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Umumi Ne,riyat ve Yazı MildiirB 

ETEM iZZET NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Aksayı Şark'ta 
iki günden beri Aluayı Şarli:tan 

nıühey~ haberler gelmektedir •.. Ja
ponlar Çin ıulanna donanma aon
derdiler. Chanahay ıelırinin Çin 
nııntalca11 Japon tayyareleri tarafın
dan bombardıman edileli. Ve hatti 
karaya da bahriye müfrezeleri· çıka
rıldı. Fakat bili Çin ile Japonya a
ra11nda harbin reıınen ilan edilip 
edilmediği kat'i olarak malum değil 
clir. 

Reuter ajan11 Çin taralmdan Ja. 
ponya aleyhine harp ilan edildiğini 
bildiren bir haber netrehniıti. Fa
kat birkaç oaat sonra hu haberi ıu 
tekilde tashih etti: ~çin hükümeti 
henüz harp ilin etmemiıtir. Komin
tang'ın, yani Çindeki hakim fırkanm 
İcra komitesi harp ilanına karar ver 
miştir . ., Görülüyor ki harp ilinile 
harp ilanına karar vermek araımda 
fark vardır. Diğer taraftan Çin'in 
Cemiyeti Akvamdaki mümeosili de 
hük\ımetinin harp ilan ettiğini res
men tekzip etmektedir. 

Ancak şu muhakkaktır ki, res
men ilan edilmese de Aksayı Şarkta 
muharebe geçen eylwden beri bir 
emri vakidir. Ve harp Japonya'nm 
Mançurya'yı iıtila etmesile baıla
ınıştı. Buırün Mançurya Japonlar 
tarafından tamamen iıgal edilmit 
bulunuyor. 

Muharebenin, daha doğrusu mü
sademenin Mançuryadan Şanghay'a 
İııtikali fU şerait altında olmuştur: 
Mançurya'daki Japon harekitının 
husule ıretirdiği galeyan, Şanghay
da on gün kadar evvel, Çin ve Ja
ı>on ahalisi arasında bir arbedeye 
müncer olmuş ve beş Japon papazı 
Yaralarunıştı. Şanghay'daki Japon 
filosu kumandanı Amiral Koyçi 
Şiozova, bunun üzerine Çin hüku
metine bir ultimatom göndererek 
§U metalibatta bulundu: 

1 - Belediye reisinin yapılan 
tecavüzden dolayı reomen taniye 
vermesi, 

2 - Mütecavizlerin tevkifi ve 
tecziyesi, 

3 - Tecavüze uğrayanlara tazmi 
nat verilmesi, 

4 - Japonya aleyhinde propa
ganda yapan cemiyetlerin dağıtılma 

"· 

Ak sayı deh 
in'in ilinı 

• • el· iç·n 
bekleniyor 
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Harp ilanına karar verilmiş olması 
dünyayı dehşet içinde bı~a -tı 

Çin milli fırkası icra komitesi artık pıçağın kemiğe 
dayandığı ve harp ilan 

etmekten başka çare kalmadığı fikrindedir 

Harbin resmen ilanı gün meselesi addediliyor 

_I _____ __ 
Gazi Hz. 

Gazi Hz. dün Dolmabah
çe sarayındaki dairelerinde 
meşgul olmuşlar ve bir tara
ta çıkmamış/ardır. 

ismet Pş. garın 
Geliyor 

ANKARA, 30 (Telefonla) 
- Başvekil İsmet Paıa refaka 
ti,nde Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya Bey olduğu halde yarın 
ııkşamki trenle latanbula hare
ket edecektir. 

Çoban Mehmet 
Kara Ali'yi yendi 

Malumdur ki son yapılan An 
karadaki Himayei Etfal güreı 
müsabakalarında Bandnmalı 
Kara Ali pehlivan Çoban Meh
metle çarpı§madan Türkiye gü 
re, birincisi olmuttu. Çoban 
Mehmetle neden çarpıımadığı
na gelince Çoban rakibini ne 
dense yenememiı ve 2,45 saat 
sonra berabere kalmıştı. . 

Bu sefer Kara Ali bu müna
sebetle lstanbula geldi ve evvel 
si akşam Haliç klübünde bu 

Murahhaslar G'6ksu sarayında, Çamlrcada ve içtimadan sonra .. 

1 ı 

Ekalliyetler meselesi 
bugüne kaldı 

1 

Konferans murahhaslarına Göksu 
kasrında dün bir zıyafet verildi 

Balkan konferansı konseyi ı Hasan Beyin riyasetinde Yıl· 
3 üncü içtimamı dün sabah (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Esrar kaçıranlar da 
yakayı ele verdiler 

25 kilo esrar, kaçakçısı ile beraber 
dün Adliyeye teslim edildi 

altıncı şube seyrüsefer 

ÔmerBey 
başmemuru 



Harp ilanına karar verilmiş olması 
dünyayı dehşet içinde bıraktı 

(Başı 1 inci sahifede) 
Harp resmen ilin edildiği tak

dirde, vaziyetin peyda edeceği ehem 
ıniyet kendiliğinden anlatdır. Gelen 
haberler ise bnrhin resmen ilanmı 
biç te müıteb'at ıröstennemekte
dir. 

dan evvel tatbik mevkiine konmıya
caktır. 

