
17 KANUNUSANi 1932 
ti aa 1me, No. 2133 

• NUSRASI 5 KURUŞTUR 

lnhisarların lil lefti si .. e 

Sahip ve Haımunarrırı 

iirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nef1'İyat " Yaıı MildOrO 

ETEM iZZET 

baslandı • 

İngiliz 
Tayyarecileri 
Ve Biz 

. . . , ' . ' .. . . ' • ,, + • 

Amerikada darbı 111e1el ha
line girmit bir sözdür: Bir İn
ıilizin Londra ıokaklannda a

it Yağı kayıp yere düt1e, Timeı 
IUeteaine tikiyet mektubu ya 

• 
zar. 

1 Beklenen 
Mütehassıs 
Dün geldi 

--
Darülfünunun ıslahı 
için tetkikat başlıyor 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. dün saat 4 te Dol

mabahçe sarayından hareket 
le Edirnekapı, Fatih, Aksa
ray ve Eyip taraflarında do
la!jmışlardır. Reisicumhur 
Hz. dün inhisarlar vekili Ra
na B. yi de kabul etmişlerdir. 

1 Aleyhimizde propa
ganda yapıyorlar! 

lngiliz gazeteleri ve tayyarecileri 
hakikati tahrif 

Bunu bildiğimir& içindir ki 
bir müddettir bazı İngiliz ga
zetelerinde ve bilbaHa Tinıea 
razetesinde İngiliz tayyarecile

'-' ri tarafmdan Türkiıye aleyhine 
Yazdan tikiyet mektuplarına 

fi ehemmiyet vermedik. Fakat 
•on zamanlarda bu tikiyetler 
mürettep bir propaganda ıekli 
ni aldığından cevapıız bırak· 
mak iıtemedik. 

Darülfünunda yapılacak islibat 
hakkında tetkikatta bulunarak bir 
rapor verecek olan Cenevre darüllu 
nunu müderrislerinden M. Albert 
Malc~e, dünkü ekspreıle ıehrimize 
g~lmiı v~ _Sirkeci iataıyonunda İs· 
vıçre sefırı M. Henri Martin aefaret 
müsteıarı M. Alfrcd Brunn'er ıeh
rimizdeki laviçreliler klübü ' reiai 
mimar M. Juleı, Emile lmholf ta
raflarından iıtikbal edilmiıtir. 

Istanbulda ihtısas l 
Mahkemeleri 

etmekle ne yapmak istiyorlar? 

Vali Bey, Tayyare Cemiyeti Reisi, Fazlı 
Bey ve alakadarlar ne diyorlar? 

Bütün mektuplar atağı JU• 
kılrı ayni teyden tikiyet edi
yorlar: Türk bavumdan ve 
Türk topraklarından seçen tay 

t )'areciler fena muameleye ma 
, ruz kalmaktadırlar. 

Evveli tunu izah etmek li-
zıaıdır ki, aleluıul müsaade 

~ aldıktan ıonra Türk tayyare 
. merkezlerine gelip aiden tayya 
' reciler, gördükleri muamele

den tikiyet etmemektedirler. A 
aıl tikiyet, havalanmızdan 
geçerken her hangi bir sebep
le Yere inen tayyar«:ilerin ma· 
ruz kaldıkları müıkülittır. Ve 
lngiliz gazetelerioin aoa za· 
manlarda bu kadar ıürültü ile 
balı.ettikleri Molliaon namın· 
daki tayyarecinin tikayeti de 
bu nevidendir. 

Bu ıikiyet yaygaraamı ko
paranlar unutuyorlar ki, bir 
memleketin havası üzerinden .f. uçan tayyare, tıpkı hududu 
geçen yolcu gibi bir takım ah

\" kima tabidir. Paaaportlarm 
bir kalkacağı, hudutlardan geçen 

yolcular, havadan uçan tayya
reler ve limandan limana uğ
l'ayan vapurlar hakkında bü
tün kuyudun ilga edildiği bir 
devir geleceğini biz de biliyo
ruz. Fakat maatteeaıüf henüz 
bu devir gelmemittir. Binaen.
aleyh bütün devletler tarafm
dan kabul ve tatbik edilen bazı 
kuyut ile mukayyediz. Ve tay 
'•reler hakkındaki kuyudu il
.aın eden ıebepleri İngilizle • 

)°.herkesten iyi takdir etme
en )lzmıdır. Geçenlerde bir 
lnııiliz mecmuaımda okudu
hınua bir makalede tayyare
l~r icat edileli, Manit deaizi
llin lnıiltere'yi Avnıpa kıt'a
•~dan ayıramadığı izah eclil
~*ten ıonra deniliyordu ki: 
k ayyarenin icadı 50 sene ııeç 
~aydı, yarım a11r daha ya· 

:a arı1111zda rahat uyuyacak-
ık,,. Gelecek muharebede tay· 

Yarenin oynayacağı rolün e
~~miyetini tebarüz ettinnek 
~~- ne,redilen bir kitapta da 
ezcuın1e deniliyor ki, harp o-
~ununun ilk perdesi, resmi per 
be olan harp ilanından evvel 
atlıyacaktır. Bu perde tayya
~ mücadelesidir. Ve belki de 

birinci perdeden sonra oyu· 
ııun diğer perdelerini oynama· 

e ia lüzum kalmıyacak • 
e- , .Milletlerin müdafaası tim· 
'" ~ eaaalara iıtinat ettikçe, 
e oır harp aleti hakkında teca· 
ıf -.UZ lıabi:liyetile mütenasip te-

yakkuz göaterilmıe.i tabii gö-
1'\ilmek lazımdır • Uçuılar hak-
lrındaki beynelmilel kavaidin 
hikmeti mevcudiyeti budur. 
Buııian biz vazetmiı değiliz. 
Bütün devletler tarafından ka
lıul edilen beynelmilel ahkamı 
lıi:ı d tat 0 k ed orm. 

ollison ne yapmak isti-
Yor? A vusturalya'ya gitmek 

Ali Rana Bey tlJtOn inhisarınd• mlJdlJrlJ umumi vd:ilinden izahat alıyor. 

Dün sabahtan itibaren 
gümrüklerin ve inhisar 
)arın tetkikine başlandı 
Vekil Beg gümrüğü teftiş etti .. 

Barut inhisan nasıl idare edilecek? - Kibrit 
inhisarı işleri - Vekil Beyin dünkü tetkikah 

ANK.ARA,16 (Telefonla)-1 vakkat idare müdürü LQtfi Bey 
Gümrük ve inhisarlar vekili gümrük ve inhiıarlar vekaleti 

Rina Beyin tetkikatını ikmal ile temaı ve lazım gelen tali
ederek önümüzdeki hafta bida- mab aldıktan ıorıra bu akfam
yetinde avdetine intizar olun- ki trenle lıtanbula dönmüt· 
maktadır • tür. 

Barut inhisan nasıl 
idare edilecek? 

'ANKARA, 16 (Telefonla) 
- Banıt ve mevaddı infiliki
ye Tnhiıamu idare edecek mu-

Mezkiir inhisar idaresi hazi 
rana kadar muvakkat bir ida
re ile ve devlet inhisarı teklin 
de idare olunacak ve 932 ~ 
çesile kat'i teklini alacakbr. 

Bu idarenin tedviri İçin mil 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Tıp fakültesinde Sıh
hiye vekilinin riyase
tinde toplanılacak •• 
Bu içtima yarın sa hah olacak . 

ve fakültenin 
mesaisi üzerinde görüşülecektir 

Sıhhiye Vekili Relik Bey 

Tıp fakültesi meclisi müderrisini 
7amı Sıhhiye Vekili Refik Beyin rİ· 
7uetincle bir içtima akdedecektir0 

Bu içtimada fakültenin umumi va
ziyeti, talebe ve Jaboratuvarlann in-

kipi çareleri görüıülecektir. Fakül
tede halem münhal bulunan bir kaç 
asistanlak n teftik için derhal ye
nileri intihap olunacaktır. Bu suret
le talebenin tatbiki derslerde azami 
istifade etmesi temin edilecektir. Sıh 
hiye Vekileti nisai Ye cerrahi has
talıldannın tatbikat kıanu tedrisatı
na bilhassa ehemmiyet verilmesini 
bir tezkere ile fakülte riyasetine 
bilclinnittir. Fakülte talebeıi.-1in her 
gün sabahtan aktama kadar fakülte
de bulunmalan mecburi blınacak
br. Tıp t~e~n iıa?çte hiç bir 
sebeple hıç bır meıguliyeti olmıya
eaktır. Bu <'.lretle tqrih hanec!e ve 
!aboratuvard > daha tatbıki çalıııl
mıı olacakbr. Bundan batka geçen 
sene kapatılan cerrahi pavyonunun 
d~~~du~n ~ekrar ~elenmiıtir. 
BD' iki m~demı muavıni ve asiıta
nım fakülteden uzaklaıtırmak mak
Adile cerrahi pavyonunun gayri 
müsmir bir hile ııetirildiği iddia eclli 
mektedir. Evvelce cerrahi pavyonun 
da müstakil olarak çalı,an Akif Şa
kir B. muallim Orhan Beyin maiye 
tine Yerilmittir. 

ı:re ola çıkıyor. Bizim mem memurlar ne yapabilirlerdi? çe malfundur ve lngiliz pilot-
•- . etimizden batka bir yol ta· 1 d k d ııup ederek Mıllra gidiyor. Son Tayyarecinin iıtediği gibi, ıım arılı an neza et ersi almağa 
1'11 m ff dıktan sonra yoluna devam et- ihtiyacımız yoktur. 
) uv ak olamıyacağmı an· --m· e mu"saade etıelerdı', bel- T ·ı B ayınca 1 'I d · k ...... ayyarecı er irliği reisi 
tek ngı tereye onere ki Mollison'un talep ettiği ne- A. G. Lambugh'un tavsiye et-

- .. -
Kudretullah ve Kemal 

Beyler hakim
liklere tayin edildiler M. Albert Malche, O~rüllünun 

hakkında yapacağı tetkikat hakkın
da izahat almak ve bu huıusta Maa
rif Vekili Eaat B. le görüımek üze- lstanbulda iki ihtisas mahkemesi 
re bir iki giine kadar Ankaraya gi- tqkili için İstanbul adliyesine tebli
decektir. Dün M. Albert Malche'i gat yapılınıt ve bu mahkemelerin hi
lsviçre Mfaretaneıinde ziyaret ede· kimliklerine üçüncü ceza mahkemesi 
rek darülfünun'un islahı hakkındaki reisi Kudretullah ve birinci ceza aza
dü9ünceleri öğrenmek iıtedik. M. aından Kemal Beylerin tayin edildi
Malche, ilk defa olarak şehrimize ği bildirilmiıtir. 
geldiği gibi, darülfünunumuzu da Mal~ <.>.lduğu üzere ihtisas mab
benüz ııörüp tannnadığı cihetle ya-· kemelerı m.?nh~sıran kaçakçılak da
pılacak iılihat v b'lb zaman valarının ruyeüyle meuıul olacaktır. e ı aasa son 1 t b ld k • ih . mahkem . 
larda darülfünun mebafıli ve baz· 1 

1 ~- u daj" hen .. 0b";"' b. male!ı 
münevver zümre ara unda münak. teı t ınketu r en uz ıç ır U· 

1 
ma yo r. 

(z) JI. A/Hrt Malc~, lsvif"' seliı. 
M. Henri Martin ile ~raber 

ı'stasiyond• ... 

fayİ macip olan meseleler hakkında 
kendisine uzun uzadiya aualler irat 
8.ıenı. etraflı sU..etıe fikrini öireıı
mek kabil deiiJdi. Bu sebeple M. 
Malche burada deruhte ettiği ftZİ· 
fe hakkında aureti umumiyede mu• 
tale. beyan etmekle iktifa etmiıtir. 
M. Mal ehe diyor ki: 

- Son zamanlarda Türlüye'nin 
teceddüt sahHmda athiı mühim a• 
dımları ve bilhassa Bilyijk Reisiniz ı 
Gazi Hazretlerinin,TiMciyenin ihya-
11 uirunda aarfehnelrte olduiu ıne- ı 
saiyi nazan dikkate alarak bana tev
di edilen vazifeyi memnuniyetle ka
bul ettim. Bana ne yapacajnnı ..,.. 
ruyonunuz. Bu hususta kat'i olarak 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

---···™--·-·--·-------
Dahiliye 
Vekili gitti 

Şükrü Kaya Bey dün 
Ankaraya döndü 

Adliyedeki ihtisas mahkemeleri 
için baronun yanındaki büyük salon
lar tahsis edilmiştir. Bugünden itiba. 
ren mahkemelerin kalem teıkilah 
yapılacakhr. 

Mahkemelerin ıu bir kaç ıün 
zar~ nda faaliyete geçeceklerine ihti
mal verilmektedir. Ceza mahkemele
rinde mevcut kaçakçılık davalannın 
bu mahkemelere deni muhtemeldir. 

Muallim 
Mektepleri 
Mezunları 

Darülfünuna girebil
mek için iki kanal var 

ANKARA, 16 (Telefon) -
Muallim mektepleri mensupla

rının Darülfünu 
na girebilmeleri 
için bu mektep 
mezunlarının ıre 
çeolerde Maarif 
Vekaletine yap
tıkları müracaat 
lan vekaletçe 
tetkik edilmekte 
dir. Maarif veki 
!eti müıte,an 
Salih Zeki Bey 
bu hususta fU i
zahatı verdi: 

- Mesele tet-
SALlH ZEKI B. kik ediliyor. 

Henüz bir karar verilmit değil 
dir. Maamafih benim bu mesele 
hakkındaki phıi kanaabm fll
dur: 

Muallim Mektepleri mezun,. 

lanmn Darülfünuna girebilme
leri İçin ortada iki kanal var
dır : Biri orta muallim mekte
bi, diğeri de bakalorya imtihan 
lan. 

Muallim mektepleri mezun• 
lan bu iki kanaldan her za
man istifade edebilirler. Liıe 
bakaloryasını vennemit ve ya 
lıut liselere muadil mektepler
de tahsil görmemit olanlarm 
bir kültür tahsili görmüı ol
dukları iddia edilemez. 

Bu benim dediğim gibi ıah 
ıi kanaatimdir • 

~~·~~~~------

Bugün 
Mt41illi~ttt'ttt 

Tarihten hkralar 

Abdıırralıman Adil 

4 le 6 araamda 

Bıırlıan Calıit 

def rar yola çıkmak btiyor. Bu :ıaket göaterilmit olurdu. Fa- tiği gibi hava seferleri hakkıro. 
d ~ avdet ederken, kendi ifa. kat vazifelerini de ıuiistimal da beynelmilel ahkamı tatbik 

~·ı;:.:ö:li;·:ı~yha~~:~~ etmit olurlardı. Ko~tun°!1 etmekten batka bir §ey yapma 
Ftıxıızdan uçup Bulgaristana git bahçesinden geçerken bıle hır yan hükılmetimiz nezdinde te. 
lneğ k defa ıormak nezaket iktizası- •ebbüaatta bulunulacag"ı yerde, e arar veriyor. Hiç bir Y Reisicümhur Gazi Hazretlerinin 
:Usaade almağa lüzum gönne dır. Ve kendileri hiç nezaket bu ahkama riayet etmek için refakatlerinde ıehrimize ııelmit o-

Spor aahifeai, haftanın 
filmleri, mütenevvi ya
zılar ve muhabir mek
tupları .• 

~ Yola çılayor. Ve yine ken- kaydile mukayyet olmayanla- lngiliz pilotlarına tenbihatta lan Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B . 

• Bu,ünkü batmakalemizde de mey 
' 2uubahı olduğu veçhile, son zaman. 

larda lnııiliz gazeteleri, Türk bava
lanndan v.e top~mdan ııeçerler
k~n Y~e men lnıııliz tayyarecileri
nın ıı:':'Ya .. ~z lıaldıldan muamele 
ve muşkul~ttan mürettep bir pro a
ganda teklande mütemadiyen ...::.. 
ve tikiyet ehnektedirler. Bu gazete
ler, bu meyanda Konya civannJa ye
re inen lnciliz tayyarecisl Mollison' 
un ıikiyetini de kaydediyorlar. 

Memleketimize usule riayet ede
rek gelen bütün ecnebi tayyarecile
rin azami izaz ve ikram edildikleri 
mubaldıak ve herkesçe müsellemdir. 
Evvelce memleketimizde ineceği ve 
takip edeceii giizergilhı hükumetimi 
ze bildiren ecnebi tayyareciler, Ye-

Fazlı Bey H. Fehmi Bey 

til~öy' de veya indikleri diğer tayya
re ıstasyonlanmızda hürmet ve mu-

Vali Muhiddin Bey 
babbetle kartılanmakta, kendilerine 
her türlü te&bilat gösterilmektedir. 
Havalarımızdan ııeçecek ecnebi tay
yarccilerin riayet etmeğe mecbur ol
dukları bir seyrüseferi havai nizam
namesi vardll', Her memlekette oldu 
ğu ııibi, bizde de manabkı memnua 
bulunmaktadır. Bu ıruntakalarm üze 
rinden geçilmeıi memnudur. 

Gelectk ecnebi tayyarelerin mu
ruruna müsaade edilirken manatıkı 
memnuaya uğramamalan da aynca 
bildirilmektedir. Esaıen vaktile sey. 
rüıeferi havainin memnu mıntakalan 
hududu da bütün devletlere resmen 
bildirilmiştir. Buna rağmen bila mil 
saade bavalamnızdan geçerken, her 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

İstanbulda 3200 hiz
metçi tesçil edildi 

Hizmetçileri ayartmak gibi fena 
adetlerin önüne geçilecek .. 

Müstahdemin iflerile --ı olan I Bel-''-· M .. tah~-• ··d· · Beledi eddrl • --..~ -,e us ...,...n mu my ... 
m . Y ah daire, 3200 kadar biz. tinde müteba1111 doktorlardan mü-

etçi, ~· ~tara, utal<, bahçı- rekkep olan tibbi heyet, kayıtlarını 7.::_r• ...... e'."n tesçil muamelesini 7aptırmap gelen hizmetçileri pek 
_ . ~~tir. Kayatlannı :raptır- ıılo bir muayeneye talıi tutmakta

maıı tmıdı7e kadar ihmal eden müs dırlar. 
tahdemin da peyderpey müracaat et Muayene neticesinde bazı hizmet. 
mekteclirler. (D•vamı 6 ıncı sahifede) 

..:_ ıuıldenattığına göre, Konya üze nn batkalanndan bu kadar ıs- bulunmak, bizce, tikiyet edilen dün Ankara'ya avdet etmiıtir. 
• •u g_.erk .. .. 'ı nezaket talep et,_.;;e hak vaziyetlerin hidia olmas111a Şu"kru·· Kaya Bey Haydarpaoa'da ı 
_ k • . ~ en utuyor, ve ısm rar a --.. ~ 
..... , ıç · • 1 ktu Tu··rkün' miıafir ka,..ı daha müessir bir çaredir. v.ı· ·ı· t k. taraf d •-----------..J B ın Yere ınıyor , an yo r. • ·~ 1 ve vı aye er •Dl ın an teı· An.taradı! Halk Evinde yapJJan içtima ve C. H. Fırkası 

u rait altında alakadar perverliği ve nezaketi herkes· Ahmet ŞÜKRÜ :ri olunmuıtur. ıımuml lt:Atilııi R-p Ber 

~___;;---------------------------~~~~~~~-==-::::=-=~~~ 



._f •_.__I _Ta_r_ih ...... t .._t•k_r_aı_ar __ I • __ ) HARnCt HABERLER 
Kamil Paşa . - Yusuf Rıza Paşa Mançuride yeni 1 Fransa ne 1 Kayser 

ve "Mübarek hayvan,, Hadiseler y k? Gidecek mi? 
. ~ 

Ihtısas mahkemeleri 
Yazan: Abd•rr•lıman Adil apaca ---

Japon tayyareleri • Ancak Alman milleti 

Petriçli Yusuf Rıza Pş.-Üçüncü Napoleon -
Sultan Mecit - On bir veladeti hümayun -
Antuvan Manas Ef. - Kıbrıslı Kamil Paşa
Geviş getirir, eti mübahtır, mübarek hayvan-

bir şehre B A d davet 
bombalar atlılar ütün vrupa a ederse gidecek .. 

CENEVRE, 16. A. A. - Çin ta
rafından Cemiyeti akvama verilen 
bir notada 10 kanunusani sabahı iki 
Japon tayyareJİnİn Pintcheou üze· 
rinde dolaşarak bombalar atımı ol
duğu bildirjlmektec!lı-. Maddi ha sarat 
mühimdir. iki telef ve birçok yaralı 
n:rdU". Çin notası, Kirin~in İ§ğa ... 
!inden sonra oradaki hükumetin mu 
vakkat surette Pintcbeouya yer
leşmiı olduğunu ilave ediyor. Bom
bardnnana sebebiyet verecek ufak 
bir tahrikte bile bulunulmamıştır. 
Japonların evvelce bu gibi lıidise
ler hakkında ileri •Ürdükleri hafif i
tizarlar bu hadise hakkında kabili 
tatbik değildir. 

•• •• gunun me-
selesi tamirattır 

AMSTERDAM, 16. A. A. - Reu 
ter ajan11nın Doorn muhabirinin iyi 
m..ıumat almakta olan bir menbadan 
istihbarına ıröre Daily Mail gazete-

19 ihtısas mahkemesindeıı üçh 
askeri olacaktır 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Adliye vekileti intihap enci 
meni bugün içtima etti. Encümen riyasetini Temyiz mahl>~ 

mesi ticaret reisi Halil Bey ifa etmektedir. Temyiz izalarJll' 
dan Niyazi, Nail, Taha Beyler encümende izadırlar. 

dır - Sait Paşa . sinin aabık Kay•er'in Almanyaya av• 
.~ON.ORA. 16. A.A.- Tanura!- 1 det etmek niyetinde olduğuna dair 

muteallık her husus bakkıpda efka- olan haberi aaıl ve esastan iridir. Petriçli Yusuf R12a Patanm 
Nişantatındaki kurma ahşap 
köşkünde her perıembe ak~amı 
toplantı olur, Muhacirin komis 
yonu reisi sanisi Behçet Bey, 
o komisyonun başktibi Ali Bey 
ve Ali Beyin pesendidesi olup 
öteden beriden toplayarak ge
tirdiği bir kaç genç delikanlr o 
mediıin azayı tabiiyesinden bu 
!onurdu. Bunlardan maada ba
zı ricali devlet dahi bu bezmi sa 
faya icabet eder ve devri ekdah 
edilirdi. Fakat meclisin nedimi 
hassı ve en enteresan tabsiyeti 
Antuvan Manas Ef. idi. Antu· 
van Manas Efendi Engürüde 
doğmq, lstaıııbulda tahsili ma 
arif ederek hariciyeye intisap 
eylemit ve üçüncü Napoleon 
huzuruna, Paris sefareti seniye 
si üçüncü kitibi sıfatile on ıe
kiz yqmda iken on bir defa ve
ladeti hümayun tebriki için çık 
mışh. 

Sultan Mecidin pek çok ka· 
dın efendileri bulunduğundan 
ve kadınlan pek çok sevdiğin. 
den her iki üç ayda bir, bir teh 
zade veya sultanı dünyaya ge
lir, o zamanın usulü düveli mu 
cibince, Paris sefareti aeniyesi 
hey' eti müctemiasile uçuncü 
Napoleon huzuruna çıkar, (teb 
şiri veladeti hümayun) edilir
di. ~ 

Manaa Efendi devri Hami. 
dide şehremaneti meclisi izah· 
ğmda ve yedinci dairei beledi
ye olan Y eniköy daiırei beledi
yesile Anadoluhisan belediye 
dairesi müdüriyetinde bulun
muş ve Berlin muahedesinden 
sonra teşekkül eden vilayah 
şarkiye ıslahat hey'etinde iiza 
olarak Anadı>luyu dahi gezmiş 
tir. Nüdemadan hoşgu ve 
ho~ sohbet bir zattı. Ermeni ol 
duğu halde ermenice bilmez ve 
fakat türkçeyi bir Türk kadar 
güzel söylerdi. F rans12cası pek 
mükemmel olup kitabete dahi 
muktedir idi. Cüssesi ve şekli 
sim~sı tamamile Victor Hügo 
ya müşabihti. Üstüne başına 
hiç. itina etmediğinden halk ara 
sında (pis Manas) diye maruf 
olmuftu. 

Manaı Efendi Ömer Faiz 
efen.diden dinlediğ~ fıkraları gü 
zel giizel, tatlı tatlı nakleder ve 
kendisi de pek zarif sözler söy. 
!erdi. Cinaslar, kinayeleri pek 
hoıtu. Oğlu Edvar Manaa ba
basınm nükteglilukta olan 
hasiyetini kaleminde cemetınit 
ti . 

O yıllarda Yusuf Rıza paıa 
nın nezdinde (perfembe) ak. 
~amlanmn en büyük mevzuunu 
Ki.mit P" t• nın mızmızlığı lef· 
kil eder, huzzann hepsi Kamil 
pa~ayı çekiıtirirlerdi.; fakat İç· 
!erinde en ileri giden Antuvan 
Maııu Efendi olurdu. Kimi! 
pa~a ciddi bir adam olup her ö 
nüne gelene yüz verm~, Antu 
van Manas Efendiye iltifat et. 
mezdi. Berutlu avukat Cebrail 
Grigor dahi bu menzilede Ka
r.ıil paşadan pek ürker, Kamil 
paşa mevkii iktidara gelince e
v • den çıkamayacak gibi bir 
hf le girerdi. 

Yusuf Rıza paşa per~embele 
rinin bir akşamında yine Kamil 
ua~a çekiştirilmeğe başlandL 
huzzan meclis hep birerşey söy 
led1!er; fakat Manas Efendi sü 
kil.• etti; hiç ağzını açmadı. Bu 
sükut hane sahibi Yusuf Rıza 
ş. cm nazarı dikkatini celbetti 

ve "Manas Efendi! Her akta~ 
herkestm ziyade Kamil Paşa. 
yı çekittirirken neden bu ak
şam sükiit ediyor ve hiç bir 
sey söylemiyorsunuz?., dedi ma 
nas Efendi cevaben: 

- Efendim acıyorum. Merha 
met buyurıınuz da artık çe
l ".tinneainler. 

