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senelikleri 40 kuruslukların 

• 

ele diyede 

Belediyenin Ud 
yüz bin 

lirasını vermiyor 

1 

\ 
i 

vkaf ve Belediye idareleri yine 
ihtiıaftadırlar. 

"Evkaf meurlıklannın Belediye,e 
edilmesi hakkındaki kaaOUU1a 

>ikaı neticesi olarak Belediye EY 
an yekunu 200 bin lira tutan 
para talep etmekte, Evkaf ta, 
emlak.in devir muameleıinden 

J! 1 satıldıiını ileri sürerek borcu 
( adığını beyan etmektedir. Bu 

:den Belediye Evkaf aleyhine 20 
"' açmıflır. Davalar yakında gÖ
eceklİt'. 
hane yokutundaki Jale bahçesi 
<kında da Belediye ile Evkaf ara 
da yeni bir ihtilaf çıkmıftır. Bele 

, bahçenin evvelce kabriotan ye
tlmaıı münasebetile kendiıine ceç 
oi lazım ıeldltini iddia etmit ve 
usunu almak üzen Tapu müdti
tine müracaat etmittir. 
Bahçeye ait tapu, timdiye katlar 
af müdüriyeti tarafından da .ı. 

S.);;ıflı. Belediyenin bu tetebbiisü
nazarı dikkate alan Evlıaf lıalaçe 
inde kendi sarih hakkı olduiunu 

· a ederek Noterlik vaaıtnlle Bele 
• yi protesto etmittlr. Meaele 
l e'>abere ve protesto ile balhdile

'ecefi için mahkemeye fatllı:al 
ICeği tahmin ediliyor. 

rn Hayvanlara eziyet 
ce veren arabaalar 

Belediye memurları, arabalar._ 
a yük yükleten arabacılar ı..Jc-

,,.0 da kanuni takibata bat1-tlar
tı • • Bu cümleden olarak enallıi ıiia 

ıpostane önünden geçaı (209f) 
aralı tek atlı yiilı: aralıuı poli ... 

r tarafından durdurulmu,, a-; ... 
ı çuvallar tartılarak bu tek atlı a
da tamam ( 800) okkalık yük 

lu~duğu letbit edilmittir. Bunun 
rıne arabacı yani hakkında za
vaı·akaoı tutulmuttur. c- kanu 

nda ve Belediye ni~mnamMinde 
huıuota maddeler vardır. 

Kaçak tütünler 
!üt~n inhisarı lstanbul batmü

S ıyetı muhafaza tefkilatı memur-
. tarafın~an son iıç ırün zaıfmda 

eshı ba~ı -~ubim kaçak cicara ağı
e) ve tütun yakalamıtlardır. Bu me 

e da .. muhafaza letkilaL amirlerin-
n bırıne Üsküdarda Salacıkta iske 
caddesinde Şahinde hanında 25 nu 

1 ~"ralı ~~nesinde mühim bir kaçak 
O a~a kagıdı satıldığı haber verifmit 

l>unun üzerine muhafaza imirle-
ıden bir zatın aldığı tertibat üze

r:u~e ev taharri edilmit, evin alt lca
a da müsteciren oturan aandalcr 

n Mehmet Alinin odasında, kar-
a altında mühim miktarda kaf&k 

taSJara kiğıdı ve esrar bulunmuıtur. 
ıf \tufan sigara kağıtları 150 deet• 

z 13395 defterde 784,000 venk 
clı'P 1_'r~t markalı kırmızı yürek 

ıretlıdır. 

P Aynca 23 tane içi dolu tat.an Dl• 
1 ~eklinde torba ile diğer beı kü-

,. torbada da bet okka 150 dir-
a m esrar bulunarak müsadere edil
h tir. 
ve Bu. mühim muvaffakıyetten do-

1 alakadar memurlar taltif edile
ıf lerdir. 
yrtJ' llundan ba,ka Haydarpafa iotas
i n~da lzmit yolcularından Bolu

r. ehmet Efendine 10 kilo kıyıl-
5 ~ .. k~r.ak tütün bulunmuıtur. Ka

• •0ı:unde Ömer efendi namında 
lı khnı.n ahaliye kaçak tütün satarken 
m kılo kacak tüW,ı ile yakalan
f:t ~ır. H:"ydarpaşa iıtaıyonunda 

<laiJndı~d trenbı. yolcularından KinıiJ e-
. ı en ır bavul derunund 1 
ı• b ld a ve • . ... u a satmak üzere getirmit ol .. 
1 ~u ( 40<_!) ~·~et köylü sigaraoı mü 

1 rre edıln1ıştır. 
• K ıll a•.•mpaşada bakkal Davut efen 

ahalıye k~ k · l' ft . ça sıgara satarken 
e ..;.,r sı~ara k8.ğıdı ile yakalanmış 

c ·~ aıı~mpa,ada aşçı Osman ağa-
dukkanında kaçak hitün aatıldı

habel' alını:zıa~ı Üzerine memurlar 
afınd~n dukk•n taharri edilmiş 
miktor kıyılmıs .kaçak tiıtün bulu 
ak mü~adere edılmi!tİr. 

'":'fr1aaş tev~i·-;erİerinde 
t polisler 
~ Şımdiyc kadar iiç aylık eytam ve 

mı ma ti rının tevzi edildiği yer 
de karı,ıklığa meydan vermemek 
bazı muhtemel vak'a1arın önüne 
ilmek uzere birer resmı polis me 
r~ bulunn1akta idi. Poliı miidü~ 
~tı tarafından görülen lüzum ü .. 
_ıne badema buralarda reımi ve 
ıl müteaddit memurlar bulundu
acaktır · Bu karar alakadarlara 
dirilmiıtir. 

Bir grup, liman 
yapmak istiyor 

Bir 1 ngiliz grupunun mU.meııille 
,ehr~miz ıelerek, Ankaraya ırit
~rd.1r. Bu grup bazı lımanlarnnı 
ınıa11na talip olacaktır. Grup 

.. 
Kabataş 
Mezunları 

Dün ekseriyet olmadı-
ğından toplanamadıları 

Kabatat lisesi mezunlan dün 
saat ikide Halk evinde kongre
lerini yapacaklardı. r a tat içti
mada ekseriyet olmadığından 
kongre yaP.ılamamq ve batka 
bir güne kalınııtır. 

40 kuruşların 
10 seneliği 

T ediyata bu hafta 
içinde başlanıyor 

Eytam, Eramil, ve mütekai 
dinden maatları kırk ku 
ruı ve daha aşağı olan 
ların on seneliklerinin itası 
için Emiönü malmüdürlüğüne 
emir gelmiştir. Tediyata bu haf 
ta içinde başlanacaktır. 

Viliyette 

İdari 
Coğrafya 

Vilayette bir heyet 
teşkil edilecek 

Dahiliye vekaletinin viliyetler 
hakkında bir idare coğrafyası ter
tip etınekte olduğu malUındur. 

-------
Poliste t Muhtar 

~ 
intihaba'l 

1 

Her vilayette olduğu cibi, lstan
bulcla bu itle meuul olmak üzere 
bir heyet teıkil edilecektir. 

Heyetler, menıup bulundukları 
viliyetlerin tarihi, tabii, zirai, idari, 
sıhhi, sanai, iktııadi ve içtimai vazi 
yelleri, hareketleri hakkında malu
mat topluyacaldar, bu malumat taı
nif edildikten •onra vekalete gönde· 
rilecektir. 

Kasayı açarken:~-
Beşikıa,ı. Köyiçinde oturan sabı 

kalı Kenan San'atlar mektebinin 
muhaoebe odasındaki kasayı demirle 
lu:nnaya uğraşırken cürmü m•tbut 
halinde yakalanmı,tır. 

Kalp 25 likler 
Son zamanlarda sene ötede beri 

de kalp 26 kurutluklar sürülmekte 
oldğu cörülmüttür. 

Betiklat polis merkezi Şefik is
minde birisini kalp 25 kuru§luk sü
rerken yakalanmııtır. 

Sahte memur 
' Beyoğlunda Karsa solı:ağmda 
oturan madılm Anjel oturdulu evin 
oahibi ile kira meteleeinden dolayı 

ıniinalı:ata ederken Koço isminde bl 
ri kenıllaine memur tilsü v.......ı.: 
illtiWı halletmek ist..iıtir Koço ya 
kalanmıttır. 

Mangalda yanan çocuk 
öldü 

Fenerde Haydar mwllesinde 
oturan Ve On ır\in eYvel mancaJa dllt 
mek suretile viicudüniln muhtelif 
yerlerinden yanan amele Ahmedin 
bir buçuk yaıındaki luzı Melahat 
dün ölmüıtiir. 

Kaçak rakı 
Patabahçe sakinlerinden Gi.ireleli 

Beki . . 
• r ~srnıdeki p.hıa evinden vapur 
ıskelesıne bir çuval götiirdüfi.i sıra 
da , çuval aranıruı ve içindeki teneke 
de ıo kilo rakı ve erinde yapılan 
taharriyaf neticesinde bir rakı kaza
nı, 208 kilo cibre bulunmuıtur. 

Bir kadını yaraladılar 
Tophanede oturan Hayriyeyi 

Hamdi iaminde biri blçalda yaralıya 
ralı kaçmqtır, 

Dayak 
.Kadıköyiinde oturan Hüseyın 

Avni Efendiye üç ""11• d•yak attık 
lannd•n tahkikata batlanmıttır. 

Miaafirlikte1a dönerken 
E.YVelki cece Taksimde, Pannak 

kapıda oturan Gürcü zadenin eYİne 
Batumlu Nikola ve Samsun Efendi
ler nıisalir gitmitlerdir. Miıafirlik
te içilmit, eğlenilmit ve iki ahbap 
saat bete doiru evden çıkacakları 
sırada, nedenoe kavıa etmitler ve 
Samsun efendi Nikolayı arkasından 
ve üç yerinden yaralamıştır. 

--·-···-········-··---···---
Kari Siltunu 

Eıhabı mesalih 
bekletilmemeli 

Bir kariimiz yazıyor: 

Pertembe günü döı·düncü Va
kıf hanındaki ikinci noterliğe 
bir itimin takibi için uğramıt
tmı Evvela başkatip Beyin ö
nüne gittiğim zaman fazla ve 
hakkile meşgul bir vaziyette 
olduğunu gördüm. Esasen baş· 
katip Bey de icap eden muame 
lenin icrasını katiplere havale 
edeceği cihetle mumaileyhin 
yanındaki katiplerden ikinci e
fendiye müracaat ettim. Daki
kalarca başında beklediğim gi
bi, benim gibi daha bir çok iş 
sahibinin masa başında bekle
mekte olduğunu müşahede et
tim. 

Noterlik gibi, daimi faaliyet 
te bulunmaaı zaruri olan bir da 
iredeki her hangi bir memurun 
esbabı mesalihin işini sür' atlice 
görmeleri icap eder zannında

Kumkapı nahiyesine merbut 
Tavşantaşı mahallesile Mimar 
Kemaleddin mahallelerinin he· 
yeti ihtiyariye intihabatı dün 
saat 9 da Beyazıtta Hililiah
mer binasında icra edilmiş, rey 
sandıkları polis ve hazır bulan 
lar müvacehesinde açılıp boş ol 
duğu gösterildikten sonra, rey 
sandıkları tekraı- kapatılarak 
mühürlenmiş ve reylerin istima 
line baılanmıştır. İntihabat ne
ticesinde: T avşantaşı mahalle. 
si muhtarlığına Halit, ikinci 
muhtarlığa Dr. Şükrü Beyler 
ve azalıklara da Memduh, Hacı 
Ali, F ınncı Emin, Hafız Meh
met Beyler intihap olunmuşlar 
dır. Mimar Kemaleddin mahal
lesi birinci muhtarlığına Siddık 
ikinci muhtarlığa Mehmet E
min Beyler, azalıklara Cavit, 
Huan , Alieddin, Rifat, İhsan 
Beyler intihap olunmuşlardır. 

Dün Kaamıp8J8-da da heyeti 
ihtiyariye intihabı yapıldı. San 
dıktaki reylerin tasnifi netice
sinde atideki ze•at intihap edil 
diler: 

Birinci muhtar mütekaidini 
bahriyeden Şevket Bey, ikinci 
muhtar miltekaidini bahriye
den Kemal Bey, aza peruklr 
Ihsan, hammallar idare memu 
ru Mehmet, şeker tüccarı Ah· 
met, manav esnafından Dur
muı, fırıncı Kamil Ef. ler. 

Bursadan bir kısım 
talebe geldi 

Buraa lioeai talebeainden bir lı11-
mı Sömeıtr tatilini fstanbulda ıeçir 
mek ilzere dün şehrimize gelmi9ler~ 
dir. 

Vekalet bu malumatı haritalı ve 
resimli olarak Türkiye'nin idari coğ 
rafyası halinde neıredecektir. 

lıtanbul vilayeti, daha timdiden 
muhtelif ınembalat'dan malUmat top
lamağa başlamıştır. 

Maaş yarın 
Kanunusani maaıları yarın veri .. 

lecektir. Belediye, ücretli memurla
ra dün maaşlarını tesviyeye başla
mıştır. 

Etibba odasında 
Etıbba odası heyeti idaresi 

evvelki gün mutat içtimaını ak 
detmiş ve bu içtimada Sıhhiye 
Vekaletinden gelen evrak oku
narak bazı kararlar verilmiştir. 
Kongre 22 kanunusani cuma 
günü Halk evinde toplanacak
tır. 

İcra daireleri üç 
gün kapalı! 

1932 Senesinin duhulü münaıebe 
tile icra dairelerinin bir senelik mu 
ameli.tı tasfiye edileceğinden 932 ka 
nunuıanisinin 2 ve 3 ve 4 üncü gün 
leri müstacel mevat müstesna ol
mak üzereashabı mesalihin müracaat 
lan kabul edilemiyecektir. 