En igi ask•rler Şanghaya 
g6nderlidi 

CHANGHA Y, 30 A.A. - Şang
hayin Çin mmtakumda çıkan ve 6 
kola aynlan yaıısuı timdi birlcımiı 

Hindistan da 
Kargaşalıklar 

Binlerce kıyamcı bir 
ıehre taarruz ettiler 

Karşı karşıya görülmekte ve muazzam bir alev küt 
Hrap ilan edildiği takdirde, iki lesi halini alnııt bulunmaktadır. GAMMU, (Ketmir) 30 (A. 

taı·afın nziyetini şu suretle hulfısa 10.000 gönüllü, beynelmilel mm- A.) - Kotli şehrinin çar§aD• 
edebiliriz: takayi muhafaza etmektedirler. Şan ba günü müaellih binlerce la-

Japonyanın iki ıene mükellefiye gay,ekin en iyi aıkerleriain Nankin yam erbabı tarafından taarru-
ti askeriye ile elinde bulundurduiu den a-elmit oldukları söyleniyor. d b nl d 
sulh orduıu 259,000 kiıidir. Bu kuv iyi maliımat alanların söyledikle- za uğra ığı ve U arm ora a 
velin 25,000 i Mançuryada ve Ko- rine göre, Chapei'dcki tüfek ateşinin ki askerler üzerine ate, aç
rede bulunuyordu. Ancak ..,.. nb sababm saat dördünden beri kesafet tıklan ve bankalan yağma ey
yi ü:zeriııe Japonya buradaki kune peyda etmesi bu aols.erlerin orada )edikleri istihbar kılmmakta-
ti bir miktar tezyit etıniıti. mevcut bulunmalanndan ileri a-el- d 

Jap<>np'nm on yedi fırkadan mektedir. ır. 
Askerler, mukabele etmişler 

mürekkep olan sulh ordusu, ıefer- Amerikan tebeası çıkmafa 
hedik ilin edilirse en klsa bir za- dir. Kıyam erbabından 3 kiti 
manda iki mioline iblağ edilebilir. lıazırlanıgar ölmüştür. Yağmaya nihayet 
Umumi .eferbet-liği müteakip Japon NANKIN, 30 A.A. - N:ınkin'- verilmiştir. lki posta binası ile 
yanın iki milyona yakın ukeri ıilib deki Amerikan konooloshanesi ken- diğer bir takım müeueseler 
altına alabilmeoi miimkündür. dilerine malümat verilir verilmez kuvvetle muhafaza edilmekte 0 Japonya umumi harpten ooara Nankin tehrinden iki saat zarfında 
eıliba .re tedıizatını hayli tezyit et- çıkıp ayrılmağa hazır bulunmal.armı lan polis karakolunu ele geçir 
miştir. Amerikan telıauma bilılinniıtir. mek iatiyen halk tarafından a

Hava kuvvetleri 6904 kitilik mü- Ruslarla da "' ziget ~ergin teşe verilmiştir. 
rettebatı ile 838 tayyareden mürek- BOMBAY, 30 (A.A.) -
keptir. TOK(O, 30 - Sovyet makama-

Donanmaoma gelince, Washing- tının Harbindeki Japon kuvvetleri- Kongre taraftaı·larının nüma· 
ton ve Londra tahdidi teslihat kon- nin şarki Çin demiryolu ile nakline yişleri hasebile polisin ateş et 
feranslarmdan oonra Japonyanın müoaade etmemeleriden mütevellit mek n:ecburiyeti ı:e~ice~i ol:ı-
bahri kunetlerini fÖyle tasnif et- olan Rus • Japon gerginliği fazlalat- rak nümayişçilerden biri öl-
mek mümkündür: mıı görünmektedir. ) d · · b" • 

(A) omıfmdan 920 de inıa edil- Hart.inden bildirildiğine göre müş ve ara arın an yınnı ırı 
miş Nagato ve 921 de inta edilmit tarki Çin demiryolunun 3000 Sov- tehlikeli surette yaralanmış-
Mutsu birinci sınıf saffı harp zırhlı- yet ıremuru ıilahlar.mıılar ve Ting- br. 
ları. Bu zırhlılar 33,800 er tonluk- Chao Çin kumandanrna da ıilah ver-
tur. Sür'atleri 23 mildir. Beherinin mişleı-dir. M k p • "? 
sekizer puılak 16, yirmiıer pusluk Çin kumandanı demiryolunun ac ensen arıste mı 
sekizer toplen vardır. Rus müdirine, Sovyetlerin Mançuri-