1 
Büyük Millet Meclisi 

tefrikamı:r.a Y~.rm devam 
ede~egız .. 

Yuıuf Rıza paşa "Neden acı 
yorsunuz? Ne var? Ne oldu? 
Kamil paşa bir kazaya mı uğ. 
radı? diye sordu ve muhavere 
şu suretle devam eyledi: 

- Hayır efendim kaza ma
za yok.. Kamil paşa hazretleri 
mübarek hayvandır; bu kadar 
çeki~tirilmek caiz değildir. 

- Mübarek hayvandır, ne 
demek? 

- Efendim eti mübahtır; ye 
nir • 

- Neden? 
- Çünkü geviı getirir. 

,. * * 
Ma!Unıdur ki eti yenmesi 

mübab olan hayvanat geviı ge 
tiren yani yediğini tekrar ağzı· 
na getirip çiğneyen hayvanat· 
tır. Koyun ve saire gibi. Kamil 
p~a bünyesi asabi olduğundan 
veya diğer bir arızadan na§İ da 
ima biliihtiyar alt çenesini oy 
natır, gevit getiriyor gibi bir 
vazirette bulunurdu . 

Manas Efendinin (mübarek 
hayvandır; eti mübahtır; ge
vit getirir) a&zleri huzzan kah 
kahalarla güldürdü ve bu niik· 
tegliluk ve bu fıkra her bezmi 
yaranda tekrar edilir oldu. 

Yazdığım roman değil; ay
nen vakidir. Devri Hamidi ba
zı ricalinin mediılerinde ne gi 
bi sohbetlerle vakit geçirildiği 
bu fıkradan malum olur. 

Devri Hamıidide Sait paşa 
gibi, Kamil pa9a gibi, Münif 
paşa gibi gayet ciddi vüzera da 
hi vardı. Sait pafa münzevi ya 
şar ve fakat hususi sohbeti se
verdi. Hususi sohbetinde sıra 
düştükçe bir meselei siyasiyeyi 
mavzuu bahseder, o meselenin 
birinci sadaretindeki safhasını 
ayrı, ikinci sadaretindeki safha 
sını ayrı naklederdi. Kuvvei 
natıkası, savt ve sada.ı gayet 
samia nüvaz idi. Mecliste bü
yük bir tevazula oturur, elleri
ni ellerine kavu§turmadan du· 
ramaz, muhatabına kartı gayet 
hürmetkir bulunurdu. Şu ka
dar var ki aeriülinfial idi. Ve 
infialatı ruhiyesi derhal lehçe
sine akaeder, yuzu sararır ve 
hatta siyahlatırdı. Bu da ekııe
riya muhatabı kelama ağaz ey
lediği zaman vaki olurdu. Ma
ahaza muhatabını sonuna ka
dar dinler, bahis uzun ise kale
'lliİ. eline alır, not eder, mulıAta 
bına sıra ile cevap verirdi. Oç 
liııana mükemmel malik olduk 
tan batka fransızca11 da kuvvet 
li ve tıbba vukufu etraflı idi. 
Umi tarih ise pek peaendideai 
olup onUllila pek çok metgul o
lurdu. 

Abdurahman ADIL 

kmir kaçakçıbk 
hakimi 

IZMIR, ıs (Huıuıi) - fzmirde 
tqkil edilen kaçakçılık hakimliğine 
muvakkaten ağır ceza mahkemesi a
zasından Edip B. tayin olunmuıtur. 
Edip Beye tebligat yapılınııtır. 

Emlak ve Eytam ban
kasıheyeti umumiyesi 

ANKARA, 16 - Emlak ve ey. 
tam banlı'aS< heyeti wnumiyesi l 8 !U 
hatta içtimaa davet olunmuıtur. 

Meclisi idare heyeti ilmuniyeli 
ve ikramiyesiz iki buçuk milyon lira
lık tahvilat çıkarmak salahiyetini 
heyeti umumiyeye teklif edecektir. 

Teklif kabul ediline ilk olarak bir 
buçuk milyon liralık tahvili.! çıkanla 
caktır. Bundan ba§ka hazırlanmakta 
olan bilanço müsait netice verirse 
banka faiz miktanru yüzde on ikiden 
on bı!çuğa indirecektir. 

Bir Sırp tayyaresi geldi 

Japonların takip etmeke oldukla
rı gayenin bütün meşru Çin kuvvet
lerini Mançuriden abnak olduğu ba
hirdir. Bu i•e. Japonyanın İmzala
mış olduğu beynelmilel mukavde 
ve muahedeler ahkamına açıktan a
çığa muhalftir. Ayni zamanda cemi
yeti aln-am tarafından ittihaz eclil
mİ§ ve Japonya tarafından kaba! o
lunmuı olan mukarreratı istihfaf 
demektir. 

}aponganın teminatı 

LONDRA, 16. A. A. - 8 kanu
nusani tarihinde Sir John Simon ile 
Japon sefiri arasındaki mükalemeye 
zeylolmak üzere M. Mutudeira, dün 
hariciye nezaretine giderek hükfune· 
tinin Mançuri arazisinde gözü olma
dığı hakkında teminat verıniıtir. 
Mıimaileyh Tokio hükilmetinin A· 

çık Kapı siyasetine ve 9 devlet mua
hedenameaine riayet ebnek azminde 
ol dutunu ilave eylemİ§tir. 

Çinin tehdidi 
TOKİO, 16. A. A. - Çinin siya

ıi münaoebetlerini katedeceiioe dair 
olan tehdidi burada ciddi telikki ... 
dilmeyOl'. Çünkü , Çinin böyle bir. 
den bire hareket edemiyeceği ve Çin 
tehdidini ika etse bile Japonyıınnı 
her ne oluna ohun Çindeki konsolos 
!arını geri çekrniyeceği tahmin ecfi. 
liyor. 

Bir set 
Yıkıldı 

30,000 kişi meskensiz kaldı 
SVANLAKE (Misai•ipi) ı6.A.A 

T allahatcbie irmağınm Gra11y gö
lünde mevcut su bendinin yıkılması 
üzerine Tippo havzasında vukua ge· 
len vahim feyezanlardan dolayi bir
çok kitinin ölrnÜJ olmasından endi
!• ediliyor. 

Tallahatchie irmağmdan 10 ka
dem irtifaında mülhit bir ıel çıkmq 
ve Tippo havzasındaki ıooo kadar 
meskenin üzerine hücum etmiıtir. 

Bu sırada uykuda bulunan halk 
tehlikeden bihaber bulunmakta idi. 

Salibiahmer 30 bin kitinin mıes
lı:ensiz ve birçok ailelerin geceyi 
damlar üzerinde ceçirmeğe mecbur 
kaldıklanru tahmin etmektedir. 

Viyanadaki 
Türk sergisi 

Yedi asırlık Şark •tın'at 
sergi•İ küşat edildi 

ViYANA, ıs - Yedi asırlık 
Şark aan'at ıergiai Avoaturya reiJıi. 
c:uınhuru M. Miklaı tarafından açıl
mıııtır. Reiaicümhur irat ettiği nutuk 
ta Türkiye ile Avusturya arumdaki 
uıünuebatın pek dostane olduğun. 
dan bahıetmiı, Türkiyenin iktiaadi, 
hani Ye manevi ıabada itil.asından 
takdirle bahaetmif, bunun tarihte 
mUli pülmemiı bir h.idioe olduğu. 
nu aöylemiıtir. 

Reiıicümbur nutkuna hitam ve
rirken ıergiyi tertip edenlere, Türk 
Reisicümburu Muıtafa Kemal Ha:. 
ne, Türkiye hükumetine ve Türkiye. 
nin Viyana sefirine Avuıturya hüku 
metinin ve san'at mUhiplerinin te-
9elı:kürlerini beyan eylemiıtir. 

Hitler aleyhinde bir 
dava 

BERLIN, 16. A. A. - Sabık 
nasyonalist rüesasından M. 
Stennea tarafından Hitler aley 
hine ikame edilmiş olan zemmi;. 
kadih davası, bugün saat 11 de 
Moabit mahkemesinde başla· 
mıttır • 

Hitler ve müdafileri, mahkeo 
me salonuna ancak kuvvetli bir 
polis kordonu arasından geç
mek suretile girebiJmiştir. 

rı umumiyenin göotenn~te olduğu Sabık Kayaer, daha geçenlerde 
galeyan, devam etmektedır. memleketine avdeti hakkındaki mem 

İngiliz r~fikltri ile . mii2akeratta nuiyet refedilııe bile Alrnanyaya ale
bulunmak. uzeı·e evvelkı akşam hu- iade bir phq ııihi dönmeğe katiy
raya gelmış olan 1 talyan ınutahaıs:s· yen mütemayil olmadığını söylemiı
lannm ~o~.d~~da bulu!'maları, bu tir. Kayıer, oraya ancak millet ta
mescleyı gunun meselesı yapmıştır. rafmdan bir davet ve müracaat vu
Bütün. gazeteler,. İngiliz !'alkım gün lwunda avdet edecektir. 
d~? gune _daha zıyade alakadar ve Geçenlerde Kayaer gripten hasta 
mutebeyyıç etme!ı:te olan bu mesel.e- iken etl'llfmdakilerin kendisini teda· 
ye uzun "!akale!er ha•!(l~ektedir, vi için Almanyaya avdete iknaa ça-

f'.c~no!IUıt mecn.uaıı._ Su~er d~r lı§mı' olduklarına dair bir ıayia de-
besı unvalı makalesınde dıyorki: veran etmektedir Fakat Kayser hu 

Almanya, iktis.adi hayatına hiçbir nu kabul ebnemiitir. ' 
suretle halel getırmedeıı, sermayele 
rinin faaliyetini hiçbir suretle boz- ı K l k tl d 1 
ınadan ve bunların nakillerini hiçbir omşu mem e e er e 
miiJküle uğratmadan taahhüdahru M k d d 
ifa edebilirdi, fakat itimada avdet a e onya a 
buauıu kat°i ve fili olabilmek ıçm 

bu taahhütlerin ııiabete" asgari ol- Açlık 
ması İcap eder. Böyle bir plan, me-
selelerin billini teobil edebilecek ve 
bir takım memleketler için cezri bir 
oünger darbe•i olmaktan hali kalau
yacaktır. 

Bu pli.n, ayni zamanda Amerikaya 
olan borçlara ait tediyatın niıbi bir 
surette tenzili meıeleainin halline de 
esas olacaktn'. 

Popolo d' ltalia'nın ikinci 
makalesi 

LONDRA, 16. A. A. - Popolo 
d'ltalia'nm tamirat meselesi hakkın 
da nqrettiği ikinci makale ilk yazı• 
nm haııl ettiği tesiri pek ziyade art· 
tırınııtır. 

Avrupaıla çıkan mühim gazetele
rin bepıi Popolo d'ltalia'nm " emri 
vaki kar§ısında" baılığı ile intiıar 
eden bu ikinci yazısından alınmıı 
bir hu!& .. netretmiıtir. 

Alman gazeteleri ltalyan teklifi ... 
rinin Lauoanne Konferaıumda tami
rat meselesini halletmek için müsait 
bir tarzda karıdanacaiını ümit et-. 
mektedir. 

Dört milyon ~ilolu~ 
hububat istiyorlar 

Kozanadan 14 tarihi ile yazılıyor: 
Bir kaç gÜne kadar Makedonyada 
açlık yüzünden vahim hadiselerin zu. 
hur ebnesinden korkulmaktadır. 
Garlıi Makedonyada açlık fırtına ha
zırlamaktadır. Bunun yanmda Ti
ıalya hidiselerinin hiç m.....besinde 
kalacağını alakadarlara bildirilmekte 
dir. 

Kozana, Kayalar, Serfice ve 
Gı-ebene kazalarında halk tam ıni
nasile açbr. 

Kozana mutasarrıfı ıu beyanatta 
hulunmuıtur: 

"'Yiyecek erzaknnız yoktur. Bü
tün ağdiye nokoandır. Hükilmet bu
raya erzak gönderınQlidir. Aksi tak
dirde Kozana etralmda feci hidiae. 
ler olacaktır. Bütün şikayetçiler aç· 
hrlar. Bütün açlık bir hakikattir. 
Hük'1mete müracaat edenler vaziye 

lngilizlerin m,_ttıı eaları ti samimiyetle göstenni;lerall'. 
Garbi Makedonya mahsulünün 

LONDRA, 16. '. A - Fransa· Üçte ikisi mahvolmuıtur. Halkın ia
nın önümüzdeld ~uaanne konfe.. şesi için dört milyon kilo hububat 
ransmda ittihaz edeceği hattı hare- noksandır. Eğer büki'ımet emrime i
keti tetkik eden Times gazeteai, ye- ki milyon kilo mısır dansı vermezse 
ni Lava! kabinesinin teşekkülü etra- vaziyet çok vahamet keapedecek ve 
fında bir talµm mütalealar yörüt· nahoı neticelerden içtinap gayri ka
mektedir. Time• gazetesi. bu kabine bil olacaktır. Ziraat Bankasında para 
nin en geniş fikirli Fran11zlardan o- yoktur. 
lan ve vatandntlarmın müşterek nok Açlık yüzünden ebali çift hayva-
tai nazarlarını oıılıırdan her birinin natmı •abnaktadırlar. 
yeğin, yeğan arzu ettikleri tekilde Larisadan bildiriliyor: Kardiça
temıil etmekte bulunan M. Laval'in dan haber verildiğine göre aç kalan 
arzıısu niabetinde efkarı umumiyeyi zürra yeni hadiseler yapmıtlardır. 
temsil ebnemekte olduğunu yazmak Bunlar F reo, Denderon ve diğer köy 

dır ler ahalisidir. Köylüler tehre İnerek 
ta T~ gazeteıi, M. Tarclieu'nün Ziraat Bankasının depolarını aarınıı 
Fransız tezini maharetle müdafaa et lar ve kendilerine derhal Muırdansı 
mit bulunduğunu beyan ve mumai- verilmesini istemiılerdir. 
Ieyhin tahdidi teolihat koııfenuı:un· Hayvan yetiıtiren köyler ehali
da memleketinin davasına kuvvet si de ıehre inerek hüki'ımetten bay· 
ve vuzuh ile .ahabet etmesine inti- vanlan için hububat iıtemişlerdir ve 
zar etmek 1iznn olduğu mutalea • hüki'ımetin hayvan batına 300 drab
mıı aerdeylemektedir. milik yardnn vadmı tutmamasmdan 

§İki yet ebniılerdir. 
Fran•a ne yapacak? Soffadon mmtakaaında köyler 

P ARlS, 16. A. A. - Petit Pari· müıterek nümayiı Y•Pmaia hazır. 
!anıyorlar. 

ıien diyor kiı Tamirat meselainin Büyük nümayiıe gerek dağ ve p.. 
halli hakkındaki Fnınan, lnııiliz rek ova köyleri ittirak edeceklerdir. 
noktai nazarlarının pek farklı oldu· N üma:riıçiler verecekleri mühlet zar 
ğunu ve lncilis Fransız hükı1metleri fmdıı. hükumet tedbir .ıı.z .. "Be-
nin teati etmiı olduklan muhtıralar ..,,. ili kara 
da tetrih edilmit olan uıullerin muh yaz gre n ~ğe r vermİf-
telif bulımduğunu söyle..sek kim- lerd~nikte faplindit obti önünde 
yi hayrete düıünnüı olmayia:. tütün ameleoi büyük bir niima:rit 

Frenu:rlar, Amerikan .ı ... aklınıa J'BPIDltlardır. Hatipler hükUmete hü 
hesabını kapatmaaıru temin ebn... cum etmitler ve nümayİfçiler "yo-
den en-el Alınan borçlu hesabını ka la -.t..·ca'""- Ekmek ve ;. istııriz" 
patmanm m"-1-''n olma-'·"- mu··taı. ..- "~ ..,. ....,..u ....,., diye bağll'DUflardır. Bütün amelenin 
amdııı bulımmaktadırlaT. qtirakile bir miting yapmak için 

lngilizler, umumi ve kat'i bir aün yirmi kiıilik bir heyet teşkil edilınit
ger darbesi iıtiyorlar ,ve Fraıuızla. tir. 
rın zaruri addettikleri ihtiyat tedbir·. Tırhalada Moıkoknos ve Tetro
leri almaksızın tamiratın ve borçla· hori köyleri ehaliri Tırhalaya inmi1-
rm ilııuını arzu ediyorlar. ler ve mutaaarrıfa nevmidane vaziye 

Bu ooktııi nazar ihtilifları okadar ti bildirerek yarılım istemişlerdir. 
mühün ve zaman okadar kısadır Köylüler kendilerine mıau darısı 
ki : Fransa hükilmetinin lü:ı:wniu verilmedikçe köylerine dönmiyecek
addeylediği müt<:kaddim itiliifın vü- !erini bildinnİ§lerdir. Mutaaamf bu 
cude getirilmeoine ihtimal verilme- talebin kabul edilıniyeceğini bildi-
mektedir. rince, köylüler hükumet konağı ılııa· 

Encümen ihtisas mahkemelerinin hakim, müddeiumuıoi 
ve müstantiklerini kendilerine tevdi edilen namzet listesi r1' 
yanından seçecektir. 

Diğer taraftan. ihtisas mahkemelerinin nııntakaları da Iıı 
günlerde heyeti vekilede tesbit edilecektir. 19 ihtisas mahkeııı' 
sinden üçü askeri olacaktır. Askeri mahkemelerin mıntal'! 
ları Şark ve Cenup vilayetlerimize tesadüf edecektir. lstanbııl 
da iki ihtisas mahkemesi çalışacaktır. 

Muallim mektepleri binası 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Sivasta bir kız muallitl' 

mektebi ve Kaatamonuda da bir erkek muallim mektebi biıı' 
sı intası takarrür etmittir • 

Başvekalet müsteşarı ve muhtl' 
sebei umumiye umum müdürii 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Başvekalet müstqarı ıceıJ 
ve Maliye vekaleti muhaaebei umumiye umum• müdürü f,j 
Beyler latanbula hareket ettiler. 

Fidanların ithaline dair 
kararname 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Fidanların.da Ziraat vek~ 
letinin müsaadeaile kontenjana tabi olmadan memlekete ith.li 
baklanda bir kararname tanzim edilmiştir. 

Kaçakçılık kanunu gümrüklere 
.tamim edildi •. 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Gümrük ve inhisar Yekaletİ 
kaçakçılığın men ve takibine dair olan kanunu gümrük idar'" 
!erine tamim etmiş ve kanunun derhal tatbikine geçilınJ 
hakkındaki zaruri hükümlerini de telgrafla mezkUr idarelet' 

bildirmiştir. 

Gümrük idarelerince tanzim edilen ve henüz kat'ileşmeıııİI 
bulunan müsadere mazbatalan ve kaçakçılığa müteallik tab· 
kik.at evrakı derhal müzekkere ile müddeiumumiliklere te~ 
olunacaktır. 

Çekirge kongresine murahhas·· 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Devlet Şilrası azasından S~ 

reyya Bey Şamdaki Çekirge koıııgresinde hükumetimizi teıı" 
sil edecektir. Süreyya Bey bilahara Filistinde haterat mücadt 
lesini mahallinde tetkika da memur edilmiştir. 

Şark Demirgolları şirketi mu"' 
kavelesi tasdik edildi 

:ANKARA, 16 (Telefonla) - Şark Demiryollan itili.bı'' 
meainin 12 ine~ maddesine tevfikan Şark Demiryollan işletıııl 
kumpanyası Anonim Şirketi ile Burhanettin, Seyfettin, Mııf 
tafa, Bakle, ve Malzake Beyler tarafından 1 mily.on 600 ~ 
lira111 nukut olmak üzere 8 milyon Türk lirası aermayeli ve gsl 
ri mahdut müddetle tetkil olunan Şark Demiryollan Türk V 
nim Şirketi esas mukavelesi icra vekilleri heyetince tud~ 
edilmittir. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştii 
Beyin Tahran segakati 

MOSKOVA, 16 (A.A.) - Tahrana gitmekte olan 'f~ 
kiye Hariciye Vekili T evfık Rüştü Bey Batumdan Bakııf 
geçmit ve Kafkasyadaki Hariciye komiserliği mümessili, J.tl 
miatan hariciye komiserliği memuru, ve Türk ve İran konaolo' 

lan tarafından selimlanmııtır. 
Tevfik Rüştü Bey Bakudan Fomine vapuru ile Pehl~~ 

hareket etmittir. 
nsmda gecelemiılerdi•. Aç köy!.,.. 

Lauaanne konferan11nın tehiri, ve halkının kasabaya initleri devam &- R '- .. b t 
bu suretle arzetmekte olduğu tehli- deceği haber alınmııtır. us11a - ~ran munase a ı 
kenio bertaraf edilmesi ve lgiltere t:7 
ile bir itilaf zemini bulmak için Hoo- MOSKOVA, 16 (A.A.) _ Hariciye nıı.:un M. Li~ 
ver moratoriumunun nihayetine 1ra. Almanyada komünist- .J 

dar geçecek olan S aydan istifade o- J • "! h lran saray nazın Timurtat ıerefine dün gece bir ziyafet vv 
ı ih · ı f "d 1i -•- - ,_ erın Si a deposu kt T" • tJ. uıuııım tima aı e uuu:aıdır. mittir. M. Litvinof söylediği nutu a ımurtaf ın Sovf 

Ali.kadar Fransız mahafili, bu f'ık. bah · 
re qtirak etmemekte de&ildir, zira HAGZN, 16. A. A. - (Veat lran münasebatındaki. rolünden ıetm't ve demiıtir ki: 
Londra ile itilafm lüzumlu obnadığı falya). - Bir ııilah ve mühim- "Tqrinievvel inkılabı ban, Sovyet ınünaııebatında Y~ 
mutaleıumdadır. mat deposu, meydana çıkan!- bir devrin bqlangıcı olmuıtur. Bu müna.ebat kat'i musaff 

Amerika t1e borçlar ınıştır. Bir çok kimseler tevkif ve iki memleketin hikimiyetine mütekabilen riayet eaaaı d,lı' 
1 edilmiştir, bu deponun komü- ) VASH NGTON, ı6. A. A. - A· l I linde inkitaf etmeğe bat amıftıi'. 

yan meclisi ordu encümeni reisi M. nilt ere ait 0 doğu zannediJ. d ·ğ·· bü kab ld d 1 İ 
Reed, Avrupanın tııımirat ve borçlar mektedir. Timurta9 cevabında gör İl u ınü 11 en o ayı lef 
meselelerini birbirine hağlaınağa gay 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I kür etmi9 ve deınittir ki: , 

lngiltere 'de zelzele ret ebnekt• olduğuna dair olan ha- paçavralar " baılığı albnda neırett:i- lran teırinievvel inkılabı ve Sovyet rejiminin neticeleP 
Pilot M. Yankoviç'in idaresm· de berlerin müsait bir surette karıılan. ği bir makalede diyor ki: daki b" k defa! • h • • · ·· ı · · hakkın • noktai nazarını ırço ar ız ar etmıştır.,, .;.;· bir Sırp tayyaresi Yeşilköy'e gelmiş LONDRA, 16. A. A. - Bu auyacagını soy emııtir. " Alman batvekili M. Brüniııg'in ter 

tir. Tayyareci. Belgrat'tan vaki ola- sabah Manchester havalisinde M. Herriot'nun bir makale•i Berlindeki lngiiiz sefirine tamirat te MOSKOVA, 16 (A.A.) - icra komiserleri heyeti . ..ıı 
cak iı'ara göre, buradan ya Belgrat'a di,yah hakknıda yaptığı beyanattan M. Molotof, Iran saray nazm Timurtat terefine bugün bir of' 
dönecek. yahut Hindistan'a gidec~e~kl.cd~e~n~·n:ı_cıo~·~u~lt~u~l~a!rl~aL__Jk~a~r~ı~ı~kc.._~b~irrl_JP~ARl~~S~~l6~.~A~.~A~ . ..=:~M.~JH~er....ı:n~·o~tJ..ı'!ll!m..~~~~~!ffı<:!!ll!!l!!!ll.~9..ı..:::;_:.:::::::::.:...:::.;::_:::.:!:..:::::::..:.::.::..::::'....::.:.:::.:::_:.::::_::.:~...J"-
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27 KinUnUSani ayyare ihtifali! 
rk • Tayyare 
CJ, on o mı •• İhtifali 

Mahkemelerde Belediyede 

Konservatuvar 
Binası 

Maarifte 

Maarif 
Bütçesi Türkmallannı Turkva A • •• d b•J• • 27 Kanunusanıde 

Puru ile gon ere ı ırız, yapılacak 
merasim programı 

Melek H. hastanede 
neden ölmüştü? Darülfünun meydanın• 

da inıasına 
karar verildi. 

Müdüriyet bütçeyi 
Belediyeye verdi 

d b fjk• d d" Her ıene oldniu iiDİ, bn aene de 
••••••• 1 

Tl"caret odası a U lf e JF 27 kinunuoanide Fatih Ta,.,.are ibi-
deoi meydıuıında büyük bir ihtifal 

11mn fikirleri clalıa iY!dir ve ~":t· yapılacaktır. Meruim proırramı. ber 
milel talıminlerüb~". oal8lıikthud ~ veçhiiti tanzim edilmittir: 

Kalkaı.an acleler vapur kumpan· 
J'alı ihracat ofilİ vaııtaaile lkbsat 
Vdciletine münıcat ederek ihracat 
O!J)'aınızın hariç limanlara kendi "!'' 
PllrlariJe naldeclebileceklerini bildir
IDİflerdi. lkbaat vekileti Ticaret oda 
•ınclan bu meaele etrafında ebem· 
lllİyetJe tetkikat yapdmasmı ve neti• 
ceoinin bildirilmesini iıtemittir. Yap 
binnız tetkikata nazaran, Kalkavan 
zadeler ihracat "IJUlllln Tiirk bay· 
raiı altında naldinin yabancı ellere 
ll8Zaran claba emin bulunacaiı n 
daha İhtimamla nakledileceğini ileri 
1İirnıetke ve bunun için müzahare J 
İatemektedirler. Kalkavan zadelerin 
İlıracat e1ya11mn yalnız kendiler~ ta
rafından naklinin teminini iatedilde
ri anlaıılmaktadır. 

