu edilmektedir." lur. Ve vanlacak gaye bu menfaatle ı di kendilerine, şüpbeaiz ıaaarruf 1 
terde ve birbirlerini r,önneden tu Iİyaya gidelim, dedi. MrırahhaBlar ş~r~flne yoluncta yapılacak daha neler var 
~ karakola getirilıni,lerdir. Saat yedi •ekiz kararlarında rasim yapılmayacaktır. Yalnız bu mış diyerek faydalanacaklardır 
Müdde·umumi m-vini Kazım Be Rumeli banma ııirdik, Madam E- zlgaf~f ıüa mecliain bu ilk içtimaını tea'i· ve bu müeıııeaeyi açanlano, orada 

Umum Eııılik 
Acentası 
İrat Sahiplerine 

Emliklarmm kiralarına mahsuben 

AVANS VERİR 
Adres: İstanbul, Bahçekapu 

Ta~ Han No. 20 - 21. 
Telefon: 20307. 



,. 
-----------------~--""'!"'~--~-!!'""!'-'!!'!!!!!!!!!!!!~2!!!~.~-'!!!!!!~"""'!'!"!!!!!!!!!""'!!~M~lL;_~;l~-Y;_E~~~-_::C;U~M~A~R~T~E~S~l~l~7~K~A~N~U-N-U~E~V~V-E_L _____ ı9•32~--~-------- -----------------------------------~-7 

GRIPE TUTULMA YINIZ Tevfik Fikret 
ihtifali 

24 Kinu.,uevvel Tevfik Fikretin 
doğum günüdür. Galataaara~ ~ebe 
kademisi. bu sene de aynı gunde 

saat 16 da mektebin meraaim aalo
nunda bir toplanb tertip etmekte
<lir. Edebiyat. aan'at ve fikir ~~ne 
nıenıup birçok kimıelere bu ·~~ 
g temleri için davetnameler go~de
rilmiıtir. lhtifalde Tevfik Fı~ 
lıJkkında ıöz söylenilecek, Filı:rebn 
ıiirleri okunacak habra11 yadedile
cektir. 

-~-.....-.--

32,000 kaçak 
çakmaktaıı 

Gümrük muhafaza memurlan ta
rafmdan on günlerde gene külliyet
li kaçak eşya müsadere edilmiıtir. 

Ortaköy taraflarına kaçak çakmak 
taşı getirildiği haber almmıı, tahki
kat neticesinde Oaman bey isminde 
bir zabn evi aranarak, 32500 adet ka 
çak çakmaktaşı bulunmu,. Oıman 
beyin deha iki arkad8'• olduğu ıı.nla 
ılmıştır. 

--~ Kad ıkö y'de--11 
Diş Tabibi 

ZEKİ HALiT 
Her gün Hastalarını Alb yol 
ağzındaki Mlıayenehaneainık 

kabul ve tedavi eder. 

Böz Hekimi 

PROFESÖR 

Of ESAT PAŞA 
- BABIALİ -

/iNKARA CllDD~Si Nt60 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hıuıtaWdan 

mütehassısı 
Cumadan maada hercün öğleden 

Her sabah bir kate 

NEOKALMINA 

-- -----. , . 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 1 O O , O O O Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi 1SKENDER1YE 
TORKJYE iŞ BANKASI tarafından teaia edilm4tir. 

lTHALAT, İHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERIYE de satılmak iizere emaneten mal gönderenler, 

heaabnnıza. TORKlYE iŞ BANKASI şubelerinden 

avans alabilmer. 

En iyi fiyatla. en u masraf ve komisyonla emin bir surette 

it görmek iıtiyenlerin MISIR iŞ LIMITED"i tercih etmeleri 
kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adreıi: MISIRIŞ-lskenderiye 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 
Eıya ve Levazım ambarruaı' münhal olan makaıtıulığı için 

ıeraite uygun ve imtihanla makaadar almacağmdan talip olanla· 
nn teraiti anladıktan ıODTa bu ayın yirminci gününe kadar ko
misyonumuza müracaatları ve bu tarihten sonra müracaat kabul 
edilmiyeceği ilan olunur. (6577) 

KAPPS 
1875 

Alır. an kitapçı, Alman kitapları en 
acuz aatar, Beyoğlu, lıtiklal cadde-

si 390, lHeç sefareti karıısında. 
1747 

onrr. saat (2,30 dan se; kadar Is- -----------------------
tanbulda Divanyolunda llll ruma. 
ralı huıuıi daireıinde dahili hasta
lıkları muayene ve tedavi eder. Te
lefon: fatanbul 22398. 