(B) omıfmdaa ve umumi harp ae- ye asker göndenrıelerini talep etme-! PAR(S, 30 (A.A.) - Harp 
neleri zarfından inşa edilmit üç zırh ıini tavsiye etmiıtir. esnasında Alman ordusunun 
lı: Kongo, Haruna, Kirishima. Bun- Bun~. bllf~ Cba_ngchun'dan i- büyük kumandanlarından biri 
lar da 27,500 er tonluktur ve yirmi tar edıldigıne gore, Çın. ve. Sov:ı:et 1 olan Mareşal Mackensen'in Pa 
yedi buçuk mil ıür'atindcdirler. Her memurları çalışmaktan ımtına ettik- . b 1 k. ld • d 
b. · · eki luk 14 .ı leri talı:dirde Japonlar iık-tmeyı" te- rıste u unma ta o ugıına a 
ırIDJn ı zer pus , on t.,. • · b. k · 1 d 

pusluk altıtar toplan vardır. min makaadile farki Çin demiryolu- ır ır ta ·rm şayıa ar everan 
(C) ımıfmdan gene harp ıenele-1 nun cenup klammın kontr~lünü .de- etmektedir. 

rinde yapılmq ikisi 31,000, ikiıi 30 rubte etmek kararını vennıılerdir. lntransigeant gazetesi, şa-
bin tonluk he, Hiuga, Fnoo, Yamu Harbine de asker yianın doğru olmadığını Pa-
hiro zırbHan. Bunlar da yirmi üçer - k • • b 1 M M 'k 
mil sür'attedirler. gonderece ler rıs ~.e M du .unan . • ka~ en-

Ayrıcs onar bin tonluk 8 kruva- MOSKOVA, 30 A.A. - Tan sen ın a rıte gıtme uzere 
zör ve 85 muhrip .. Bütün bunlardan Ajansından: M. Hirota, hükümeti Berlin'den gelen ve Paris'e uğ 
m~~ da 26 tabtelbebir iki tayyare ~dan Haric;iye. komiser muavi- ramış olan Madrit müsteşan 
genusL . nı !-1- Kara. ""? ı zıyare~. ede~ek ~ M. Von Macknsen olduğunu 

Ya Çın? Şurasını söylemek lizım mail ey he ıımalı Mançun deki vazı
gelir ki, Çinde meı'uliyetleri üzeri- yet baklanda atideki tebliğatta bu
ne alabilecek bir hükümet yok ıribi- lunmağa memur edilınitıir. 
dir. On binlerce Japonya'lmm ikamet 

Geçen kanunuevvel nihayetinde etmekte bulunduğu Harbin' de Çin 
istifa eden T c:luuıg Kai Cbek'ten ıulı:erteri isyan etmİf olduğundan 
sonra Nankindeki milli hükümet za- Japonya, tebaatınm can ve mallarını 
vahiri kurtanyordu. Çinde bikimi- muhafaza etmek için oraya kuvvet 
yeti milliye Kuomintag denilen lllİI- a-öndenneğe mecbur olmuıtur. 
liyetperver fırka temsil ediyor. Bu Japonya, katiyyen tarki Çin d&
fırkanın meTkez komitesi icrai teı- miryolu menafiini ib1il etmek taıav 
rii, adli medUlerin nıialerini v~ -- vurunda defildir, fakat askeri krta
zırlan intihap eder. Fakat Kuomin- atın gö?d~lıııeai, bu yol~n kullarul
tag ıahıs ve hizip ihtilıifları içinde masmı ısti!zam .e!"'~edır. Japonya, 
puyandır. Bütün bunlardan hqka es~ nakliyab ıçın ıcap eden parayı 
Çinin harb edebilecek parau da Yerecektir. 
mefkut Ye vesaiti askeriyeoi de bo- japonga Çin sahillerini 
zuktur. Yalnız ıunu söylemek müm- b' k d 
kündür. Çinin 400 milyondan fazla il la a e erse •. 
nüfusu nr. Çindelri YBZiyetin neza- VAŞiNGTON, 30 A.A. - Hari-
ket ve vahameti etrafında dün a-elen ciye nazırmm lngiliz oefiri ile görüı 
ajans aberleri 4unlardır: tüğü 11rada, Amerika hükumetinin 

yazıyor. 

Franslz bütçesinin açığı 
PARIS, 30 A.A. - Meb'uoan 

mecliıi maliye encümeni mazbata 
muharriri encümence yapılan taclilit 
tan sonra 1932 bütçe lô.yiba11 açığı
nın timdi 1200 milyondan ibaret ol
duğunu bütçe nazırı M. Pietri'ye 
bildirmiıtir. Y oung plinı mucibince 
Almanya' dan alınacak iken tecile 
tabi tutulan 1700 milyon bu yekü
na dahil değildir. 