Yeşil Hilal ve sarhoş 
şoförler 

Y eıil Hilal m<rkez laeyeti yarın 
sıhhi müze salonunda toplanarak 
sarhoşlukları yüzünden birçok faci
alara meydan veren J:oförlerin içm• 
meleri hakkında laznnırelen makam
lara müracaat edecektir. 

Muhabir mektubu 

Tütün yetiştiren şehir
lerimizden: Bafra 

Safrada tütün pahalı iken hayat ta 
pahalı idi. Tütün 

ucuzlayınca hayat ta ucuzladı 
Dünyanın en nefis tütünleri 

Bafrada yetiştiği cihetle para 
kazanmak ve zengin olmak is
teyenler buraya gelmişlerdir. 
Bu yüzden kazanın nüfusu art 
mış ve 70,000 e baliğ olmuştur. 
Merkez kazada 8500 nüfus, 
1500 hane, 800 dükkan, 40 kah 
vehane, bir lokanta, 3 kereste 
fabrikası, bir buz ve gazoz ima
lathanesi mevcuttur. Kazanın 
Alaçam namında maruf bir de 
nahiyesi vardır. 

Manzar• 

Öyle diyebilirim ki yanm a
sırdan beri Bafra belediyesi biç 
bir mevcudiyet gösterememit
tir. Senede yalnız tütünden 4 
milyon lira giren bir kaza mer
kezinin manzarası böyle mi ol
malı idi? Hali sokaklarında 
diz boyu çamurlar vardır! Çar
'ısında bile adam akıllı bir yol 
yoktur. İnsan gezerken taştan 
taşa sekmeye mecbur oluyor. 
Eğer ki 'imdiye kadar tütünün 
okkasından bir para alınmıı ol-

mişlerdir. Halkta işret ve ku
mua iptila yoktur. Azçok te
settür varsa da taassup mevcut 
değildir. 

Belediyesi 

Bafra belediyesi son zaman
larda muktedir ve faal bir reise 
malik olmuşsa da maatteessüf 
varidatının azlığından dolayı 
pek az iş görebilmektedir. Bu
nunla beraber elektrik tesisatı, 
suyun ıslahı, mahallatta yolla
rın açılması, Samsun yolunun 
kasaba dahilinden imrarı ve 
bunun için de bir çok mahalle
rin istimlaki, iki ana liğmıı in
psı, Kızılırmak üzerindeki ha
rap ve tehlikeli köprünün mü
kemmel bir surette tamiri, bet 
göz umumi hali ve bevilhane 
yapılması gibi bir çok işler el
yevm belediye reisi bulunan İs 
mail Beyin eseri himmetidir. 

Bafra belediyesi yüz metre 
hortumu ile beraber bir arazoz 
ve bir de motörpomp almış ve 
bir doktorla bir de kabile istih
dam etmekte bulunmuştur. 

ymı !, 

Konferanslar 

R. saydı Bafranın sokakları gü
mütten, köprüleri betondan, 
yolları asfalttan yapılırdı! 

Pahalılık 

Tütünler iyi bir fiatle satılır
ken burada müthiş bir pahalı
lık varmıt !. Pazartesi günii Halk evinde Falı 

rettin Kerim Bay "Beynelmilel akıl 
hıfzıssıhhası,, Muallim Muammer Zi 
ya Bey "Cemiyet ve Marazi ıuur,. 

Ahl8k v• sevigtt 

Bafranın ahalisi bir halita
dır. Tütün dolavısill". Kara.ı.:!, 

· sa iller' • 11 •"'· ' - • 

Şimdi eski hal kalmamış ve bir 
dereceye kadar fiatler düşmüş
.;;T. Belediye ekmek ve ete narh 

- • 1 -luğundan h s ekmek 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

1932 Senesinin ilk cuması ...• 
Yeni seneyelOO,OOOLira ile girenlere ne buyurulur? 

. . 
Sokaklarda kimseler yok .. - Bir şen gecenin .... - Düdüklüler ve 
külahlılar - Hayır, ben Galatasaraylıyım! - Bir tahtası noksan 

Beybaba .. - Çıldırmadığına şükretsin! - Hüsnü kuruntusu yeter! 
Dikkat ediyorum: Herkeste - Yaşasın be!.. uğrayan, iri yarı bir adam tit-

bir sersemlik var. Tramvayda Yanındakiler soruyor: rek elindeki piyango bil~tini 
esneyen esneyene .. Kime rast - Kim yaşasın? önüne gelene gö ,eriyor: 
gelmişsem hepsinde saç baş Gülmeğe başladı: , - Seçemedim bir türlü ..• 
karmakarıtık, kılık kıyafet ber - Ben, sen, o .... Hepimiz.. 40086 değil mi şu? 
bat .. Öylelerini görüyorum ki Sonra mühim bir teklifte bu Birisi bakıp haber verdi: 
adeta payanda ile ayakta dura- lunuyormuş gibi : - Bir tahtaaı nol-.san bey 
bilyorlar. Hani dokunsan, hat· - Çocuklar, dedi, hadi "Çin baba .. 40086 ya varmağa son-
la ~öyle üfürsen yıkılacaklar. geneler,. i söyleyelim. dan bir 6 ister .... 

Beyoğlu, senenin şüphe yok Bir ağızdan mınldanıyorlar: Şişmanın ödrek gibi, iki ya. 
en tenha gününü dün yaşadı.İn "A ..... h şu çingine .... .lar, na sallanarak, bir: 
san selinden görünmeyen kal- Tara tira, tara tara tirelam.,. - Vah vah vah .. demesi var 
dırımlarda kimseler yok. Yeni Arkad9.Jının batından küla- ki herkesi güldürdü . 
seneyi sobasmın yahut, man- hını kaparak futbol oynayan Fakat yıl başı piyangosunun 
galının başında geçirenlerin za yaiüştklı bir genç "gol.. .. ., diye sevindirdiği talihliler de yok 
ten bu saatte dışarıda iti ne'? bağırmca geçkince bir hanım, değil .. 

Tenhalık, yıl batının marife alaka ile yanına yaklath; Kulaktan kulağa rivayetler 
ti olduğu derhal belli oluyor. _ Siz mutlaka F enerlisiniz dolaşıyor : 

Kendi kendime: küçük bey? - Bir ermeniye (1) milyon 
- Maamafih, diyorum, bir lira çıkmıf .• 

bakıma senenin ilk günü cuma Sarışın genç sordu : - Herif, sevincinden müjde 
1 ıd - Nereden anladınız? ya rast aması iyi o u.. yi getirene iki bin lira babşiJ 

Sabahlayanlar, ertesi günü Kadın, cevap vermeden bir- vermiı. 
bol bol istirahat edecek vakit az daha sokuldu. Çocuğa ade- Birisi dedi ki : 
buldular.Evvelki gece bir aralık ta yiyecek gibi bakıyordu. Ni· - Çıldırmadığına 
saat (1) e doğru, Beyoflunda, bayet dedi ki: sin •• 

şiikret-

çalgılı bir eğlence yerine uğra. d F il · f~ Öteki atıldı,. - Ben e ener yım... ~-
mı~tım. Kapıdan içeriye girin· nerli, Fenerliyi tanır... - Aşağı yukarı çıldtrmı~ sa 
ce, kendimi ecelacayip bir ta- Sanşuı çocuk, iki adım ıeri yılır.. İki bin lira bahtit ver-
kım mahlukların aruında bul- ledi: mek pek akıllı işi değil. •. 
dum. Herkesin batında bir bat Büyük ikramiyeden ümitle-

! h 
- Ben Galatasaraylıyım ham ka çeşit kU a .. Herkeıin elin- rini kesenler, amorti ile teselli 

de bir başka çeşit ıes çıkaran f.endi., buldular : 
düdükler •. Cazbandın gürültüsü Çocuğu, adeta zanpara ta- - Benim biletin son numa· 
bu yüzlerce düdüğün sesi ara· arruzuna uğrayan bir ev pilici raaı altı ... 
sında kayboluyor. gibi, koltuk altından kaçırdı- _Benimki de altı ..• 

M 
'k ı b" b ·· il lar. Ve neticede : 

anı ür ü ır anım, on n· k u d b" 
h 1 

Derken apmın ön n e \\' - Eh, diyorlar, bu geceki 
deki rakı kade ini bir yuvar a-

k d 
feryattır koptu: masrafın yarısı çıktı .. 

yışta boşalttıktan sonra en ı İ B' 
d b

. kı d - kinci tabı .. Yazıyor.. ır Uzun ıözün kısası şu·. Bı' _ 
ken ine ır tar tuttur u: 

Bir şen ıectnin hıtrrası bldı dilimd• milyon lirayı yazıyor... zim gibi yalnız hayalindeki 
Açtr yine bir yan banı ti can tvimd• Dans, birden durdu. Loca- servetle yaşayanlar için pııva 
Localardan, danıeden çiftle !ardan, öndeki masalardan, fır· ıo, zengin olmanın binde bir 

rin üstüne durmv!an konfeti, )ayan fırlayana .. Müvezzi, para timalle de olsa, tek çaresi .. Pi. 
serpantin atılıyor. Daracık bozmağa yetitemiyor. Bir yango çıkmasa bile, keşidı:_~ _ 
methalden oluk halinde akan çokları telil.ıla liranın üıtünil nüne kadar verdiği hüsı>,.,.:. 

k 1 b· ı 1 d ·· ·· 1 Hey runtu ın· sana yeter ı. ~ n-'eli bir insan seli kol o a, ıte a ma an, yuruyor ar. 
- 7 • 'd' hazretler" Du"nya Malum· ya, hülya olmasa fı-omuz omuza, ıöğtis göğüse ıçe- gı ı para ı ... 
· doldular külihlılardan biri, bir tarafa, o bir tarafa... kara helik olurdu. 
~üksek aesİe baiınyor: Gözleri adeta yuvalarından M. S. 

• • ·•. .. • • .. ' • .. .. .. .. • .. .. .. .. ' •• ' ' \ ............. ' ' ..... 4 ............ o ......... tıo .. tıo o ................... ,, .. . 
koyun eti 40, 50 ye, sıfır eti 30 
za satılmaktadır. Buranın sığır 
etl«i ba§ka yerinkine benze. 
mez çok leziz ve çok nefistir. 
Çar~ambanmki de böyledir. Bu 
ralarda yllğı hayvanatının etle 
ri pek lezzetli olmaktadır. Ya
ğı• okkası 140 ve yağlı peynir 
ler de 50 kurut• kadar satılmak 
tadır. 

Malıııuldtı 

Bafranın bathca mahsulatı 
tütündür. Son zamanlarda di
ğer hububat ta ek.ilmeğe başlan 
mıştır. Bafranın kırmızı elmala 
rı hem kokulu ve hem de pek 
nefistir. Amasya atıaı olan bu 
misket elmaların manzarası cid 
den pek hoştur. Şu mevsimde 
sert iseler de kara kıştan sonra 
pamuk gibi olurlar ve çok daya 
nırlarmış. Buranın manda yağ
larile yoğurtları da çok enfes
tir ve Bartınınkine ayardır. 
Bafraya mahsus bir cins sarı ü 
züm vardır ki insan ne kadar 
yese bıkkınlık vermez, çünkü ta 
dı azdır. 

Bafra köprüsü 

Bafrayı besleyen ve en temiz 
tütün çıkaran köyler hep neh
rin karşı tarafındadırlar. Kızıl
ırmak üzerinde köprü olmadığı 
zamanlar kasaba ile köylerin 
muvasalesi münkati olur. El
yevm mevcut ahşap köprü fena 
halde harep olarak tehlikeli bir 
şekil almış olduğundan beledi
ye reisi İsmail Beyin himmetile 
mezk\ir köprü mükemmelen 
tamir edilmiştir. Köprünün bu 
suretle tamirinde Çakırzade 
Rahmi Bey ve pederi Dursun 
Ağanın pek büyük yardımları 
olmus ve ahali dahi malen ve 
madd~ten yardımda bulunmu§
lardır. Bu köprü 8 - 10 sene da 
ha istifade olunacak dereceler
de kuvvetli ve metin olarak ya 
pılmıştır. 

Mahkemelerde Ekonomi 

Hürriyet tepesi kimin? Türk-Yunan ticaret 
Raıııp Paf'l vereıe•i tarafından rehberi 

bir dava açdmıı, Hürriyet tepuinin !~r~--: Yu~8:.n tı~ret munaae-
bir müddet evvel Evkaf aleyhine l .. . .. 
keadilerine ait oldufu iddia edilmit bebrun ınkitafı •çın bır r~ber bası
ti. Fakat Evkaf idareoi yeni bir id- !a~ır. ~u rehberd~ T.uı:'< Yunan 
diayı ortaya almıftır. Evkafın nok- ıth~tat ~e.ihracat ta~lerı~~ adr~•. 
tai nazanna ıöre, Hürriyet tepeıi lerı ve ıkı ~tek.etin ııtihsalatı 
bir mezarlıktan batka bir fey değil hakkında malumat alacaktır. 
dir ve mezarlık olduğu için de son yeni fabrikacılar 
Mezarlıklar kanunu mucibince bele
diyeye devredilmiıtir. 

20 kanunusanida aktedilecek mu 
hakeme celsesi bu iddiayı da dinliye 
celıtir. 

Mazhar Osman Beyin 
pırlantaları 

Doktor Mazhar Osman Bey bir 
müddet evvel Fuat Bey isminde bir 
mücevherat komisyoncusu aleyhine 
bir dava açmıtlı. 

Mazhar Oıman Bey, Fuat Bey
den kendisine ait iki pırlantayı isti
yordu. Halbuki Fuat Bey de pırlan 
talar1D doktor tarafından aa~ılmak ü 
:z:ere kendisine verildiğini, bunun 
Üzerine Nuri Bey İsminde birisine 
sattığını ileri sürmektedir. 