Moda muallimi aranıyor 
Selçuk kız sanat mektebi müd-rlüğünden 

80-120 lira ücretle bir Moda muallimine ihtiyaç vardır. Ta
liplerin teraiti öğrenmek ve kayıt olunmak üzere Kinunuev
velin 19 uncu pazartesi günü akşamına kadar Çapa'da Selçuk 
Kız San'at Mektebi Müdürlüğüne müracaattan. (6596) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Senelik kıymeti 
mubammene 

Lira (200) 

Çavuşba91 vakıf çifliğinde tartnameıinde muharrer hudut 
dahilind~ arazinin üç ıenelik ican müzayedeye konulmut
tur. 7 / 1/933 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on bette 
ihalesi icra kılınacağından taliplerin latanbul Evkaf Müdüri
yetintle Orman ve Arazi kalemine müracaatlan. (6825) 

1 

POTO llTllW 

Mi liyel Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt
Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDiLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klifeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

İLLİYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

...... -~Nl(ASI 

KUW 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fa rikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN! 

A ~pullu şeker fabrikasıııın lstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
• 

Çuvalda küp, kilosu 381I2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncu kat, 
Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

13~9 

MU::iıAl-A ı..EMAL Va: 
purları lzm;r sür' at postası 

B vapuru 

ursa 1:vv~· 
Pazar akşamı saat 15 te 

Karaköy rıhtımından 

doğru İ z M İ R E 
har~ketle Pzartesi gunu 
İzmire muvasalat ve Sah 
günD İzmirden hareketle 
Çarıamba günü lstannula 
avdet edecek i . Tafsilat 
1çin Küçük Rıhtım Han 

No. 4-5 Telefo'I 40913 

3 üncü kolordu 
ilan lan 

Konyadaki kıtaatı hayvanı 
için 402.000 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 22-12-932 saat 15 tedir. 
Teminatı 1360 liradır. Taliple
rin vaktinden evvel Konyadalıi 
komisyona müracaattan. 

(1051) (6459) 
1607 

• • • 
Davutpaşa kışlası tamir etti 

rilecektir. Talip çıkmadığın
dan ihalesi tehirle 18 ' 12 1932 
saat 10 da yapılacaktır. Ke,if -
namesini görmek üzere hergün 
ve münakasaıma iştirak için o 
gün ve vaktinden evvel komis
yona mürecaatlan. 

(5014) (6623) 
1897 

* * * 
Çatalca Müstahkem mevki 

lat'aları için 8.000 kilo bulgur 
pazarlıkla ıııtm alınacaktır. i
halesi 18 / 12 / 32 saat 11 .30 da 
dır. Şartnamesini görmek üze
re her gün ve pazarlığı\ İştirak 
için o gün vab.tinden evvel ko
misyona müracaatları. 

(5013) (6622) 
1896 . . "' 

K . O. ve l. F. kıtaları ihtiyacı 
için 140 kilo çay puarlıkla sa· 
tın alınacaktır. İhalesi 18112 
932 saat 14 tedir. Sartnamesini 
görmek üzere her gün ve pazar 
lığa iştirak için o gün ve vak
tinden evv,.l komisyona miıra
caatları. (5012) (6621) 

1895 . ... . 
Ertuğrul kışlası tamir ettiri· 

lecektir. ihalesi 18 112 932 sa
at 10 dadır. Keşifr.amı>sİni gör 
mek üzere her gün v,. münaka 
~ayıt iştirak için o gün ve vak· 
tindf-n evvel komisyona müra
caatları. . (5011) (6620) 

1894 

• * * 
K. O. ve 1. F. kıtalan ihti)·acı 

için 20.000 kilo bulgur pazarlı'; 
'ı la satın alınacaktır ihalesi 18 

121932 ~aat 11 dedir, Taliple-
rin ,artnamesini görmP.k üzere 
htt gün VP. pazarlığa iştirak i-
çin o gün VP vaktirden evvel 
komisyona müracaatları. 

(5010) (6619) 
1893 

KİRALIK YERLER 
Haliçte Galata .......ı.ezın., &ir 
kaç metre rneaafede aahilde ve 
büyük vapurlarm yanaımasma 
miiaait nbtımı ba..-i beheri 650 
metro murabbaı hacminde ve 
aynca araaları bulunan tema
ınen madeni ve birbirl<rinden 
tefrik ed~ yedişer metro İr· 

tifamda iki yer lciralıkbr.Sahibl 
yeai bir aanat t8"İ• edecek 
zat Yeya tirketle münaıı<:bette 
bulunmak istiyor. "'Yerl' TÜmu
zile lıtanbul 176 nnmaralı 

poıta kutusuna yazılmuı. 