Komisyon bütçede tevazün temi
ni ihtimalini tetkik etmek üzre Salı 
günü tekrar toplana::aktır. ---

Bütçe nazın M. Pietri'ye göre 
1932 senesine ait bütçe açığının 3, 
500 milyon olması daha timdiden 
muhtemel bulunmaktadır. 

K NUNUSANl 

l Batan 
T ahtelbahır 

Su Üzerinde geniş yağ 
lekeleri görüldü 

LONDRA, 30 (A.A.) 
Tahlisiyecilerin çalıpnakta ol
duklan mahalle pek uzak olmı 
yan bir noktada su üzerinde 
geniş yağ lekeleri görülmüf
tür. Tahlisiyecilere lekelerin 
çıkmakta olduğu mahalli iyice 
tesbit etmeleri için talimat ve
rilmiştir. Fakat yağ lekelerini 
genit bir sahaya dağrtmıt olan 
cereyanlar dolayııile bunu yap 
mak mütküldür. 

(M - 2) nün cereyanları le 
sirine maruz kalmıt olduğu 
ve ihtiyat depolarından biri
nin sakatlandığı zannedilmek
tedir. 

3 büyük kütlenin bulundu
ğu yer tayin edilmiştir. Dal
g•çlar vak'a mahallindedir. Bir 
Felemenk vapuru sahillerin 3 
mil garbinde ge.,i! bir petrol 
lekesi müşahede etmiş olduğu 
nu telgrafla bildirmiştir. Tah
lisiyeciler, mukaddema faali
yetlerini bu noktada teksif et 
mişlerdir. 

T orpito muhripleri ve Slo
op'lar denizin dibini taramak
tadırlar. Amirallık dairesinde 
dün bütün haber verilen kütle 
lerin tetkik edilmiı olduğunu 
bildirmiştir. Bunlar eski gemi 
enkazlarından başka bir şey de 
ğildir. 

LONDRA, 30 (A.A.) -
M - 2'yi bulmak için yapılan 
taharriyat semereaiz kalmııtır. 
An:.irallık ümitvar olmağa im
kan kalmamıt olduğunu bildir 
mistir. 

Yeni Avusturya 
kabinesi 

ViYANA, 30 (A.A.) -Ye 
ni kabine bu suretle tqekkül 
etmittir: 

Başvekil •e h rieiye nazın 
M. Burftcb. 

Dahiliye nazırı M. Winlder, 
Maliye nazuı, M. Weidenhof
fre, Ticaret nazın, M. Haini, 
Ziraat nazırı, M. Dollfuaa. 

Çiftçi fukasına mensup o
lan M. Winkler müstesna ol
mak üzere bütün kabine azası 
Hiristiyan • Sosyalist fırkaıma 
mensuptur. Eski kabine men
ıuplarından sekizi yeni kabine 
ye dahildir. 

1932 

l M. Venizelos 
Londrada! 

Bir lngiliz maliyfi 
mütehassısı istedi 
LONDRA, 30 (A.A.) -

M. Venizelos, Pariıte icra et 
mit olduğu mali mükalemelere 
zeylolarak burada da bu neri 
mükalemelerine devam etmek· 
tedir. Mumailyeh, banka erki 
omdan bir zattan Yunaniata
nm mali vaziyeti hakkında tet 
kikat icra etmesini talep eyle 
miştir. 

Cite mahafili, M. Venizelo 
ıun, Londra'daki ikametinin 
neticesi baklanda pek az nik
bin görünmektedir. 

Yunan batvekili, bugün Pa 
ris' e dönecek ve orada M. Flan 
din'i görecek ve evvelce batla
mı§ olduğu mükalemelerine de 
vam edecektir. 

Mumaileyh, müteakiben Ce 
nevre'ye giderek tahdidi teali
bat konferansında hazır bulu
nacaktır. 

Cemiyeti akvam meclisi 
intiha hah 

CENEVRE, 30 A.A. - Son Ey
lül ayı zarfında Cemiyeti Akvam 
mecliıi kebiri, meclis intibababnın 

ıimdiki siıteıni bakklnda tetkikatta 
bulunmak üzere buıuıi bir komite 
ihdasına karar venniıtir. 

Meclis, mezkur komitenin teşek
kül tarzını taıvip etmiıtir. 

Buna ittirak edecek olan davetli 
devletler arasında Arjaatine ve Ko
lombiyanın bulunduğu söylenmekte
dir. 

Arjantin bükümeti, timdi daveti 
kabul etmif, yalnız Cemiyeti Akvam 
meclisinin tensikı komitesine ittirak 
için 1927 de dermeyan etmİf oldu
iu ibtirazi kaydi ileri ıürmüıtür. 