Dün Ağırcezada iki maznun dok
torun muhakemesine devam edildi 

K.onııervatu..,ar binaı"""ı Direk
ler arasında C.H. F. lıin.uı lrarpım· 
da yapılması ıa.. ........ edildiii yazıl. 
1n1f. fakat aradan laayli zaman ıeç. 
tiği halde belediyenin bu hususta ne 
yaptıiı meçhul kalnuttı. Bu mesele 
ye dair kendisile göriifen bir muhar
ririmize Vali n Belediye Reiıi Mu
hiddin Bey ıu malumatı venniıtirı 

Muırif müdiriyeti ,...; - b• 
poini bazırlamıt ve belediyeye v""'" 
mittir. Bu tene htanbaJ ilk tedritat 
bütçesi 2 milyon 700 Wn liradır. Bu 
rakam geçen oeneclea 250 bin drrıı 
fazladır. Bu fulalık lıorem dolanol
le bir müddet yeriJmiye,a mesken be
dellerinin iadesinden ve lııd- zam. 
larmdan ileri ıelmelııedir. Önümüz. 
deki sene mühim miktarda ilk mek
tep boca11 iadem zammt alacaktır. 

dirinde itler m ım m ar 8 1 - Tayyare Cemiyeti nlzanma. 
caktır. _L_ ~ mesi mucibince 27 kanunuıanide 12 

Hindiotan tarafmcla. ~puaD - den 13 e kadar bir ıaat hava faal.iye
lepler artmııtır. Hiikılmeün h~ttı ha ti tatil olunacakbr. 
reketinin tacirlere itimat telkin et. 2 - Saat 10,30 da Fatih tayyare 
ınekte oldufu zannolunuyo~. parkında, bu meraıime mııı..us kro-

Maaınafilı, Lanıaıbayr ıplilı ve kide göıterildiii tekilde loplıuııla
menıucat ...,.yünde bubııım devam caktır. 
ediyor. 3 - Mcraoim ıeçiıine qtirak ede-

Nevyork borsasının 
ümitleri 

ceklerin ııraıı ve isimleri aınğıdadır. 
Deni:ıı muzıbu, Harbiye mekı. 

bi, lhtiyat zabit, Deniz Harp ve liıe
ıi, Kuleli liıeoi, Maltepe, Hava Ge
dikli küçük, zabit mektebi, 

Sonlar, bir tabur halinde, Harbi
ye Mektebinden bir tabur kumanda· 
nmm kumandasında bulunacaktır. 

Aiır ceza mahkemesi oalonu bm· 
ca lunç dolu İdi. Salonun her za. 
manki haline ıröre bu vniyet bir 
fevkaüıdelik ifade ettiğine nazaran 
alaka ile takıp edilmekte olan bir 
muhakemenin görüleceğini tahmin 
ıüç değildi. Saat ikiye doğru ağır· 
ceza malı.keıneairıin baıınüba,iri Kad 
ri e5endinin ıeoi koridorlarda çınla· 
dı: 

- Doktot Kootantin elendi! Dok
tor Ş ~ri::ıyan efendili~-

bitlerin celbine !üzüm rösterdi, Mü
dafaa vekilleri de bu mütalaaya qti. 
rak ettiler. En oonra irfan Emin B. 
SÖ:& aldı: 

- Ahmet Riza .leyin f&hit ol.rak 
dinlenmesi doiru değildir. Melek 
Hanım ondan hamileydi. Binaena
leyh tahb muhakemeye alnunaunı, 
Şirinyan efendinin de tevkıfini üte
rim, dedi. f rıkat mahkeme buna lü
zum ıörmecli ve talebi reddetti. Da
vanın rüyeti ııelmiyen 9ahitlerin cel
bi için batka ıüne bırakıldı. 

• Diğer vapar kumpanyaları b~ ~ 
"-it altında kendilerinin de ayıµ lf' 
Yapabileceklerini ileri ıürmektedir
ler. 

PARIS 16 (A.A.) - Mali ı.azo. 
telerin ekseriıi, bonaıım sene bıda
yetinde hareket ve faaliyeti.ni . "'.'!• 
detmektedir. Bu ":-'!ket, ~mlige 
d • ve mütemayildir.- Sebebı de 

ogru . · • ol 
bilb~ısa kredilerın tev11ne maru • 
mal< için nakit ıiyaıetinde vukua i• 
len ııü.-'atli taiıavvüldür. 

Fırka muzika11, bir pİ7ade tabu
ru, bir ıüvari bölüfü, bir topçu be
taryası, bir polis taburu, Darüşf&fa
ka, Erkek Muallim mektebi izcileri, 
Feyzi Ati liseoi izci) ri, lstanhul li
ıeoi ize.ileri, Kız ve Erkek ameli ba
hayatmektebi ize.ileri, Calatasara7 li
seıi izcileri. 

Bütün ıözler maznunlaruı cirme
oinc mahsus olan qıya dikildi ve 
içeri giren bir i ak ıakallı, uzun boy· 
lu ıiımanc:a, diğeri orta boylu, bi
rıız zaif, ırözliıkıu iki adamı maznun 
mevkıne kadar takıp etti. Bunlar
dan ak oakaUı l>r Ko&tantirı, orta 
boyluıu <la Şirinyan efendiydi. 

Maznunlar oalonu terkettiler, ka
labalık ta yaV8f yavaıı daiılmıya haf 
tadı. Görülecek dalıa batka davalar 
vrclı, fakat bu kalabalık oamiinin ço
ğu o davaları dinlemeğe IW:um gör
mediler .•.. 

Şevket Bey hakkındaki 
hüküm temyiz edildi 

- "Elimizde, konıervatnvarrn in
f&lı için 200 bin liralık talııioat var
dır. Direklerara11ndaki aroa İİ2erine 
konıervatuvann inıaıım dütünmüı
tük. Fakat orada elimizde bulunan 
aroa, bu, ift!88ta kafi olmadıiı gibi, 
anaya ilive etmtk mıelincle bulun• 
doğumuz arkaımdaki medresenin ta· 
oarrufundal<i eıba11 buıuıiye ile 
mÜnazİünfih olarak mahkemededir. 
Ba medreseyi de kurtanak, aroa ıe
ne kafi ırelmiyecek ve civarında mÜ· 
him miktara baliğ olacak arıalar oa
tın almak mecburiyeti kendini gös
terecektiı·. Elimizdeki parayı, bu ıu
retle iıtirııtakata verinek bina cihe
tinden fedakarlık yapmak liznndır. 
l~te bu ınabzuru nazarı dikkate ala
rak konıenatuvar binaıım Darülfü. 
nun meydamnın bir kenarına yap. 
tırmıya kanır verdik, bu huıusta hü
lrumetten müsaade "e muvafakat iı
tihıal etmek üzereyim. Konservatu· 
nr binım, yakında Beyazıt meyda
nına teref verecek güzel bir oan'at 
abidesi olarak meydana çıkacaktır." 

Hukuk talebesi 
haftaya toplanıyor 
Hukuk Fakülteai talebe cmıiyetj 

ırelecek hafta fevk.alide bir heyeti 
umumiye içtimaı yapacaktır. Bu iç
tima bilha11a yeni idare heyeti devri 
muamelesi yapılacak va heoaplar tet 
kik edilecektir. 

Altı ilkmektep daha 
açılacak 

taypzig panayınna 
hazırlık 

Milli lldıoat ve Taıamıf Cemiy• 
n LiyPzig panayın içia buırlılda· 
ta baılanuıtır. • • 

Resmen i ştirak edeceğüniz bu 
Panayırda milli malııulBt ve maın?· 
•!ınux nümunelerinin 18yıkı veçhı· 
le teıhirine gayret edilmektedir.Mil· 
li lasaınıf ve iktioat cemiyeti Tica· 
ret odalanna müracaatla ba oerııi J. 
sin yarclımlarmı i.otemiıtir. 

ihraç eşyamız hakkında 
bir sirküler 

ihracat ofiıi, ihracat 8fYIUlllZll 
aibeti tezyit ve ibraç ~ 
hariç piyatalarda tanıttırmak ıçın b~ 
sene propagandaya bilhuoa ebemmı 
yet .erecektir. • 

Ofio ihraç etYum haldmıcla bir 
oirküler hazırlamaktadır. ihracat q 
7amızı c.inı ve nevilerile ıöıterecek 
olan bu oirlriiler binlerce nüsha ba
sılarak teni edı1ecektir. 

lrak'la ticaretimiz 
hakkında rapor 

T.ic.ııret oclamıın frakla ticaretİ· 
ıtıiz hakkında yaptıfı tetkikat ilmıııl 
..ıilmiı ve rapora b.ıızırlanmqtır. 

Rapor Vekilete ıönderilecektir. 

N ork bot ,,.,, fazla benlnw\ ib 
racı k',;yfiyetini, itlerin ~cmı ve 
esh;ımın fiatlerind~ t~~ "!'lruunu 
temin edecek bir irnil telakki etmek 
t• ve bu turetle set.amlamaktad?". 

Daha ziyade ihtiyatlı hım kimı• 
l fazla banknot ihracmm ileride 
t~lit edeceii neticelerden korkınak-
1 beraber bunun muamelBta ku"".et ll bir brz vereceğini kabul ve teı~ 
-ktedirler. Vukuatın sevk ve il
cuile tamirat ve• be~~lm.~t~~~.n 
borçlar meoeleıinın dugumunun ço
züleceği ve bu lllfetle dünyum ezi. 
ci bir yükten kıırtanlacaiı ümidi 
beslenmektedir. 

Dolar düşüyor 
PARIS, 16 (A.A.) - Pariı tıor.. 

1a1mda 2S frank 51 ıantim olarak 
teoci.l eclilmekte olan dolar bu sabah 
25,45 frank olarak açılmıştır, Kapa
Dlf daha 91ıığs olmuttnr: 25,415. 

LONDRA, 16 (A.A.) - Dolar 
bu ıabah açılışta 3,485 ve frank ta 
88,SS idi. Kapamşta fiyatlar 90 idi: 
Bir lnıilia liruı 3,ST75, dolar 89,93 
frank. 

Fransanın harict 
ticareti 

PARIS, 16 (A.A.) - 1931 ..,.,. 
tine ait ithalit 42,199 ve ihracat 
30.421 milyon franktan ibaret bulun 
muflar. 1930 eenesİDe nazaran itba
litta 10,311 ve ihracatta 12.413 llül
yon frıuıkhk bir tenrıkuı vardır. 

4 - Merasim fÖyle olacaktır: 
a) - Saat 11 de Fatih parla, Be

yazıt, Selimiye, Takıim ve Maçka
dan atılacak toplarla merasime bat· 
)anacaktır. Bunun Üzerine merasim 
kumandam olan lıtanbul Merkez 
kumandam, Merasimi açacak ve me
rasim yerinde bulunanlan; hava ıe
hitlerini ve bütün tehitleri ıelimla. 
maka davet edecektir. 

Maznunlardan oonra salona daha 
iki kıti gır<ti vo uavacı mevkune o
turdu. bunlardan birisi oaçlıın di>
kıilmiit bir iuti~ar ötuu ue latan· 
bul matbuatnun kı~metli vekili avu· 
kat Jrıan .l:.min Beydi. Herkeo yeri
ne oturdu. Salonda cı t yoktu. Her
kes kulak keılımiıti . 

0

ı:.vrak okundu, 
raporlar dinlendi ve ;ava teşnh e
dildi; 

!:ıirkecide Diı doktoru Ahmet Rı· 
za beyin kabıneoinae çalı~ Melek 
Hanım İ•mınde bır kucagız nuıba 
gebe lıalmıt ve bitta 1 aılesi nezdin· 
dekJ vaziyet feci bir ıelul alnuı. M• 
l~lıl: halum bu t.. U ltt:n "urtuımak ı
çin Ahmet Rıza lieyın taval5utu ile 
aynı bina dahiıınde çah~an Or !$irı
nyan efencıiye müracaat etmiş. :;tıri
nyan efenai baıtaneye Jiaiıeceıini 
ooylemif, t.ıelek hanım ela keudi evi-

Bunu müteakip bir borazan tara
hndan çalınacak (Ti!) itareti Üzeri
ne Kıtalar, Mektepliler ..,e Zabitler, 
selam -.aziyeti alır; Siviller, fapkala
nnı çıkaracaklardır. Bu anda Fatih 
parkında, Beyazıt Galata kulelerin. 
de, reıml daire ve müesgeselerde ve 
limanda m...-cuı ıremilerd•ki bayrak. 
1 ne.: ar yavaı Y..,8f yarıya kadar indir• 
ceklerdir. - Ahmet Riza Beyin haremi Jıas.. 

Bütün remiler Ye fabnl<alar dü- ta, zavallının bakacak kımoelİ de 
düklerini çalacaklar. Herkes ve bü. yok. Ben oran ıricıecetim, ıece ıel· 
tün nakliye vuıtalan (tramvay, oto- mez""Ul merak etmeyin, clenut ve bu 
mobil, araba..) hürmet için bir daki- aiıreüe hutanede kt•acap müddet 
ka dunıcaldardrr. Bir dakikanuı hi· için bir vesile bulmu.ıtur. Günlerden 
tıımmda, merasim kumandanının em bir pazar ıünü hutaneye i'dilmit. 
rile çalınacak ikinci bir (Ti!) if&l'e- Melek hanmıa arceliyat yapılmıı, ta
ti üzerine ıelam nziyetine nihayet kat Melek luuum dab• o 8kfam ...._ 
verilecek. BayrÜ!ar tekrar çekıle- tanede Ölmüıtür. 
cek ve düdükler su1a0 1d-. Doktor Şirinyan .feedi kiirtııj ,..pıp 

6 - Hitabeler: ölüme sebebiyet vermekle, Dr.Ko,.... 
Bunu müteakip, meraıim mahal- tantin efendi de ölümün kalp ıekt• 

!indeki tanare ibideti önünde; oinclea vuku bulduğuna dair rapor 

12 sene hepte mahkum olan güzel 
oan'etlar birliği müdür muavini Şev· 
ket Bey hakkındaki hükmü müddei
umumilik temyiz etmiJtir. 

Neticelenen bir dava 
Bundan bir müddet evvel Yeni. 

bahçede bir vak'a olmllfı Hayri • 
fendi isminde hir teıbihçi zevceoi 
Şehime Hanımla zevcesinin öz, fakat 
kendisinin Üveyoğlu f uadı gece 
koyun koyuna uyurken ırörmüt. iki
ıini de 7aralanu, tı. Dün Hayri elen 
elinin muhakemesi neticdenmiı, Hay 
ri efendi 4 ay 20 ııün hapoe mab
kilın olmuıtur. 

Kardeş katili mahkum 
oldu 

Galata köprüsünün 
ömrü 

Dünkü Son Po•ta ıuetesi Galata 
köprüıünün de tamire 111uhtaç oldu
ğunu ve tabii ömrünü ikmal etmJı 
bulundufunu yazıyordu. Dün bu bu
ıuota atakadar bir nt tunları ıöyl• 
mittir • 

- Köprü mütemadi mua:r- al
tındadır. Bir kaç sene evvel ayalda
n terfi ettirilmiıti. Keza dubalar da 
dalına muayene edilir. Köprü daha 
çok miidclet kullantlabilir .• 

Kış için alınan 

tanzifat amelesi 
K., m&ı.Mbetile alınan mavak

kat bınzifat amelesi bymakamlılr. 
lar ~ taluim ediJmlt.lerdir. 

Ağaçlan tahripten 
mwhafaza için 

lıtanbulda yeniden alb ilk mek
tep teıioi tekarrür etmiıtir. C nlrır· 
dan bir kısmı yeni olacak ve ikiıi dt 
kira ile tutulacaktır. Bu mektepler 
Bomontid.. Cihan!firde, lirikapıda, 
Unkapanında, Modada ve Karııgiim 
riikte açılacaktır. Bu m<ktepler için 
busuıi bütçeden 60 maallünlik tah
ıioat iıtenmqtir. 

Ilkmektep müfettişliği 
imtihanı 

İlk mektep müfettiıligi imtihanı 
yann Erkek Muallim mektebinde ya 
pılacaktrr. 

imtihana talip diier yakın ~n;. . 
yetlerden birçok muallim şehrimize 
ırelmittir. Anadolu vil8yetlerindeh 
imtihanlarda bulunmalı: iderc ıelıri
mizdelı:i umumi müfettiıler Anadolu 
ya hareket etmiılerdir. 

I.tanbul Maarif müdiirlüğiinde 
münhal ilk tedrioat müfettitliği dört 
tanedir. imtihanı k•nuanlardan 
dördü burada alıkonulacakbr. 

Müfetti9lik imtı1ıanmı kazanan 
muallimler ıimclilô kiclmı ve maa1-
lrırile müfettit olacaklarda". Aıli 
maaıı 17 lira olan muallim ayni ma• 
91la mülettit olacak, ancak lrtanbul 
ela çalı- 30 lira -ı..n iiaeti .r •. 
calr:tır. 

Diğer ..,iJAJetlerde malarm ücreti 
daha azdır. 

ficaret odasımn 50 nci 
)'11 kitabı 

Ordu namına ban ulıitleriı.cSe., wrmJde maznuncıurlar. Morııta ya
Ta,.,.are Cemiyetinden, Halk namı- pdan otopsi de Melek hamının rah· 
na tehir mecliıinden, birer zat tara- .., ve lıajınaldan cleliıaereı. öldüiii 
fından üç hitabe ira.t edilecektir. tealıit ..ıwrüt. şirUı,.... efendi tev

---·----------J 6 - Hitabelerde. oonnı ınuzılı:rı, kit .ı.._uı, fakat büibare iiç bia 

l ınatenı bavuı saJaealıtar. lira ketaktlo tahüye ~tir. Vi16yette 

Nüfus 
Azalıyor mu? 

Oııkiiılarh Refik efendi Oolriicıa... 
da bahçıvan Dili.verin evinde bir 
eğlenti tertip etmİf, bu qlentiye ar 
kad91lan ile beraber kaym biraderi 
Y llflll' efendiyi de çağırmııtn. Ziya
fette Refik efendinin kamı Ye Y &fll
nn luzkardqi olan Ayte Hanım biz 
met ediyormuf. Bu hizmet eonaun. 
da kız kardeti Ay§8nin F elımi iunin 
ele bir adamla münuebetoiz İf&l'el· 
ler yaptığını Y .... r ırörerek, hiddet• 
leminı, bu hiddetle de kıa karcletini 
öldürmüıtiir. Dün atırcea maJıke. 
meainde bu mulıalı:eme neticelenmiı, 
kıırdet katili yaşar 111 lene bapM 
mablnim ..ı-,, fakat aolıaln muluıl-
fele takdir edilditimfen - U -
... 23 ıriiDe lndirilmiıtir. 

Belediye tehir clalıilindelô ataç. 
lan muhafaza ve himaye için hem 
tldcletli ".'\2'.'" tedbirleri almaia ka
rar vermiıtir. Bu buıuıtald Diam
name,e ..... ımdcleler ilind diifi
aiilnıelmdir. APçlan tahrip edoa, 
iman ve köklerini lrurutenlardan pa
ra cezası almacaktn. Kaymakomhk
lara .PÇların loı u- için taJi. 
ıut ı5a dıı ilewktir. 

Mekteplerde grip 
salgını yok 

T"ıcaret odamua ellinci .....,; dev 
riyeoi münaıebetile hazırlanmakta 
~ kitap birkaç süne kadar sal-
~. 

Oda kongresi 
Ticaret odaa koqreU .. ay ..;.. 

ilayetihde yapılacaktır. Kongre ruz. 
""°ıeoi beaüz teobit eclilmmıİttİr· 

Pamuk piyasası 
LONDRA, ı6 (A.A.) - Llver· 

l!""l'da P&mnk: American Terme'in 
fiat!an oailamdD". Fakat fazla kir 
t•tirmemektedir .Amerika'mh men-
1~Cllt -vü baklandaki hlôrleri -
lab ıı öıtermiştir. Mançeıter piyua-

Borsa fiatları 
Kambiyo 

l ·ı· 1· 1 L 1 K. S. _ ngı ız ırası 7 07 SO 

Bir T. Lifaoqnm mukabiji 

r · ran$lz frıuıgı 1 :t 00 06 
Dolar 47 4S 00 
liret 9 44 00 
Bclga 3 40 34 
Drahmi 35 37 41 
fsviçrc fnanıı 2 42 50 
L'!Yıı 61 22 44 
F o· 1 18 02 
I< oııÇ 15 .63 

4 '08 16 
P •a S 61 ·63 

z' r i · !~ ;iı ~~ 
p f '67 34 
ley 79j2s oo 
Di · r 16 1 5~ 00 

t. Dahili 
D. Mnvahhade 

. D~m:r• nln 

Ka:pıwıı 

192 251 
40 50 
2~ CJS 

lstanbu:un nüfusunun 
azaldığı 

tahakkuk etmiyor 
So -..J.rda lstanbul Viliyeti 

nüfu:unun azalmakta o~~ui!"'dan 
ve balen nüfuıun 5 · 6 yuz. ~ r;ıd
deıinde oldufundan behıe.~ti. . 

Bu buıuata bir muJımTiriınJ_Ze ,,._ 
t.ayette salıibiyettar ı.;, ırat P izaha-

tı vermiştir: bul'd b" _ Eıki zamanda lıtan .. a ?' 
buÇuk milyon niifw ?'du~ ~;rkair 
eli Fakat bu bir tahnre 11bnat et-

~di. Sera ,._pdaD ıabrirde .... --
dar çıkmadı. B-1& ~!>er aoylen 
eliği ve ,.azıldığı kad~~ !'üfuı azııl. 

- -'--'·ta degildır. 
mı,·~ UlllJIUU' '-'' ş· 

Elkidea merlrıea b..,_ ..... ..,.. 
...:ı.ı;. Tabii .-rlar azalmıt

& .ıe_. · ·· ı-.t:-"'- "bi eakidea 
tır. fakat llOY ~'.'."" " • • .. 
bir buçuk milyon ..,fu.' rıvayetı e 
bir tahrire istinat ebnıyordu. 

ls~an işleri 
Vıliyet iakim dairesirade iti~ !"'

mamile 1"tmiş gibidir. YrılaR ictilı
kalı: fazlau olanlarm bonolan bek
lerunelrteolir. 

Arap harfleri 
Arap barAcri ile tedrilal yapan· 

1ar hakl<mda ukrôatta bulunul~•· 
dair olan yeni kanun ri!Byete 

na ı-:. tir Kaımn U$UI" veçlıile ali.-
ıc~ . . 
laı ılarlara ftl!ıim eil'1ecdıtıiı. 

Karadenizde 
F•rtına berdevamı 

Karadeni:ıdelü fırtma devam et
m<ktedir. 

Gelen ınalümata mızaran, vapur-
lar teferlaiade ~yik mü~kiilibı 
teoadül etmektedirler. "'-fib va
purlar umanÜyetle ,rollarma 4'evam 
etmektedirler. fırtnaadan dolayı ıu.. 
.. aya oturan vapurlar kıırtıınlamamıt 

1 tr. 

7 - Matem havaoım müteakip; Dr. "irinyan efendi Melek banı-
lıir ..ııit lı 1 •rt. HnlıiJe ma kiir~j yapmadığını, Melek bam,. 
mektebi bıhlıeoinden bir manp, - 111111 evveke çocupau bilmediği bir 
nevra fi,eğile üç defa lıa..,... atq e- yerde diafurdutünu, fakat kan keoil
clecektir. medijiaden ı.a.&ııya •ıbh•huı kurtar 

8 - Buadu -. davetiyeliler -ı. için t•mP"" yapbjuu SÖJ'ledi. 
[parkın tramvay cihetindeki trotn- Dr Konıtantin efendi de hastanın 
vrınna] geçerler •e ~ ıreçiıi kalbi zait düterek öldiiiünü teıbiı 
baılayacalctır. ettiğini ve evvelce böyle bir ameli-

9 - M ..... im geçltinden scmra yat ıreçirmediiini söylediler. A ... 
mera.aim bitecektir. kat irfan Emin Be,.in Yanında ..,. 

10 - Merasim geçitine iştinılr e- davacı mevkıiode oturan oaçıan dö
denler, o ura ile Beyazıta kadar ıri· kiilmüı zat kaıkb. Melek hanımın 
denler ve ora~ oonra yerlerine av- babası olduiunu, kızının ölümüne 
det edeedderdir. • Ahmet Riza Beyin Mbep oldujunu 

11 - Kolordu, Bel~ıy~, C.H. Fır ıöyledi, f&hıi ı.aleplerde bulunda. 
ı...., ve Tayyare Cemıyeü, Tayyare 

1 
B da oonnı pbitler dinleucli. ş.... 

ibideıine çelenk koyacaklardır •. "':Y· bi~n bir 
0 
ilatiyar doktor kürtaj yapıl

nca arzu edenler çelenk koyabilir- chiuu söyledi, A.nDik ve Terez iunio 
ler. deki buta bakıcılar aıneliyatta bu

lamnadddaruıı anlattılar. Şahitler. 
den bir kılltDl ırelmemiıti. ldclia -
lwmru itıral edea Cemil Bey ....... 

Eşyanın 
Açılması 

Teahbur yüzünden 
ıikayetler çoğaldı 

Verilen emir macim- ıiiımülı· 
lerde selen ve ıridea qyanın ~ 
ıııen açılarak muayeneoine devam 
edilmektedir. 

y alna bu buıuıtakl fiüyetler de 
çağrılmaktadır. Şikayetlerin ekoeriti 
teehburden dolayıdır. 

lıtanbul ıümrükleri Betmüdilri1 
Seyfi Bey bu huıuıta V eküete mia
raauıt etmiıtir. Garbi Trakyada 

Tevziat Her ay 40 fakire gardım .. 
Fuat Bey listeyi 
hamilen dün gitti 

Garbi Trakya tali miilıadele ko
mltyonu Türk murahbau Fuat B. . 
dün ....... tehrimizden Cümiilcüne' 
ye ıriımittir. Fuat 8. Garlıi Trakya'. 
ela etahli müaliimanl•ra teni edil• 
cek 50 bin lngiliz liral'k bir liateyi 
beraberinde ırötürmüıtür. Bu para 
mmlüman etablilere mahıuı olan 
150,000 lnı:ift lirurna mabonlıea a
- ol....ı. teYzi edilecektir. 