ZA Yl - Galata Gümrüğiine S ' l t 

numero ve 20-ll-32 tarihli bir lcita 
sahııımıza ait olan irtaliyeyi nyi et 
tik. Ziyamda ikinci bir 111ret çıkara

cağmıızdan itbu inaliyenin hükmü 
olmadıiını ilin eylertt. Riza Paşa 

yolwııı Nisün Mizrahi ve Benardek. 

Dr. A. KUTiEL 
Karalıöy Börekçi fınnı urasmda 34. 

1340 

Göz Hekimi 
O! SOleyman ŞOkrCı 

6b'lnd ..,.. ıa01&h8"ıt 

(B•bıalı} P.nka,.. caoııes "o.eo 

1446 



YILBAŞINDA 
lat. ~•r. }.. v ıranoa ·n~ı ~atına m ko"' 

Sene başı geliyor 
•• 

En iyi hediyeleri hazırladı 

Kravat, mendil, eıarp, elbiselik, 
gömleklik ve 

pijamalık kumatlar - Harikulade güzel: 
• 

Sun'i ipek Çiçekler 

Pardesüler 
Kumaşlar 

Paltolar 
Rekabetsiz fiatlaı 

Hakiki fırsatlar 

MARİNOS 
Ticarethanelerinde 

Galata, Tllnel sokağı No. 2 

~yoğlu, istik ili cad ' eıi No. 

Yüksek Mühendis mektebi 
mubayaat komisyonu 

riyasetinden: 
Mektep talebeei için lüzum ıöriilen 256 çift iıkarpin aleni 

münakasaya vazeclilmiıtir. Milnakasası 27-12-932 tarihine mü-
aadif Salı pü Hat (14) te icra edilecektir. Talipler bu huauı
t.aki prtnameyi ıönnek üzere her zaman Mektep idaresine mü
rac:aatlan ve miinakHadan mukaddem teminat alı:çeleriniMektep 
v~ine yatırmaln ilin olunur. (6420) 

1523 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

1500 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarf ile münakasası: 
2 ki.nunuaani 933 pazarteai ıünil ıaat 11 de. 

40 Ton Benzin: Kapalı zarf ile münakHası: 2 kanunusa
ni 933 pazartesi ıünü Hat 14 te. 

3000 Ton kazan mayii mahruku: Kapalı zarf ile münaka
sası: 2·1·933 pazartesi ıünü saat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yukarda cins ve 
miktan yazılı malzemenin kapalı zarf ile münakasası hizasın
daki gün ve ıaatte yçılacağından ıartnamelerini istiyenlerioher 
ıün ve vermeğe talip olacaklann da teminatı makbuzalarile bir
likte münakaıa gün ve saatinde Ka11mpa9ada Deniz Levazım 
Satmalma Komiıyonuna müracaatları. (6483) 

1715 

Tayyare Yılbaşı Piyangosu 
Büyük Mükafat 1,000,000 Liradır 
Büyük ikramiye 500,000 Liradır 
Keşide Yılbaıı gecesi yapılacaktır. 

Taliinizi deneyiniz .. 
Acele ediniz •• 

Düşünme e ahal 
Kalmadı! 

Küçücük Bir Mağaza 
Piyasayı Altüst Etti! 

Hayret edilecek fiatlar: 

En ağır krep Maruken'ler 285 k 

En ağır 

En ağır 

En ağır 

'' 
'' 
'' 

Birman'lar 

Mongol'lar 

Ankara'lar 

180,, 
225,, 

275,, 
TUVALET ve MANTO için inanılmı-, 
yacak ucuzlukta en ağır kumaılar 

Mahmutpaşa-No.20 
" Mallar Pazarı " 

" ün bir istikba 'diri 

lktısat ve tasarruf . 
yalnız naz_ariyat ile 

· değil •• ~ .. ~ . ' ... 

-
~ '...,. 

, !J . 
-4 

... 

••• bir kumbara alarak 
para biriktirmekle 
öğrenilir ••• 

' . -...., ______________________ ...... 
··' ' 

Türkiye iş Bankası 
' 

1834 

Dr. HORHORUNl 
Mckt~ aokaimdald muayeneba· 

Devlet lJemiryolla.r1 idaresi ilanları 

Merkez Kumandanlığına mer 
but müeaaeHt ihtiyacı için 
5000 kilo lahana ve 5000 kilo 
pırasa pazarlrkla satın alınacak 
tır. Pazarlığı 19/ 12/ 932 pazar 
gıinü saat 10 da Tophanede 
Merkez kumandanlığı satınal· 
ma komisyonunda İcra kılına
caktır. Taliplerin izahat almak 
için sabah saat 9 dan ona ka
dar her gün ve pazarlığa İtti· 
rak için de muayyen vaktinde 
komiıyonda hazır bulunll\<tları. 