Bu ibtirazi kayda nazaran. Ar
jantin hükünıeti komitenin meoaiai
ne ittiraki kabul etmekte ve fakat 
bunun mukaddema Arjantinia Cemi 
yeti Akv11D1daki YllZİyetine müteal
lik olarak ittihaz edilmit olan karar 
!ara halel celmemeaini ileri ıiimıek
tedir. 

ispanya cezvitlerinin 
bir müracaab 

MADRIT, 30 A.A. - Ali mah
keme, fesih kararnamesi aleyhinde 
cezvitler namına vuku bulan ıitı:i.ye
ti kabul etmiıtir. Harbe lc.art1r c.ıerildi bilhassa atideki noktalara riayet e

dilmeıini istemekte olduğunu beyan • •' "• •""' •' """""" "•"" """ •'"""""" •' •'""" "" " ................. ," •" "" •" "" ''' ''' ''' ''' '• • • • • • • • • 
CHANGHAI, 30 A.A. - Japon eylemiı bulunduğu rivayet olunmak nazarında, harp bayulaımın maske- ratı ve neşretmekte olduklan müta-

ya'ya harp ilinına karar veren be- tadır. ıini laJıyaa Japonyadır. Japonya, i- lealar, Changabay vak'ayiinin Fran 
yet, binat Nankin bükümetiain de 1 - Cbanghay'daki beynelmilel lerliyor, Çin, aciz bir mevkide. Fa- ıız matbuatında buıule getinniı ol
tabi bulunduğu Kuomintang merke- mıntakanın itııal edilmemeıi. kat hakikat büıbütün bqka türlü duğıı mühim akisleri göstennekte-
zi icra komitesidir. Nankin'de hara- 2 - Ticaretin mutlak surette ıer- olabilirı Muazzam Çin kütlesi, bil- dir. 
retli bir faaliyet hüküm ıiinııekt.. beot olmaaL ba11a aczi dolayısile bir tçhlike tq- Le Joumal'a göre bu vak'ayi Çin 
dir. Gece, gündüz aıker yüklü tren- Zira, Amerika bükümeti Japon- kil edebilir. Bu gazete, netice olarak İn içinde bulunduğu anarşi buhra
ler, Changhai'a hareket etmektedir. ya'run ıulh zamanında Çin'i abluka bir Çin • Japon harbinin harplerin nmdan ~ka birşeye delıilet etmez, 
Çin - Japon ihtilifının vehamet kes- etmek hakkını kabul etmemektedir. en ağırı olacağını yazmaktadır. fakat bu, harp demek değildir. 
betmeoinin önüne geçmek için bütün C~ Amerika Ye gerek lna-iJtera Berliner Boenen Zeitung (Nas- Bazı büyük gazeteler, Çin'in Ce-
kuvvetlerini sarfetmiı olan Japonya müme11illeri, bu iki nokta üzerinde yoaalist) diyor ki: Japonlar, ıon de- ıniyeti akvama vuku bulan müraca
dalri ecnebi mümeuilleri, Nankin bü iırar etmrktedirler. recede realiıt olduklarını İspat etti- atmı ciddi telakki etmemektedir, zi
kurneti tanofmdan ittihaz olunan ka- Amerika'nm lngiltere'nin Cbang ler. Çin' de harekete geçmek için ci- ra teessüs etmit bir hükUmetin fili 
rar karııamda clabtet içinde kalmıt- bai'a fula miktarda harp gemisini banın siyasi kuvvetlerinin ba,ka ta- otoriteoine istinat eylememektedir. 
lardır. Bu mümeoıiller, timdi Japon- a-öndenrıeoini de arzu etmekte oldu- raflarda angaje olduğu bir zamanı 
ya'nın bütün Çin erazioine asker çı- fu rinyeı olunmaktadır. intihap eylediler. Fransa ve loırilte-
karmak Ye ......t.ülceyif liaıanlarau 1 re bir kenarda duruyor, Amerika ioe, 
işgal etmek bakkıına malik oldufuaa Japonganın Amerikt1ga temi Avrupa binası çator.!amakta olduğu 
ileri süreceği mütaleaımda bulun- nat verdiği söglenigor bir ıırada kuvvet ve kudretini Aksa-
maktadırlar. Harp hali bundan bat- VAŞiNGTON yı şarkta ıarf ve heder etmeden ev-
k be-..1-!lef •-L- I •• .ı_ ' 30 A.A. - Ame- d k • a r~ mm ...... arın mu ... - rika ve lnıriliz bükümetlerinin To- vel çok üıünece tır. 
faaaı meselesini de ortaya abnaJı:ta. 
dır Bu mm•-1--L~ • eti ,_.,, kio hüklımeti nezdinde yaptıkları 

• ........... umumıy e..,. ebb.. • olarak har" • 
derecede mücelıbez ve müaallih te- tetM Su'!'ta aıt J bük. ı~ıye ~
lakki olu-yor- rı . tımoon, apon umetinın, 