Beşinci Hukuk mahkemesinde 
devanı eden bu muhakeme bitirilmit 
tir. Fakat Karar Mazhar Osman Be 
yin aleyhine çıkmııtır. Çünkü mah 
keme, pırlantalara Fuat Beyin zilyet 
bulunduğu noktasını kabul ederek 
Mazhar Osman Beyin iddialarını mu 
vafık bulmamıtlır. 

Fabrikanın dumanları 
Belediye, Bakırköyündeki çimen 

to fabrikası bacasından çıkan du
manların sihhate muzır olduğunu 
iddia ederek fabrika aleyhine bir da 
va açmıştı. Mahkeme, son celsesin
de ehli vukufun raporunu müzakere 
etnıif, falı.at ikinci bir ketif daha 
yaphnnağa karAr vermiıtir. 

Kara denizde 
Yeniden fırtına 

Karadenizde karayel fırtına
sı yeniden başlamıştır. Cümhu 
riyet vapuru, salı günü şehrimi 
ze gelmesi icap ederken, ancak 
dün limanımıza gelebilmiştir. 
lzmirden de, Ege vapuru dün 
1;....... ,,.,..,, .................... ; ... . 

ltalyanlar, Türkiye ile iktıaadı 
ve ticari münasebetlerini arttırmak 

ve Türkiyede iktıoadi te,ebbiiolerde 
bulunmak üzere büyük bir ıurup vü 
cude cetirnıiflerdir. Bu ıurup, Tur
kiyede büyük bir iplik fabrika11, 
bir de kağıt fabrikası tesisi için 
tqebbüslere l'İri.miıtir. Grup un mu 
messilleri Türk sermıyedarlarile te
masa geçmitlerdir. Tesis edilecek 
lııiğıt fabrikası memleketimizin bü
tün kağıt ihtiyacını tatmin edecek 
mahiyette olacaktır. 

Ansalto ltalyan infDllll bahriye 
fabrikasının lstanbulda bir tersane 
tesis etmek için hükümete müracaat 
ta bulunduğu hakkında da bir J&yia 
çıkmı,tır. 

Seyriseiain ldareai İse mevcut ha 
vuz ve fabrikaların memlcket""r"".:.ya .. 
cına tekabül ettiğini ıöylemckte

dir. 

Fransada gümrük 
tedbirleri 

PARIS, 1 (A.A.) - Resmi ca. 
zete, munzam resme ti.hl tutW.an 
etya hakkında hükumetin bir emir. 
namesini neıretmektedir. 

Emirnameye dahil bulunan me 
vat şunlardır: 

Kahve, zeyti yağlar, pamuk, g• 
dai ıresler, kurşun, ham ve külte ~ 
tinde tutya, levha veya çubu' r 
!inde kUl'lun, ve kalay halitaaı, ~ 
mat ve bikromat, potai, sulfatlar, 
kırlar, nikel. zift, maden kömü, 
katranı, deb:ığlanmış gayri 
deriler, makine kayışları, boyala 
keciler ve hint melezleri. 1 

. San .. at, resim* ve kolleksiyonl. 
mahSu5 eserlerden bazıları bu en • 
namede münderic esva araıında 
• ..... _.. 1~.,,J,_ 
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cek .• Değil mi?. Avucunuzu ya 
layın !.. Alimallah bu yılbaşı, 
Ases başı gibi bir §ey, kıyı
da bucakta ne varsa meydana 
çıkarıyor, para, kadın, eski is
mokin, kiralık frak ve çıplak 
baş! •.. 

On birde Gardenbara girer
ken bana bir iki gün evvel gar
son batının: 

Garden Barda yeni yıl girerken ı 
gazetecilerden kimseye rastgel 
medim. Muhakkak biribirlerini 
atlatmak ve rahatça bir müla
kat almak içhı kim bilir ne ay
kırı yerde yeni seneyi aramaya 
gitmişlerdi. Yalnız aziz mes
lektaşımız Toplu İğne, gözleri
ne elektrik şirketinin, ilmin 
ve Baküs'ün verdiği cila ile par 
layan iki ateş pare kara gözile 
etrafı yakıyordu ... Neş' eli idi ..• 
yanına sokuldırm. Eski itiyat e
seri olarak bir kasık niyazı 
kesti .. Tebrik ettim. 

"Maya,, yı daha görmeden 
bahsım ' o kadar dinledik, bil
mem kaç dile tercüme edilip 
Avrupa'nın büyük şehirlerinde 
bilmem kaçar yüz kere oynan
dığını o kadar işittik ki sah ak 
şamı tiyatroya giderken içimde 
fena bir eseı le karşılaşmak kor 
kusu vardı. Valna onun evvela 
Gaston Baty, yani Fransa'nın 
tiyatro müdürleri arasında tica 
retten ziyade san'ate itibar e
den üç beş kişiden biri tarafın
dan oynanması, gördüğü rağ
bete layık olduğunu isbat ede
cek şeylerdendi. Fakat ben Gas 
ton Baty'nin kıymetli bir adam 
olduğunu da ancak suradan bu 
radarı işitmiş olduğum için bili 
yorum; yani hiçte bilmiyorum. 
Sonra en büyükler bile yanıla
bilir. Hasılı bir eserin, ortaya 
daha yeni çıktığı zaman rağbet 
görmesi beni daima şüpheye 
düşürür. 

Telefon numaraları: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
C • Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kurut 800 kuruı 
6 " 750 .. 1400 " 

12 .. 1400 ,, 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

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

Gazetemiz ilanların mes'uliyetioj 
kabul etmez. 

i ' 1 B~2!I~!.~ !!~::!eni 
•

verilen maltimata nazaran bu
gün hava kapalı ve yağışlı ola
caktır. Rüzgar mutedil surette 
cenup istikametlerinden esecelr-
tır. Dün tazyiki aesiml 151 mili

tre azami hararet 15, ssagari 
9 santigrat idi. 

Rasat merkezi Çanakkale civa 
rrnda bir furtuna olduğunu t
pit etmiştir. 

Haftanın Yazısı 

Nasıl girdi? 
Her sene yaz demez, kıt de

mez, buhran demez gelir, hem 
de saygısızlığa bakınız gece ya 
naı gelir, gelirken önünde ar· 
dında ne kadar ıtık varsa söndü 
rür -çirkinliği görülmeein di
ye!- 365 gün oturur, kalkar gi
der ve giderken, daha kapıdan 
-;ıkmadan kardetini gönderir. 
Münasebetsiz bir şey vardır. 
Biz ona (yıl) deriz ..• Onun bü
tün dünya dillerinde en güzel 
ismi de budur ... İnsanı yıldırır .. 
Kendi hiç yılmaz. Daha girer
ken yıldırır. Geleceği hissolu
nur olunmaz kesenin ağzı, satı
cıların gözü, alıcıların da eli a
çı ır... lin tuhafı hepimiz onu 
an~çok uğurlu, karlı, hayırlı 

dllİsafir imiş gibi kartılama-
<t çıkarız.. Hacı karşılamağa, 
·· ı almağa o kadar hevesli 

eyiz ... 
O mübaı·ek te girerken ekse

ri Garden bar, Maksim, Tokat
lıyan, Park Otel, Türkuvaz, 
Ambasadör gibi yerleri intihap 
eder.. Hiç bakkal dükkanına, 
_.oktor kiliniğine, defterhane 
kalemine İnmez ... 

En çakır pençe alacaklıdan 
daha muttarittir. Gününü, saati 

i, daki:kasıor şaıırmaz.. Saat 
on iki dedi mi girer, kış demez, 
yaz demez, buhran demez •• Her 
eyin idhalini menedebildik, bu 
u menedemedik .• İnanmalıyız 

ki; bunu bir tutan var ... 
.y. .y. .y. 

Herkeste bir bezginlik var
dı: 

- Yılbaşında nereye gide
ceksiniz? 

- Hiç! .. Bu ahval ile nereye 
gidilir? .. Belki şöyle bir dolatı
rım !.. 

Hep öyle dedik... Kimde pa
ra var ki; yılbaşını tes'it ede-

- Çok yer olacak pasam !. 
Şimdi kimde para var ... dediği 
ni hatırladım .. Kimde para ol
duğunu bilmem amma Garden
de yer olmadığını gözümle gör 
düğüm için iddia edebilirim •.. 

Teravihe geç kalmış bir za
hit tevekkülile şanoya en uzak 
bir masanın etrafına dizildik. 
Dört kişi idik, ikide bekliyor
duk... Arkamızda ı daha saat 
on birde feryadı vermiş müşte
riler vardı ... İtiraf etmeliyiz ki, 
.Türkiyede bizi en ziyade mest 
eden, en güzel yüz, en tatlı dil
den fazla bizi meateden şey inhi 
sar idaresidir •. 

Bekledik, bekledik, bekledik. 
Numaralan gördük, mabalı 
kopmuş Hacivat eibi sarsık sar 
sık dauaeden kara kuru bir dan 
sör, başını kıçını meçhul hay
raııkarlara gösteren bir dansöz, 
iki yuvarlak topu ayaklarında 
fml fırıl döndüren bir hokka
baz, filan falan •.• Biz de dalmı
şız... Birden bire ışıklar sönün 
ce kendime geldim... Yılbaşı, 
karanlıklar içinde, yüzünü eöa
termeden girmiıti. .• Ben bu fe). 
sefi mülihazalan zihnimde çe
virirken sağ kulağımın üzerine 
bol salyalı bir ağız yapıştı ve: 

- Aman Asfas yardımcı gıl
la ! dedi .. Sonra da: 

- Zoo Haçik! Ağzın neden 
zehir gibidir? •. 

ltık olduğu zaman sağ tara
fıma baktım .. Kalın ve gölgeli 
yüzlü bir Ermeni madaması ba 
na bakıyordu... Y anlıtlığı anla 
dı, ben de anladım... Ardımda 
oturan kocasını öpecek yere 
-yanlışlıkla diyelim- beni öp
müş.. Lakin ağzımı diye sağ 
kulağrmı... Acı dediği de o i
miş! •. Bence kulak, ağızdan da 
ha masum ve hassastır. Eğer 
ağız olmasa kulak dünyanın en 
ketum uzvudur .•. 

Bu maceranın hemen akabin 
de Ermeni komşulanmız -Ma
damın teşvikile- yer değiştirdi 
ler. Ben de kulağımdaki rutu
beti mendilimle sildim. Kaim 
madama boyalı dudaklarile ma 
sum kulağıma kırmızı bir İmza 
atmıştı... Silinceye kadar hal 
oldum!.. 

,,. ,,. ,,. 
Y ılbatı girsin de Hacı Beki. 

re rastgelmeyin ! .. Bu mümkün 
değildir. Doğrusunu da isterse 
nü: bir yılbaıı gecesi bir kö
mür tüccarı, bir kaaap, bir İcra 
memuruna rastgelmedense bir 
tekerciye rastgelmek daha tat
lıdır ... Ben Hacı Bekir Ali Bey 
le me,hur Hint prensi Ağa Han 
arasında bir takrm miitabehet
ler görürüm. 

İkisi de at yarışlarına merak 
lıdır ... İkisinin de dünyalığı var 
dır ... İkisi de güzeli severler .•. 
Profilleri de biribirine benzer •. 
Yalnız Ağa Handa bir çift yu
varlak gözlük ile bir çift kırpık 
kalın bıyrk vardır. Garip bir ta
lisizlik eseri olarak dün gece 

Milliyet'in Edebi Romanı: 126 

BAŞI DÖNÜKLER~ 
16ralıim NECMi 

Dedi. Sonra bircı- bire me 
takla sordu: 

- Nihat llhanıi Bey ne yapı 
or? -·· 

- Nr- yapacak? Topu attr. 
Zaten bütün kuvveti Yazıcı za. 

eydi. O, intihar edince, Ni
hat Ilhami motörsüz makine 

ibi durakaldı. Nesi varsa. sat
lar. 
- Karı!ı? 
- MuhtC§eoı Nihat Hanım 
7 Artık onun ihtişamından 

bile kalmadı. Bütün aşık
lar bu parasız, kart, çirkin, 

:~uz kadının etrafmdan ay
•,·. Hatta o kadar bağlı gö 

'ri Sevda Kamil Bey bile 
)'ntin~ ~ğramaz oldu. 

Ey? 
- Esi bu .. Nih?.t lllıami pa. 

z issiz. kaldının mühendis 
k,;diyor. Ellerinde kalan ne
n varsa sattılar. Apartıman-

•. 1 T---1~..-. --L-11-

lar. Sefalet te kapılarının önün 
de. 

Reşit Bey levhayı lll.lllamla
dı: 

- Fazla olar.ak Nihat llha
mi dolandırıcıhk, emniyeti sui
iıtimalle, hileli iflas iılerindeo 
dolayı muhakeme altında da •.• 
Fuat Sami Bey üstadımızın fik 
rince kurtulması da kolay de
ğil. 

Fuat Sami Bey, tasdik yollu 
başını salladı: 

- Evrakını okudum. Cürüm 
açık surette müspet! 

Dedi . 

Ahmet Nebil, derince bir ne 
fes aldı: 

- Oh! Hiç olmazsa bu karı 
cezasını bulmuş! 

Re~it Beyin yüzü hüzünlü 
bir ciddiyet aldı: 

- Yalnız o değil, Nebil, ce-
-· --· 1 ..l-!!!.~1 c __ _ 

No 6 OCAK ARKADAŞLA 1 

M A J İ K' te başlıyor. Yakında 
G. W. Pabst'ın Fransızca ve Almanca şah s ri 

--
- Neş'disiniz maşallah!. de 

dim. 
kadın uğrunda kavga edip raki 
bini başından yaralamış. Bu a
dam Bella'nın odasına saklanı
yor; ana macerasını yarım ya
rım anlatıyor. Çok asabidir; ı 
hem yaptığı işin netices;nden 
korkuyor, hem de hala sevgili
sini, kendisine bir türlü ramol-

GLORYA SlNEMASI 
- Evet dedi! Topluiğne id

halini büsbütün menetmişler ! ..• 
Onun için memnunum!. 