M. Rivas yeni 
Vazifesine gitti 
Atinaga •lragıp M. Veni· 

z.ı o•' 11 d• f111da edem 

Şili'nia Pena Mfimtine tayin e
cilmit ....... Moılatıelit Miilıadele lro
lnİ•Y- bi&anıf ._+ il. Ri.,,.. 
v~ dİİll Şili'ye ıitmek üzere 
Lamartine vapuru ile tehrimizden 
muhrrekat etnüıtir. M. Rivaa, ayni 
veperle pn.•,.., ondan Atina'ya gi
clenık M. v..meıo.•a c1a ...... ettik. 
ten oonra Maroilya'pa ptecektir. M. 
Riva&, rdatunıla Mübadele komisyo
nu erki\oı tarafından ıa,yi edil!TÜf
tiı-. 

Pa§llbabi;e ıuaraye yudım «nıiyttti idart1 nası ballkri• .....-ı 
.,..pıhn laJdrlttl• .Hra.Wr_. 

Y almz kendi muhitinin ha. üzüm, makama, tehriye, se-;·· 
miyetli halkmm ımıavenetile tin, fasulye, soğan, patates, 
her ay kırll fakire elanek, yağ; sabun ve birer çuval kö
erzak, kömür. tevzi ve mektep mür venniıtir. Bayramda da 
çocuklanna dahi yardunda bu yetim çocuklara elbise, ayakka 
lunan Pataf>abçe fukaraya yar bı, ve saire hazırlamakta olan 
dım cemiyeti bu kere de rama Paşabahçenin bu fa'al heyeti 
zan nriiauebetile fe.kalade idare ve tefkatli halkmm mu
ohırak kırk bet fakire teker, •affakıyetini tebrik eclrriL 

Poliste 

Kaçak 
Sigaralar 

Yeniden bazı kaçak
çılar yakalandı 

Son gilnlerde ,....niden lıir çok ka
çak oigara kağıdı, tütün meyclana 
sıı..nı-aı. münılen edibittir. ~ 

· berlitaf'la Küçib. aianm Ubveaınde 
altı kilo tütün ve kağıt bulanınut
har. Galabı'da Kavalalı Tabir Efen. 
elinin tütün depoounda amele Ha
.,. üzerinde kaçak titiin çılımııbr. 

Hayıiarı>8fa iıtu:roauacla Ze1ını 
Hanım ukere mahıuı aiırara oatar
ken ,..ı.aianmıttır. 

Tütün lnhioan mulıafaza rnücli
l'İJeti bçakçılıkla cioWi -.ti• _,. 
ırul oaktadar. 

Kaza 
f.ıır- - Emin ioimlerinde llıi arlmdat dün alrtam Şitbane .,.....,_ 

dao sıkarlarken ka2MD Eı...nin ..,. 

1 
fi kayarak yere düımüıtür. 

Bu ıırrıcla Eminin elinde buluD8J1 
1 ı.ıça1r, Elrremin lr:aoıfma batarak teh

likeli ourette ,......ı._,tır. Eıa
hart• .,. ptüriilrınii,tür. 

Sopa ve ustura 

Ortalıktıı rriP ve Bale salırm 
o1n1u ba1c1e mekteplerde 18:vanr 
kayıt bir hutalık yoktur. Bu ıene 
l ıtanbul mekteplerinde ııılıhi vaziyet 
seçen oenelere niıpede çok iyidir. 
Haıta olup mezuniyet alan muallim 
de lıirlı:aç tanedir. HaıtaLk dola)'JIİ· 
le .... lıq m.ı.tepler tatil edilnıi,._,ı. 
tir. 

Millet mektepleri 
hocalarının maaşı 

Millet mektepleri bocalan, t<'dri. 
~t nıüd~~tinin yarısı olduğu cibetle 
iicretlennın nıafı olan 26 er lirayı 
almaia baflauuılardır. Oc:retin ikin· 
ci takoitini de iki ay oonrn alacale'v
dır. 

Bn sene millet mektepleri teclri 
oatı çok normal bir tdcilde devam 
etmektedir. Haleu lıtanbulda 26 
trT2 kiti millet .-lrıepl.rincle oı.u'. 
-ı.ta<br. 

Konferans 

Yükoelc muallim mektelıi müdür 
lllUavİııi Naci B. 1ıa •Y1D 28 inde 
Darülfünun konferanı talonunde 
testler mevzulu bir kenE.rans ve. 
recektir. 

. Seyrisefalndekl 
S11iitsti111al 

Üç memur adligege ••rilil 

Seyriıefaln havuzlar idare.incit 
bir müddetten beri etrafmda tahki
kat yapılmakta olan ıui ietİmal bı· 
baldıuk etmiıtir. 

Müfettitlerin itten el pktirclikl• 
ri üç memurun bu itle Niıhdar ol 
dn.klan oabit olrml!tnr. Her iiçG dt 
müddei umuım1iie ven°lınİflerd;r. 

llCuıınP8f8cla oturan Rebia Ha· ; •--!!!m--111!!!!----• aunla ı.-ıaıu Aolye Hannn bir me 
ıeleılea dolayı mp etm!ıler, Re. 
bia Hanmı tope ile Aai.,e Ha.nı 
dövmiittür. 

Bnnun üzerine Aıi7e Hanım da 
lıir jilet bıçağı alaralr Retıia Hanımı 
eLde. yanı'-ttJr. 

Yangın baılangıcı 
Befiktaı'ta Garaj sokağuıde Yıl-

dırım fırmının baca ku rwnlan lubaf· 
m.,. ioe de aöndirilmü,u. 

Metruk çocuk 
Aluaray'cla Namık Kamı caclole

tincle Sütçii bostıım namile ....._ 
,. ....... arlar - .... l ' bat 
.,.Wı: tiütirülmiit ilii lıir ....... -
wti ..+=ms91 M tah'' P h•r.. 
_,tir. 



Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

17 K. SANI 1932 
İdarehane : Ankara caddesi, 

100 No. 

Telgraf adresi: 1ct. MUliyet 
Telefon: 24310,9,8. 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14-

12 .. 14- 27 -

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen niliıhalar 10 ku· 
ruştur. Ga:oete ve matbaaya ait 
ışlcr için müd>riy<>te müracaat 
><lilir. Gazetemiz ilil.n.larm mes"u· 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilköy askeri rasat meru. 

zinden verilen marnmata göre 
bugün bava bulutlu oJacak, rüz
g§r poyrazdan mutedil surette e
secektir. J6-I-93Z tarihinde bava 
tazyiki 775 milimetre, azam1 su
hunet s. asgari subunet 3 santig
rat kaydedilmiştir. 

Ramazan 8 

lamalarına içerlerim •• 
Efkan umumiyenin bu maç 

larla alakası yoktur iddiasın
da bulunmadım ve efkan umu 
miye ile alay da etıiıedim. Bu 
nu uyduruyorsunuz. Ben öyle 
demedim, ben, guya kari bu 
ülemalıklan bekliyor ve itin 
mes'uliyetini aoruyormut eibi 
dedim. Aradaki farkı anlama• 

! 
mazlığa gelmiyelim. •. 

Benim iddiam , mubarrirle
rimizde spor teıkilitmı her fır 
satta hırpalam.ak adeti oldu-
ğu merkezindedir .• Bwıun bin 
türlü misali var ... 

Son Atina müsabakaları i
çin Futbol federasyonuna tev
cih ettiğiniz suçlara onlar ce
vap versinler •• 

Benim hakkımda da anlama 
mak, cahillik , seyahat dütkün 
lüğü gibi söylediğiniz sözle.
ri de imzanızı koyamamak su
retile gösterdiğiniz korkak
lığa bağıılayım da size arka
daılarımızdan Abidin Daver 
Beyin bu mes'uliyet hakkında 
yazdığı bir yazıyı nakledeyim: 

"Futbolcülerin son Atina 
mağlubiyeti etrafında münaka 
,alar devam ediyor. Çok la-

zon imiş gibi ve bulununa san -ki bir şey olacakmış gibi harıl -hani mağlubiyetin mes'ulle--rini arayanlar var. 

Vakitler: D S Bana kalırsa bu iıte hep 
Gün et 
Ôjle 
ikindi 

7,22 rnes'ulüz .. 
12,24 Sporu kafi derecede hima-
14,Sl ye etmedikleri için hüktimeti-

Aktam 
Yatsı 

İmsak 

17,06 miz de, belediyemiz de mes'ul 

18 3 
dür. 

,4 1 Sporu yalnız heyecanı için 
S,37 seven, fakat mesela Y unanis-

~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!~ , tan'da olduğu gibi, spora yar-

i ~
"' dım etmiyen zenginlerimiz de 

.. :..Llfl!ll mes'uldür • 
ili- mil Spor iflerini idare edem.iyen 

Ticaret odamız 
50 yaşında 

Birkaç gün evvel İstanbul 
"ficıu-et Odasının ellinci yaşını 
tes'it ettiler .. Allah uzun ömür 
ler versin.. Ben kaç ya§ında 
olduğunu bilmiyordum amma, 
ağırlaşmasından ihtiyarladığı 
nı anlıyordum.. Biraz dinlen
se, yorulmasa fena olmaz .• Çün 
kü elli yaş az §ey değildir .. Ve 
levki bir ticaret odası için olsa 
da .• 

(Yeni Gün) ün meçhul 
muharririne 

Azizim, ..._..,. 
Biz biribirimizi biliriz am

ma, ıiz nedense yazınıza imza 
atmak istemediniz.. Belki ara
mızda hezimet mütehaaaıalı· 
ğından mü,abehetler vardır di
ye .• 

Ben yazımda, her spor ha. 
reketinde teıkilita hücum et· 
menin spor muharrirleri ıçm 
bir itiyat olduğunu söyledim • 
Bu vardır ve böyledir. Ve Ati
na oyunları hakkında Futbol 
federasyonuna karşı yaptığınız 
hücumlar haksızdır ve mana
sızdır. Siz artık istediğiniz ka
dar bağırıp çağırın! 

idarecilerimiz de mea'uldür. 
Spor yaptıktan ve mühim 

milli maçlarda vazife deruhte 
ettikleri halde kafi derecede 
fedakarlık ve feragatle çalqıp 
hazırlanmıyan sporcular da 
mes'uldür • 

Spora memlekette daha bü 
yük bir ehemmiyet verilmesi
ni temin için esaslı ve devam
lı nefriyat yapmadığımızdan 
dolayı da biz mes'ulüz. 

it ' .... kı ş e. sozun auı ... ,, 
Görüyorsunuz ya! Hepimi-

zin yaılıaı ve tecrübeclidesi 
Abidin Daver Bey bu itin 
mes'uliyetini kimlere yüklü
yor! .. Siz ki onun çömeziai
niz, artık üatadınızm sözüne 
itiraz edemezsiniz ve madem 
ki; matbuat da bu itte idareci 
ler kadar mes'ul görülüyor •.• 
Kalkıp teıkilitı müvahaze e
demezsiniz ••• 

Bana gelince; iddia ettiği
niz gibi eğer spor hareketleri
nin yalııız seyahat kısmına 
kantan bir hezimet mütehas
sısı olsaydım, Galatasaray -
Fener muhtelitile Atinaya git 
mekliğim teklif edildiği za
man kabul ederdim. Belki siz 
bu itten haberdar değilsiniz ..• 
Muhtelit takım kaptanı Zeki 
Beye bir kere sorun! 

FELEK 

Bu münasebetten kutkula-

4 le 6 arası 

nan ahbaplar arasında dediko
dular batladı. Hararetlendi ve 
nihayet hızını kaybetti. Ve her 
kea artık genç kadınla Fikret 
Nazım arasındaki münasebeti 
tabii gönneğe batladı • 

* * * GLORYA'da 
Uk defa bir a'hbabın çayında 

tanıttılar. 
Delikanlı onunla alakadar 

göründü. 
Ve genç kadın yüksek bir 

nezaket şeklinde kalan bu ala
kadan memnun oldu. Tesadüf 
ler devam etti. 

Müşterek dostlann çaylan, 
akşam yemekleri, hususi kon
serler bu temayüllere baıka bir 
cereyan verdi. 

Ve nihayet karlı, beyaz bir 
kış günü kokulu ve çiçekli bir 
salonun sıcak köşesinde deli
kanlı genç kadına sokuldu. Ne 
zamandan beri ikisinin de yaşa 
dığı bu münasebetin asıl ismi
ni: ifıa ettiler. Sevişiyorlardı. 

Bu itiraf genç kadını heye
can içinde bıraktı. O kadar 
net' eliydi ki onun her zamanki 
hüzünlü ve düşünceli haline alı 
,an ahbaplan bile sevindiler. 

Genç adam bu hassas daki
kanın kıymetini "kaybetmedi. 
Ertesi akşam döı·tle altı arası 
kendi apartımanında baıbaşa 
bir çay İçmek İçin ondan söz al 
dı . 

'f. "" "" 

Evine bir lise talebesi gibi 
rıet' e ve heyecan içinde dönen 
genç kadın yemekte kocasile 
kar9ılaştığı zaman bütün ıuhlu 
ğu, bütün fetareti ile konufm& 
ğa başladı. Hatta onun her za 
man kaba ve sevimsiz bulduğu 
mealeğine ait işl~le bile alaka 
dar oldu. Bir teuıel çivisi fabri
katörü olan kocası yağlı, kalın 
bir adamdı. Aralarmdaki yaı 
farkı da oldukça geni9ti. Fakat 
genç kadını ondan uzaklaıtıran 
sebep bu farktan ziyade arala
nndaki nıhi mesafe idi. 

Batında daha genç kızlık 
rüzgarları eserken evlenmişti. 
Ve zengin it adamı onun ruhun 
da filizlenmeğe istidadı olan 
cinsi hislerin önüne bir paravan 
gibi gerilmitti. 

Bugünkü hadise itte bu pa
ravanı devinniş oldu. Genç ka 
dm havasızlıktan kurtulmu, 
gibi geniş nefesler alarak pür 
n91'e konuttu, güldü ve ittahla 
yemek yedi • • , 

* * * 
Çarıamba. 4 le 6 arası. 
Fikret Nazım Taksimdeki 

küçük apartnnanında hazırladı 
ğı çay masasının etrafında diz
lerini titreten sevinç sağnak
lan içinde dolatıyor. Heyecan
dan bazan ditleri biribirine çar 
pıyor. 

Bekarlık alemlerinin pek ke
yifli saatlerini geçirdiği bu kü
çük ıalonda timdiye kadar bu 
kadar cotkun bir atk fırtınası 
yatamayan genç adam altı ay
dan beri ciddi bir gönül heye
canile yaklaıtığı kadını biraz 
sonra kollarının arasında bula
bileceğini dü,ündükçe yerinde 
duramıyor, pencereye kotuyor, 
çiçekleıin yerini değİ.§tiriyor, 

- Ne şık apartımanınız var. 
Bu ne kadar çiçek , 

Genç kadın ince kumral kat 
lannı kaldırarak yarı sevinç, 
yan korku ile etrafına bakıyor. 

Hayatının ilk günahını işle
mek için geldiği bu bekar apar 
tımanınm merdivenlerini çıkar 
ken hiç bir vicdan ıztırabı duy
madığını hisseden genç kadın 
şimdi Fikret Nazımın şatkm 
ve coşkun hareketlerle etrafın
da dolaştığını gördükçe kafes
ten kurtulmuş bir kuş heye
can ve sevinci ile bir yerde du
rup oturmadan dolaşıyor, ma
saların üzerleı·ini dolduran çi
cekleri kokluyor, ufak, tefek 
;üsleri kanştırıyor, kapıları a
çıp kapıyor. Ve genç adam onu 
balını almağa koşan bir arı gi
bi takip ediyor. Nihayet ince 
büllur bir vazodan uzanan kı
zıl karanfilin üzerinde dudakla 
rını yakalıyor .. 

... Küçük saat altıyı çaldığı 
zaman genç kadın telaşla yeı-in 
den fırladı. Bu saat evli ve na
muslu kadınların evlerine dö
nüş saatidir. 

Fikret Nazım onu çarçabuk 
giydirdi. Genç kadın yine çar
ıamba günü 4 le 6 arası buluş
mak vaadile apartımandan çık
tı . 

Çay semaveri hali kaynıyor 
du. Masayı dolduran bon bon 
!ara, pötifürlere el sürülmemit
ti, 

Atk fırtınası, o kadar kuv
vetli gelmitti ki çaylarını içeme 
den paravanın arkasına iltica 
etmitlerdi. 

* * * 
Genç kadın evlendikten son 

ra hayatına çöken durgunluk
tan nihayet kurtulduğunu hisse 
diyordu. Seviyordu ve çılgınca 
seviliyordu. Artık hafta arası 
ahbap salonlannda biribirleri
nin gözlerinde alevlendirdikle
ri gönül ateıini her çarşamba 4 
le altı arası küçük apartımanın 
çiçekli yuvasında söndürüyor-
lardı • ı 

Saat 4 le 6 arası evli kadın
lann aık saatidir • 

* * * Fikret Nazım genç kadını 

Geçen çartamba bu dostlu
ğun senesi olmu9tu. Fikret Na
zım bu yıl dönümünü tes'it için 
genç kadının en sevdiği çiçek
lerle salonunu doldurmut, ve 
üzerinde isimlerinin ilk harfle
ri yazılı bir çörek yaptırmı9tı. 1 

Salona, 'halılara ve paravanın 
arkasındaki sedire onun en sev 
diği kokuyu serpmitti. 

Genç kadın tabii bir alışkan 
lıkla aynı saatte geldi. Ayak 
üzeri öpüıtüler. Eldivenlerini ı 

Ramazan mOnuebetile 
baıGıa ve blltllıa hafta 

SARI 
OD ANIN 
ESRARI 

SIYAHLI 
KADININ 
KOKUSU 

mantoswıu bir köfeye fırlatan fllmleıt temdiden: Her gflo ! matine n 1 suvare olaralc ikisi birden 
genç kadın çay masasının yanın Matineler saat 14,30 ve 18,lSte, 1Uvare saat 9,45 te 
daki amerikan koltuğa yerleıti. Bir biletle 2 F.ILM BfRDEN garülebilir. 
Fikret Nazım ona çayını verdi. !-~-----------------------....., 
Bu yıl dönümü onlara eski gün ! .. - ..... --~ TALEBİ UMUMİ ÜZERİNE 41111----· 
!erini hatırlatmıştı. Karşı kar- 1 uuUGL.AS ve HEYETİ temsilleri.nde.n dolayı gen bırakı:Jart 
şıya rahat koltuklara yerleşe- 1 LEON TOLSTOİ'nin layemut "CANLI CESET" eserinden muktebes 
rek tatlı tatlı bu eski günlerden ve JOHN GİLBERT - RENE ADORE - CONRAD NAGEL ve 

bahsettiler. Genç kadın ilk de- ELEONOR BOARDMAN tarafından temsil edilen 

fa apartımana geldiği günkü C A N L l C E S E T 
kÖrkusunu, heyecanını anlattı. muazzam filmi 18 Kanunsıani yarmki Pazartesiden itibaren 

Fikret Nazım lezzetle dinledi. AS R 1 SİNEMADA 
Bunlar ne tatlı günlerdi • 1 

1 
Sıcak salonda rahatça yer- ı 

leştikleri koltuklRrda bu dostça 
sohbet o kadar devam etti ki 
birden bire küçük saatin altıyı 

1 

çaldığ11111 duydular . 

Genç kadın gene aynı alıt
kanlıkla yerinden kalktı. Fikret 
Nazım, mantosunu giymek i- ! 
çin ona yaı·dım etti . j 

İkisi de susmuşlardı. Bir yıl 
evvelki o coıkun atkın hikayesi 
onlara kafi gelmİJ§ti, ilk defa 1 
olarak bugün paravanın arkası
na geçmeden iki teklifli misafir ı' 
gibi otunnuşlardı . 

/ tekrar iraesine başl&yacaktır. 

Perde aralarında ve "filmin ir~i esnasında Rus BALALAİKA "sı 
heyeti ve dehakiir mugancıiyeler iştirak edeeeklcrdir. 

Buakşam M A J l K Sineması 
Büyük G A L A Olarak 

Erı maruf Fransız ve Alman artist ve rejisör.terinin i~tirakile 
vücude getirilen 

No6 ocak arkadaşları 
filmini takdim edeocf.'o' 

Bütün dii<lyan ın şimdiye kadar .görmediği bu 1000 heye canlı filın, yer 
yüziln~n 800 metre derinlikte çevrilmiştir. Mükalemeler 2 memleket 

,Jisanındadır. Bu film elyövm Almanyada gösterilmekte ve simdiye 
kadar 5.000.000 kişi tarafından görülmüştür. 

Suareye mahsus biletler sabah saat 10 dan itibaren satılıyor. 

Bunu ancak küçük saat 6 yı 
çaldığı zaman anladılar. Bir 
yıl evvel bu aşk yuvasının çi
çekleri, kokusu, dekoru yine 
böyle idi. Fakat o gün ne çiçek 

ler, ne bisküviler, ne bu dekor · =·-:~~~~~~~~~~~~=:::::::::::= 
onların gözüne görünmemişti. Koyun Südü Hanı 

ikisi de bunu hissetmiş gibi Halkah Ziraat Mektebi Çift-
biribirlerinin gözlerine baktı- liğinden : 
lar. IHalkah Ziraat Mektebi Çift-

Genç kadın mınldandı: 
- Ne garip! 
Fikret Nazım 

i~tedi: 

Pek yakında 
Paris konservatuvarından •bi
ııinci mükafatım kazanmış 

(Viyolonist) 
Dany Brunschwig 

(Viyolonselist) 
Andre Huvelin 

harikulade buluyordu. O filirz
lenmek için yerini arayan nadi
de bir fidan gibi şimdi genç a
damın varlığında bütün kadın
lığını gösteriyordu. Ve Fikret 
Nazımı mütehaaaıs bir mühen
dis gibi bu kıymettar madeni 1 

maharetle i91iyordu • 

- Dalmııız. 
- Orövvar •. 
- Orövvar 

liğinde mevcut 350 res sağmal 
1 Koyunun Sütleri Kanunusani

gülümsemek nin 30 uncu cumartesi günü 
1 saat 15 te müzayedeye lronu
lacağmdan talip olan 250 lira 

1 
teminat akçesiyle birl!kte Ye

lki arkadat gibi aynldılar. 
şilköy civaırmda mez!k(k mek
tepte Çiftlik idare !heyetine 
müracaatları. Burhan CAHlT 

Yeni Rusya 

(Pianist) 
Madam A. Huvelin 
şehrimize uğrayarak 

GLORYA'da 
bir ıioonser vereceklerdir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Bir İtalyanı şairinin dediği 

gibi atk ve ııeınçlik hayatın ba-' 
handır • Falih Rıfkı Beyin Yeni Eseri 

Komşu Devlet için dilimizde yazılmış ilk tetlkiyk. 

Genglik ve halk terbiyesi metotlarının, şehir ve cemiyet 
hayatının, kızıl fırkanın en eyi tahlili. 

Dahiliye hastalıkları -
mütehusııı 

Muharrirlerimizin ülemalığı 
ra gelince; bunların ne kadar 
mütehassıs olduklannı her gün 
sütun sütun okuduğumuz ya
zılardan anlıyoruz... Ben üle
malık iddiasında değilim am
ma, bilmiyenlerin bilgiççilik tas 

-------------! yatak odasını örten paravanı 

Her çarıamba 4 le 6 arası 
mevsim çiçeklerile dolan küçük 
apartımanda bu bahar devam e
diyordu. Bu iki saatin nasıl geç 
tiğini farketmiyorlardı. Çok de 
fa çaylan soğuyor ve küçük 
saat hain bir kaynana gibi ne 
de çabuk altıyı çalıyordu. 

Cumadan maada hergün öğ 

leden sonra saat (2,30 dan Se 

kadar İstanbulda Divanyolun 
da 118 numaralı husuııi daire

sinde dahili hastalıkları mua· 

yene ve tedavi eder. Telefon. iHMAL ETMEYiNiZ 
Beyoğılunda Baloer mağaıoa.ların

daki mevsim sonu büyük satışının 
hakiki fırsatlarından istifade etıne
ği ihmal etmeyiniz. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 14 

Güzellik Kraliçesi 
Nezihe Muhiddin 

biraz daha kapatıyor. 
Demet demet çiçeklerle süs 

lü aşk yuvasında küçük saat 
dört buçuğu vururken apartıma 
nın zili de beraber çaldı . 

* * 

Haftalar ve aylar ne zaman 
dan beri biribirine susayan sev
gilileri kandıramadı. Her çar
şabma 4 le altı arası ikisi de 
aynı heyecan ve aynı zevkle bi
ribirlerini aradılar ve buldular. 

ON FORMA, 150 KURUŞ 

Tevzi Mahalli: Muallim Halit Kütüphanesi. 

• 
İstanbul 22398. Sıra numara· 

sıru beklememek isteyenler 

kabineye müracaatla veya te 
lefonla randevu almalıdırlar. 

kis hiç bir fey yapamıyordu. dü. Babasına elile şen ve şak- Cevval ve sıhhatli Belkisin, bir şefkat ve hararetile yakından smın •esi boğazında düğümlen' 
Kadıncağız gözlerini sildikten rak bir selim verdi : şezlongun köşesine büzülerek temas etmediği için cinsiyeti- vermitti. lıte arzuları tabak 
sonra korka korka sordu: - Nedim Münire mektup içli, sinirli, melankolik ve ma- nin ırai hususiyet ve temayülle kuk etmit, cehdinin semeresiııİ 

- Yazdın mı mektup Bel- yazdım .. Kendi elimle postaya riz ruhlu bir sefahet kadım gi- rile pek çok mücadele etmeden görmüttü. Nedim Müniri g1: 
kis?.. vereceğim: bi piniklemesi ne acıklı bir hal- emellerine muvaffak oluyordu. 