LONDRA. 
0

30 A.A Çinlil . Şangbaydaki beynelmilel hukiık ve 
Japonya'ya harp ~ - karar v':': ı menafii tebli~e!e ~.omi~acağı busu~ 
diği halılmıdaki haber Lo d 'dalıi ıunda cemabırı Muttahıdeye temı-
resmi mabafile henüz ~ ti ~t vermit olduğunu. v_e beynelmilel 

ş r. hır hareket yapmak ıçın Cemahiri 
Bıçak kemiie dagandı Müttabidenin bqka biç bir teklifte 

bulunmadığını beyan etmitıir. 
CHANGHAY, 30 A.A. - China

Kai Shek Çindeki bütün kumandan
lara fU tela-rafı gönderıniıtir: 

''Biz ne kadar aabır ve ••b•mmijl 
gÖıteriyoroak Japonlar'cla o kadar 
mütecaviz dan-anıyorlar. Çin'in mu 
kadderatı tehlikede bulunuyor. Va
tannu ıeven her banııi bir kimse Ja
pon tazyikine ve zulmüne daha zi. 
ya~e. taham~ül göıteremez. Çin mil 
!etinin varlıa-mı ve terefini korumalı: 
için hükômetin ve ordularınm ayal<
lanmaıı zamanı ıelmittir. 

Vakit, igi intihap edilmiştir 
BERLIN, 30 A. A. - Matbuat, 

Çin vakayÜne uzua sütunlar tahıiı 
etmektedir. Sağ cenah gazetelerinin 
elueriıi, gelen telgrafları ve bu me
sele dolayııile Cemiyeti akvam ma
hafilinde hiıd olan vaziyeti kayit 
ve iktibas ile iktifa etmektedir. 

Londra, ]apongaya karşı 
tazyik tedbirleri alacak 

LONDRA, 30 A..A. - Daily 
Telgraf gazetesi, baş makalesinde 
Vaşingtonda hissedilmekte olnn cid
di endiıerler lnğiltere hükumetini 
de ifgal etmekte ise de Londra ka
binesinin Japonyaya kartı ta:zyik 
tedbirleri tatbikı hususunu dü,ün
miyeceğini yazmaktadır. 

Daily Mail gazetesi, balkı Japon
yaya kar41 her türlü hasmane battı 
hareket ittibazmdan tenkkiye da
vet etmekte ve §İmdiki ahval ve 9e
rait altında Japonyanm haklı olduğu 
söylenmektedir . 

Devletlerin ihtilafa kar§ı ittihaz 
edecekleri batb hareket haldmıda 
a-azeteler tarafından ıerdolunan mü
talealara bakılırsa Fransa, biç te bu 
badireye atılmak niyetinde değildir. 
Beynelmilel imtiyazlı mıntakalar 
kafi derecede himaye altındadır. A· 
merikan ve lna-iJiz hükWnetleri ma
hafilinin akıülıimelleri dikkatle ta
kip olunmaktadır. 

Echo de Pariı gazetesine nazaran 
devletler tarafından vuku bulacak 
bir müdabele, ihtilafı valıimlqtir
mekten bqka bir netice vermiyecek 
tir. 

Bu a-azete, bccerikıi.dilderinden 
dolayı bu meseleden Cemiyeti akva
mm mes'ul olduğunu yazmaktadır. 
Bu gazete diyor ki: Komik ıeyl ••• 
Amerika, lngilizleri bir maceraya ıü 
rüklemek iıtiyor. Halbuki 1927 de 
ona her türlü muavenette bulunmak 
tan iıtinkaf eylemiı idi! 

Cenec.ıre' de lıeyecanlı 
bir celse 

CENEVRE, 30 A. A. - Dünkü 
celoe, Cemiyeti Akvam meclisinin 
Çin - Japon ihtilafına taboio etmiı 
olduğu cebeleria en heyecanlıaı ol
muttur. 

bu içtima devresinin ve bu meoele 
bakkmdak.i noktai nazar teatilerinin 
hitama ermiı olduğunu ilan edecek 
idi. 

Bundan oonra IÖz, Çin mümeui
line verilmiıtir. 

M. Yen, demittir ki: Hükumetim, 
Cemiyeti Akvam mecliıinin misakın 
10 uncu maddeıinin protokoluaa tev 
fikan 18 eylw 193ı denberi sarfet
ıniı olduğu mesaiyi oaınimi surette 
takdir etmektedir. Maaınafih, gayet 
derin teeaıüf ile söylerim ki timdi
ye kadar sarfedilmiı olan mesai te
ıiraiz kalmqtu-. Haricin en tedit 
teklile vuku bulan mütemadi bir ta
arruzuna kurban olan Çi~;:akln 
diğer •hki.mma iıtinaden ça
reler aramaktan men'inefıedemez. 
Çin'in gerek idari Ye gerek ani ta
maıniyati, tahrip edilmit olup ıiyasi 
iıtikWi de harici taamızun tehdidi 
altmdaılır. 