,,. '/. .y. 

Şu simokin denilen şey ber
bat bir şeydir... Kostüm gibi 
her sene yapılmaz ve her gün 
giyilmez ki; vücudünüze uy
gun olabilsin. Ev gibi beş on se 
nede bir yaptmlır. Senede biriki 
defa giyilir. Tabii modası ge
çer, vücudün değişiklerine alı
ıamaz •. Hele o yezit sert önlü 
gömlek ve köıeleri kmk yaka
lık ta buna inzimam edince in
san künke girmit gibi olur. 

Derlerdi ki; İngiliz Cenerali 
T avshent her gün ak§am yeme 
ğini yemek için simokin giyer
mİ§. Biz de böyle bir mecburi
yet olmadıjfına şükrettim. Ve 
etrafıma baktığım zaman kah
ve rengi süveter koyu kurşuni 
gömlek ve aynı '·.ımaştan kıra 
vat giymiş açrk ;.ümütü kos
tümlü müfteriler görünce be
nim simokin sıkıntısına katlan 
mıt olmama hiddet ettim. 

:f. :{.,,. 

Gardeobarda yılbaşı gecesi 
gözüme ilişen şunlar idi ... 

1 - Güzel kadın azalmış •.. 
Güzel erkek te çok değil! .. 

2 - Düzgün kılık ender. 
Yüzde yirmi sokak kostümü 
vardı. Bir iki frak insanAı gözü 
ne, orada entari kadar yabancı 
geliyordu. 

3 - Sakallı, yetmişlik baba
yani bir efendi ile aynı nisbette 
yaılı ve başörtülü bir hanım 
Gardenbarı evvelki batınlar na 
mma teftişe gelmişlerdi .. 

4 - Kadınların bir kısıru kaş 
lannı bizim bıyıklarımızı tıraş 
ettiğimiz gibi tamamen tıraş et 
mişler, üzerleııioe kalemle iste
dikleri şekilde kaş resmediyor
lar. Esasen kadmlann yüzü, ar 
tık otuz iki boya ile resmedilen 
en müşkül tablolara döndü. Zan 
nederim yakın bir günde zen
ııin kadınların • tıpkı hususi kil. 
tipleri olduğu gibi. hu~usi nak
kaıları olacak ve ona: 

- Bugün bir ölü taziyetine 
gideceğim, bana mağmum bir 
çehre yap 1 diye emir verecek, 
tabii ağlarsı bir surat olsun di 
ye nakkaş bu hanımın kqları
nın iç uçlarını yukarı ve dış uç 
larile ağzın iki zaviyesini aşağı 
doğru resmedecek ... 

- Bana bir düğün ziyareti 
suratı yap! 
• Deyince de ağzı güler gibi 
geni,letip kaşııı dış !:uyrukları 
oı yukarı kaldıracaktır. 

Bu moda çıkınca tablo sata
mzyan ressamların karlı bir iş 
bulacaklarına şüphe yoktur. 
Yalnız acaba ressamlar kadın 
yüzünde yaptıkları bıı hünerle-

Mebruke Numanm hayatlarını 
ceza saymıyormusun? Seni 
mahvetmek icin ittifak edenler 
hep cezalann~ görüyorlar. Hat 
ti, Nemika bile .. 

Retit Beyin içini 
gören Ahmet Nebil 
düttü. 

- Ona ne oldu? 

çektiğini 
endişeye 

- Çıldırdı, zavallı.M. Kıs-
kançlık yüzünden yaptığı hare 
ketin debıetli neticesini görün
ce aklını kaybetti. 

Ahmet Nebil, bu haberin ö
niinde kaskatı kaldı. 

-Vah! 
R~it Bey, kederle devam 

etti: 

- En maruf asabiyecilere, 
akliyecilere götürdük. Fakat di 
mağ ihtilili debıetli. Şimdi bir 
hususi hastanede tedavi edili
yor. Likin fila ümidi pek az ... 

- Çok müteessir oldum. 
- İyi kızdı. Yetişecekti. F •· 

kat sevgi ve ihtiras, kıskançlık 
onu da mahvetti! 

Bu acı haber, Ahmet Nebi
lin gözlerini yaşarttı. Odada 
herkes hüzünle batnı eğmiı, dü 
,ünüyordu. 

Rağbetle karşılanmış her ye 
ni eserin muhakkak değersiz o
lacağı iddia edilemez; fakt o
nun pek iyi olmasına da imkan 
yoktur. Çünkü hakiki bir yeni
lik getiren eserler, zamanları 
temayülatının, zihniyetinin ile
risine gitmiş olanlarıdır. Ekse
riyet güzelden anlamaz değil
dir; fakat öteden beri alıştığı 
güzeli ister . 

"Maya", doğrusu, korktu
ğum gibi çıkmadı; fakat iddia 
edildiği kadar güzel de değil. 

Vak'a, bir umumlıanede ge
çiyor; Bella isminde bir kadın 
mü,terilerini kabul ediyor. Bu 
adamlar içinde hemen her tür
lüsü var. Gelir gelmez soyun . 
mağa başlıyaoı; oturup memle 
kelinden, kız kardeşinden bah
sedeni; kadının dizi dibinde ya 
tıp ağlıyanı; hepsi, hepsi var. 
Fakat muharririn maksadı bi
ze sadece muhtelif erkek tip
leri göstermek, bir "galerie de 
caracteres,, vücude getirmek 
değildir; o, insan hayatında ka 
dınıo oynadığı rolü, bunun e
hemmiyetini göstermek iste
miştir. işin i iııde bir takım ru 
hi hakikatler göstermek hevesi 
de karışıyor. Erkek karşısıııda
ki kadını değlt, hayalindekini 
görür. 

Limanda bir adamın koştu
ğunu, kaçtığını görüyoruz. Bir _ ............... _ .. __ ··-···-············· 
rine imza atacaklar mı? Atar
larsa nereye atacaklar? .. 

5 - On dört on beş yaşların 
da üç dört tane çocuk benden 
daha serbest ve bir seyrüsefer 
memurundan daha kaygusuz 
bir şekilde dolaşıyor, halkla a
lay ediyordu. 

Bu yaştaki çocukların sine
malara girmesi memnudur ma
lum ya!. . 

Saatler üçe gelmişti .. Halkın 
başında rengarenk bir takım kü 
lahlar peyda oldu ... Bu külahla 
n kimin giydirdiğini düşünür
ken öni.ime hesap puslasını sür 
düler... Aklın: başıma geldi .. 
Yeni seneye vergisini verdim 
ve çıktım ... Oh serin hava!. 

FELEK 

OLUM.roÇEMBERi 
filmini t©cdim ediyor. 

mıyan ° kadını düşünüyor. Ü- (ATLANTİK) filminden daha müessir - (DA VİD GOL-
zerinden bir kadın gömleği çı- f" · 
karıyor; bu o kadının, örttüğü DER) ilmınden daha heyecanlı -
vücudün hararetini daha he- E. A. DUPONT'un bu şaheseri. 
nüz kaybetmemiş. Bella bu Gina Manes ve Daniel Mendaih 

tarafından temsil edilip sizlere ~ki sa.atlrk teessür ve heyecan 
gömleği arkasına giyiyor. O a-
d l geçirtecektir. 

amın tese li bulması, sevdiği- ~=====~Y~e=r~le:n~·:n~iz~i•t:ed::;a~r~ik;·~e~d~i:n~L~7·;-;;;!T~e~l~.B!.~0~.~1~6!5!6.::::~ ne kavuştuğunu sanması için' 
kafidir. 

Bu sahne, piyesin asıl ma
nasını anlatmak hususunda, 
son perdedekı Hintli sahnesin- \ 
den daha beliğtir. Çünkü bize 
işin ne olduğunu, uzun uzadıya 
sözlerle değil, bir "'image,, ile 
anlatıyor. Halbuki Hintli sah· 
nesinde bir takım anlaşılmaz, 
muzlim izahata girişiliyor. Ma
amafih o sahnede de çok güzel 
bir yer var: Hintli Bella'yı bek 
liyor; o kadını bekliyen iki kiti 
daha var. Hintli o kadar müte
heyyiç ki o adamları savmak i
çin para vermeğe razı. Nihayet 
Bella geliyor; kapıya vuruyor; 
hatta bir tehlike geçirmekte
dir. Hintli kapıyı açmıyor; çün 
kü onun beklediği Bella değil, 
hayalindeki kadındır ve onu 

Her zamandan fazla ıaşırhcı ve şayanı hayret olan 

Marlene Dietrıch'i 

27 No CASUS 
..... Son filminde daha mubteriı göreceksiniz. 

ilelebet bekliyecektir. 

Şık ve kibar kadınlar dai· 
ma PARİS'in meşhur 

BOURJOIS 
müeueses1nın nefiıs ve 

yumuşak 

Mon Parföm 
Pu<ln ve ,parfümünü 

i stiınal eder. 

Bu Hintli sahnesi, piyesin 
niçin rağbet bulduğunu anlatı· 
yor. Avrupa mütefekkirleri son 
senelerde kendilerini inkar edip ,. Doktor 
Şarka ve bilhassa Hint'e dön - Rusçuklu Hakkı 
mek istediler; kendi vazıh, akıl ı 
ve hendeseye istinat eden felse Beyoğlu, İstiklal caddesi 
feleri yerine 0 karışık memleke Büyük Parmak kapu, Afrika 
tin karışık düşüncesine uymak hanına bitişik Apartunan 
istediler. "Maya", itte bu mo· No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 

HAREM 
ESRARI 1 

d d d be 
1 

3aat: 14-lS. 
adan istifa e e ip rağ t gör im••••••••••.. ~========~:::;: mi.iş olacak. . • 

Hey'eti umumiyesi itibari-
le hiç fena değil; görülmeğe de 
ğer. Ümit ederim ki bu olsun 
"Knock,, un akibetine uğrayıp 
bir iki temsilden sonra afişten 
kalkmaz. Bilmem söylemeğe 
hacet var mı? Bilhassa birinci 
perdedeki "hissi., taraflar çok 
sinirime dokundu. Bu parçalar
da, umumhane kadnılarının te
miz kalpliliği, iyiliği hakkında 
malum olan manasız ve artık 
bütün tazeliğini kaybetmiş söz 
ler var. Zannederim Selami İz. 
zet'i bu piyeste Dumas Fils'in 
tesiri olduğuna hükmettiren bu 
parçalardır. Evet, "La dame 
aux camelias,, nın mütefessih, 
İğrenç lirizmini, uzaktan andırı 
yor . 

"Maya", mevzuuna ve bil
hassa vak'anın cereyan ettiği 
yerin bir umumhane olmasına 
rağmen hiç te "ahlaksızca,, de
ğil. Bilakis; her sahnesinde bir 

safiyet var. Zaten bütün eser
de, biraz aşağr cinsten olmakla 
beraber, inkar edilemez bir şİ· 
riyet var; insanı celbediyor. 

Temsile gelince, bütün hüs
nü niyetime rağmen, iyi oldu
ğunu söy)iyemiyec:eğim. Bedia 
Hanım çok iayret ediyor; za
ten bütün yük onun üstünde. 
Fakat piyese lazım gelen "ton., 

bir rüya gibi oynanması lazım
dı. Öyle olmadı. İsmail Galip' 
en mühim ve en heyecanlı ol
ması icap eden Hintli sahnesi
ni tahammül edilmez, anlaşıl. 
maz bir hale koydu. En lirik 
yerleri, bir protestan rahibinin 
vazına döndürdü. İyi ve sev
diğmiz bir san'atkarın bu kadar 
hata etmesi insanı üzüyor, 

u bulamamış. Bedia Hanımın Şayeste Hanımı yeni görü
bence en büyük kusuru kendin yorum; ümit veren bir san'at
den bir türlü kurtulamaması- kir. Bir gün onu daha mühim 
dır; mevzua itaat etmiyor. Bir bir rolde görüp nelere mukte
nevi hasta kadın, sentimental dir olduğunu anlamak isterdik. 
kadın haleti ruhiyesini seviyor Halide Hanım ile K. Kemal, 
ve her rolde onu görmeğe çalı- iki küçük "composition,, rolün 
şıyor. Her pi.yeste sesine, İn- de iyi idiler. Mahmut, kısa bir 
sımı nihayet sinirlendiren o rolü iyi müdafaa etti. Fakat, 
titrek, hulyaperest ve sahte tekrar ediyorum, hemen hemen 
ahengi - daha doğrusu bay- kimse hakiki. "ton,, u bulaınn-
gın "melcdie., - veriyor. I mıştı · · 

Zannederim bu "Maya,, nın Nurullah ATA 

ken hüzünlü durgunluğu İzale I kurşunlarımı Muhteşem Niha
İçin söze karıştı. de, Mebruke Numana, hatta 

Cevat Bey, metanetle söze reğinde taze bir kanın cevelanı 
karıştı: . . nı hissederek bütün :ıiyaretçile 

- Nebil, görüyorsun ki, kım lerinin ellerini sıktı. '.fekı·ar - Evladım, evrakınızı oku- zavallı Nemika Sırrıya atacak 
dum. Siz her şeyi itiraf etmiş- yere, gönlümün biricik ümidi 
siniz. Bu itirafta öyle bir mert- olan kıza tevcih etmeğe hak
lik, öyle bir mazeret var ki bu- krm yoktu. 
nun hakimlerin üzerinde t~ir I' Retit Bey hayret •• takdir-
yapmamaaı mümkün değıl. le delikanlıya baktı: 
Bundan başka .si~ ~zwı bir asa- _ Hayır, Nebil. Burada dü
bi buhranı geçı,.dınız. Bu buh- 1 tünülecek şey hak meselesi de 
ran, sizin cünoü i§lediğiniz 'ıa· 1 . ·1 Se iıl.h ' h k "ıle 111 • n ı a ını mu a eme , 
manda ıuurd•n, iradeden malı- akılla bir tarafa çevirmedin. 
rum bh· ruhi zaıf halinde oldu- Senden daha büyük bir kudret, 
iunuza en büyük bürhandır. aeoin iradeni elinden alnııftı. 
Müdafaaoıı bu nokta üzerinde Silahın 0 asabi kudretin nüfu. 
teksif edeceğim. İnayet Allah- :ıu altmda patladı. 
tandır! Refik Cemal, Nebilin elleri-

Ahmet Nebil, kederle ba,ını ni sıkh: 
salladı : ' . 