Genf kız bu mütfik ıztı- - Çok kalmazsın değil mi? di! .•. Bunlan düşünürken gözü Gürbüz bünyeli mini mini Bel- ne kendi arzusile niıanlı olara 
rap karşısında derin bir azap Seninle bu sabah bir bahçe sa- nün önünden bütün bir pçlik kia, bütün küçük kızlar gibi kabul ettiği zamanki inkıyadı 

Nedim Münirin duvara ası- yüreğinde bir heyecan vardı. çekiyordu : fası yapalım .. Kaç gündür ih- hayatı gençiyordu: Belkisin a- renkli ve süslü §eyler karşısın· nı da dütündü. Adnan Bey çi-
lı duran büyük bir reımi, ses- Tekrar sordum - Rüya mı - Biraz hastaydım. Henüz mal ettiğimiz bir çok ıeyler naıı; bir manolya kadar hassas da bile bir zaaf göstermeden çeklerile metgul olurken zihniıl 
siz sessiz ağlayan iki sevgili gördün yavrum?. Güzel gözle- yazamadım.. var. ve nazik, bir kır menekıesinin büyüdü. Tercih ettiği erkek ço den geçen eski hatıraların tesiri 
kadının eğik başlarına ıefkat rini gözlerime dikti: • Anneci- - Senin için masum yatın- - Mektubu verince dönerim sakı kadar ince ve mahzun, bir cuklarla oynarken ataklıkta, ce altında kendi kendine giilümıil 
ve muhabbetle bakıyordu. ğim, dedi, Belkiai dütünüyo da ağlayan, seni karanlık fırtı- baba. . sonbahar kadar solgun ve me- sarette onlardan geri kalmak yonfu. Belkiı hakikaten bugüıı 

Sağnak geçtikten sonra za- rum .. Onun annesi yok.. Kim nalı gecelerde sayıklayan yav- Genç kızın pembe teni, açık lul olan genç kadın sevgili kü- §Öyle dunun hatta tevaffuk da çokneıeli çok ıevimlidi. ağır bit 
vatlı annenin titrek sesi bıçkı- bilir bu karanlık gecede, ne ka rumu diyarı gurbetlerde mah- kumral saçları temiz kır hava- çük bebeğine süt vermekten ti vaıında olduğunu anlatıyordu. yükün altından kalkmış gibi b• 
rıklarla pürüzlenerek mırıldan- dar korkar değil mi? Küçüğü- zun bırakmağa gönlün nasıl ra sının içinde bütün bir taravetle le mahrum edilmişti. Asabı bo- Dütüp mırıldanan küçük kızla- fifletmiş.ti. Gece odasına kapa• 
mağa batladı: mün derdini anladım. Onu göğ zı oldu Belkis? Benim bir tane parlıyordu. Babasına zarif elite zuk, kalbi rikkatli, bünyesi na- ra istihfafla bakan Belkisin en ı nıp Nedım Münire mektup ya• 

- Nedimciğim gurbet di- süme bastırdım .. Uyu yavrum cik evladıma yazık değil mi?.. selim ver~ikten sonra neı'eli hif olan bu genç zevce içli içli soğuk havalarda bile sıcak bir mağa hatladığı zaman evveli 
yarlannda kim bilir ne kadar dedim yarın sabah Belkisi er- ihtiyar anne inliyordu. Belkis ve çalak koıarak uzaklatlı. Ad sevdiği kocasının net' eli, tak. odanın kötesine büzülerek be- bir icbann tazyikini hisseder 
mahzundur timdi!.. Hiç unuta- kenden görürsün buraya getir- pek güçlükle ayağa kalktı: nan Bey kızının sıhhat ve se- rak ve güneıli bayatı karıısın· bek oynadığı görülmemi,ti. F • gibi olmuı ve parmakları zor• 
mam. Altı yatında yoktu bile.. tiriz, beraber oynarsınız •. Ne- - Şimdi bir telgraf çekec:e- vincinden mes'ut olmuıtu. Köy da bir ıer çiçeği gibi sararmıt· ranaız mürebbiyesi aerkeı küçü la yaptığı bu vazifeye iayan et 
Fırtınalı bir geceydi. Uyana- dimciğim bir türlü teselli bula- ğim .. Bu gece de kendisine u- hayatının sade, basit ve çok se tı. Kendisine merhametten bat- ğe arzulannı, emirlerini kabul meğe batlamrttı. Fakat yazdılı: 
ı·ak mini mini kollarile boynu- mıyordu.. Şimdi çağırsak ol- zun bir mektup yazarım .. Üzül vimli meıkalesi olan elile yetit ka hiç bir hiı duymadığı bu Se9 etti:remiyecek kadar acze düt- ça, Nedim Münirin masum ve 
ma sanldı •• Ben onun altın buk maz mı? Diye dudaklarını bük meyiniz .. diye dıtanya çıktı. tirdiği çiçek saksılarının arasın siz ve ezelden dertli kadın bir müıtü. Yaramaz kızı muallime temiz hayali ruhuna sokulduk• 
leli yumuşak saçlann°1 öperek: tü .. Şimdi olmaz. Sen uyu ya Sofada Ziver paşa ile karşılaş- da derin bir saadet ve sükunla gün ince bir mum gib~ söndüğü sine itaate davet ettiği zaman ça bütün sevimli hatıralan çall 
- Korkuyor musun Nedim? di rın inıallah. dedim. Yavrucuk tılar, genç kıza elini bile öptür çalışmağa başladı. Kaç gündür zaman Adnan Bey küçük Belki - Ben kadından hoca İstemi- lanmıştı. Eski komşulan Ne
ye sordum .. Yavrum bana daha kollarımın arasına sokularak ıneden karısının odasına girip sevimli çocuğunun birden bire si bir erkek gibi büyütmeğe az- yorum! .. Ben Nedimin mualli- dim Münir onunenmüreccah bir 
ziyade sokuldu, masum seıi- gözlerini kapadı .. Fakat masum kapıyı hızla kapadı • değiten halleri, sararıp solan metmitti. Genç babanın bütün minden ders almağa başladmı arkadaşı idi. Mini mini iken be 
le: - Korkınuyorum anne .• de uykusunda ne kadar hıçkırdı bi • 'f. 'f. çehresi, çukurlaşan, kararan gü mefgalesi, sevgili kızını manen bile diyerek babasının ihtarını raber oynamışlar, beraber oku• 
di. Sen yanımdasın korkannı- lir misin?.. - Nereye Belkis? zel gözleri ihtiyar babayı ne- ve maddeten bir erkek gibi ha- kesip atnıııtı .. Bu yaşta istikli mutlar, bu kumlu yollarda bil 
yım hiç .•. Tekrar onu öptüm Nedim Münirin annesi tek- Adnan Bey limonluktan ses tahammül edilmez bir itkence zırlamaktan ibaret kalmıstı.. !ini pervasızca ilan eden küçük 1 eski çamların altında berabel' ' 
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-·E ı N 
Tebliğe 
itiraz 
İstanbul Güret heyeti azala

rından Seyfi Cenap, Şeref ve 
Mehmet Cemal Beyler tarafın· 
dan gönderilen mektup · 

Bizler zirde imza sahipleri İa 
tanbul mıntakası Güret heye
ti azalan İstanbul Güreş heye 
ti reisi f amail Hakkı Bey im
za.sile ve Güreş heyetinin res: 
~~ bir tebliğiı mahiyetinde bır 
ıkı .gün evvel gazetelerde neş 
redilen mektubu şiddetle re~· 
dederiz. Bu mektup, lamaıl 
Hakkı Beyin şahşi kanaatin
den başka bir şey değildir. He 
Yetin fikri ve kanaati olarak 
efkilrı umumiyeye arzedilen 
Ve esas itibarile memleket ıpo 
tunda çok mühim bir dönüm 
noktası teşkil edecek olan. ser· 
hest güreş hareketinin (ıcap 
ederse) tenkidi böyle basit bir 
düşünce ile ve bu şekilde yapı
laına.zdı. 

İ$mail Hakkı Bey, bu hare
ketile vazifesini suiistimal et· 
rniştir ve spor mesaili husu
sunda bir heyet reıisinden b~
lenen bitaraflığı maatteessüf 
!l"Österememiştir. Zira gazete
lere verilen ve heyetin resmi 
bir tebliği mahiyetini alan ~u 
rnektup heyette müzakere edıl· 
llleden matbuata verilmiştir. 

İsmail Hakkı Beyin imı:a· 
sıııı taşıyan mevzuu bahis mek 
tup· ne ilmi bir esasa istinat et 
ınekte ne de salahiyettar bir 

' heyetin fikir ve kanaatini t~ 
kil etmektedir. Bu yazı vekayı 
Ve hakikatin zıttı olduğu gibi 
tamamile şahsidir. 

lsmail Hakkı Beyin, kendi 
riyaseti altında teşkil edilen 

eyetin azalannı toplamadan 
e onlan n fikir ve kararına li.i
um görmeden hareket etmek 

Hiç şüphe yoktur ki bugün dünya 
nın en çok ehemiyet verdiği spor §Ü 

besi atletizmdir. Atletizmin bu kadar 
ileri gitmesine sebep medeni memle 
ketlerin bu şübe ile fazla meşgul 
olmasıdır. 

Nitekim Avrupa'da en fazla dün-

M1LL1YET PAZAR 17 KANUNUSANi 1932 

• 
• 

1931 Fransız dOnya rekortmenleri 1 td~an Birliği 
_ __. " . • . .. . _ . Musa bakalar) 

...... ,. 
ya rekordmenini haiz olan millet bu Jules Ladouınegue bugun dünyanın goulof gibi bazı atletleride vardırki Oli.npiyatlara bu kadar fazla dün 
gün Fransadır. 1931 senesi zarfında yarı mukavemet yanılımnın hepsi bunlar senelerden beri dünya rekor• ya rekordmenile giden Fransanın ba 
on bir tane dünya rekordmeni Fran- ne sahiptir. ınenidirler. Son senenin yeni yıldız. kalım melekler diyarında kazanabile-

'd b ı A cak b k d lan arasında göze en fazla çarpanlar sa a u unuyor. n u re or - Ladoumegue beş tane rekoruna ce"i vaziyet ne olacak çünkü ınalôm 
ıunlardır. " 

menlerin bazıları da iki üç, veya da.. sayacak olursak Fransa 1931 sene~ ya Amerikaldarr rekordmen filan 
ha ziyade dünya rekorunun kendi~ sinde 16 dane dünya rekoru yapmıt Ladounegue, Taris, Yvome Go-
sinde cemetmiı bulunuyor. Netekim demektir. Ancak bunlar içinde Ri- dard, Perez. denilemiyor .... 

lıtanbul idman Birliği tur 
nuva maçlarına cuma gün· 
devam etmiıtir. Birinci ma 
ileri ıpor ve Unkapaıı:ı ku. 
tüpleri arasında Eyüpte llera 
sporun sahasında olmuflur. 

Birinci haftayımda rüzgara 
kartı düten lleri Sporlula~ 
bu suretle iki rakibile karfılat• 
mak mecburiyetinde kalan lleri 
Spor çok uğraştı, Birinci haf· 
tayim sıfır - sıfır bitti. 

ikinci haftayım Heri Spo
run hakimiyeti altında başladı 
ve oyun Unkapam nısıf saha
sında cereyan etti. Bu hafta· 
yimda sağ açık Burhan korner 
den bir gol , santrafor Tevfik 
bir gol, kaptanı umumi ve saf 
İç Hayrullah bir gol, ve bek Fe 
ridun firikik çekerek bir gol 
yaptılar. 

Fenttr Yı mazııt 
muvaffakıgttti 

Cuma günü Samatya saha
sında F enet' Yılmaz kulübü 
ile Şark Şimendiferler takınıı 
arasında bir maç yapılmıştır. 

Bu maçta Fener Yılmazlı
lar tamamile hakim oynamıı· 
lar ve sıfıra karşı iki sayı ile 
galip gelmişlerdir. 

Avusturyalılarla oyna
yacak olan Paris 
takımı hazırlandı .. 
Paris !iki komitesi bu ayın 

24 dünde Avusturyalıların On 
biri ile oynayacak olan Paris 
takımını teşkil etmiştir . 

Bu maç bir temsili maçtır. 
. Fransız takımı şöyle olacak
tır: 

arzusunda bulunduğu, heyeti 
çtimaa aylarca davet etm~me· 
ile sabit olmuş ve bütün he
et arkadaşlarının ve mıntaka 
ecsi Orhan Beyin iştirakile ya
ılan bir içtimada lsmail Hak 
ı Beyin bu tarzda hareketinin 
atalı olduğuna ve evvelki 

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

Tassin (Racing) veya Cha· 
saz (Stade) ; Anatol (Racing) 
Parker (Club) ; Finot (C. A. 
Paris} , Gauteronx (Racing) 
Rigolet (Club) ; Bunyan (Sta 
de) , Pinel (R. S. O.) , Mercier 
(Club) , Pavillardı (Stade) 
Calliy (Racing) . Y oung Perez Ciovani 

Savoyu döğdü 
<:raatının icap ederse yeniden Jeff Dikson 1932 senesini Vnğ-
e~kik edileceğine karar veril- raında güzel biı· çarpıtma ile açtı. 
ışti , Dünya sinek sıklet ş~piyonu Peı;~ 

ltalyan şampiyonu Cıovaru Savo yı 
Bu, lamail Hakkı Beye bir mağlüp etmiştir. Maç on ravonlıkh. 

htardı. Bu son hareketi ise j Her ravundun ayrı ayrı hususiyet 
11lahiyeti tecavüz etmek ve va Jeı·i vardır. iıni ı·avund gayet ağır ıre 
ifesinde b"ıt~raf kalamıyacag" ı· çiyor kimi de fevkalade hey~ 

~ oluyordu. 9 uncu ravu.n~da hakimi-
ıtöatermek itibarile çok mü- yet tamamile Perezde ıdı. 

İtndir , ilk kulardan sonra Perez seri kro 
Biz burada serbest güreş şelerle işe girişti ve yumruk.ları ac· 

es 1 b h ed k cumuler etmeğe başladı. Serı kroıe-e esini 111-zuu a s ece 
eğiJiz. Bu güreşin bir dünya ter yerine göre Ciovaninin suratına, 
~oru ve memleketin yüzünü böğürlerine ve ekserya da kar~ ciğe
ırartacak bir tarz olduğuna rin üzerinde iıliyordu. Maçın ~~ da: 

• kikalarından itibaren Perez faıkıyeti 
eretimiz azalarının ekseriyeti 
~nidir. Memleket dahilinde artırıyordu. 
angj spor §ubesinin tatbiki İ· Ciovani Savoya geline.. 0 müte-. 

• d' müdafaa tanını ihtiyar edı 
i
p ettiği ve hangilerinin ya.- ma ıyen d 1 ı ordu ve Perez'in durma an ge en 1P. Yapılamıyacag" ı hakkın· Y k ak k d hücwnlanndan kendini oruınaya 1 arar heyetlerin tabi ol u d eb·ı· ki it 1 U fed çabalıyordu. O kadar en ı ır a 

erasyona aittir. Bu iti- ya'nın Prez'e vurduğu yumruklar 
~.rla heyetimiz esasen serbest sayılacak derece de azdı. Maç bu 
~~§İn tatbı' k edilemiyeceği d kadar devam 
""1 halde 9 uncu ravun a • . . 

~ nda bidayeten ve resmi etti. Yalnız bu ravundda iş degıştı 
ır şekilde tebligatta bulunma· Savo fevkalade döğuşerek parlak 
al aalahiyettar değildir. Biz ~~r ravund geçirdi. Maamafih Perez 
~ nız efkan umumiyeye çir-
.~ bir lisanla arzedilmiş olan Son ravondda ba§l~dığı zaman 

l . d bo•anmış gibi idi. Hasmını 
Y e bir teblig" in bitaraf bir zencır en ' k eu kadar hırpaladı ki Savo'nun na . 
Jete ait olamıyacağını, he- 0 kald et • 1 olmasına çok az bir zaman 1 

reıainin bu mektubu imza av · · 
y h d maanıafih gonk imıladma yetışti ve 

.. an eyet azaları tarafın an aff ki t dah k Perez büyük bir muv a ye a Sek ıpor makamatı nezdin ki Perez b d kazandı. Karıılaıtı arı ı:aman , 
U hareketinden dolayı ,i "ın sıkleti 51 Kgm 900 ltalyan Savo 

tle tenk it edilece~ini beyan 
~ nun 50 Kgm 500 idi. 

erı2 .. 

-~·-..... ---
alyanlara Olimpiyat
lara hazırlanıyorlar 

Paris - Han o'i 
Codos ve Robida Pariste?, 

Hanöi'ye kadar olan mesafenın 
rekorunu kınnak için beş kamı 

Olinıpiyada gidecek ltal· nusanide Paristen hareket et· 
n güreşçileri fevkalade hazır mişlerdir. 
nıaktadırlu. Federasyon . Uğrayacakları yerler şunlar 
nanızetleri sıkı bir kontrol 1 dır : .1 At' H 

d 1 d Pariı Marsı ya, ına, a 
ııı a tutmaktadır. Mi in a B ' h Karachi Allah 
Y .. k b .. lep assoro , • 

u ir itfaiye kışlasını gu· b 't Rankon Hanoi'dir. Ayın 
1 h ı · 'f • · 1 a a ' ' 1 t a onu a ıne ı rag etmıt er altısında halebe nıuvasa at e: 

orada ciddi çalışmağa bat nıişlerse de, ondan sonra hı~ 
ışlardır. bir haber alınmaınıttır. Aglebı 

1 k j 'htimal havaların bozuk olma· 
e tal~anlar b.u spora da ço 1 ddan hareket etmişlerdir. 
ınnııyet verıyor sın 

First Vienna-Racing Club 
maçı nasıl oldu? 

First Vienna gollerinin ikisini 
son dakikalarda atb 

First Vienna - Racing Clilp maçındtın iki intıba .. 

Gecenlerde vasati Avrupa 
kupas; galibi Fi rst Vienna klü
bü ile Racing Club Pariste Co
lombes sahasında karşılaştılar. 
Müsabaka 10,000 den fazla se
yirci önünde cereyan etti. Ha
kem Mösyö M. Feron'du. 

llk akını Avusturyalılar ya
pıyorlar ve doğ1udan doğruya 
Parislileı·in kalesine dayanıyor 
lar. Paris müdafaası afallıyor 

ve epice uğra9ıyor. Bu sırada 
Lotka yediği bir tekmeden dola 
yı sahadan çıkmak mecburiye -
tinde kalıyor. Viyanalılar gene 
oyunu kendi sistemleri dahilin 
de yürütüyorlar. Lakin artık 
Paris müdafaası kendini düzelt 

m4 ve aralarındı!ki irtibatı te
min etmiş bir vaziyettedir. O
nun için Vienna forvetleri ulu 
orta yürüyemiyorlaı". Bu arada 
T ogel Racing Club müdafaası
nııı o·rtasından sıyrılıyor ve 
Vienna'mn ilk sayısını sıkı bir 
şütle kaydediyor. Lotka yerine 
giriyor, bu sefer Avusturyalıla 
rın en mühim oyuncusu Hoff
mann bir marka dolayısile sa
hadan bir kaç dakika aynlıyor 
ve tekrar yerine giriyor. Racing 
forveti bir akın esnasında Vi· 
y e.n a müdafilerinden Hare-
schcfsky'yi zorluyorlar o da bir 
penaltı yapıyor, fakat Parisli 
ler kaçırıyorlar. Tekrar Parisli 

oyuncular akın yapıyorlar. An· 
cak Rainer tehlikeyi gördüğü i 
çin müdafaa ediyor ve topu u· 
zaklaştırıyor. First Vienna for 
vet hattı vasati Avrupalıların 

en mühim oyunculanndan bir o 
lan küçük paslarla hasımlarını 
geçiyorlar ve merkez muhacim 
!erinin ayağile güzel bir şüt atı 
yorlar ancak Tassin tam yerin 
de yetişiyor ve kurtarmağa 
muvaffak oluyor. Tassin'in bu 
degajmanı F ransızlatı canlandı 
rıyor ve o kadar güzel oynuyor 
lar ki Avusturyalılar üç tane aı· 
ka arkaya korner yapmak mec
buriyef nc!e kalıyorlar. Ve şaya 
nı hayre t bir hal olarak hiç bi-

Larry Gains dünyaya 
meydan okuyor 

LONDRA: 8 (Hususi) 
Ka-nadanlll. meşhur ağır siklet 
ıampiyonu Larry Gainı bütün 
dünya ağır sikletlerine meydan 
okumuş ve onları ayn ayn de
fi etmiştir. Nakti teminat ola• 
rak ta 85000 frank göstermiı
tir. 

Bu definin bafhca sebebi 
Max Sclımeling ve Primo 
Carnera ile karıılatmaktır. 

Kış kupası 

Pragda, kıt kupası namı al 
tında bir turnuva tertip edil
mittir. Bu turnuva Pragda ola 
caktır. İttirak edecek klüpler 
şunlardır: Sparta Bohenıies 
T eplitzer, Viktorya, Ziskof, 
S. K. Nabot, S. K. Litan, 

Turnuva kanunusani ve ıu
bat ayı zarfında yapılacaktır. 

ri gol olmuyor. Nihayet Avus -
turya takımını bu badi.reden yi 
ne Horeschofsky kurtarıyor. 
Ve uzun bir degajman ile topu 
kaleden uzaklattırıyor. Birinci 
devre de böyle 1 - O bitiyor. 

Berlin takımına karşı oyna· 
yan takımdan. Bayart, Cauet 
Laforge'in yerine Anatol, Gal
ley ve Pinel konmuıtur. Yal
nız burada Lafargen'in takmia 
gir.memesi sakat olduğundan
dır . 

T etkil edilen bu takım Ber 
lin muhtelitini yenen takım
dan ne daha kuvvetli, ne daha 
zayıftır. 

Anatol tam manasile Ba
yarta faiktir. Ancak Finot, Gau 
teraux ve Rigalet ile tertip edi 
len müdafaa hattı epeyce koı· 
kuludur. Çünkü Vienna muhte 
!iti Berlin muhtelitinden çok 
fazla şeyler bilir ve yukarda 
isimlerini zikrettiğimiz oyun
culann Avusturya forlarını tut 
tuktan sonra, kendi hücum 
hatlarım besliyecekleri meşkUk 
tıir . 

Peris idarecileri mikyası ola 
rak Berlin maçını aldıkları 
için bu müdafaa hattını ipka 
etmiılerdir. 

Bunlar bu hattı Berlin o
yuncuları karşısında cesaretle
rini ve iyi oyunlannı gördük
ten sonra, bunu yaptılaı·. An
cak rakip daha yüksek bir 
(Claase) a mensup olduğu za
man cesaret para etmez. 

Hücum hattında bir şey gö 
zumuze ilişti. Acaba neden 
Veinante'ı Galley'in yanına 
koymadılar? 

Santrafor Mercier yerinde 
iyidir; çünkü bu yerde zaten 
kendisine rakip pek azdır. 

Mercier ise bu rakiplerin
den yüksektil'. Açık Bunyan 
ile Pinelin. anlaşacakları pek 
llıtimal dahilinde değildir. Maa 
mafih maçın neticesini bekle
mek en iyi bir hareket olacak-
tır . 

ikinci devrede yine Lotka 
sakatlanıyor. Ve bu sefer Ra· 
cing on kiti ile oynuyor. Bu ara 
da Togel güzel bir akın yapı
yor ve tüt çekiyor, Tassin bu
nu plonjonla durduruyor. Fa
kattopu tutamıyor ve aynı oyun 
cu tekrar kapıyor fakat bu se
fer de Tassin kendini oyuncu
nun ayaklarının altına atıyor 
ve kurtanyorsa da yaralanıyor 
ve sahadan çıkarılıyor. Maama 
fılı bütün bu evcaa nazaran Tas 
sin tekrar yerine geliyor, oyu. 
nun neticesine ancak on daki
ka var. Diagne bu 11rada bir 
penaltı yapıyor ve vaziyet 2-0 
oluyor. Bir kaç dadika sonra 
T ogel tekrar bir akın yapıyor Y E N İ R U S Y A 
ve çok sür'atli olduğu halde ha Yazan: FALİH RIFKI 
vadan gelen bir pası durdurma ÇIKTI 
dan Fı·ansız kalesine sokuyor ı :.••••••••••••İİ 
ve oyun da bitiyor. · 
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Tarihi Tefrika: 32 Bulgar 
Tamirah 

Birinci sahifeden geçen yazılar Kırklareli 
lnfiliki Sabatay Zevl 

• - 1 ·-·~ . : . 1 

Nakl•Jen:R. N. 