Japon murahhası M. Sato, eevap 
Yererek Chanııbai vali ayiinden mü
tevvellit meı'uliyetlerin tanıamile 
kendi memleketine ait olmadığını 
söyleıniıtir. Mumaileyh, Cbangbai 
vakayiini hikaye etmiıtir, buna na
zaran ecnebi deniz kuvvetleri ku
mand.enmm talimab üzerine bra,.a 
ç:kmıı olan Japon bahriyelileri, gay 
ri muntazam Çin askerlerinin taarru 
zuna uğramıılardır. Japon mümessi
li, ihtili.fm adalEt ve hakem divan
larına havale eclilmenıİf olmaımdan 
dola)'I muahaza da bulunmuıtur. M. 
Sato, Japonya'nın hiçbir de•letin ha 
kemliğini kabul ebneğe mütemayil 
olmadığını beyan etmiıtir. Bu sebep 
ten dolayı Japonya, La Haye din
nmın ihtiyari aıaddeıini kabul etme 
miıtir. 

-- ---~ 

DAl(i 
Adli Teşkilat .. 

femyız mahkemesi temmuzd 
Ankaraya nakledilecektir 

272 hane hal 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Adliye vekaleti tarafı 
hazırlanmakta olan adli tqkilit kanun projesi kanuniyet 
pedinceye kadar adli ulahata mütedair olan diğer layiha! 
Millet Meclisinde müzakeresi tehir edilecek •e bu ısla 
tqkilit kanununun ihti'fa edeceği eaaalara tetabuk etmeı 
dikkat olunacaktır. 

932 bütçeaile Temyiz mehkemesinin Ankaraya nakli 
ıuıu temin edilecektir. Ancak bu naklin temmuz ayı zarfıl 
icrası mukarrerdir. Mezkılr ay mahkemelerin tatiline t 
düf edeceğinden Temyizin faaliyeti nakilden dolayı sek 
olmıyacaktır. Nakil münuebetile Temyiz mahkemesi teş 
tmda çalışan ve tekaüt müddetlerini ikmal eden birçok 
murlann tekaütlüklerini de talep edecekleri haber verilme 
dir. 

Temyiz teşkilibna mensup hakim ve memurlar Es 
birde 272 hane iıgal ettiklerine göre, bu nakilden dolayı j 
kUmet merkezine (272) evlik aile gelecektir. Adliye sarayıı 
halen vekalet tarafından i9gal edilmekte bulunan kısmının TI 
yize tahsisi ve vekalet icin "vrı bir hin .. lciralan..,ası mev 
bahistir. 

Hariciye müsteşarı işe başla 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Hariciye müsteşarı Nu 

Rifat Bey avdet etti ve vazifesine başladı. 

Sadık Beyin cenazesi kaldırıl 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Sıhhat vekaleti içtimai 

venet umum müdürü Sadık Beyin cenazesi bugün kaldın! 
Cenaze merasiminde Maliye Vekili ve Sıhhat Vekaleti ve 
Abdülhalik Beyle Sıhhat vekaleti erkanı, şehrimizdeki d 
torlar ve merhumun dostları bulundu. 

Mezar batında Sıhhat vekaleti müsteşarı Hüsamettin, E 
ba odası reisi Vehbi ve eczacı Hüseyin Hüsnü Beyler birer hJ 
be irat ettiler. Mezara muhtelif çelenkler kondu. 

Nez/evi sari humma hastalığ 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Bir müddettenberi şeh • 

de hüküm sürmekte olan ve halk arasında grip namını al 
hastalığın nev'i fennen tesbit edilmiş ve hastalığın Nezlevi 
ri hümma olduğu anlaşılmıttır. 

Yeni iskan kanunu projem, 
ikmal ediliyor 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Dehiliye Vekaleti tarafınd 
hazırlanmakta olan yeni iskan kanunu projesinin tet · 
bugünlerde ikmal edilecek ve proje heyeti vekileye takd· 
olunacaktır. 

Projede bundan sonra memleketimizde takip ve tat 
edilecek iıki.n siyaıeti ve iıkin itleri hakkında yüksek esasi 
mevcuttur. 

Projeye bilhassa iskan mahallerinin intihabında ve 
ralara gönderilerek yerleştirilecek halk yığmlannın tefrik 'ti 

iskanında ve bu balkın toprak mülkiyesine sahip olmalan h 
kında faydalı eaaslar vazolunmuıtur. 

58 bin dosya tetkik edildi 
ANKARA, 30 (Telefonla) - lakin tasfiye kanunu tat 

katı devam etmektedir. Bu kanuna tevfikan merkezde teşe 
kül etmit olan tasfiye heyeti tinıdiye kadar 58 bin tasfiye vet 
lik muamelesine ait dosyanın tetkikatını ikmal ve 58 bin te 
lik yapmıştır. 