(351) (6 .. ı85} 
1876 

• • • 
Ordu ııhhiyesi ihtiyacı için 

65 kalem ditçi malzemesi fiati 
pal-alı görüldüğünden açık mü 
nakua suretile satın alınılcak
tır. 18/ 12/ 932 pazar günü sa
at 14,30 da Tophanede Merkez 
K. satınalma komisyonunda ic
ra kılınacaktır. Taliplerin §art. 
name ve nümuneaini görmek i
çin aabah saat 9 dan or.a kadar 
her gün ve açık münakasasına 
iştirak için de muayyen vaktin
de komisyonda hazır bulunma-
larr. (353) (6~7) 

1877 
• * • 

Merkez K. lığma merbut mü
esaesat ihtiyacı icin 1000 kilo 
çekirdeksiz zerdali ve 1000 ki
lo ayva reçeli pazarlıkla Htm 
alınacaktır. Pazarlığı 19/ 12/ 
932 pazartesi günü saat 14,30 
da Tophanede Merkez K. satr 
nalma komisyonunda icra kılı -
nacaktır. Taliplerin tartname 
ve nümuneaHıi görmek için aa· 
bah saat 9 dan 10 a kadar her 
gün ve pazarlı~a ittirak için 
de muayyen vaktinde komiı -
yonda hazır buluımıalan. 

(354) (~) 

• • • 
2500 kilo lıpanak 
J 500 " Lihana 
2000 " Pırasa 

1878 

Harbiye ve merbutu mektep 
ler ihtiyacı için yukarda yazılı 
üç kalem ıebze pazarlıkla aatm 
alınacaktır. Pazarlığı 19/12/ 
932 pazartesi günü saat 11 de 
icra kılınacaktır. Taliplerin iza 
hat alımak için her gün aabah 
saat 9 dan ona kadar komisyo
na müracaatları ve ittirak için 
de muayyen vaktinde komia 
yanda hazır bulunmaları. 

(355) (6607) 
1883 

• • • 
Kuleli Lisesi ihtiyacı için iki 

adet helvane ve dört adet yağ 
tavası ve 14 parça muhtelif tep 
si pazarlıkla alınacaktır. Pazar 
lığı 21/12/ 932 çar,amba günü 
saat 11 de Tophanede Merkez 
K. aatmalma komisyonunda ya 
pılacaktır. isteklilerin bakırları 
görmek için Kuleli mektebine 
ve tartları anlamak için sabah 
saat 9 dan ona kadar İıer gün 
ve pazarlığa giri,eceklerin vak
tinde komiıyonda hazır bulun
maları. (356) (6608) 

1884 

• • • 
Tophane Aıkerl fmnı ihtiya 

CI İçİn bet top Ameribn bezi 
puarlıkla alınacaktır. Pazarlı· 
ğı 21/12/932 çartamba günü 
aaat 14.30 da Tophanede MeT
kez K. ıatnuılma komiıyonun 
da İcra kıl.rnacaktır. lat'eklile
rin ıartnameleri l"önnek için 
aabah saat 9 dan ona kadar her 
alin ve pazarlığa .. iri,eceklerin 
vaktinde komiıyooda hazır bu
lunmaları. (357) (6609) 

1885 .... 
Kuleli Llaeai ihtiyacı için 

1400 adet yüz havlusu pazarlık 
la almaca'ktır. Pazarlığı 21/12/ 
932 çarıamba günü ıaat 11 de 
Tophanede Merkez kumandan 
lıiı ıatlnalnuı komisyonunda 
yapılacaktır. isteklilerin örne
ğini ve ıartlarını gönnek için 
aabah aaat 9 d.n ona kalar her 
gün ve pazarlığa giriıeceklerin 
vaktinde komieyonda hazır bu
lıuımaları. (558) (6610) 

1888 
• • • 

Dikim Evi ihtiyacı için 200 
metre nelti çuha pazarlıkla alı
nacaktrr. Pazarlıiı 22/12/932 
pertembe günü aaat 14 te Top
hanede Merkez kumandanlığı 
aabnalnuı komiayonunda yapr
lacaktır. lıteklilerin ıartname 
ve ömefini l"CSrmek için sabah 
aaat 9 dan o- kadar her gün 
ve pazarlığa giriteceklerin bel
li vaktinde kcımiayonda hazır 