Sabatay nihayet nereye gide
., . . 

cegını ilan etti: I zmir 

Aym zamanda 
lzmiri de 

doğduğu ve büyüdülü 
göreceği gelmişti 

Sabatay taraftarlannm bu diiine kani oluyor, maksadına 
hu:ırbldan az gürültülü olmu· Ti.ad olmak için zaman kaybet 
J'Ordu. Onun için Kudüsteki ha memeği düşünüyordu • 
hamlar Sabatay aleyhine daha 1665 senesi ıonbahan gel• 
kun-etli bir harekette bulunma miı, geçiyoı·du. Yeni senenin 
ğı dütiiııdüler. Sabatay'm 11- gelmesine bir kaç hafta kalını§· 
tanbula ııideceğini düıünerek b. Halep yabudilerinin ricasını 
latanbuldaki hahamlara haber nazikane reddebnekle beraber 
ler yolladılar. Bu adamm mu- kendisine refakat etmek üzere 
sevi fUiati aleyhinde hareket kalabalık bir kafilenin birlikte 
ettiğini bildirdiler. Yolladıklan ırelmesini kabul etti • 
mektuplarda kim bilir Sabatay Sabatay lzmire yollanıyor· 
aleyhinde ne kadar tiddetli ıey du. Kalabalık bir alay kendisi
ler yazmıı olacaklar ki İstanbul ni Ha~epten lzınire kadar .. götü 
daki ha'ham batı meseleyi lzmi r~ektı. ~~!>-tay yolda'..d~a "..e 

b"d' di nıyaz ettıgı zamanlar burundu-
ıe .. ır. 1 . dkil' 

B UZ •• erine Nalan Caza ğü beyaz zır talı yanın a enn unun • ... .... • 
ti harekete geçti. Kudüs yahu- rıca ve ısrarına ragmen, uzerın 
d' cemaatine hitaben bir beyan den çıkarmadı. Bunu çıkart· 1 yazdı Bu beyannamede mak için vaki olan ısrarların se 
Kud~s yah~dilerinin "meaib,,e bebi fU idi: Sa~ata!' b~ kıyaf~ 
hürmetsizlik ettiklerinden tiki. le görenler k~fılenın bır yabudı 

et edilmekte ve buna kartı bir kervanı ol.Jugun~ anlaya<;-klar 
Y !mai< üzere mesih'in Ku- dı. Y abudıler damıa zengın ad
~.~:: Gazzeye gidedeii söylen dedildiği ~in böyle bir kafJe 
mekte idi • etraf~. bır t~kım ç.a~ulcu~arm 

Sabatay nihayet nereye gide- tecavuzune ugrayabılırlerdı. Fa 
•· • ·ı· tt' lzmır' , kat Sabatay bu ısrarlara kartı 

cegını ı an e ı: ·• 1 di d ki 
" .... d ... .. c:evapoarak yor u : 

Kendi doğdugu, ~u!" ugu - Ben batka türlü hareket 
lzmiri göreceği gelmiştı. Ora- edemem, aldığım emir böyle
ya ait bir hatırası vardı. F ak.a! dir !.. 
tekrar oraya yerleıerek ~zmın Kafile Sabatay'ı lzmire ka
kendiaine faaliyet merkez. yap· dar götürüp tekrar Halebe dön 
ması muvafık .. olaca~ mıyd~? düğü zaman bir çok ta harikuli. 
Şarkta yahudılık ~.lemınde m.u· de §eyleri haber veriyordu. Me 
him bir hareket vucu~e. ge~ı~- aeli. yolda her gece kendilerine 
mek için ya Kudüı gıbi tanbı biır çok adamlarm refakat ede
bir yeri, yahut ta o zaman ya· rek muhafaza ettiklerini sonra 
budilik aleminin hak:it.1 bir mer sabah olunca bu mubafrzlarm 
kezi demek olan lst.anbulu ter· ııöııden kaybolduklarını ıöylü· 
cih ebnesi lazım gelıyordu. H~ yorlardı, Bu rivayetler her tara 
buki her iki merkezde de kendi fa yayılıyordu. Artık iıitenle
•İ bot görülmüyordu. •• rin şüphesi kalmamııtı: Y abu 

İzmirde evvelce kendisi aley diliğin kurtulut günü gelıniıtil 
hinde bir linet karan Terilmit· 
ti. Fakat orada kendi ta. Bu mühim güne hazırlan-

• mak için zenginler fakirlere sa raftarlarım bulabilecek ve z. 1 1 1 
mir yahudileri beklenen "me- daka ar veriyor, fakir er ça ı~-
aih,, in kendi hemterilerinden mak mecburiyetinden kurtulu • 
biri olduğunu görerek gurur yordu. Bu suretle kazanç ve 
duyacaklardı. Onun için Saba· ticaret te durgun bir hal aldı, 
tay lzınirde daha iyi kabul edi- Halepten, Kadüsten latanbu 
leceğini. dütünüyordu. Bir de la kadar gelen rivayetler bura. 
İzmir mühim bir ticaret merke da tarif edilemez bir heyecan 
ziydi, Böyle bir mn-kezde dün uyandırdı. latanbuldaki baham 
yada olup biten teYlerin havadi lar İzmirli Sabatay Zevi'nin 
si daha çabuk almır, doyulur- kuandığı bu ebenımiyete bay· 
du, ret ediyorlardı. Demekki bu 

Sabatay lzmire karadan geli ıenç baham bütün memleketi 
yordu. Yolda Halebe de uğradı. dolaııyor, her gittiği yerde ken 
Daha enel Natan Cazab Ha- disine binlerce taraftar buluyor 
lep yabudilerine bir beyanname dul Abraham Cahini tekrar fa. 
göndererek mesih'in geleceii, aliyete &İrİfmİt Te yeni me.ih 
ni Halepten geçeceğini, onun yeniden bir çok taraftarlar te 
için kendisine fevkalade hüsnü min etmittl Sabatay'tn muha
kabul gösterilmesini bildirmiı· lifleri ile taraftarlan arasında 
ti. Natan, Halep yabudilerine yeniden mücadeleln- baıladı. 
Kudüsteki dindaılan gibi olma Her iki taraf biribirlerine hü
malarmı bilbaaaa tavsiye edi- cum için uğraııyordu. Nihayet 
yordu. Çünkü Kudüs yahudile- hahamlar cemaat arasındaki bu 
ri mesib' e kaJ'1ı hürmetsizlik ihtilaflara nihayet vermek için 
etmişlerdi. Bunun cezasını gö- Sabatay ve mesib mün•kaıaları 
receklerini de söylüyordu. Be- m menebnekten baıka çare bu
yannamesinde ıöyle bir ihtar lamadılar. Fakat bir kere baı
da bulunuyordu: "Unutmayınız !ayan bu ihtiraslara nihayet ver 
ki artık vakit saat gelmittir!-,, mek kabil mi idi? Bu münaka-

Halepteki yabudiler tarafın talar nazari bir sahada kalmı-
yordu. Musevi dininin esaslan· 

dan pek parlak bir hüsnü kabul na ve her musevinin her günkü 
gören Sabatay'm orada bulun- d 
ması büyük bir şeref tstkil edi- bayabna tullfık ediyor u. Sa
yordu. O sıralarda Halepten la batay'm muhalifleri mesih'in 
tanbula yaz,lan mektuplarda geleceğine dair mudaddea kitap 

!arda yazılı olan itaretleria be-hep bundan bahsedilerek mesi• zuh edi · 1 
hin kendi aralarında bulunma- ıııü.z ur etm ğıni aöy üyor 

lardı. Mesih'in en mühim evsa· 
sından dolayı Halep yahudileri fmdan biri son derece doğru 
kendilerini diğer bütün yahudi bir adam olması değil miydi? .• 
lere daha faik görüyorlardı. Ha Halbuki Sabatay Kuc!üste para 
lep yabudileri yeni "mesih,, e dağıtırken evveli. kendi taraf
iııanmııkta yalnız Natan Caza· tarlarım gözetmit değil miydi? 
tı'nm beyannamelerinde ıöyle- Bir de mesih'in herkesten akıl
nrn şeylerle iktifa etmiyorlar- lı olması lazımdı. Ha1buki Sa
dı. Bunlar nıesih'in her gün bir batay'ın kıl v hikmet husu. 
çok harikuladelikler gösterdiği daki büa - _ke1··. - ü •· t 

. .. 1 ·ı .. d '.kl . . 'dd' •un yu ugun gos ere-

Lausanne'a gidecek 
heyet yola çıkb 

SOFY A, 14 (Hususi) -
Cenevre ve Lauaanne konfe
ranalan için Bulgar heyeti mu 
rabhuau bu ayın 16 •• yahut 
17 ıinde Sofyadan hareket ede 
cektir. Heyeti murahhasa bat· 
<rekili M. Mutanof, maliye -.. 
un , Bulgar Millt Bankası mü 
dürü -ve daha birkaç eksperden 
mürekkeptir. Cenevre konfe
ransı için Bulgar bükfımeti u
zwı bir rapor hazırlayıp konfe 
ransa göndenni9tir. Bu rapo
runda hükfımet yeni bir istik
raz yahut da uzun bir morator 
ium talep etmektedir. Baıve
kil M. Mutanof gazetecilere 
vet"diği beyanatta Bulgariata· 
nm artık tamirat borcunu öde 
yemiyecek bir vaziyette oldu
ğunu ve devletin kalan eski 
borçlan İçin de yeni bir Valo
riza yon Yerilmek İcap ettiği
ni, akıi halde Bulgar Milli Ban 
kasındaki ecnebi dövizlerin her 
gün daha ziyade azalmakta ol
duğımu ve Bulgar parası kıy
metinin böylelikle tehlikeye 
düıtüğünü beyan etmiştir. 

Bahusus Lausanne konfe
ransı mukarrerab burada bü
yük bir alaka ile bekleımıd<te
dir. 

Terki te•lihat 
Şubat ikide Cenewede in'· 

ikat edecek olan terki teslihat 
konferansına Bulgar heyeti mu 
rabhasaaı hen.üz intihap edil
memiştir. Bu heyete erkim 
harbiyeden -Ye harbiye nezare
tinden yüksek zabitler iştirak 
edeceklerdir. Şimdilik hükfı. 
met icap eden raporu hazırla• 
makla metguldür • 

Sofgadaki lctttiller 
Son günlerde Sofyada Ma • 

kedonyalılann biribirini katille 
ri ziyadelerımittir • 

Staninal<ada öldürülen çe
te reisinden maada, Protekerof 
taraftarlannm en mühim 9ah 
aiyetlerinden Krostan Pop T o
dorofa da üçüncü defa olmak 
üezere suikast yapılmış fakat 
yine muvaffak olunamamıı ve 
yine Protekerof taraftarların· 
dan bir çete reisi dün sabah
leyin sokakta öldürülmü§tür. 
Bütün bu katil ve suikastlarını 
mes'ulleri • bir kiti müstesna • 
tutulamamıttır. 

Bu katillerin bu ayın 24, 25 
26 ıında Sofyada in'ikat ede
cek olan umum Makedonya 
kongresi ile alakası var zanno 
lunmaktadır. lvan Mibaylof 
taraftarlan bu katiller ve sui
kastler ile kongreye az-ı olan 
Protekerof taraftarla.nm teh· 
dit etmek istiyorlar imif •• 

Hırslar çok ateşleıımittir. 
Ve her iki taraftan yeni yeni 
katillere intizar edilmektedir. 
Halk biitün bu katillerden vak 
tinde tedbir almadığı İçin hü
kUmeti mes'ul tutmaktadır. 

Erazi ere emlak işleri 
Bulgar ve Türk dostluk mu 

abedesinde arazi ve emli.k ba
hislerine taalluk eden ihtilafı 
halletmek üzere Bulgar heyeti 
munbhaaası Ankara sefiri M. 
Pavlofun riyaseti altında te
tekkül ebniJ Te bugünlerde 
Sofya sefirimiz T ernk Ki.mil 
Beyefendinin riyaseti albnda 
tqekkül edecek olan Türk he
yeti murahbuası ile münaaeba 
ta girişecektir. 

Yahudi al~Atarlılı 

nı goz erı e gor u ennı ı ıa k t d k eti' b• d )'} 
ed. 1 d 5 b t _, .• rd .. kl 1 ce or a a uvv ı ır e ı var 
. ıyor ar ı. a a al' ı ~o - u e mıydı? •. Kendisinin yazdığı tek 

n zaman Halep y~hudılerı yere bir satır bile yoktu ki bundanbü 
kapanıyorlar, karıılannda ıne- _,,ı.ı· · •·· ii lam k kabil l 

Bulgariatancla, bahusus Sof 
yada aon günlerde yahudilere 
kar§ı tazyik ziyadeletmekte
dir. Bir takım yahudiler bağla 
ıup §ebir haricine çıkanhnıt 
ve kendilerine muhtelif zulüm· 
ler yapılmıştır. Zengin bir 
yahudinin otomobili altma 
homba konmuf, birçok yahudi 
lere tehdit mektupları gönde
rilmit ve bir yahudi kızının be 
ki.reti de bir polis komiseri ve 
muavini tarafından izale edil
miştir. Komiser -ve mnaTini 
nzifelerinden azledi.Imitlerdir. 'h" - dük· ı · · _. ,. ...... ugun an a o • sı ı gor enne ınanıyonar· 1 d •wa .. 

ı. l9te Sabatay'm düpnaıılan 
Memduh T AUT 

Bir kadın tayyareci 
geliyor 

inhisarlar 
Tedkik ediliyor 

( Ba§I 1 inci sahifede) 
let meclisince maliye büt~ 
aine ili.ve edilen 400 bin lira· 
lık talı.aiaab fevkalade haklan 
daki kanun da mer'iyete girmit 
tir. Bu mebaliğ mezkUr idare 
ce mütedavil sermaye olarak 
istimal olunacaktır. Bu malt 
sene nihayetine kadar biliimum 
ücret ve masrafları bu müte
davil sermayeden mahıup edi 
lecektir. 

Lfıtfi Bey, latanbulda ilk 
iı olarak idarenin yeni kadrosu 
nu tanzim edecektir. Lutfi B. 
inhisann idare tekli hakkın 
da yapacağı tetkikatı vekalete 
bir raporla bildirecektir. 

Bu rapor hükiimetin Mil
let Meclisine takd'1n edeceği 
kanun layihasının ihzarııı. eaaa 
teşkil edecektir. 

BuMan ııaada tasfiye edil
mekte olan tirketin heyeti u
muır iye içtimamda biikfımeti 
temsilen hazır bulunacak olan 
Maliye Vekaleti varidat umum 
müdürü Cezmi Bey de bu ak
ıamkt trenle lıtanbula gitmit· 
tir • 

Kibrit inhisarı ve 
çakmak meselesi 
ANKARA, 16 (Telefonla) 

- Kibrit inhisarını itleten tir 
ketin salahiyettar mümessili M. 
Hofman ıehrimizde kaldığı 
müddet zarfında Maliye Veka
leti ile temaslarda bulunmuf 
ve inhisara taallfık eden bazı 
meseleler görütülmüttür. 

Mösyö Hofman çakmak me 
selesine temas etmemiftir. 

Rana Bey dün 
tetkikabna başladı 
E-vvdki gün tehrimize ıre • 

len yeni Gümrükler ve inhisar 
lar vekili Ali Ri.na Bey dün 
aabab aaat 8,5 ta İstanbul güm 
rüğü Baımüdürlüiüne aelnLı· 
tir • 

Vekil Bey derhal gümrük. 
leri gezerek kısa bir tetkik yap 
mıı ve bu arada bazı memur, 
Te müdürlerin vazifelerine elan 
gelmem.it oldukları ve anbar
lann açılmadığı görülmüttür. 

Ali Ri.na Bey İltanbul güm 
rükleri Batmüdürü Seyfi Bey 
le görütmüı, ve bazı memurla 
n celbederek kendilerinden iza 
bat almı9tır. 

V ekw Bey öğleye kadar 
gümrükte meıgul olmuştur. 

Rana Bey müteakiben Tü
tün inhisar idaresinde de tetki 
katta bulunmuttur. Dün öğ 
leden sonra da inhisar idaresine 
giderek müdür vekili Hüsnü 
Beyle görüttükten sonra, ken
disine tahsis edilen odada met 
gul olmağa batlam§br. 

Vekil Bey ıube müdürlerini 
nezdine davet ederek her fU
benin tqkili.b, vu:ifeai, tarzı 
mesaisi ve kadrosu baldmıda 
izahat almışbr. 

Tütün 
Kongres --Ticar•t odan ~sa.ıı 6ir 

rapor hazırlıgor 
Fnblide tütiia ~ 1 

... hatta Anbrada toplanacağı 1ica
ret odasına :resmen bildirilmiıtir. 
Alctıi- -lôımata nazaran, Ta

- odur lıa kongreye tiitüncülii
fümüz laaldcnda büyük bir 1'8por 
takdim edecektir. Ana hatlan hazır
ı ııakta olan bu npor tütün ticare
timiz, ihnıcabımz, yeni malıreçl~ 
tedariki ve tahdit meaeleei haldwıda 
eaaılı lmnnlan ihtiva edecektir. 

Bu hafta toplanacak olan oda i
dare heyeti bu kongreye cidecek üç 
mwahbıumı intihap edecektir. 

1talyan şairi geliyor 
Mqh11r İtalyan ııeiri Sinyor Ma

rinetti 20 kinunuaani çarflUllba lfÜ• 
nü tehriıniza ııelecektir. Marinetti 
fiitürisme'i.ı müe11iıi olduğundan 1-
tal,... ve A Yl'Upa Edebiyat il eminde 
pek tanmnuı bir simaclir, ŞelırinıW
.ı. bir konfenna verecektir. 

iahrir komisyonlan 
bugün toplanıyor 

Halep yahudileri Sabatay'ın böyle diyorlardı. Fakat onun ta 
bir iki ay kendi aralarında kal- raftarlan için bn söylenen teY· 
maaım çok rica ettiler. Hiç ol- leriD ehemmiyeti yoktu. çünkü 
mazsa iki ay! .. Fakat Sabatay her türlü mantık kun-etinin 
buna nzı olmuyordu. Çünkü feVkinde olan büyük bir ihti
Ha.lepte gönnü! olduğu hüsnü yaç kalpln-.. hakimdi: İnanmak 
kabulden cesaret alan Sah.tay ihtiyacı! •• 
arbk kendisi İçin vakit ıaat gf ,·D~.,amı var) 

Bir kaç cine l<adar A vnıpa' elan 
bir Amerika:'lı iradın tayyarecinin 
tayyareeile Y eıilköy'e eelecefi ha
ber alrı:ımqtır. Bu tayyarenin b.ra
dua nert')'e ~d~ceii henüz lıelli de
iildir 

Tabrir komisyonları yakmda E. 
lllİnÖnü ve Beyoğlu kazalarmm tah
ririne lıaıbyacaklarmdan, balfİİn ko
misyonlar reia ve ıızaaı ile müfettiı
lerin de ittiraki ile Defterdar Beyin 
riya.oeti!Mle bir istima aktffeeekler
dir. 

Aleyhimizde 
Propaganda 
Yapıyorlar 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
hangi bir aebeple yere inea ve m
nu mmtakalar üzerinden ceçmek is
tiyen ecnebi tayyareler için bazı tak 
:yidat tatbiki e_,et tabiidir. E ...... 
her mmılekette de bu böyledir. 

Bu itibarla, habersizce havalan· 
nıızdan ııeçerken yere inen ecnebi 
ta:nareleri ve rikipleri uaulen oldu
iu yerde nezaret alhna almmakta 
Ye merciinden yapılan utizana alı
nan cevaba cöre bunl8J' Laklanda mu 
amele tatbik edilmektedir. Memnu 
mıntakalardan ceçecek tayyarelerin 
is .. ateıe de maruz kalmaları ta
biidir. İneiliz tayyareciıi Molliıon 
da, hiç müsaade almıya lüzum ııör
meden havamızdan ııeçerken Konya 
civannda yere inmif ve meri usule 
tevt.kan tayyare&ile birlikte nezaret 
aH•·ı" alınarak keyfiyet Ankara'ya 
bildirilmit ve müfarakatindc tetyi 
dahi edilmittir. ' 

Vali JJ. n• digor? 

Dün bu mettleye dair göriiftüiü
miiz Vali Muhiddin B. demiıtir ki: 

- "Ecnebi tayyarecilere milletimi 
zin an'anevi misafirperverliğini dai· 
ma &'Öllennekle memnun ve mühe· 
hırız. l:.ıier resmi kayıtlardan azade 
kalmak gibi bir arzu izhar ediliyor• 
sa, bu resmi kayıtlardan hiç kimse 
azade Jaılamaz. O kayıtlar dahilinde 
ve memleketimizin askeri mmtakala 
rmda riayete mecbur oldukları ıe
rait dahilinde ecnebi tayyarecilcre 
ber türlü teahilat dairna ı;:ü sterilınek
tedir ve gösterileceldir." 

Fazlı B. diyor ki 
...,._,...._,.-. 

Vali muavini Fazlı B. de demiıtir 
ki: 

-"Geçecek tayyare, lutnııi devle
te aitse o devletin diplomasi m<ımur 
lan mıkematmu7.a inilecek ve takip 
edilecek yerleri bildirirler. Bu eaaı 
dahilinde bize tebliııat yapılır. Biz de 
bükümetin resmi tebliğini aynen tat-
1.a. ederiz. Şimdi1e kadar celip ce
çen tayyarecilerden hiç biri ırwmut la 
rmuzdua müıkiili.t lfÖrdüklerine dair 
tikiyet etmemittir. Bili.kiı tefekkür 
edenlw vardır." 

Ta,.,...... Cemiyeti lstanbul ıube
ü rebi Hıuu Fehmi B. de c!emiıtir 
kiı 

-" lıtanbul'a fimdiye kadar bir 
çok ta11areler celdi. Bu meyanda lS 
ltalyan tayyaresi, bir lnııiliz yiizbıqı 
muallimin bulunduğu 8 Irak tayya
resi, Amerikalı Hava kahramanları, 
Franea bava filoıu, Alman tayyareci 
V on Hüpner celmİfler ve azami teı
lıilit ve miaafirperyerlik cörmüıler
dir. Şereflerine ü7afetler verilmiıtir. 
Hemea lıepaindea lıandan dolayı te
tek.kii..-1.er ielmiıtir. 

Ezcümle Irak tayyarelerile plen 
Jngiliz muallimden te~ 
celdiği cilıi, Irak Hariciye Nezareti 
de hükiiınetimize resmen tqekkür 
etmittir. Hiç bir ecnebi tayyareciye 
mul haricinde hiç bir muamele -
lıWr olmamıttır." 

Aero klipte s8gle11enler 
Türle Aero • Klüp U. Kihlıi HaT· 

riinnaa 8. de dmıittir kiı 

-"Ta.........alik, beJnelmilel lıir 
meelektir. Tayyareciler aruında bey 
Jll!bnilel bir eaınimiyet vardır. Bu
raya ııelea -.ebi tayyarecilerini kıır 
det telüki ederiz Ye onlara bir kar
cletia. uzaktan selen bir kıırdete Y•
pacaiı m-1eyi yaparn. Şimdi de 
ııefaretanelere lıirer mektup y112dık. 
lstanbul'a celecck tayyareciler, mem 
lelr.etl..u.ia A- - Klüpleri tarafın. 
.ıa., bize ltildirilecektir. Biz de Ye
pıköJ'de lı:enclilerini kıırtılaJacak ... 
kliipte misafir edeceğiz. Klübümüz 
ecnebi tayyarecileri içm yalıana lıir 
,..._ değildir." 

Veremle mücadeleye 
yardım edenler _ 

Verem mücadelesi cemİJ'etİDe hal 
kın teberruatı devam etmektedir. Ga 
!atada Meymenetli banda tüccar 
Hacı Şakir zade Hacı Mustafa Be7. 
le türekidan Hasan Ali B. tarafla
rmdan aanatoryoma teferrüab ile bir 
karyola takımı teberrü edilmiıtir. 

Beklenen 
Mutahassıs geldi 

(B~ 1 inci abiiff•) 
bir ıey eöyliyemeyeceğim.Bana tndi 
edilen vazife Dariilfünunn tedkik • 
derek yapılmau lizım celeıı ialabat 
hakkında teknik bir rapor vennek· 
tir. Binoenaleyh vazifem ia.lüıat hak 
kında bu rapor lıazırlamağa inhisar 
edecektir. Bu raponıa tatbıki, Tür
ki1• hükWnetine ait olacaktır. S
den mütehU111 sıfatile talep adilen 
bu rapor için henüz ellinde hiç bir 
maliimat yoktur. Bura7a hazırlan
mıı bir proje ile de celmiyonun. ilk 
İf olarak Darülfünun tqkil&ti, .,,. 
Maarif V c.kılleti ile olan irtibatının 
tel<lini liıboratuvar ve klinilderiıı 
tarzı mcaaisini tedkik edeceğim. T ~ 
ki-ye darülfünununun bilhaaaaHukuk 
ve Tıp fakülteleri bak.kında fİmdiye 
kadar nitemam bazı maliimat elde 
ettim. Son seneler zarfında Türkiye 
de hukuk mupvirliği vazifesini ifa 
etmİf olan M. Savzer • Hall'i Ce
nevre' den tanmm. Ondan elde etti
ğim malUıııattan ve fİmdiye kadar 
Türkiye hakkında okuduklarım dua 
Türkiyenin hviç<e kanunu medeni
ıini Ye laviçre usulü muhakeme ka· 
nununa kabul ettiiini biliyorum. 
Hatta henüz kenclilerila lfOrU
diiins Darülfünun Emini Muammer 
Raşil B. in İlviçre de tabeil etti
ğini de iti ttim. Bütün bwılar v.W. 
feı:ni tethil edecek maııiyettedir. bu· 
rada deriıhte ettiğim müvakk.at ,,,.. 
üfeyi ifa ederken laviçre İle Türki· 
ve arasındaki fikri mukareneti bir 
kat daha taır.iye edebil.inan pek 
mesut Ye bahtiyar olacağım." 

M. Alberl Nıalclıa'in 
tercümei haıi 

M. Albert Malche 1876 tarihinde 
doğınıqtur, elyevm 66 yafmıladır. 
AJmanya,ltalyada ve Franaanm Scır
bonne darülfünununda edebiyat tah
lil etmiıtir. 

Ayni zamanda Müttebidei Ameri
lıada bulunduğundan bu memleket· 
ler dariilfünunlan tqkiliı.tına vaklı
t.U' .. Evveli lise muall imlijinde bu
lunmuı ve bir müddet Ceaevre kan.. 
tona Maarif nezareti katibi ıımumi
liğini ifa etmiı n 1912 de Cenevre 
darülfünunu psikoloji ve pedaııoji 
müderrialiğine tayin edilmiıtir. M. 
Albert Malche bu müderrisliii mu
hafaza etmekle beraber, 1927-1930 
eenelerinde Cenevre kantonu Maarif 
nazırlığmda bulunmaıtur. 

1931 eeneainda İsviçre hükUmetle
ri meclisine Cenevre meb'11111 olarak 
intihap edilnıiıtir. Ayru zamanda 
Beynelmilel Tubiye biiroeu icra ko
mitesi reieidir. 

M. Albert Malche timcli7e kadar 
bazı eaerler de neıretmiıtir. Bu -
yanda Lea Examens - imtihanlar, 
La vie de Peatalozzi - Pestalozzi'· 
ain hayatı, La Reunion de Geneve 
i la 5uİlle - Cenevrenin laviçre'ye 
ilhakı , Le Colleııe et la vie - Mek
tep ve Hayat en ıınethurlarıclır. 

lstan bulda 3200 
Hizmetçi 
Tescil edildi 

(BB§I I inci sahiied•) 

çilerin firenci, uyuz, beleoğuklaiu. 
trahom cılıi hastalıklara müaap ol-

Buııt lcaftl/cçılılı etnfrrJı 
taJJciluıt gapılıgor 

Bundan üç gün eYTel Kırklare 
linde müthit bir iııfillk oltm• 
tu. Bu hususta Kırklareli mu
habirimizden aldığl!lllD tafıil&
b .:, nqrediıyonız: 

Kırklareli, 16 (Hwnai mu• 
habirimizden) - EvYelki gün 
öğle üzeri bir barut kaçakçı· 
•mm yakalanmaaile neticele
nen müthit bir bad°Me olmut· 
tur. 

Bulgariatandaıı. buraya gis· 
lice iki çuval barut getiren k• 
çakçı Osmancıklı Hüseyin bun 
ları kasabada Karaomur cad· 
desinde eski bir bana koy
muı ve kızı on beş Yatlannd• 
Cemileyi barutların yanında 
bırakarak müıteri aramafa çık 
IDlfbr. 