. ' - Kardetım, sen Fuat Sa-
-. Zahmetini~ çok teşekk~r / mi Beyefendinin nasihatlerin

ederım, beyefendi. Ben kendı- den aynlma Çok rica ederim. 
mi yaptığım cinayette nıazur H" im • b il "ht"y ·· · ku l ıç o 11zsa u zava ı ı ı ar 
goremıyorum. Ben ~tun arı- : kadının kimseıizliğine sen çare 
mı yanlış yere sarfettim. Bed- 1 bulabilirsin , 
ri Suat için söylemiyonmı. E- ' . ı n d · 
fendisine hiyanet ederek onun H R~k c:;oa • e 1 ~ kt ,. ekın 
iflasını hazırlayan, servetile be '

1 
amı~yett . anıdmın çı 151 a-

ber k da l 
~ kal pıyı gos erıyor u. 

ra arısını a maga • 1 • .• 
kan, masum bir aenç kızı ihti-

1 
Ahmet Nebil, acı acı guldü: 

raıma kurban etmek isteyen ÖJ'· G Q! Ne ili! Zav8:1~ k'.mse 
1 L! L-.....!.C --L---'"!1--::ı:.: --' f A..1. -- --

ae sana katil gözile bakmıyor. gardiyanile berabeı· höcresine 
Hatta zavallı maktulenin anne doğru yürüdü . 
si bile .... Bilakis herkes sana o zaman Cevat Bey, Fuat 
acıyor. Seni batkalmıı kurban Sami Beye sordu : 
eden bir hain değil, kendi de _ Nedersiniz, beyefendi? 
beraber kurban olan bir maz- ı Fuat Sami Bey başını salla
lum gibi görüyoruz. Merak et· dı: 
me: Hamiyyet Hanımı ben ken - Allahın iznile yüzde dok. 
di ~ime ~l?nn. Her ihtiyacını san kurtulur. Jüri olsaydı yüz. 
yenne getınyorum · de yüz kurtulurdu · 

Reşit Bey, ilave etti : Reşit Bey ııı:aleyanla söze ka 
- Senin muhakeınen inşa· rıştı : . . 

allah ümit ettiğimiz gibi bera- I - Adaletin vazıfesı _taınanı 
etle bitsin. Sonrasını sonra dü yapılacaksa Ahmet Nebıl değil 
şünürüz. 1 bu felaketl~re sebe!' olan,. ce.ıni. 

. • • • . . • • • yet bünyesıni kemı'.·e? mıkrop. 
Ziyaret müddeti çoktan geç ! !arı mahkiın etmelıdır 

mişti. Tevkifhane müdürü, ge· j Refik Cemal sorclu: 
rek ziyaretçilere hürmet, ge- ı - Kim onlar? 
rek maznuna hürmet yüzünden 1 _ Kim lacak? İ te uh•~. 
mülakatrn uzamasına müsaade sem Nihat ar, Sem ha az ı. 
etmişti. Fakat nihayet ayrıl-

1 

İer Neriman Ct r itler . 
mak lazım geldi . he;lalar, Mebruke Numa >la . 

Doktor, Ahmet Nebilin cüm Daha onlara benzey~nler or. 
lei asabiyesi üzerinde iyi bir te lıırla b b r hayat surukley 
sir bırakan bu görüşmelere ar· ler onlara yardım edenler 1ı 
tık nihayet verilmesini istedi. la a butun bası d nukler!. .• 
T"lrı._ı•ı ___ 1 1.-'--~·-·- : .... :-..l-L: ..,_ 
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Sabatay Zevi 1 
Naklede11: R. N. 

Sabatag her uğradığı muame
leye tahammül gösteriyordu 

Çünkü Mesih için elem ve ızhrap çe~mek, her 
fenalığa boyun eğmek gerekti 

Merak edip batına toplanan 
yahudilere bunun manasını an
latıyordu: 

- Beklenen "mesih,, bot ya 
ni balık burcu altında dünyaya 
gelecektir. "Mesih,, gelince lı· 
rail oğulları da esareten kurtu
lacaklardır • 

Bu kadar izahati alanlar 
memnun olarak dinliyorlar ve 
glecek "me5ih,, hakkında böy
le gözle görülür bir itaret. kar
sısında bulunduklarına sevini
yorlardı. Fakat bu halk tabaka: 
sının hiıiyatı idi. Halbuki 
bundan haberdar olan haha~
lar, cemaatin ileri gelen ~eı~
leri ise böyle okumut, zeki bır 
genç namlı oluyor da böyle e
linde balık ile ıokak sokak do· 
latmak gibi bir !delilikte bulu
nuyor diye söyleniyorlardı .• J:la 
hamlar iti bir an evvel bıtır
mek arzusundan kendilerini ala 
madılar. Sabatay'a kendilenice 
lazım gelen teyi söylemeğe k~ 
rar verdiler. Bunun için yahudı 
alimlerinden biri bütün cetna· 
atin namına Sabatay Zeviye 
gönderildi. Çocukça hareke.t et 
memesi için Sabatay'a nasıhat 
veı·ilecekti. ! 

Giden adam vazifesini pek 
büyük bir ciddiyetle ifa etti.. . 

Sabatay Zevi için kend~nı 
küçülten bir vaziyet değil mıY· 
di? .. "Mesih,, olmak iddiasın
da bulunan bir adamın en ma
nidar surette yapmak istediği 
haı-eket delilik ve çocuklukla 
tefsir edilerek kendisi istihfaf 
edi liyor ve nihayet uslanması 
için kendisine nasihat ediliyor· 
du. 

Eğer Sabatay beklenen "me 
sih,, kendiei olduğu hakkında
ki kanaat ve emniyete malik ol 
masaydı bu vaziyet karşısında 
lstanbuldan çıkıp gitmekten 
başka bir şey yapamazdı. Fa· 
kat onun kanaatince "mesih,, 
bir çok elem ve ıztırap çeke· 
cek, e~rvela kimse onu tanımıya 
cak, sonra herkes. tasdik• eyle
yecek değil miydi? Onun içiıı 
simdi de uğradığı muamele kar 
;ısında tahammül göstermeğe 
karar vermiş bulunuyordu. 

Fakat Sabatay'a kartı yapı
lan inuamele bundan ibaret kal 
madı. Hahamlar daha ileri gİ· 
derek Sabatay Zevi ile ki.mae
nindostlukta bulunmamasın• ka 

verdiler. Sabatay bu suretrar . . mec: 
le ister istemez ınzıva~a.. • 
huri bir yalnızlığa çekildı. Fa: 
kat Sabatay daha ~~~~~.1~~ 
vazife11inin bitmedıgını duşune 
rek her şeye sabr~diyo~du.. . 

Bu sırada mühım bır hadıse 
oldu· Küdüıteki mühtaç yahu· 
diler~ iane toplamak için dün
yayı dolaşanlardan David Ka· 
pio isminde biri latanbula gel· 
di. Bu adam son derece gayret• 
li ve mahir bir adamdı. Deruh· 
te ettiği işi büyük bir muvaffa· 
kıyetle yapan, pek dindar bir 
P.dam. Şimdi Kudüıten latan· 
bula geliti oradaki mühtaçlar 
için yardım dilenmek maksadi
le değil, yardan istemek içindi. 
Dilenmekle istemek arasındaki 
fark göz önüne getirilirse Da· 
vid'?ı lstanbuldaki zengin ya
hudı lerden killiyetli mikdarda 
pııra almadan bir yere gitmiye
ceı;i anlaşılabilir. O zamanlar 
Yahudiler hayrü hasenat için 
verilen para ile vergi arasında . 
fark göremezlerdi. Zaten buh
ranı dilindeki "Mitzvah,, keli
mesi biri ihtiyari biri mecburi 
olan bu iki mefhumun her iki
si İçin kullanılır. Onun çin Da
vid yalnız fakir yahudileri kur
tar?1ak için bir mikdar para 
verılmesiııi değil, yahudiliğin 
l amamile kurtarılması zamanı 
yaklathima gör• hareket edil
me6ini istiyordu. 

1 
Sabatay, David'ın anlattık

ı,.8rtnı dikkatle dinledi. Her 
hn s~~n evvel Saba tay iane için 
D Y .'d para verdi. Bu suretle 
havı. ın nazarında Sabatav'ın 

e emıyeti bir ka• d. • ·t ' 
1 . Bunun net• 

mak üzere Abraham Cahinı, 
Karkat Hiyon ve David Ka· 
pio tarafırnian tetkil edilmit 
bir hey' et vücude geldi. İstik· 
balde nas! çalışmak lazım gel· 
diğini dütünen ve münakata e 
den bir hey' et. 

Fakat acaba bunların top
lanmaları hahamların nazarı 
dikkatini celbetmiyor mıydı? 
Sabatay ile arkadaşlannın vazi 
yeti kartıımda yahudi cemaa
tinin ileri gelenleri lakayt kala 
mıyorlardı. 

Bir gün gene bu dört kiti 
toplanmıtlardı. Birden bire bir 
çok hahamlann geldiği anlqıl 
dı. Bunlann böyle geli!lerin
den maksat bizzat David Ka
pio'nun ağzmdan tunu öğren· 
mek olduğunu söylediler: 

Y abudiliğin ıztırabatı hak. 
kında ne dütünüyordu ve bu 
ıztırapların dinmesi hakkında 
ne dütünüyordu?. 

Bu sual kendisine sorulma· 
dığı halde Sabatay daha ziya
de tahammül edemedi: 

- Siz zamanın ıztıraplarını 
ne bilirsiniz? •. Cenabı bak için 
ne biliyorsunuz ki yahudiliğin 
kurtuluşu için de bir §ey bilse
niz !.. Cenabı hak bu kainatı, 
kendi mühtaç olduğu için de
ğil fakat saf ve ulvi bir atk ile 
ya;atmıştır. Oyle ki insan onu 
haliki ve kainatın sahibi olarak 
tanısın diye! •.. Fakat siz ne bu 
atkı ne de Cenabı ~~"!<~ ubudi 
yeti bilenlerden degılsınız !. Ne 
de nedamet ve tövbe edecek bir 
haldesiniz. Bir giin gelecek ki 
Cenabr hak müthit bir surette 
sizi bu gaflet uykusundan uyan 
dıracaktır. 

Sabatay bu sözleri tiddetle 
1öylemiı, hatta son cümleyi 
söylerken bilrniyerek bir de ke 
hanette bulunmuıtu. Çünkü is
tikbale ait bir tehdidi ihtiva e
den bu cümle Sabatay tara· 
fından sarfedildikten bir müd
det sonra lstanbulda büyük bir 
yangın çıkmıt, yabudi mahalle 
!erinin bir çoğu yanmıttı. Bu 
suretle yahudiler araaında Sa
batay Zevi'nin ehemiye~i art· 
n111 oluyordu. Çünkü elınde ba 
!ıkla sokak sokak dolatan ada· 
mın pek çok §eyler bildiği ağız 
dan ağıza dolaııyordu. 

Fakat artı:.: hahamların da 
sabru tahammülü tükeniyordu. 
Gürültünün daha ziyade büyü
mesine meydan vermemek için 
Sabatay Zevi'ye lstanbuldan 
çrkp gitmesi lazım geldiğini 
bildirdiler. Tehdide uğrayan Sa 
batay lıtanbulu terketmekten 
batka yapılacak teY olmadığı
nı gördü. Maa1!1afih ıur~~ 
da söylemeli ki Sabatay gıth· 
ği yerlerden bu suretle çıkma· 
ğa mecbur oldukça nüfuz ve 
töhreti de artıyordu. 

Abraham Cahini çoktan be
ri Sabatay'm maksat ve mera• 
mına vakıf bulunuyordu. Bu a· 
dam Sabatay'ın kendi tar~"?-. 
dan teyit eclilmeği be_klediiı~ 
anlayordu. Cahini eskiden ben 
"Kabal,, ın esran ile meııı_~I· 
d.. "Mesih in arıtk gelecegı -
~·"Kabal "ile anlıyordu. Saba 

Dl ,, "M .h . 
tay belki beklenen . eadeı d" !~I 
kendisi idi, fakat belki egı 
di. Fakat mühim . olan ıe~ ne 
.d. B' "Mesih ın gelme11 de 
ıı .• ır " f 
. ·1 ·7 İleri atdan ve etra ı~
gı mı · dik edı· 
dakiler tarafından tas . 
len bir adam hakiki "meııh., o
labilirdi. Beklenen "mesih,, ken 
di hesabına gelecek değil, ken: 
disine veriJmit manevi bir v~ı 
fenin ifası için zuhur edecektı. 
Onun için Sabatay'ı bek!':°~ 
"mesih,, diye karşılayabılı~ı: 
"Mesih,, in vazifesinde kendıaı 
de bir hissesi olduğuna kanaat 
getiren Abraham Cabini, ıztı· 
rap çeken yahudiliği kurtar·. 
mak için talışmak yo!und~~ı 
saadeti düşünüyor, bır JUD 
"mesih,, in kendisini göstere
rek-

-· iste beni ilk defa tasdik 
· dur! .. 

ismet Paşanın Beyanatı 1 Necati Beyin 
Esasen biz Türkler Balkan mil Ô} •• •• 

Dün zaif bir spor 
günü geçirdik 

(Batı 1 inci sahifede) 
dememiılerdir. ismet Pata Hazret
leri makaleıinde diyorlar ki: 

"Yeni sene münaıebetile bana 
doat memleketin efkan umumiyesile 
temasa ııelmek fırsatım verdiğinden 
dolayı Atina ajansına bilha .. a te
fekkür ederim. 