1 Bir senede idarede teTaküm edecek kırpıntı kağrtlann yapı· 
neaini bpamııtır. Hersün oabahtan 
akıama kadar baıtalarım Eminiinü 
Valide kireathaneai yanındaki mua
yenehaneainı!., bizzat tedavi eder. 

bulunmalan. (560) (6612) 
1888 

• * • 

Telefon: 2.4131, 
l 

lan müzayedesinde tonu 31 liradan talibi uhtesinde kabtbr. o/o 
25 den atağı olmamak üzere arttrnnak iıteyenlerin 19-12-932 

1 tarihine müaadif Pazartesi günü saat 14 de Haydarpata mağa-

MJLLlY ET MATBAASI :zasına müracaatlan. (6639) . 1753 

Kuleli Lisesi ihtiyacı için 75 
kilo kalay, 50 kilo nişadır, 50 
kilo kalaycı pamuğu açık mü
nakasa suretile salla alınacak-

tır. 18-12-932 pazar gumı. saat 
11 de Tophanede Merkez ku· 
mandanlığı satınalnuı komiıyo 
nunda ic~a kılınacaktır. Talip· 
!erin tartname ve nümuneainİ 
gönnek için sabah ıaat 9 dan 
ona kader her gün ve münaka· 
.. ıma itlirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu 
lunmaları. (346) (6565) 

1840 
• • • 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müeasesat ihtiyacı için 
155.800 kilo "kuru ot pahalı 
olduğundan pazarlığa konmuf 
tur. Pazarlığı 18-12-932 pazar 
günü saat 14.30 da Toohane• 
de Merkez Kumandanlığı sa· 
tınalma komisyonunda yapıla
caktır. isteklilerin tartnamesi
ni görn:ek için sabah saat 9 
dan ona kadar her gün ve pa· 
zarlığa girişeceklerin bell i vak, 
tinde kom;syonda hazır bulun· 
malan. (362) (6635) 

• • • 
Harbiye ve merbutu mektep 

!er ihtiyacı için 250 ton kur;ı 
ot pazarlığa komııuştur. Pnzar 
lığı 18-12-932 pazar gürii saat. 
10.30 da Tophanede merf-,.z ku 
mandanhğı Satınalma komisyo 
nunıi'a icra krlınaca1<tır. is
teklilerin tartnamesini görmek 
için sabah saat 9 dan ona l<:a· 
dar h,.r gün ve pazarlığa gire
ceklerin belli vaktinde komis• 
yonda hazır bulunmaları r-:ıı;l) 

(6634) 
.ı., * * 

MaltPpe P i v~-le Atıs m,.ktebi 
ih • :varı ic:n 60 ('00 kiln ekmek 
pazarlı iia konmu~tur. Pazarlığı 
20 11? 932 ~alr rünü saat 11 de 
Tophllned,. Merkez Kumandan 
lıiiı Satrnalma komiıvonunda 
yapılacaktır. isteklilerin tartla 
nnı gömıek için saat 9 dan ona 
kadar her gün ve pazarlığa girİ 
ıeceklerin saatinde komisvorıa 
gelmeleri. (559) (<:~11) 

1887 
• • • 

Merkez kumandanlığına mer 
but Selimiye hnnı için 200.000 
kilo un kapalı zarf suret ile sa· 
tın alınacaktır. Münakasası 
25-12-932 pazar günü saat 15 
te Tophaııede meTkez kuman· 
danlığı aatınalma komisyonun· 
da İcra kılınacaktır. Taliplerin 
ıartnameıini görmek İçin sa· 
bah saat 9 dan ona kadar her 
gün ve münakasasına iştirak i· 
çin de ,artnamesiveçhile hazırlı 
yacakları teklif mektuplarını 
ihale gününün muayyen vak· 
tinden evvel komisyon riyase
tine vermeleri. (313) (6375) 

1452 
"' ·'il • 

Merkez kumandanlığına 
merbut müeaaeaat ihtiyacı içirı 
460000 kilo un kapalı zarf su· 
retile Hhn alınacaktır. Müna 
kaaaıı 25-12-932 pazar günü 
aaat 14.30 da Tophanede mer· 
kez kumandanlığı satınalrna 
komiıyoounda icra kılınacak· 
trr. Taliplerin ,artnamesini gör 
mek için aabah ıaat 9 daon on• 
kadar her gün ve münakasa· 
aına i,tirak için db ıartoarne
ıi veçhile hazırlıyacakları te1' 
lif mektuplırnnr ihale günü· 
nün muayyen vaktinden evvel 
komiıyon riyasetine vermele
ri. (314) (6376) 1453 
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