Fakat barutlann bulunduAU 
odadaki sobanın tesirile tid· 
detli bir infilak vukua gelmiı, 
bütün kasaba halkını teli.ta 
dütürmüttür • 

Hadise mahallinde 1alnı:& 
batma babasını bekliyen Cemi 
le bu aademe ile parçalanmıf, 
ceıedi patlıyan barutların taz· 
yiki ile yirmi beş metre kadar 
irtifaa fırlıyarak yana yana ha 
vada (200) metre kadar ıef• 
r:!ttikten ıonra, Hoca Hıdır 
mektebi başmuallimi Kazım Be 
yİn bahçesine dütmüş ve kıs· 
men kömür haline gelmiftir. 
Kızcağızm bir elile bacağı da 
bi.diae mahallinde bulunınuf· 
tur. Bu infili.k yüzünden bir 
ban ile ittiıalinde iki ev kıs· 
men yıkılmıı, o civarda bütün 
binaların camlan kınlmıştır. 

Kızını kaybetmesi üzerine 
baygınlıklar geçiren kaçakçı 
Hü..,.ın tevkif edilmit ve cür
münü itiraf etmiştir • 

Kendisinin ifadesi alm<lık· 
tan sonra kaçakçılıkta yatak· 
lık edenler de meydana çıka
nlmış, ve hepsi isticvap altına 
almmı§lardır. Bu bi.diae dola 
yısile tebarüz eden kaçakçılık 
meselesi ehemmiyetle nazarı 
itibara alınarak 9iddetli tedbir 
ler ittihaz olunacaktır" 

Vali ' Muıtafıt Arif Bey biz. 
zat hadisenin tehkikatile meı
ııul olmaktadır. 

Kırklareli av mmtakası ol· 
duğundan bilhaaaa barut kaçak 
çılığı yapıldığı söylenmekte
dir, 

M. H. 

Sıhhiye vekilinjn 
ziyaretleri 

Sıhhiye vekili Refik Bey dün aıh· 
hlye müdüriyetine celerek bir müd· 
det sıhhiye müdürii AJi Raa ae,.ı. 
lfÖFÜfmİif Ye ziyaretleri kabul etmif
tir. 

thıklan ımlatılmıt ve derhal baıta- Kil .,L h be 1 
Delere aevkedilmitlerdir. Çua a r er 

Bunlar, hizmetçilik yapamayacak· Eminönü kua•ı hey'et idare 
lıardır. Umumi bıfzıaaıhha kanunu _,, 
mucibince mürebbiJ• ve sütneMI• si dün sabah kaymakam Raiı 
rin altı ayda, diğer müstahdeminin Beyin riyasetinde toplamlllJ, 
her üç ayda bir muayene edilmeleri idare bey' etine ait muamelatı 
icap ettiğinden bunlar, muayyen görüpnü9tür. Öğleden IQDra 
lfiiıılerde ııelerek mnay~ 7AP" da tekrar kaymakam Raif Be-
tınııakta, ıre!miy..ler polis -- • • . d h d tile buldurularak mecburi muayene- )'in nyaaetin e na İye mü ür-
ye tabi tutulmaktadır. Şehrimizde lerinin ittirakile bir içtima ak 
tesçil edilmit 8 müıtahdemin idare- tedilmiı ve bu içtimada da ka
hanesi vardır. Bunlardan ikisi Sir- unuı mutat itleri görüfülmüş
kecide, lıiri Şiıhanede, ikisi Galata- tür . 
da, ikili Beyoğlwula, biri Beyaz.ıtta-
dır. H• IW Ranıeranda ahçılar • Türk Baytar Cemiyetih• 
fazla talep karımnda kaldıldan hal- yeti idaresi per.tembe günü 
de, bu ,_ ahçı arayan yok ııilıidir. mutat içtimamı aktederek Hallı 
ma•m•filı. büyük konaklarda ahçı- e9inde yapılacak olan aenelik 
hk etmiı, muhtelif zevklere cöre ye- kongrenin giiniinü teabit ede 
mek pitirmuini bilir, eski ahçılar, cektı'r • 
SO liradan apiı üaetle loucün dahi 
§alıflDllYorlar. Şimdilik piyasada • • Verem Mücadelesi Cemi· 
çok arananlar, orta hizmetçileridir. yeti heyeti merkeziyesi Mlı aü 

iyi bir orta hizmetçisinin vasati nü aaat 16 da cemiyet aıeri<e • 
iicreti 20-25 liradır. Liean bilen mü- zi olan Hili.li•hmer hinaamda 
reblıi7e ve lfUfl!l'Dantlar SO lira ile la ı.. 
100 lira arumda W:ret ie•=ekte- top naca tır • 

.Y. Çarııkapı ve Beyazıttaki 
dirler. h 1 d nl Ancak iyi muamele etmek sayesin bir kısım an ar a otura ara 
de eakidenberi yanlarında kalan biz- ııhbiye memurlan tarafından 
mctçilerini 5-7 lira ile kendilerine tifo aşısı tatbik edilmektedir. 

----------~--! hailamağa muvaffak olan bazı aile- lll!!! _____ !!!!!!!!!!!!!!!!I!!~ 
Yeni nefriyat 1er de vardır. 

Belediye müstahdemin tubeai, t
çil edilmedikleri halde eran bizmet-

Emine çi itlerile aiiraf&D bazı kimeeleria 

Emine lıabaaı 1ıüyük harpte tehit 
olmut, eri yanmıı, ana,. Ye kıırdefi 
diifman tarafından katJedilmiı lıir ye 
timdir. Sefaletler, mabnımiyetler, 
Mlnızlıklar, iıkence Ye ıztıraplarla 
pçen bu çocukluk hayatmm bütün 
acılamu, bütün elemkrini luwaa ... 
barriremiz bu eserinde büyük bir 
kuclttt Ye derin bir nüfuza -la 
talılı1 Ye tasvir etmİftir. Reaiml.i Ay 
Matbaası Türk limitet firkeli tn .. 
fmdan tab'olunmuttur. ...... 

"DüllJll" pzeteeinin ikinci nüs
haao çılnnqtır. TaYsi e ..ı · 

faaliyetleriae kat'i awwtte ~ 
vemıeie karar venniı ve bütün pc>
lia lıarakollanna bu h..... hakla-
lla telıliğatta bulunmuıtur. Belediye 
müıtabdemin ıubeai, hizmetçi kulla
nan J.iımwJ..;. teaçil İfi1M liı.yik ol. 
dulu elı •İ}'eti wa:meleri iaıp el· 
tiii lraııaatindedir. Teoçil .,n ';• 
.laerlıangi bir hizmetçi !una, hır
- :rataiı. yankf!lic:i, ablüea. kim
seler olaltilir. Herlfİİn zalnta ıütda-
lwmda 1-tliif ea.. '-- ...... . 
aı....da ı.. kalıil lıi ';iler, .. ... 
him roller oynamaktadırlar. Miietalı 
demin ıabeei bunua naaan dikkate 
91 ... .. ........... • .. 

.,. 'cleta ba'1mı teklinde tefti ,1er 
yaptırmaktadır. Bu teftipt netice
sinde · de heledi,.eden veribni• 
c:ü<dam olmaJanJar derbal -y
~ ımedilmektedirler. Müstabde
miıı t • bütün bizmetçilerln 
• • ... hiivi:retlsi -- fitlerde 
t pit edilmiıtir. Herbanııi INr hiz-

çi için aranacak malümat lıu fit· 
ı.r.a. -.aıthır. H• ...n.t.hdemin 
Wr n'M. •• m lelr n w ve• 
-raya merbut bir fiai ..e bir tlo
ayaaı loalu.-ktadır. Bu fit ve c1o
syaler aayeeiade aranan hametçi .., 
dair malümat almak çok kolaybt 
llUJbr. Miiıtahdeuıin idaııehaneai ~ 
ier taraftan hizmetP ayaılua ....... 
nin de ö.iine 



,, 
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Elhamra ve Melekte 

Şen mülazım 

PAZ+ı 11 KANUNUSA.Ht tm-

Memlekette 

Hesaplan arap saçına 
benziyen şirket 

Bes Hasta varı 
• 

izzet Beyin yeni ve son 
romanı kitap halinde çıktı. 

~.ıurice Chevalift- ile Clauclette 
Colbert taraflarından ıon 'jeni)en 
filınlerden olan "Şen nıüibon" bu 
~alta Elhamra ve Melek'te ıöoteri
lıyor. Bu güzel filmin hulituı ıu

Tetkikat neticesinde lzmir Rıhtım 
1 

şirketinin har vurup 

Bütün kitapçdarda vardır.Ciltli 200 
ciltsiz 175 kuruş. Tevzi merkez; 

Suhulet kitaphanesi .. 
dur: 

., ~ua,. alayın müliziınleriııd.en 
NıHı, Viyana•nın unıuani bahçelenn
den birinin kadın orkeıtraıında ke
hlaııcdık eden F renıi iımiııde kızla 
tanışıyor· bu sevi§en iki gencin sık 
sık huluı~nn rabrtalarmdaki saa ı 
deti tamıımlıyor. Bir gün Viyana'ya 
gelen Flavzentram kralın istikbaline 
meınur kıt'a meyanında bulunan 
Niki, tanı kıratın arabası kendi hİ7.a 
•ı_na. geldiiii zaman uzaktan Franıi

harman savurduğu anlaşılmıştır il 
"]lfüllllllWllllWllllWlllIDllWll~IWlll~IWWWlllllll~lllll llm~ııııııımıw 

Y• gôrüyor ve kıza göz kırpıyor. Bu 
hareketi bittesadüf gören ve üzerine 
a!tnan prenses Anna rnüli.zimin affe 
dılınesini talep ediyor. 

Fakat affedilmek için saraya da
vet eılilen Niki hareketini mazur 
gösterebilmek gayesile perensin 
gençlik, giizellik, ve cazibesine ka
pıldığını ileri sürüyor. Fakat bu t~
zı kelam, mülazımın kendisine haki
katen nıeftun olduğunu zanneden pe 
<enıes Niki'ye kartı derin bir aı~ 
uran-- aebep oluyor, ve müli
•unle evlenmeğe kalkıııyor., • 

Pren..,.in bu talebi meclisı salta: 
Da"'- --"-'- "rüldüı;;;nden Nı 
L• .._ -....... go .. - • 
&ı lll'Zua. hilafına peren..,.le eYle?'
Yor. A-.ı. arzu bilifına olan bu ız
dlvaç Niki'nin her akıam saraydan 
ırb:li olarak kaçmıuı ve ve F~ ~e 
bu\u!D>Uını intaç~ ediyor. Niki nm 
lıu halleri pereıuesin nazıımıdan 
lııoçnu,..,.. ve hiddeti1tdeni bile cel
het>nediiiaden kemancı kız• saraya 
celbederek kavğaya bazırlanıynrsa 
da aksi olarak biribirlerine kıırt• son 
det'ece IStnarak ahbap oluyorlar. 

Nilo"ııin evlendikten sonra da 
kendisinin pe§inİ bıralmıaın8sınm es 
babını saraya a:eldikten oonra aııla
"'!•kta gedkıniyen Fransi per~se 
bir erkeğe gilzel görünebilmenin sır 
lar1111 llZllll uzadıya anlattıktan son 
ra kendİIİ'oİ cidden bir kukla gibi 
giizelleıtiriyor ve ıevdiği Nikı"sine 
bir hizmet te bulunduğuna kani ola
r.,,k kalbi tikeate bir halde saraydan 
uzalda,ıyor. 

Filhakika netice matlup teldi tcY
ı;. ediyor yani Niki saraya .. a~deti!'
de cazip bulduğundan bu~e~ 
bir veliabtten mahrum kalabılmesı 
ihtimali ortadan kalluyor zira ilk de 
fa olmak üzere genç çift yataklarmr 
birleıtiri,.or. 

Artistik'te. 

Çingene aşkı 
Gina Manes'le Georges Chlia'nın 

Fiilnleri. "Çingene aşkı" ında mevzuu 
şudur: 

Sevil şehrine gitmeyen bir tahS, 
bayatın tadı. ve aşkın zevkini bilmez. 
Bununla beraber, kırmızı yeis ve ö
liitn karanfilleri de bütün sene, güı;e 
!İ bol, kokuları mebzul olan Sevil 
ınuhitinde yetişir. 

Don Antonio, hiç bir ferdi na
lhudarına halel getirmemit pek es
ki bir ailenin ahfadındandır. Kızı 
!>.,stora, genç bir ~11lzade o~du~ 
halde bütün servetini ınahvedıp bır ;iiJiik buğa pehlivanı olmuı olan 

ako'yu oevmekte ve Don Antonio 
da nisbetaiz tel8kki ettiği bu ittiha
da muhalif bulunmaktadır. Babuı
bn Verdiği nasihat üzerine P!'ıtora 
, oş yere Pako'yu buğa pehlıvanlı
f:.dan vaz geçirmeğe uğrapr. Deli-

~· buna kartı köpürür;. "Demek 
~nı olduğum gibi oenaıyorsun.,. .... 

Şap ve terefle bitirdiji buğa mu 
~lllllndan sonra Pako, Sevil ıehri· 
"!'» §lln!fİne tertip ettiği eifenceye 
tıd .... Dilber bir çinğene rakkaoesi 
ola~ Para, aıtkı, Sevill'Uı en büyük 
~Ulıanniai çinğene Patot'un kıskanç 
•gına rağmen ancak onurı için rak-••t--'--. . d ··•"'""°İr, Pako, Pura'yı locum 
•da kollan araımda srkıırken Pııtoı 

~il ,•...ı llZ8klarda çınlamaktadır- Pa 
~ ~ediği hazin bir aık men
t dir. O zaman Pura titremek· 
•n kendini menedemez· "Evet, seni 

se'll • • ı "l'ltn.Pakom. Fakat, ıunu da ak-
1 ınıd~ ç:l!armıyorum ki: "Çingene
•• """--ı . . d r '"-·"5-.au::aere aıttir" er, ve son 
• beraber giderler. 

t"k Pata, arkalarından yetifir ve inbo a.,, almak ister. iki erkek bogaz 
!l"a7 ,. gelirler. Ve hiddetinden ken 

1 

1 
"Şen mülbım" filminden bir sahne 

dini kaybetmiı olan Pako, f'.•toı'u sanın ad'?"larile .. beraber el"'?'"ı ça-

bo
• • ırada rakkaıenin çıngene lar. Ve bir motörle yata gelrr. Ve 
gacagıı. M. M' et"S Shi lik kan kabanr ve Pako'nun m:en- J'llt arı, ga ecı an, uı ne Ye 

t 
1 

der onıı yere ıerer. Molli da olduğu halde kalkar. 
neaete • J L:_ il · Latif ve nüvazitkir P aıtora, mu- on, IXr tayyare e yatın peııne 
h bbet e ihtimamİle Pako'yu kur- kopr fakat o da e&ir olur. Ve yal ni-

t 
a •°' v muvaffak olıır. Bu kadar bü hayel LiSanın memleketine gelir. 
ann-• · 1 J b M .,_._ b' · ük muhabbetten müteesıır o an .. .. ~? a~ae arı ue ır &araya gô 
İ> Antonio iki cencin ittihadına turulur. Lı San elması mabuda bedi 
m:~afakat eder. ye edecep ciinü düğün günii olma. 

lyi olan Pako, Purayı görmek iı uru Ma~ye söyler. Mari itiraz eder 
ter. O da ondan intikam a~ niye fakat Lı .. Sa.':' ka~l ~~ediği takdir 
rindedir. Pura kendisile :zalimane de onu oldurecegını ooyler bıı plam 
alay etmiı değil midir? Bunlar mü- Raif haber alır. 
rettep olarak yapılmamıı mıdll'? Bir Raif ~11 bir .it olarak çaluıq
gün bir kilisede iken P.ura~ı ~~':: tı fakat. Lı ~an nıye~ni öğrenince 
min mihrabı önünde dız çökmuf go her §eyı ~ır etmek 11ter. 
rür. Filhakika onu ıeviyordum, Pa- M~~IJJD gÜnü Li San Janı getir 
ko gayri ıunri bir hareket yaptım, melerıı;ıı .emreder. Raif bu sefer de 
Jkni ya affet, ya öldür, çünkü ıenin kardetının yerine geçer, fakat ölüm 
affına mazhar olmazsam ya§aya- karıısmda. Diğer taraftan da gaza
mam der. Pako ,affeder, ve Pura teci Sam kendini kurtamııya mu 
tesadafe bel bağlıyarak gitmeden ~affak olur. 
evvel, kendisi de çingeneyi affetmek Li San mabette, Maı-inin desti iz. 
üzere uradıuı ıızaklatır. 

Pitoı, kulübesinde yalnız, Pura' -
nın isınini söylüyerek ölmektedir, 
Uzaktan, kilise çanları aesleri gel
mekte ve dua sesleri itidilmektedir. 
Çinğene ayağa kalkar ve son bir de
fa taganni etmek ister, fakat düşer 
ölür. 

Bu esnada Meryemin heykeli ö- 1 
nünde diz çökmüt olan Para, Pako 
ile Paıtora'nın düğünlerini gözleri
nin önünde tecessüs ettirmektedir. 

Opera'da -
Sarı maske 

Opera sineması bu hafta "San 
Maske" isminde bir film gösteriyor. 
Bu filmin mevzuu ıudur: 

Haımetli kıra! Ll San gece gün
düz Y ung Sin, gin mC§lııır elmasını 
ele ceçirmek çarelerini aramakla met 
guldur. Bir hurafeye nauran bu el
masa sahip olan bütün Şarka hakim 
clir. Elmaa hali bazrrcla ~~'ela 
bulunuyordu. Li San bunun ıçan Lon 
dra'ya ziyarete gelmiştir. Orada 
Raif Caru isminde birisile tanışn; 
Raif Jon i•minde bir muhafız zabı
rile ikiz kardeıtirler. Li San herke
se iyi muamele ediyord~ Fakat n;ıa• 

-kesinin altında ıakladıgı cayesone 
eriımel<ten geri dumuyordu. 

Fakat muhafız ıniralaylarının kı
zı olan Mari Trııyne Li San ":-di
sine delicesine i§ık etıniıti. Li San 
da elmasla beraber Cunı 'ele ele ge
çirmeğe karar vermiıtir. Kızı Jo.n 
Caryu ıe-nnesi onun bn hınmı bır 
an evvel tatbike sevkediyardu. 

Ote tarUtan gazeteci San ile 
arkadaıı fotograf~ . Suıhi'?e. Li Saıı 
Londra'yı ziyaretinın hakiki sebep
lerini öğTeıımelı: iıtiyodar. Bu· ~
da Marmtn ~ı1armdan Mo~ 11 

minde bir gazetecıye rast geliyor
lar. Molli Li S..nmzi,..letine davet-

lidir. - . • 
Ziyafet cecesı ve Lı Sanın yatı 

ile avdet günü yaklatm~ta<!rr: 
L' San ziyafette Manyı bir ilaçla 

uyut~p yatma naklettirir. Bu esna 
da Li Sanın adamı olan R~lf kal'de; 
tinin askeri üniiomıasmı gıyerek ı ı 

Georges Cha,Iia 
di'01lcım bılep eder. Reddedine ııılo 
om doğro olmaıını emreder, Mari 
nihayet kabul eder, f~at tam mera 
simin yapdacaiı zaman Sam bir ta
raftan Jan bir taraftan yetiıirler ve 
onıı kiırlarırlar. 

Glorya'da 

Prensin geceleri 
Glorya 1İnema11 Harry Lltke, 

Nora Gregor'un ''Prensin geceleri" 
filmini gösteriyor. Bu filmin mevzu. 
unu fijyle bulisa edebiliriz: 

V eıuer Roettlinck büyük bir tica 
rethanenin umumi müdürlidür. ZeY 
cesi Rene ile yedi ıenedenberi meo
ııt bir izdivaç hayah geçiriyorlar. 
Bir ı:ün V emer imzasız bir mektup· 
la umumi bir baloya davet olunuyor
lar. Kendisi merak saika.sile, Renede 
kocasını kamı§ olmamak için bu ba 
loya gidiyorlar. 

Balonun bütün eğlencelednde par 
lak bir yddız gibi parlıyan Pixi i•im 
li genç ve ıub bir kız, Verner'i cez
bediyor, onunla dansa ve eğlenmeğe 
başlıyor. içtimai seviyesile niabet
siz insanlarla dansetmeh: Rene'yi sı. 

Hükilmetçe vazıyet edilen İzmir 
rıhtım şirketinin hesabatı tetkik e
dilmektedir, 

Hükilmetle ~irket arasın<laki mü
kaV<:leye nazaran şirket; senetle yüz 
yetmiş bin frank ve .bin iki yüz 
sterlin masraf yapabilir. Hükilroet 
bu ma..raftan fazlıasmı tanınıaz.Bu 
.n.wı lıarkinde vukubı.ılacak masa
rif §İl'ketıe aittir. Ayrıca her """"e 
489 bin frank ta amortisman ayüır. 
Şirket; yaptığı masrafta buıniktart 
geçmiş, fakat hesabını -da h ü kilmet 
hesabına geçirmiştir. 

Bu şekilde hükiimetin alacağı bir 
milyon lirayı tecavüz etmektedir. 
Halbuki şirket imiınlak edil.di~e 
göre 1935 ooneşine kadar """"'vi 40 
bizı ika ~rilecektir. Bu miktar 200 
bin lira <tuttuğuna nazaran hükii
met şirkette.ı eekiz yüz bin lira da 
a.lacaklr kalacaktır. 

Tetkik edilen hesabat araaında en 
zijllil'de nazarı dikkati c;e.lbeden şey; 
M. Emest i.cnin.de biT.isine verilen 
yüksek yckUııılu ,para.laroıc. Ne ,a
kettıe, ne ıde şirketle allkadar bir 
M. Eııne.st olmadığma göre, bu iaim 
pek çok dodilııadu.ıara yol açmakta
dır. Bir kısım alakadarlar. M. Er
nestizı mü.stıear i.&im olduğunu ve 
şirketk alikıaüar eski bir ınemu:ra 
veTİ:len ıparaların bu su.ret.Le geçi
ri.1.d.iğfoi söyliyorsa da tabii k.a.t'i 
bir şey y.oktur. Her halde M. Er· 
sıest iısmiyle karşılaşan .paralar mü 
himcedir. 

Şirketin istimlaki kat'i ve mıı
bakka kt<r. Bu kat'iyeti gören be
lediye Korıdwıun kanunen belediye 
ye ait o.lma.sı .lizım gıeldiği:ni bi
liihare hükumete bildirecektir. 

Koroon mes"elıesinin ,safhası bun
dan ibarettir. Bu i:!le iştigal ;çm 
evelki akşam Ankaradan İzınire 
~imiş olan Maliye v.ekaletıi ınakit 
işleri müdürü Sırrı bey de tedki
katını ya.pmrştır. 

Vekil.Ier heY"ti kararile (Rıh
tmı şirketi) ne vazıyet eden loomi
syon mesaisine devam etmektedir. 
Kasalandan mütcbaklsi heyet huzu
runda açılarak ııaralar tadat Glıın
ınuş ve evrak toplanarak zabit va-
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rakasiyle tesbit edilmiştir. 
Bazı gazeteler şirketin hükfunet 

ta.rafından mübayaa edildiğini, ba
zıları da şirketin hükumet emrinde, 
fakat §4rket hesabına 4şletildiğini 
yazmaktadırlar ... 

Şirket müdürü doktor Hulusi 
Bey bu mesele hakkında diyor ki: 

- Be.ndcniz buraya Nafia veka
letinin emriyle, hüUınetçe vaziyet 
edilen "Rrbtım ve liman sir"lcıeti''ni 
hükilmet namına tcdvire .;.üdür ta
y.in edildim. Şirket, hüklhnet ida
:rcsinde şirket namına değil Nafia 
vekakti müassesesi halin<ie hül<U
met he.sabına işlemcktıedir. 

- Şu itibarla vazıyet edildiloten 
soınraki Şirket hasılatı hükilmete 
mi ait bulunuyor? 

ler selim resmini ifa etmitlerdir. 
Vali Salim Bey parlak bir hitabe 

irat ederek Jı.,ykeli örten Öriiinün 
kurdelaıını kesri, beykel alkıılar ara 
smda meydana çıktı. Bundan IObra 
Cumhuriyet halk frrkaaı namma Et
hem Veysi. umumi meelis namına 
Zübeyr oğlu Fuat, Jebir naınına Ke
feli zade Mudiddin, maarif namına 
müdür Cemal Beyler tarafından nu
tuklar söylendi. 

Bunları heykel trq M. Kripelin 
nutku takip etti. M. Kripelin, Ekrem 
Rüttü Bey tarafından tercüme olu
nan nutku çok alkıılandı. Kolordu 
kıtaatı tarafından heykele bir çelenk 
kondu. Bundan sonra asker bir ıı:e
çit resmi yaptı. 

Alqam M. Kripelin ferefine 30 
kiıilik bir ziyafet verildi ve bütün 
ıehir donatıldı. Halk ..,...;_nç içinde
cliı'. 

Tuncada bir ceset 
Geçen cumartesi günü Tun

ca köprüsü civannda bir cue
din su üzerinde geldiği balık

çılar tarafından görülerek zabı 
taya haber verilmit ve limon is
kelesi civannda karaya çıkan
luı ceset üzerinde yapılan tel· 
kikatta bunun iki üç ay evvel 
tegayyüp eden memleket hasta 
hanesi kapıcısı Hüsnü zevcesi 
Hayriye Hanıma ait olduğu tes 
bit olunarak defnine nılııat Te

rilmiıtir. 

Sinema • Tiyatro 

BUGÜN AKŞAM 

Saat 21.30 dll 

Aynaroz 
Kadııı 

Yazan : Müsa
hlpzade Celil 
YakıDda : YA
LOVA TOR
KOSO ilkmu-
sikiLi komedi. 