Beynelmilel müruuebatın inkişa
fı her tarafta dikkatle ve az çok 
endife ile takip edildiği ııörülmelrte
dir. · Genit ve derin bir i.ktıHdi buh
ran her memlekete ve beynelmilel 
münaaebat sahasında tiddetli ihtilat 
lar tevlit etmittir. Otedenberi fert
ler için olduğu gibi milletler için 
de bir zaruret teıkil etmif olan ikb 
aadi bayat ve emniyet ihtiyııçlann
dan mütevellit ihtilaflar bugünün 
bütün beynelmilel siyaıi bayabru 
doldunnuta benziyor. Bugüııkii bey 
nelmilel müzakereler her tarafta 
ittifak ile müıbet neticeler verebil. 
ıneai ve hepimizin mücadele halinde 
bulunduğumuz §iddetli buhranın 
vahim tesirlerinden be,eriyetin .ika 
yeıini istihdaf ey!emekt~r;. 

Gerek mali ve ikbsaıli muzakere 
lerde gerekae yakında ter~. teslihat 
baklanda vuku bulacak munakaıa; 
!arda bu arzuların bizj müıbet netı 
celere ııötürmesi temenni edilir. Bu 
bizim samimi temennimiz olmakla 
benber hakikatin pek te cesaret Ye 

rici olmadığnı ilave etmeliyiz. Av
rupada artık ııizli maksatlar beslen· 
mediiini artık herke'!~. diğer~e iti
mat etmesi lazım geldıgı umumıyetle 
iddia ohınmaktado-. Fakat alikadar 
ların hiç le bu iddialara inanclddarı 
görülmüyor. Halbuki dikenli mese
lelerin balli için ileri sürülen tezler 
de muvaffakıyet ancak insanlar zahi 
ri ve ,ekil itibarile değ~, _faka.t d~
runi ve samimi olarak bırbn·lenne ,_ 
timat ederlerse elde edilebilir. Her 
hanııi bir siyaıi meselelerin ilk ve 
yegane ıartı budur. Bu ,art bir de
fa temin edildimi çıkacak ihtiliflar 
nihayet münhasıran hukuki bir mahi 
Yet alırlar. Ve bu ihtilafları icabın
da kendilerine te...di olunduiu tak
dirde bir hikim veya bir hakemin 
mütkülatsızca halletmesi kabil o
lur. Umumiyetle bqeriyetin ve bil
hassa Avrupa •İyaıetinin bu iıtika
mete mütekamil ve terakki göster
mesini bütün kalbimizle temenni e
deriz. Türkiye ile Yunanistan ara· 
ıında ihdas olunan vaziyetin derin 
mana11 işte buradadır. Bu vaziyet 
mezkir iıtikamette kaydedilebilecek 
müıtakir bir kazanç ve bariz bir 
kudret ve hakikat tetkil eder. İki 
meml~!.'1in sulh ve emniyet bava11 
hakiki hürmete Ye mütekabil emniye 
te İstinat eden samimi ıiyasetlerinde 
çok iıtifade eylemiştir. lnııalar ara-
11nclaki münaıebetlerde olduiu gibi 
ileride iki millet arasında her hangi 
bir ihtil&fın çıkabilmesi ihtimali be
ni kat'iyen endiıeye düıürmomekte 
dir. Çünkü bu ihtilafın bir hakem 
kararile halledileeefi muhakkakbr. 
Zira biz bu ihtilifların siyasi bir 
mahiyet alabilmemeai İçin icap eden 
her şeyi yapmıt bulunuyoruz. Mem
leketinin siyasetinden mes'ul olan 
bir adamın sözleri olao bu sözlerin 
Avrupanın cenubi tarkiıinde Türki
ye il" Yunanistan aranncla buırün 
mevcut olan veziyetin bu iki memle 
kete ne kadar huzur ve refah vı:re 
bileceğini izhar eo.yoru kendimi 
bahtiyar addederim, Sulh ve ıiyaıi 
emniyet ikt11adi ve fikri münaaebe. 
tın lıeılangıcı ve -. flU"b olarak 
telakki ediline memleketlerimizin 
bugünkü iktısadi münaıebetlerini da 
ha ziyade ve bem pek çok İnkİf&f et 
tinnek için icap eden bütün ımaur 
lan ve bütün şartların ziyadesile 
bir hadde cdmit oldupnu tasdik et 
mek lizımdır. Bu münasebetler bu
gün çok iyidir. Fakat bu münaııeba 
ta daha ziyade vüı'at vermek için 
samimiyetle çalrımaiı kendimize va
zife ediaeceiimizi iliveye kat'iyyen 
lüzum yoktur. 

Türk - Yunan münasebatınm 
mesaisine bizim gördüğümüz 
ve anladığımız tarzda nüfuz et 
meye çalıımak yalnız calibi dik 
kat bir vak'a değil, aynı zaman 
da beteriyet fikrinin basit bir te 
zahürü olacaktır. Hakikat ıu
dur ki; ıupheli veya bu suretle 
gözükmekte menfaati olan bü
tün tefsirlere rağmen müteka
bil münasebetlerimizin hiç bir 
devresinde bu münasebetlerimi 
ze her hangi bir kimse aleyhin 
de müteveccih bir arzu sokmak 
yeya bir hareket vermek asla 
mevzuu bahaolmaınıttrr. Bila
kis Balkanlarda Türk - Yunan 
ittifakının bu mmtakada müma 
sil diğer itilaflar~ ~~eket l!ok-

t te•kil edebıldıgı takdırde 
ası, ı · t 
ea'ut bir inki,af o acagını u 

~k hususıında müttefik kaldık. 
Esasen diğer komşularımızla o 

1 münasebatımızda mütema
an · d ··ıh l d" n bu fikır en mu em o • 
d:r: Bunun içindir ki bütün 
ko~şularımız dostlarımızdır. 
latikrar ve sulh anlayıtı Bal
kan milletleri arasında ne ka
dar kuvvet buluna biz Türk
ler o kadar memnun pluruz. Yu 

!etleri arasında ne için umumi UmU 
bir itilaf olmadığını bir türlü (Başı ı inci sahifede) 
kendi kendimize izah edemiyo
ruz. Belki de bu coğrafi vaziye 
timizden veyahut ta bizimle 
Balkan milletleri arasında ev
velden mevcut olan ihtilafların 
ki bu ihtilaflar daima milletler 
arasında hadis olabilir. Kat'i 
olarak halledilmiş olmasından 
ileri gelmektedir. Hakikat tU
dur; bizim ile Balkan kOID!ula 
rımız arasında hayati ehemmi
yeti haiz bir yoktur. Bunun i
çindir ki biz aynı mıntakada o
turduğumuz diğer milletler bey 
ninde çıkan ihtilafların halli i
çin mükabilinde menfaat bekle 
meksizin gayret sarfediyoruz. 
Balkan devletlerini ihata eden 
ve öteden beri ihtilaflar metn
baı olarak telikki edilen haT•· 
nm bir sulh ve itimat haTaar o
labi:leceğini zannediyoruz. Bul
gariıtan Batvekili M. Mutanof 
la geçenlerde yaptıfımız çok sa 
mimi mükalemeler bu yoldaki 
ümitlerimizi kuvvetlendirecek 
mahiyette olmuttur. Bu suretle 
Bulgaristamn mümtaz, mes'ul 
tahsiyetlerinin kom,ularile o
lan ihtilaflarını halletmek eme 
!inde olduklarını yakında öğre 
nebildik, Yunanistanla muallak 
ta kalan meselelerin halli husu 
sunda Bulgar idare adamları
nın mütehassis oldukları arzu
nun samimiyetini yakında anla 
mak bizim İçin bir bahtiyarlık 
olacaktır. Diğer taraftan Yuna 
nistanın siyasetinde ve bu siya 
seti idare eden büyük adamlar
da sulh ve anlaşma fikrinin ne 
kadar kök salmıs olduğU!IU da 
pekali bilirim. 

0

Bilhasaa son 
günlerdeki müzakerelerden son 
ra bu hususta resmi hiç bir ha 
ber almamı§ olmakhğıma rağ· 
men her iki taraftan bu teınayü 
lleri çıkarmaklığım belki, de be 
nim tarafmıdan cesaret eseri
dir. Fakat dostlar icap ettiği za 
man düşündüklerini tereddüt
süz söylemekle mükelleftirler. 
Görülüyor ki; benim nikbinli
ğim günün müşkülatından faz
laca müteeasit olmamaktadır. 
Yeni sene müı;ıasebetile Yunan 
efkarı umumiyesine hitap eder 
ken siyasi meseleler üzerinde ol 
dukça durdum. Benim sözlerim 
de doat Yunanistanın hisaiyatı
na olan derin itimadımın ifade 
sini bulacakaınız. Yunanlıların 
memleketlerine 1932 senesi için 
büyük bir saadet ve çok muvaf 
fakıyetler dilerim. 

Londra'da bir sergi 
LONDRA, 31 A.A. - Lon

dradaki Leicester Galeriea mü
dürleri, son asra ai.t F ranaız sa 
nayii asarının tethiri için bir 
sergi vücude getirmeğe karar 
vermitlerdir. Bu sergide bil has 
sa Matisse, Picasıo, Braque 
Modogliani, F orain, MarieLa~ 
rencin'in eserleri teşhir oluna
caktır. 

Sergi 9 kanunusanide açıla
caktır. 

Beynelmilel talebe 
cemiyeti 

KOPENHAG, 31 (A.A.)
Beynelmilel talebe cemiyeti, 
Kopenhag'ta toplanmıttır. Şu
belerin teşriki mesaisinden 
memnun olmayan Danimarka 
ıubeıi çekilmittir. Mezkıir ıu
be, işler yoluna girdiği zaman 
tekrar iştirak edeceğini bildir. 
mittir. 

yeti idare heyeti namına meb-
us İhsan Paşa söz alarak demiş Kadıköy stadında üç maç ve T akeı'm 
tir ki: 

"Vatan aşkının heyecan ve stadında Şilt maç)anna devam edildi. 
atetile, yüksek ideallerle devlet Dün Kadıköy stadında 31 saat BC§iktat hücum üstüne hü 
ve millet itlerinde muvaffakı- maç oynanmıttır. Bu oyunların cum yaptığı halde bir semere 
yetle çalııırken üç sene evvel ilki sabahleyin saat 11 de yapıl çıkaramadı. 30 uncu dakikada 
çok erken kaybettiğimiz büyük mıt ve F~~rb_ahçe iki~ci takı- Hakkının ayağile ilk gol
ruhlu Türk evladı Necatinin mı, Pera ikıncı takımı ıle oyna !erini kaydetmeğe muvaffak ol 
huzurundayız. Ey aziz; hayatın mıttrr. dular, Bundan bir kaç dakika 
da bealedig" İn milli mefkil.renin O ba 1 d ' F ı · yu.n f ~- ıg.~ zaman ener sonr~ s~ ~ o.ynayan. Hasanın 
tahakkukuna, arkadatlarm bahçelıler . duzgun ve munta· ayağıle ikincı gollerıni de kay. 
Türk gençli&i, Türk irfan ordu zam akınlar yapmağa batladı- dettiler. ikinci devre Betiktaı· 
su azimle çalıımakta berdevam lar: Ekseri akınlar açıklar vuı '-lar gene takımlarını değiftir 
dır. Türkün istiklal ve varlığı- tasıle oluyordu. Pera müdafaa diler Ye Haaan. ıol müdafi fu. 
nı çetitli dü,manlardan kurta- ıı b~l~ dur~urmak i9in epe! ~t sol muavin ve Fe"zi de' sol 
ran aağlam temeller üzerine ku cc :;uçluk çekıyordu. ilk daki- ıç oynadı. Bu devrede H F 
ran dahi Gazi Mustafa Kemal katarda teessüı eden bu niıbi sol ile çok güzel bir goı8yt~ ' 
Hazretlerinin memleketimiz hakimiyet oyunuİı on befinci da Burnian ıonra dördüncü ;0,~ 
maarifi hakkında milletimize kikasından ıonra tam mi.nuile Hakkı ve befinci golü de Fevz· 
yaptığı bir hitabındaki iıaret kendini gösterdi. Araaıra Pera· attı ve maç 5 _ o Betiktaıın ga~ 
üzerine hemen filiyata geçen lılar akın yapıyorlarsa da an· libiyeti ile bitti. Maamafih 
mübarek Türk çocuğu 1928 ki. cak mukabil takımın haf hattı- Beylerbeyliler Boğaziçi kulubi 
nunuaaniıinde Türk maarif ce- na kadar gidebiliyorlar ve ora- le birlettiği için daha zinde 
miyetini de kurınuttun. Bu ce- da Fenerbahçe müdafaası tara- kuvvetle oynamıştır. Bu nokta
miyet milletten aldığı kuvvetle fından durduruluyorlardı. F e- dan muvaffak olmuılardır 
hedefine doğru yürümektedir. ner ~ . .ıvin. hattı forl~rını g~- Sülegmanige-Begko~ 
Sen kalplerimizde yatıyorsun, yet ıyı beahyor ve mutemadı-
sen milli teref ve Türklüğe has yen açıklar vasıtaaile hücum Bundan sonra Süleyrnaniye 
faziletlerle hayata nihayet ver- hattını itletiyordu. Oyun 0 ka- Beykozla ~artıla§tı. Beykozd:ın 
mi, babtiyarlardanHn. Bu aziz dar zevkli oluyordu ki heyecan S~at, Sekız Mehmet, Sülq·ma 
toprağın altında yatan sana duymamak imkan haricinde i- nıyeden lskender, Hamdi, Bür
rabmetler, aile efradına sa- di. ikinci devrede bu hakimiye- ~~n ?0ksandı. Bunların yerini 
hır ve yüreklerimizde en kudsi . ti elden bırakmayan Fenerbah- ıkincı takım oyuncuları işgal et 
ve kıymetli varlığı olan gözbe- ı· çeliler gene birinci haftaymda- mişti. Birinci devrede Beykoz. 
beğimiz Gazimize afiyetle u- ki güzel Ve ahenkli hücumları- lular ilk gollerini attılar. ikinci 
zun ömürler dileriz.,, na devam ettiler ve maçı 2 _ O devrenin sonlarına doğru haki 