Pazartıesi günü 
(ONLAR ERMİŞ MURADİNA) --
RAŞtT RlZA 

TiYATROSU 
17 ikinci Kanun Pazar 
akşam saat 21.30 da 

GAiP ARANIYOR 
Komedi 4 per.de 

Nakleden: Mahmut Yesari Bey 
18 - 19 ikinci Kanun pazartıeıd 

ve sair akşam saat 21,30 da 
-Tabii ... 
- Şirketin hükOmctçe mübayaa KOCAMA BİR METRES 

edildiği ha.berle.r.i asılsız mıdır?. Vodvil 4 ,perde 
- Evet ... Hük(lmet fİrloeti mü- Tercüme eden A. Muhtar Bey 

bayaa etmemiştir . -Şehzadebati 
FERAH SİNEMADA 

Evveke de arzettiğim vaç.bile hü
kilmet şirkete vazlye~ etmiştir. Şim 
.diki halde elimizdekı eski tarife ü
zerine şirketi hükOmet namına .işle
tiyoruz, hasilat ta.-nanıile hükG-te 
aittir. 

Şirkıet noterlik 'l'asıtasile vili)""'· 

Bu g«e 9,30 da 59 al'tiııt 41 nu
meTo fevkalade vary.etıe. 1-al•n· 

nızı .gündlirıdeo tedarik ediniz. 
Ölüm .per<:ndcbaz kumpanyası 

1t.atyadan .gıeldi. 

te verdiği bir protestonamede vaz'
iyet muamelesini 'Protesto etmiştir. 
Bundan başka veodiği ikinci bir pro • 
testo ile de ka,;a!anda hususi bazr 
tahvilat bwlunduğunu bildirmiştir. 

Şirket muamellitında bazılarının 
da tecziyesini icap ettirecek vazi
y<:tJer bulunmaktadır. 

ı•ı 

Üsküdar Hlle Sinemasında 

ŞARLATAN 
İJ..iveten Cesaretin milldifatı 

Şirketin muhasebeci.si M. :Aere 
istifa etmiştir. (M. Pere) nin yc!Iİ- -
ne tahmil tahliye şirketi muhasebe ZAYİ- 12-9-925 tarih ve 48494 nu 
şefi Süleyman Bey tayin edilmiş- merolu ,pasa,portumu zayettim. Ye
tir. nisini alacağımdan zuhurunda hUk· 

kıyor ve yalınız başma bir locaya çe d mü <>imayacağı i:lan olunur. k.aın 

tab'asmdan Ahmet oğlu Sultan Ali. 

= Milliyet Matbaası 
NEFlS VE SERİ SORETIE 

== = -

Her nevi evrakı matbua tab'ım decuhte eder. Notere 
ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, -
muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 
ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 

Telefon: 24310. 24318. 24319 

ııııımıııııııııımıııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımmıııımmıımıımıııııııııııııııııııımımııııııııı 
Tavil Zade Vapurları 
İZMİR POSTASI 

·~ Saadet 
~- Vapuru her 

Pazartesi aık
şamı on yedide Siııkecideı1 ha
reketle Gelibolu, Çanakkale, 
İzmire azimet ve Çanaıkkaleyc 
uğırayarak avdet edecektir. 

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

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz Postası 

llM~lrlNlR 
vapuru 17 Kanun.usani 

Pazar 
gunu akşanı saat 17 de 
Sirkeci Rıhtımından ha
·eketle, (Zongulda'k, İnebo
lu, Ayancık, Samsun, Ordu, 
Gires.on, Trabzon Rize ve 

(Hope) ye ~~et ve 
aynı ıskele-

lerle Görele, Vakfıkebir ve 
Ünyeye uğrayaxa'k avdet e
d~tir. Fazla tafsilat için 
8iılkeci Meymeı:ret ham al
tında aeenteliğine müracaat. 
1'el. 22134. 

\ 

Bugün matine aaat 17 de vo 
9UV31'C ..aat 21.30 da 

ASRI Tiyatrosunda 
(Tepe Başı) 

Siyıa.b Kutlar Heyetinin 
son iki temsil olarak 

Zenci Memleketi 
Fantezileri 

2 pcıdelik ..... 111 t.ıhloluk 
muazzam revü 

Yannki pazartesinden itibaren ve 
yalnız bir haftaya maı.us 

olmak üzre 

Siyah Kuılar Heyeti 
Franıız Tiyatroıunda 
tıeımi.Llerine devam cdecelı:tk. 

Yarın akflJll en yeıı.I revUyi.I cııı.ı 

Louiıiana 
nam r<evüyi.I <temsil edi'-:lrtlr. 

TAYYARE CEMİYETİNDE 
İÇTİMA 

Zekit ve fitrenin ne suretle ~ 
!anacağı hakkında gö.rüşülmek üzre 
bugün («>az..-) saat 15 tıe Cağaloğ
hmda Tayyaııe Cemiyeti İetarıbul 
Vilayet şubesinde kaza ve ınahiye 
şı.ıbeleai reielerinin iştiraki.le bir 
i~tima alotedilecektir. 

D.ANAGNOSTOPOULO 
ve C. SISKlDI 

EMBRİCOS LİNE 
ŞARK AVRUPA POSTASI 

1 Kinunsanide Anvers'den emtia 
mubte.lifc ik ~ket etmiş 

E Y O I C O S vapuru 23-26 K.i 
nunsaniıde ılimanımrza muvasalit e 
~ktir. 

Tafuıilit igin cı..Jata, Çinili Rıh 
tıın Haıımda umumi aceıntaları 

Anag:nostopou!o ve C. Sıskrdı e 

feındilere müra<0aat. Tel Bcyoğl 
2612-3. 

Alemdar Vapurları 
Karadeniz Postası 

MİLLET vapuru 17 K.sani 
P A Z A R •ak ş a mı 

saat 17 de Sirkeci rclıtı-
mmdan ıhareketle (Zon-
guldaık, İnebolu, Sam-
sun, Ordu, Gireson, Trab
ron, Rize ve Hope) ye azi
met ve ~)'ni iskelelerle (Gö
rele ve Unye) ye uğrayarak 
avdet edecektir. 

M\iracaat maıhalli, İstan
bul Meymenet Han Alem
dar Zadeler. Tel. 2.1154. 

Limanımıza muvasalatı beklenen 

DİANA V<l:Pu.ru 18 KB:nunu"3lli 
zartıeısi (İtalya oıco Ywıani~an).dan. 

ABAZİA V3J1Uru 19 Kiıını.ısani 
Salı (&usya, Rumanya ve Bulgaris
tan)dan. 

Limarumı2>dan hareket edecek 
vapurlar: 

TEVERE vaıpııru 17 Kanunusani 
Pazar Babah tam 1 O de (Lloyd Eks
preıı) olar.alı: (Pire, B"""dizi, Ve
ıııedilı: ve Td...te) ye. 

DİANA \fad>U'ru 19 K.anu.rıusani 
Salı (Bu.rgıu, Vama, K&tence ve 
Odeaa) ya. 

FENtCtA va,puru 20 KanunUMl
ni çaırpıııba (Burgu, V ama, ve 
Kıı.ııenoe) ye. 

(COSULİCH LlNE) kumJ>anya
eıruıı ıuıı. vapurlarına alttamıa e
dilerek şimali ve oeoobi Amerika 
llmaruarına gitmek için tenzillltlı 

doğru bi.lct Yer.i.lir 

Her nevi ta.fsöUlt >çm GaJatada 
Mumhane (Llyod Tricııtino) .-cr
acentcsiınc Telefon Beyoğlu 4878 
veya Galata,;arayında sabık Se!anik 
bonmarşeei binasındaki yazıhanolc

rinıe. TelefÖn Beyoğlu: 2499 ve ya

hut Sirkecide Kırzade hanındaki 

yazılıanc:sine müracaat edilınesi Te 
lefon İstanbul 235. kilmek istiyor. Kocasile küçük Pixi SCJ.msun a 

yi dudak dudağa e-6ran genç kadın 

müteessir oluyor ve gitmeğt; Verne G • • h k ı• 
ri'de kendi eğlencelerine brrakm2ğa azının ey e ı •) " _:_:. ~ -: ·.. - ' ... ; .... 

karar veriyor, • k 
Verner'in göndereceği otomobili Küşat resmı parla 

locada bekleı·ken muhteşem elbisele- meras:mle yapı!dı 
ri ve arkaımda yaveri.le bir Perens 
locaya giriyor ve Reiıe zaruri olarak SAMSUN, IS - Gazi lıazretle
onunla konutmağa başlıyor, sonra ı·inin Viyanalı heyk~ltra~ Kripel ta
dost oluyor ve nihayet dansı kabul rafmdan yapılan heykelin kü~at res-

edi 
m; pa~lak bil' surette İcra edildi. Me-

~ ~ k raıimde vilayet erıw.nı, nı eri üma-
Şampanyanm buharlan içinde ra, eşraf, konsoloılar, ecnebiler, mek 

kendini bu güzel perenıin nüvaziı- tepliler ve !mdın erkek bütün Sam· 
!erine kaptrran Rene kocasının Pixi sun halkı hazır bultınmu~tur. Bir 
ile balodan ııizlice kaçtığını görün- müfreze a•ker ve jandarma ile polis
ce perensin davetini kabul ve onun !!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
oteline gitmeğe muvafa'-<at ediyor. 1 

Prensin otelindeki dairede dans, 
'ampanya, müzik... Derken genf! 
kadın bitap bir koltuğa yığılıyor. 

tahsil eden Pixi umumi müdürü gö 
t-e1·ek sevmiı ve onu bi.- ece baloya 
cfavetle eğJe?:ımek İ!.le~i~tir. 

Tasarruf haftası . ' 
sızın 

~ o 
1 

k "'U Jfakkındaki bin türlü dedikodulardan 
.1..10\v nıh c:t c ete 3l-'U-ı: .. • • • 

umbara A ınız! .. 
,... . ..,..,. - ' . -.tonr~ Reır Bell ıle evlendi. Karı koca ellerinde izdivaç şe'ıadetnıımesı -

• ...__ _____ nı,!ıı.ıiw. h ld~ J( kardaki resmi de çektirdı'ler. 

Diğer taı·aftan, Pixi';n evİ!ıe gi
den Vemer balo biletlerini IIeıı
diıine bıı kızın göııderdiğini 
ani or, Darülfünun'da mlınnrlık 

Sabah olu ca, z~vc·~ · .,: hahrlı
yan Verner, l">ix.i iloe beraber evine 
koşt!yor, fak'.'.t zevce.inin henüz gel 
ınediffini görilnce çdeına dönüyor. ... . - . '"' 
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VE A.BAKER Beyoğlu, istiklal caddesi No. 306 - 308 - 479 lstanbul'un en eski ve asri mağazasıdır. 

18 Klnunusanl Cumartesi gününden itibaren 15 fUbat 1932 tarihine kadar. 

Mevsim sonu mUnasebelile bUyUk sa tıs 
Bütün kışlık mallar işidilmemiş hakiki tenzilatla elden çıkanlacakhr 

Bilumum eşyada fevkalade tenzilat 
Bütün dairelerimizde müstesna fırsatlar - görülmemiş sonderece ucuz fiatlar 

Yeni tesis edilen iPEKLi KUMAŞLAR DAiREMİZ için sureti hususiyede imal ettirilen ipeklileri görmeden hiç bir mübayaatta ulunmaynuı: 

Bar~iye traınvaJ ca~~esin~e ve TeşvikiJe'de 
sahlı~ kıymetli arsalar 

Baııliamıznı tahtı taııarrufunda olup ahiren ifraz edilen 
&yoğlunda Teşvikiyıe mahallesinde Harbiye caddesinde kr<>- \ 
kisi ll§ağıda mevcut arsalardan 44-45-46-47 numaralı arsalac 
açık artırma ve diğerleri kapalı z~ ~sıılile ve peşin. ~'l"a ~~ 1 

satılmak izere müzayedeye vazedılmış ve 30-1-932 t:arihıne mu
ııa.dii c:umartesi günü saat on altıda Bankamızda ihaleleri mu
kaıırer buluomuştıır. Talip ıolanların ve fazla tafsilat ve şartna
me almak istiyenle'l"in alız ve istihsal eykmelk üzere bizzaıt ve
ya tahriren Şubemize müıracaatla beraber teklif mektuplarına 

teklif olunacak miktann yüroe 5 şi nisbetinde teminat mek
tuplarınm leffi ve yevmi me$ilra ıkadar Şubemizıe müracaat
lan. 

Pangaltıda kain ve Emlak ve Eytı,am Bankasına ait 
araalardan satılacak parçalan gösterir krokidir 

lfır61y• 
K«kil 

1 

Ew~/c• 
Sür<'yYa Pı~• 
konıj~ ve 

B•#cHI 

Mülilıazaı Satılacak parçalar taramaaız 
gösterilmittir. 

lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Beyoğlımda Ağahamamın<la Kuloğlu sokağındaki metrilk 

mezarlığın 18-1-932 inci pazartesi günü nakli ıkaıburu iaa edile
ceği alaıkadaran.ca maHlm üzere ilan olunur_ (235) 

~an' at sa~i~i araııı1or 
MAARİF VEKALETiNDEN: 

Meslek mekteplerinde mobilya ve bina doğramacı:hğı ve bir 
de soğuk ve 6ıcak demircilik mualliınli.Jderini mükemmelen ya
palıilecek iktidarda, nazaciyatı, resim ıbilgisi ve ameli melekesi 
çak kııwetli, Türic tabiiyetinde san'atfkarlara ihtiyaç vardır. 
Talip olanlann tahsil ve sair vesikaları ve 4,5X6 lıotob"afları 
ile tahriren Maarif V ekfiletine müracaatlan. (233) 

Sanayii Milliyeyi Himaye 
etmek 

Kendi kendinizi 
himaye demektir. 

1913 Londra 

Sun'i Portland ASLAN çimentosu sergisın°0 aıun 
madal a 

Türk işçiliğile 
Türk mevaddı lptidalyesile 
Türk kömürü ile 
Türkiyede imal edilir. 

MİMARLAR 
Danca, Zeytinburnu ve Eskihisar fabrikalannın 

A 5 L A N Çimentosunu 
kullanınız 

Daima aynı 
rnülcemmel cins 

En yüksek mukavemet 
kabiliveti 

--- İş Sahibi Olmak için ~-.. 
Tllrkçe okumak yazmak bilen efen.diler §U ziııdcki ilimlere malik 

olarak, her hangi bankaya, ti<:arctlıaneye mllracaat ederse maalmemnu
niye kabul olunur. İlle şu dar zamanda boş gezmek, işsiz kalmak günah 
değil mi? 

Çar§81Dlıa"" Cull*"tesi günleri ...at 16-18 ve akşam 18-20 ye kadar 
iki suııf açılmıştır. Mal!ima1:ı ticariye, ilıni hesabı ticari, usulü def
teri: Basita, muzaafa, pakradomar, Amerikan usulü ve bankacılık dört 
ay zarfında kamilen tedris olunur. Son im_tihande muvaffak olanlara 
şelıadetruıme verilir ve iş tedarikinde muavenet edilir. 

Deraler 30 Kanllfl6ani Cumartesi başlıyor. Progamı meccımerı al
mak ve kayıt oJmak için, her gün Bcyoğlunda AD14rikan ııe&.rethaneısi, 
yanında Amerikan Liea.n "" Tkattt dersaneeinc miirec:aat. Hususi 
demer öğlıeden evvel kabul olunur. 

Agop Pakraduni 

Harik Hayat ve 

Sirgortalamuzı Galatada Unyon hanmd'i klin 
UNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

maymız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Ziraat Vekaletinden: 
200 kilo Sülfat dö i11tirilmin şa~i mucibince puar

hkla mubayaa olunacaktır. (Bu istiri:knin, kontenjan listC6in
den hariç ve manleketıe duhulü se:rbestir.) Taliplerin şartname
yi almak üzere şimdiden Ankarada Ziraat Vekfileti mı.ı!bayaat 
Kanis:yonuna, İstanbulda Birinci Ziraat Müdürlüğüne ve pa
zarlığa iştirak için de yıevmi ihale olan 23-1-932 cumartesi günü 
saat on beşte bedeli muhammcni olan (10,000) liranın yüzde 7,5 
füıerinden teminatlarile iıirlikte mezkiJr K.omisyuı.a müracaat 
etmeleri. (147) 

Gazi Terbiye Enstitüsü 

Müdürlüğünden: 
Mektebimiz Kimyahanesi için. 2435 lira mUhammen bedeli 

dit ve Ievaznn kapalı zarf usulile münakasaya konmuş oldu
ğıundan şartnamesini gönneık istryenlerin her giin mektep ida
resine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü olan 
4-2-932 perşembe günü saat 10,5 ta yfuıde 7,5 mıuv~t teminat 
maıkbuzları ve usul dairesinde tanzim edilmiş telklii mektupları 
ile mektepler mübayaa komisyonuna müracaatları. .(232) 

Türk Anonim Elektrik Şirketinden: 

Sizi rahatsız eden 
~u karın şişkinliğin! 

izale ediniz. 

Hıtlll L 1 N 1 A ıonllrlnl 9IJl•I•. 
VicudOnldo .... dlpllol Mle llıMlrnlJt.-., 

llaiz. 6iJdifi11lz anden iti•.,. ricudlnh lumur1 
lir çok uollmıı,. lnceltcııtllr . Fulo t11rolı IJI 
" elist.ikl trü:ısunı• UJml .,, .,.....,, .,uıj• 
t&Jnln•ı nlllletliı •• ıtntc• reji•ft9 eri .a. 
••t bütan fazla -iti lıalı -kllr. 1 

lhııo. ujaıuıwı ıeıı, ltcrotıı Mlnlı. v.,. 
tbnun1111 katwunu " mecmı lrtif11nı bfldlrerU 
4*nlolıt i!Ondortlniı. 

Floı. : 11. ura - sı,a11 20. '"" 
San ı,.ıı 34. Hra - Sirıılt 40. ura 

Vaınız, Beyo~lu'nda Tünel 
meydanında ve istiklal cad· 
· ~esinde 385 Numeroda 

]·~ 
maQazaıannoa aatllİP~ 

rA.aı•' •••· Bo•ld. •••••m••• 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

1 Şubat 932 tarihinden itilbaren şebekemizin Eskişehir -
Konya kısmı üzerinde kain Çavuşçuköy İstasyonu kapattlacak 
ve bunun yC'l"ine 287 inci kilometrede.ki muvaıkkat Aııgrthan 

durağı bu civar için daimi İstasyon olarak açılacaıktır. Mamafih 
207 ve 208 No. lı muhtelit katarlanrnız eSki Çavuşçuköy İsta
syonunun bulun.duğ'u noktada biırer daıkika tevakkuf edecekle
rinden bilet ve ıbagaj muamelesi trende yapılımak üzere bura
dan da yolcu1arın işbu katarlarımıza. binebilecekleri ilin olu
nur. (176) 

DEVREDİLECEK lHTlRA 
BERATI 

Tüfek füıkesini ida~ eden o 
nizmada isUihat hakkında 21 rf 
1928 tarihinde takdim edılmiş 
Vilayet Ce.lileııi Evrak Kaıeuı· 
11071 numara ile ve ""'Fişek fis 
de islahat" hakkında 22 Nisan l 

1 
tarihinde takdim edilmiş olup 
yet Celilesi evrak kakmince Jl 
numara ile ve kundak makanı 
sın.da i&lfilıat" hakkında ı 1rf. 
1928 tarihinde takdim edilmiş ol 
Vilayet Ce.lilesi evrak kal 
12190 numara ile mukayyet ib 
berat miira.:aatname sahipleri, 
raları.nı bu kere ahe~ satmak 
but icara vermek arzusunda bllıı; 
duklarmdan satın almak vey 
istioar etmek arzusunda bulun"'1 
vatın İstanbul Bahçekapı Taş lll 
No 43-48 de rnükim vekili JI. 
İSTOK Efoodiye müracaatları. 

Ademi iktidar ve bel 
gevfekliğine 

karşı en müessir deva SERVO 
haplarıdır. De.posu, İstanbulda 5' 
kcoide Ali Riza Merkez ee~ 
dir. Taşraya 150 kuruş posta 
gönderilir. İzmfrde İrgat pazal 
daki, Trabzonda Yeni Ferah tC 

neler.inde bulunur. 

.. .. .-·~.:- ·~"" *'~ ': 

· ·· K. E:F:AfL j i;N; 
' • • 11" ... : • ;'.·. •• ";,,. ' • • .... · • .• 

· a.-ş; DİŞ ve NEVRALJi 
• • f_ • "' 

o AllllLAllNA IAlft , 
• • , •. !' •• . 

Mukaddema İsta.nbulda ~ 
nünde, İzmir sokağında 6 numarJ 
ikamet etmekte iken halen ~ 
bulundufu meçhul olan Y~ 

Pendik istasyonu bii:feai bir sene müddetle ve aknt müza... Saraydaryan Efendiye: 

yoede ile icar edilecektir, ı.tanbul ikinci iua memurıuğl 
darı: Kredi Liyone "--J<asııı' Müzayede 23-1-932 tarihine nıüaadif cmnarteııi günü ... t ..,..., 
27-10-928 tarihli rehin aene<line J 

15 te yapılacalktr. tıeniden >:immetinizde matlubu v 

Bu hU9UBta fazla maltmıat *1ıak Uıtiyenlerin Hayodarpaşll dutunu i.ddca eylediği (126) 1' 
gar müdürlüğüne müracaat edetreık bıma mütcalliık prtnamele- yinnl ütı lira 3l kuruşun 29-1>-gı 

• tarihinden itibaren maa faiz ve ti 
re 15 ilrunıtluk pul yapıftmp imza etmeleri ve iki yüz lira temi- . "' Arif vıe 100 de on llcretl vıe..,.. 
nat tııkçeeile tarihi müzayedede Hayıd~ İşletme Müfettio- temini <tahsili hu9Wlunda tthüı J 
liğinde hazır bıılwımalan lüzumu ilan olı.ınur. (218) ıc.ı bir adet 1886 acmtıl Mısır ı~ 

-----------------------·! dl Fonslye tahvilinin paraya çl 
ru..-1 auretile ve knı iflia ııaıl 
nunun o.lbaıptaki maddci mab&ıı" 
ma vaki olan müracaat ve taı<' 

tı.erine tcsviyei deyni muta~ 

15-1-932 tarihindeki gazetelerde lS-2-932 gösterilen bilet 
malkinesi il8runın müzayede tarihi 1-2-932 olduğu ilan olunur. 
(218) 

----------------------- olmak Uz~ tanzim ve bcrayı te~ 
tanfınıza göndeı-ilcn ödeme <ti'' 

Tütün inhisarı Istanbul ikametgfilımızın meçhuJiyeti "" 

B •• d •• } •• "' •• d bile tebliğ kılmamı yarak teblif 
aşmu ur ugun en: mılkteziyenln ilanen icrası karar 

Senevi 115.000 lira satışı olan ve nakliye ve sair masarif olmakla tarihi ilandan itibaren b 
ay zarfında 931-3766 d06ya nu~f 

için yüzde altmış beş santim verilmekte olan KUMKAPU eiJe ic.ranı.n durması hakkında •1 

ııeıbayiliğine talip olanlar yinni gün zarfında Tütün İnhisarı hi vey<1 tahriri bir itirazı ka;,I 

İstanbul Başmüdiriyetine müracaat etmelidirler. (74) sert etmediğiniz ve müddeti ~ 

KARON~ ALMAN KlTAPHANESI 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

ISTANBUL TiCARET 
BORSASINDAN ı 

Borsamız mii>ayaacılaım

dan ikıeıı Borsa ile alikaaı

katedilen İsmail Edip Beyle 
~ muameıUtmdan do
layi bir ihtilafı oianlanıı on 
gün zarfında Boruya müra

caatları. (226) 

BONO 
alır satar. Bahkpuar 
Makııudiye Han No. 35 

M. Denif 

8 
,.lllayram mOnanbetlle 

Ay vade ile 
Elbisenizi, 
Ayakkabmw1 
Tuhafiyenizı, 

Her DeYi qyamzı 
l*ıdltws aıafu&laııdası 

alabi.lirwlzıi.s. 

TESHiL AT 
MENTEŞ KASA vt 

İstanbul Bahçeıkapı, Ororoi
Bak brşısmda CelalbeyHar. 

No. 33 -Tel. 23946 

lSTANBUL TiCARET 
BORSASINDAN: 

!Borsamız mübayaacıla:ı:m

dan iıkıen &rsa ile alakası
katedileıı Çorapçızade İsmail 

lıdlrerıln hitamını müteakip st~ 
gün zarfında ise miiddeahih Ot 
tediye etmediğiniz takdirde ııt 
mucibi talep muamelatı icraiyet' 
giyabmızda olarak infazına teve~ 
Te 'ı>tidar kılınacağı maHmıııP" 

bulunmak ve bu bU11ustaki ~ 
rmıin tebliği mabmma kai!ll 

1 
ak Oue WnC11 tebl~I uyflyel 

lunur. J --------J' Satılık bir adet 1ıaıpa1ı o~ 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Sirketleri ile 
İstanbul ve Kadıköy Havagazı Şirketleri ve Tesisatı 
Elektrikiye Şirketi, elyevm ve oldukça uzun bir müd
det için münhal hiç bir memuriyetleri bulunmadığı ilan 
ve hiç bir netice verilmeyecek olan hizmet talebinden 
sarfı nazar olunmasını bilhassa rica ederler; 

Binaenaleyh müstedilere alakadar olan 
zevattan gelen tavsiyename ve teşebbüsler 
dahi keyfiyet aynıdır, 

MAMA Hakkı Beyle :&rsadaki mua

hayırhah r: ' melatmdan dolay1 bir i.1ıtillifı 
hakkında Dr. Hakkı Şinasi 1 olan1'arın on gün .za11fında Bol--

Ya- aı uhbl p'M"'ar. aya müracaatları. (225) 

İstanbul İkinci İcra MeaMırlu~ 
dan: Mulıaddcma Omıanbcyde 1 

No. lu Ralfpaşa apartmanı""" 
No hı dairesinde m!lıstecittn mu 
ilııcın balen ikaınetglhı meçhul 
ıunan Rufat V i.dol efendıye: 

borçtan dol.ayı mahcuz ve i 
arttırma ile aatıılmaaı mukarrer 
Pilka No 1u Kammkan mat 
mllatameı bir otomobil Taka 
otomobil durak mahallinde 21-l 

tarihine rnüaadif perııembe güı1 
eaat 12 den 13 de bilmUzayi.de 
tiliıcağmdan taHp.lerin yevn> 
uatl mcz 1dlrde mahallind 11' 
butıma.cak memuru mahau~a 9 
2870 do&ya nwnarası ile milr~ 

ı ilin olunur. ...,/ 

MiLLiYET llA.TBAı4 