Ihsan Patadan sonra Maarif 
Vekili Eaat Bey, lhaan Paıanm 
hissiyatına maarif merısuplan
nın da ittirak ettiğini söylemit 
ve dem ittir ki: 

"Necati Bey merhum, timdi 
gözümün önünde canlanıyor. 
Necati Bey merhum, gerek re• 
mi ve gerek hususi hayatında 
herkesin muhabbetini kazan
makla temayüz etmit bir arka
daşımızdı. Cümhuriyet maarif 
itlerinin batında çalışmlf ve 
muyaffak olmuıtu. Muvaffakı
yetinin sırrı azminde, genç dü
tüncesinde olduğu kadar da tah 
aiyetindeki vasfı mahsusunda İ· 
di. Herkese kendini sevdiren 
merhum her itini kolayca ta
hakkuk ettirmesini bilirdi. Bu 
onun yüksek phsiyetindeki, 
yüksek vasfı idi. Onun dostları 
run muhabbetini ifade eden bu 
toplanıtın tüpheaiz bir de bü
yük mana ve kıymeti vardı. Bu 
içtimadaki huıusiyet Cümhuri
yetin maarif sahasındaki inkıla 
bını idare etmit bir vekile kartı 
sevgiyi göstermittir. Bu da mil 
!etin inkılap esaslarına kartı 
çok samimi alaka ve merbutiye 
tini ifade eder. Bunu· bilhassa 
tebarüz ettirmek isterim.,, 

Müteakıben Meclis Reisi Ki 
zım Pata Hazretleri de Necati 
merhuma karşı vazifemiz bu
lunduğunu iıaretle: 

"Faziletli Necati bu toprak 
altında yattıkça Türk milleti
nin onun ideallerini tahakkuk 
ettirmek için yılmaz bir mesai 
ile çalı9ması lazımdır. Onun ru 
bunu ancak bu milletin yiikııeli 
ti müstarib edebilir.,, demi,tir. 

Hariciye müsteşarı 
Avrupaya gitti 
Numan B. Çekoslo11alı Nnll· 
torgomanda tetla•i olacak 

Hariciye müıtetarı Numan Bey 
dünkü ekıpresle tedavisini ikmal et 
mek üzere Çekoslovakya' da Gröffen 
b_enrg sanaloryomuna hareket ebniı 
br. 

Numan Beye bu yaz Berlinde 
mqbur Pr. Gauerbruch tarafından 

uç mühim ameliyat yapılmıı ve neti 
cede hastalıiı tamamen geçİrilmİf
ti. Yalnız ameliyat yerlerindeki ıızı 
ların beniiz ifakat bulmaması bu 
yeni tedaviye ihtiyaç baıı! ettirmiı
tir. Tedavi müddeti bir ay kadar 

AKIT 

kazanarak taraftarlarına mü- miyeti Beykoz aldı. Süleymani 
kemmel ve temiz bir oyun gös- yede Nuri, Ruhi, hücum hattın 
terdiler. da Fethi ve Necdet Beyler çok 

çalıştılar, Beykozdan Sait, Ne
bi, Naci çok iyi idiler. Arna•atkög-Pera birinci 

takımları 

Bundan sonra Arnavuköy bi· 
rinci takımı ile Pera birinci ta
kımları karıılaıtılar. Arnavut. 
köy takımı son zamanlarda ol
dukça muvaffakıyet gösterme
ğe başladı. Netekim bu maç ta 
bu iddiayı tasvip eder mahiyet 
tedir. Pera takımı bu günlerde 
nedense zafiyet vaziyetindedir. 
Dün oynadıkları maçlarda bu 
kuvvetle gözükmede idi. Ama
vutköylüler rakiplerinin üzerin. 
de kat'i bir hakimiyet tesis et
tiler. Araaıra bu hakimiyet Pe
ralılara geçiyorsa da çok uzun 
sürmeden gene Arnavutköylü
ler kendilerini düzeltiyorlar ve 
mukabil hücumlara geçiyorlar
dı. Neticede Arnavutköylüler 
üç gole kartı bet tane atarak ga 
lip geldi. 

Fener H. -Moda birinci 
Bundan sonra son maç F e

nerbahçe B. takımı ile Moda bi
rinci takımı arasında ol
du. Bu maç zaten haddi za
tında pek mühim değildi. Çün
kü F enerbahçe B. tak1mı Moda 
takımına rağmen kuVTetlidir. 
Netekim öyle oldu. Tamamen 
faik bir oyundan sonra 7 - 1 
F enerbahçe B. takımı galip gel 
di. 

Taksimde: 
Beıiktaı• Beglerbegi 

Beıikta, takımı ile Beylerbe 
yi takımı araıında olan maç 
dünkü Taksim maçlarının en 
mühimmi idi. Burada çok eski 
ve fena bir huyumuzdan bah
setmeden geçemiyeceğiz. Bir 
kuvvetli takım ile bir zayıf ta
kım oynadığı zaman kuvvetli 
takımın oyuncuları kendi asıl 
mevkilerinde oynamıyorlar ve 
heves ettikleri yerlerde oynu
yorlar. Bu tarz karııamda takı 
ma ehemmiyet vermemek de
mektir ki sporcu ruhuna yakıt· 
maz. Bu kabahat yalnız Betik
taşlılarda değildir. Her kulübü 
müz bu hastalıkla maluldür. 
Oyun tafsili.tına gelince: 

ilk hücum Betiktaılılar tara 
fından yapıldı. Yalnız Beyler
beyliler bütün kuvvetlerile mü
dafaa ediyorlardı. Tam yanm 

Kasımpaşa-Hiı'til 

Kasımpa§a - Hilal takımı m a 
çı oldukça iyi oldu. Ve üç. sıfır 
Kasımpaşa galip geldi. Ma ma 
fih goller daha fazla olabilirdi. 
Kasımpafa birinci devre üç gol 
kaçırdı. ikinci devrede çoy iyi 
oynadı. 

Oliınpigat mektepliler m'a~ı 
Perşembe giinü Olimpiyat re 

fikimizin mektepliler turnuvası 
devam etmittir. Uk maç Kabı
taş lisesi - Hayriye lisesi ara
sında olmuotur. Oyun çok gü
zel ve seri olmuttur. Kabatııt li 
sesi birinci devre güzel biı· gol 
attılar. İkinci devrede de gene 
ilk dakikada Kabataş bir gol 
daha attı. Buna Hayriye lisesi 
bir gol ile mukabele etti. Ve ne 
ticede 2 - 1 Kabataı Galip gel· 
di. 

lstanbal koleji • Davutpaşa 
ikinci maç İstanbul koleji i

le Davutpata arasında oldu.. ls 
tanbul koleji birinci devrede 
bir gol attı. ikinci devrede hiç 
gol atamadı ve maç bir sıfır İs 
tanbul kolejinin galebesile bit
mittir • 

Sömestr kapası 
Her spor işinde önayak olan 

Olimpiyat refikimiz bu sefer de 
gayet güzel bir kombinezon yap 
mıttır. O da sömestr tatilind~n 
İstifade ederek, kendi likine da 
bil bulunan mektepler aruında 
bir sömestr kupası namile bir 
kupa koymuı ve yeni bir orga
nizasyon yapmıştır. Maçlaı· bu 
günden itibaren ba,Iayacak ve 
bir hafta mütemadiyen o~nan. 
mak suretile perfembe günü fi 
nali oynanmıt olacaktır. Bu mü 
nasebetler mektep sporcularını 
bir derece daha alaka ile tııkip 
ettiğini isbat etmiş oluyor ki 
tebrik etmek bir vicdan borcu· 
dur, 

Be,iktaf kulübünde 
Dün Betiktaş kulübünün ko 

fU çalıtmaaı yapılmıttır. Bu ça 
lışmalara ekserisi Befiktaşlı ol 
mak üzere hayli atlet girmis-
tir. · 
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YEN1 ACILAN LİSAN KURSLARI 
Türkçe, Fransızça, Ingilizçe, İtalyanca, Almanca. 

Ispanyo1ca, ve İskandinavya lisanları 
KA YiT MUAMELESi BASLAMISTIR 

TECRÜBE DERSİ MECCANEN lR. 
lstanbul: Ankara 

dostlarımızın tamamen ay
~rzuları bealedikleriııi itim.•! 
la söyleyebilirim. Bi~~~t ,bu. ı~ı 
mat bütün ,r.~ııgelmittir. J ,,.. 

' · nı 

Bugün saat 18 de matine olarak 

Fran11z Tiyatrosunda 
ıne§hur mugM1niye 

Lilia Derna 

Kelriye Eşrafından ve gllmcük
ler bapüdürlilğünden müt.ekait 
Hilmi Beyefendi Hafi.deli ve Ha
cı Rıi.fat Paıa Zade merhum Sabri 
bey Kerimesi Mualla Hanmı ile 
~şriye Etrafınıdan Selim Klzım 
Bey Zade Kazım Beyin nikah me
rasimi dtinki cuma günü Hilmi bey 
efendinin Akıııarayd'lki Hanelerin
de iora edilmiştir. Tarahyne aa.:ı.
detlec- tcme.ın.i ederiE. 

373 - İstikla.J caddes: 
Beyoğlu 

Jncı Bayram 
cadd 
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Dünyanın en büyük transatlantik 
· inşaah yarıda kaldı ' 

Bu 73,000 tonluk vapur 933 baharında işleyecekti 

Transatlantik İn§a edildikten sonra böyle olacaktıt 

Bayrakları ne olursa olsun, Bah
rimubitte muntazam seferler yapan 
vapurlar, son iki seneden beri yolcu 
ve etyayı ticariye miktarı azaldığı 
için, masraflarını çıkaramamaktadır ... 
lar. 

Bu sebepten "Cunard Line0 m in
şa ettirmekte olduğu dünyanm eıı 

Yugoslavya kralı Pariste .. 

Kral v.e Kralı'çaıua Paristeki ziyaretlerinde almmış b;r resim 

rak Pario-i ziyaret etmektedir. Kral, 
şehri dolaıırken biDıaısa antika şey-

35 senelik cihanşümul bir şöhret 

1~ERMQ JEN (Thermogene) 

için en mükemmel bir tavsiyedir. 
Harareti <revlit ve 
Öksürük, Bronşit, Grip, Romati211Da ve 
sin<r ağrılarım tesloin eder. TERMOJEN 
pamuk tabakası sadece vüeudnn ağrıdığı yere 
konur. Daha seri ve daha kuvvefü bir teı;k elde 
edilmek istenilir~ TERMOJEN ;n 'latlıikmdan 
evvel üzerine biraz ılık su veya kolonya suyu 
serpmek kafidir. Şayet tesi~i çok ş.iddet.li ise 
TERMOJEN'; bir kaç saat sonra konulmak 
üzere kaldırınız. 

TERMO JEN, tesİ:ri ve mutedil fiatı ..ayesin· 
de bil1Un dünyada herkesin kıııHaııdığı bir 
i.IAçtır. 

Alev Saçan bu Piyeronun resm: 
Her kutunun arkasında bulıınma.hdır. 

Büy·ükdere Kibrit Fabrikası 
- lÇlN KADIN VE ERKEK İŞÇİ ARANIYOR. 
- Büyükderede te·sis ettni,ş olduğumuz Kibrit Fabrikası ya- ı 

kinda faaliy·He gıeçeceğinden imalat için muhteılif ma!kinalıarda 

~§tı_ı-ılmak üzre ~ilet mektepleri vesiıkasını _ha~ Tü~k ~a- ı 
biı}'Ctınde ve asgan 17 yaşında <kadın ve erlrek ışçı fa'brıka hız- [ 
metiıne almaaııktır. Yukarda!ki evsafı haiz olmaılı: şartile maılı:i-

ı 
nalaııda çalışmaılı: arzu eden işçilerin ·4 Kanunsani 1932 tarihine 
miiısadif Pazartesi ·gününden itibaren kayıt olmak üzre nüıfuz 
temereleı-He Millet Me!ktebi vesikalaırmı hamilen Büyülkdıere 

Kibrit Fabrikası Müdiriyetine müracaat etmeleri ilan olunur. 

1' Yen; sene miinasebeti.e~ 

"'""••n· CoJumbıa ···"••ns ----~ ...... _. 
Müea11eaeainin çıkardığı yeni plakların listesi: 

Radyo V d" R" H •an'atkirlarmdan e ıa ıza anım 

No 18668 Kiirdili şarkı NE~EDESİN 
• Huzzam şarkı GUL RENKLi 

Gazelhan Mahmut Celalettin Efendinin 

No. 1 8 6 6 4 

Neva Rast gazel BiR YALAN SÖYLEDE SEN 

Neva Uşak gazel ZULMETİ GAMDA KALAN 

Muganniye Güzide Hanımın 

N 18666 Saba şarkı, GONCA DİHEI'\ 
o. Kürdili şarkı KEDERiM V Af -
Ittilıaclı lVl.illi t 

\ 
TORK SlGORT A ŞiRKETİ 

ı Harik ve hayat üzerine sigorta m uamelesi 
b icra eyleriz. 

)~Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
_ Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hamnda 

L Acentası bulunmayaın şehirlerde aceııta aranmaktadır. 

Tel : Beyoğlu : 4887 

Balık esir Erk ek Mu ali im · .. ımııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111ııııııııııı111ıııııllllllllllllı//lllllllllllll 
Mektebi Müdürlüğünden: - M }} M b = 

ektıebimi'Ze ş6ıire yakın Ahmetli membaındaın getirileoelk . . i iyet at aası = 
suyuın ıbaru döşenmesi ve yapıla~aık ta!ksim maıhallile su hazne- NEFiS VE SERi SORETTE ~ 
siniın inşaatı 28/ K. evvelden itibaren 20 gitn müddetle kapalı Her nevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 
zari uımlile münakasaya konulmuştur. Taliplerin kıeşifname ve ait bilcümle ewak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 
şartnameleri gönnek üzere mektebe ve mün.aıkasaya i.ştirak için,. muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar 
de 18-K.sani-932 pazartesi saat 14 te mektepteki toplanacalk = ilanları yapılır. Fiatlar mutedildk. = 
kornisıyon.a müracaatları. ( 4599) ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 

Ali Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektepte açrlacak meccani (Gece Kooperatif dersleri) !I 
K. sani 932 cumartesi gününe teıhi'l" edilmiştir. Kayıt müddeti· 
nin o güne kadar devam edeceği ve hıer gün ısalbahtan saat 17 ye 
kadar mektep idaresine müracaat olunması ilan olumJr (4670), 

=: Telefon: 24310 - 24318 - 24319 == 
'ıııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

3 üncü Kolordu 
llinları 

1 .Vlühi m bir 
keşi f 

ADEMİ 
iKTiDAR 
mağlup oldu 

IRILfNE 

Şimdi bllyledir. 

PARIS, 28 (A.A.) - Yugoaliv
lfa ltralı Ale:o;endre 10 aiindenberi 
Paris ıehrinin misafiri bulunmakta. 
dır. Müıarünileyh burada kraliçe ile 
'beraber sade ve depdebeden B.ri bir 
bayat geçirmekte ve Belgrat'ta yaşa
makta olduğu burjava .hayahna de
vam eylemektedir. Kral saat 8de pek 
külliyetli olan muhabere evrakını aç
makta, ve raporlarını talimatlarını 
yazdırmaktadır. Müıarünileyb, mü
temadiyen payitaht ile teınas ve irti
batını muhafaza etmekte ve güya 
Belgrat'taki sarayında İmi§ gibi dev
let itlerini tedvir eylemektedir. 

ler aramaktadır. Kendisi vukuflu bir ------------------------

İ<Stanbulda ıbulunan kıtaat 
ve müessesatın eıkıme:k ve eı-
zaklarm:ın sıencnıin n:ailclıi}'C&ine 

pamrlııkla ıverilen fiat muvai:Ek 
göııülmediğinıdcn tıcıkı"ar fiatı 

zaıııfila mUnalkasaya 'YaZCdilmiş 

tir .Hıalesi 23-1-932 cumartesi 
günıü saat 15 te komisyomı 
muzıda yapıhocaktrr. Taliplerin ı 

şartnaı:ı.eııini almaık üzere ıher 
,güıı ve münakasaya iştirak e
deoetklerin de vakti muayyen
de temioat ve teklıifuamelerue 
komisyıommıu.za müracaatları . 

1 

'Erkekler için) 
Ferblıne 
Kadınlar için) 

:;enç ve dinç 
büyillt transatlantik vapurunun iDJ8-
atına nihayet verilmi9tir. Çünkü İn· 
gillz kabinesi, vaziyeti maliyesi aok
tai nazarından kumpanyaya yardım 
edemiyeceğini bildirmiıti. 

Tezga!ıta 534 numarayı tqıyan 
bu vapur, mqbur Majeatic'ten 30 
bin ton daha fazla olmak üzre 73 bin 
ton olarak inta ediliyordu ve 6 mil
yon lnğiliz liraaına mal olacaktı. 

933 ilkbaharında birinci seferini 
yapacağı anlqdan bu npur 932 ma
yıaınm 15 inde denize indirilecekti. 

Vapurun mefruıatı için yedi ki
lometrelik halı, yüz bin parça mut
bab levazımı alınacaktı. Elektrik sar 
fıyah mütavas11t bir şehir tramvay. 
!arını iıletecek kudrette olacaktı. 

lnsaatın tatili üzerine mühendis, 
mimar, amele, ustabaşı olarak 3000 
kİ§i İ§Iİz kalmııtır. Aileler de hesap 
edilirse 8000 kiti açıkta kalmış de
mektir. Maamafih in§8Atın yeniden 
baılaması için müzakerat cereyan 
etmektedir. 

Ski yarışları 
MONTREAL, 28. A. A. - Ox

foııd ve Cambri<lge darülfünunlan 
at3"ında 10 seenden beri baz.en İs· 
""çte ve bazen Norveçte veya İsviç 
rede yapılmakta olan Ski maçlan
nm 11 dncisi bu sene Saint Lawranıt 
nehri civarın.daki dağlarda ya:pı:.1-

mı§tlT. Bu datlarm ara,.ında uçu
rum der,i.JıJiğinde bir çok yarlar bu 
lundıuğu için yarışlar çok heyecan
lı olmuştur. Müsabaka esnasında 

mebzul kar yağıyordu. Müı;abaka 
CambridgeHlerin galibiyetiyle bit
miştir. 

Kral, sabahın mütebaki saatlerini 
miilikatlara tahsis eylemiıtir. 

Öğleden sonra refakatinde yalıuz 
kraliçe Mari olduğu halde yaya ola-

T aymis nehri taşıyor 
LONDRA, 28. A.A.- ŞUna:I de

nizimde hüküm süren şiddetli fIT
tmalar neti<:esi olarak Taymi" neh
ri her.gün muayyen bir saatte man
eabmdan men.bama doğru şid<Jetılj 

bir anafor halinde alrup ilerJiyen 
bugünkü met dalgasından evvel 
gay;ııi tabii bir surette yükselmek
•te, denize döküldüğü yere yakm 
Thamesend mevkiindeki rıhtımlaiı 
istila ederek mücavir eraziye yayd 
mak iııtidadını gastennektedir. Da
hil boyunca oturan ehaliye müte
yakkiz !bulunmaları ihtar ve tavsiye 
olwırnuştuır. 

iki yaıında bir 
... çocugun macerası 

SASKATCHEV AN, (Kanada), 
28. A. A. - Buradan kesif bir kar 
tip.isinde ha;r.ekıet eden bir otomobil 
buzlu .bir havada 90 miJ. katederek 
mahallIDe vasıl olduğu zaman ye
dek ·tıekerJ.eğiy1e arabanın arka kıs
mı arasında iki yaşında bir erkek ço 
cu ğunun sı kışmış kalmış olduğu hay 

• 

kitap meraklısıdır. Aynı zamanda 
mutaleayı çok •ever. Gece, kral- ve 
kraliçe daha henüz tiyatroya gitme
mişler, otelde dostlan ile vakit ge
girmcği veya Paris balla arasına ka
rıfarak dola§mağı veyahut Seine neh 
ri boyunda tenezzüh etıneği tercih 
etmitlerdir. 

Kral ve kraliçe, iki üç gün sonra 
gideceklerdir. Kral Fransız payitah
tının muhtelif te!kilatı hakkında ma 
IUınat ve vesaik tedaı·ik etmekle meş 
guldur. Darülfünun mahallesi ile 
Pasteur enstitüsünü gezmiş ve tet
kik eylemi§tir. 

Romalılar devrine 
ait bir gemi 

ROMA , 28. A.A. - Nemi gölü
nün dibinde oldukları tahmin edi

J,en Roma İmparatorlanndan sefih 
Caligulanın muhteşem tenezzüh ge 
rnileri aranırken geç.en gün 30 ka
dem uzunluğunda ve 8 kadem enin
de bir gemiye rast ge.lişmiştir. Bu
nun taşla dol·u Oılmasına nazaran 
Romanlı lar zamanında inşa malze
mesi naklinde kullanılmış olmasına 
hükmedilınekteıdir. Gemi gömülü 
bulunduğu çamurlar içinde büyük 
ihtimamlarla çıkarılarak gölün sa
hilindeki müzehaneye yerleştiril
miştir. ...................................................... 
retle görülmüştür çocuk lıaygın oldu 
ğu için derhal tedavi edilmiş ve bir 
müddet sonra kendine gelmiştir. An 
laş1Mığına göre çocuk otomobilin 
hareketi sırasında yedek tekerl"k 
üzerine oynıyordıı. Otomobilin yü 
rümeye baş.laması üzerine tekerle
ğin arkasına sıkışmış ve kendisine 
hiç bir şey olmaksızın bu vaziyette 
kalmıştır. 

Tasarruf haftası 
• 4 • • 

bir başlangıç olsun~ sızın ıçın 

Nafia Vekaletinden: 
190 adet meşe köprü trav.ersi pazadıık tıuretıile mübayaa ıedi

leoektir. Pazarlık 16-1-932 taıriıhine müısadif cuınarteısi günü 
saat 16 da Ankarada Nafia Ve:kaleti Mıiisteşarlıık maıkammda 

yapılacaktır. 

Pazarlığa iştiralk edeceıklerin altımış lira'llk teminatı muv*
kate ve Ticaret Oda~ı ves~kaS'ile biı-liltte ayni gün vıe saatte ko

misyıonda bulunmaları lazımdır .. Teminat olaıraık llromi11yana na
kit itası caiz değildir. Talipler şartnameyi gömıeılı: üzere An· 

karada Nafia Vekaleti Malz-eıne dairesine, lııtıanbu.'lda Haydar
paşa inşaat tesellüm ve muayene memurluğuna müracaat ecte,. 
bilirler. ( 4663) 

BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 
11. ci tertip 6. cı keşide 

11 Kanunusani 1932 dedir. 
Büyük ikramiye 

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

15.000, 10.000 lirahk ikramiyeler ve 
100,000 Lirahk bir mUkifat vardır. 

Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ 
BULMAK SAN' ATİ 

Eserleri gayet güzel bir şekilde iıntişar etmiştir. 
Bütün İş adamlarına tavsiye edel'.iz. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası 

ıııııııı ııın111ııııııııııımnuım111umnı , ı~nırnn n 
Dr. HORHORUNt 

Zöhreviye ve bevliye tedaviha
nesi: Sabahdan akşama kadar. Bey
oğlu Tarlabaşı, Taksim Zambak Sok. 

Dr, A. KUTIEL 
CJ,lt ve zührevi hastalıklar mü

tehassısı. Karaköy, büvük mahalıle-

(681) (4618) 

* * • 
Ordu ihtiyacı için 511kalem göz 

1 
ileti aleni mıün.akasa ile ma
ie cdilıccektir. İhalesi 18-1-932 ı 
pamrtıesi günü saat 16 da tlı:o-
misyanwnuızıda yapılacalktrr. 

1 

Taliplerin şartnamesi ıgöımeık 

Wıere her ·gün ve münakasaya 
i iştiraık etmeık istiyenleııin de 
vakti muayycninde ikomisyo-

1 mımuza müracaatları • . (674) 
1 

(4592>-

•• * 
Çatalca müstahkem ınevkii-

nin ihtiyacı olan un kapalı 
zar.fla münıaıkasaya lrorunuştur • 

l lha.leısi 2·1·932 oumartesi günü 
sat 15 tıe ~oınişyanumuzda ya
pılaaııktır. Taliplerin şartna

mesiıni allıınaik üzeıre 'hıer gün 
ve münakasaya iştıira:k edecek 
!erin de teminat ve tıeıklifna
ımeleırilıe vakti ımuayyende ko
misy:oınumuza müraoaatları. 

(638) (4386) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hutaldı:lan 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanbuılda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastahkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanıbul 22398. Sıra numara· 
sım beklememek isteyenler, 
kaıbineye müracaatla veya te-

hayvamtın 
1üsye ve Hoı 
monlarından 
ntlrekkcptir. 

Eczaneler 
den ara· 
vınız. 

SEYRiSEF AtN 

Merkez acenta: Galata Köprü 
ba§ı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mühürdarzade ban 2. 3740. 

PİRE-İSKENDERİYE 
POSTASI 

(lZMIR) 5 Kanıınsani sa
lı II de Galata Rıhtımından 
kal!kar. 

T:rabzoo. pazartesi ve iBoz 
caada postalarımız muvak
katen lağvedilmistir. 

Norjske Orient 
Linie 

Yakında İetanbul ve Marmara li
manlarından harelret edecek va

pu<lar: 
ATHEN vapuru limanımızda o

hııp Roteııdem, Hamburg ve İskan
dinavya Jirnanlan için emtiai ti

caiyc tahmil edecektir. 
Tafsilat jçin Galata Frenkyan 

hanında Theo. Reppen vapur A
cen1alığıruı müracaat olunması. TeJ 
B. O. 2274. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

" Hamız Kiyon0$ mainin tahkim 
uSUılü" hakkındaki icat için Si r-1ai 
Müdiriyeti Uınumiycsinden ıistih
sal edilmiş olan Z9 Kfuıunsani 1925 

tarih ve 310-316 numaralı ihtıra 

beratı bu kere fe.-ağ Vf yahut kara 
verilecegınden mezkur ihtirayı ,.._ 
ticar etmek veyahut satın alnıak ar 
zusunda bulunan zevatın İstaıibul 
Bahçekapı Taş Han No 43-48 de 
mukim vekili H . W . STOK efen
diye müracaatları. 

• 