T aafiye edilme9i lizım gelen muamelelerin mecmuu 1 
bin kadar hesap edilmi,ti. Bu ıon vaziyete nazaran geriye 
bin kadar muamele kalmııtır ki bunun da nihayet nisana kad 
ikmali mukarrerdir. 

Bulgaristanda Rus casusları 
SOFY A, 30 (Milliyet) - Polis müdüriyeti Bulgarya 

Ferdinand ismindeki Bulgar vapurlanrun telsiz telgraf memu 
lanm tevkif etmif tir • Bunlar Rusya lehine caıualuk yapm 
ve emirlerini latanbulda bir Ruıtan almakta imqler. A 
maksatla Yama telsiz memuru da tevkif edilmiıtir. Şimdil 
polis tarafından daha ziyade izahat verilmemektedir. 

Recep B. in tetkik seyahatı 
AFYON, 30 (A.A.) - C. H. Fırkası katibi umumisi R 

cep Bey dün gece ıerefine verilen ziyafette hazır bulunm 
ve fırkaıım vilayet ve kaza beyetlerile konuımuıtur. R 
Bey, bu sabah Afyonkarahisardan müfarakat etmiı, istuy 
da vilayet ve fırka erkam tarafından tetYİ ohumıuıtur. 

Denizlide zelzele oldu hasar yo 
lZMlR, 30 (A.A.) - Dün alqam Denizlide bir zelzele 

muttur. Hasar yoktur. 

Cihan ıulhü- olan itimat ve em
niyeti ihlil ve mahveden Japonlar'a 
boyun eğmekten iıe çarpıfmağa ve 
fedakarJ,klara katlanmağa hazır bu
lunuyoruz.'' 

Cazette de V ooa, ezcümle diyor 
ki: iki milletin askerleri çarpışırken 
Çin ve Japon murahhaılarının Cemi 
yeti akvam meclisindeki batb hare
ketlerini ıeyretmek hakikaten me
raklı birfeydir. Bu gazete Japon or
duıunun çok daha aıri olduiunu ka 
bul ve teılim etmekte ve netice ola· 
rak, Cbanghay yanırınının bütün ci
hanı atqe verebileceğini beyan ey

Amerika ne gapaçak? 

VAŞiNGTON, 30 A.A. - Ha
riciye nezareti, Amerika hül<Umeti
nin Japonya'dan diğer devletlerin 
reyine müracat etmeden evvel bey
nelmilel imtiyazlı mıntakaya müda
hale ebnemesini talep etmekten iba
ret olan lna-iliz battı hareketine mii
maoil bir tedbir ittihaz edeceğini bil 
dirmektedir. 

Daha celsenin bidayetinden itiba 
ren reiı M. Paul Boncour, katibi u
mumi Sir Eric Drummond'a Çin Jıe. 
yetinin Cemiyeti Akvam ınisaklam 
10 uncu ve 15 inci maddelerini ha
tırlatan tezkeresini okutturmuıtur. 

Mumaileyh, Cbanırhai ve Cbapei' 
a vuku bulan Japon taarnuıunda ta
ammüt bulunduiunu inkar etmit ,,. 
1927 oeneoinde fnıriliz kltaab tara- i l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!m•l!l!!-ll!!•!!l!!ll!!lllm-l!l!-9' 
fmdan yapılan bombardımanlan ve 
aıker ihracını hatırlatan inzibat ted. 
birlerini Japonyan'm icat ebnemİf 
olduğunu ili.Ye eylemiıtir. 

Nerege gittiler? 
NANKIN, 30 A.A. - Cbiana

Kai Sbek ile geçenlerde bllfvekilete 
tayin e:ıilen M. Wang Cbing Wei ve 
hükümet reiıi M. Linsen öğleden 
sonra meçhul bir ıemte gitmek üzo. 
re hareket etıniılerdir. Bunların 
Cbangbay'a gittikleri zannolunmak. 
tadır. 

Alınan malumata göre Japonya'. . . . 

lemeldedir. 
Berliner Tageblitt diyor ki: 

Changbay belediye reisi tarafından 
Japon metalibi kabul edildikten oon
ra yine ecnebi kuvvetlerinin hücu• 
muna maruz kalını4 olan Cbapei'de. 
ki Çin kuvvetleri kumandanını mu
kabele e~ olduğundan dolayı kim 
ıe tahtir edemez. 

Demokrat Boeroen Kurieı- di or 

Harp kararı 

NANKIN, 30 A.A. - Halk teş
kilatı ve mektepliler hül<Umete yar. 
dım etmekte, "harp kasası" için pa
ra toplamakta ve ırönüllü kaydet
mektedir. 

Fransız gazettderi ne digor? 
AR1 

Müteakiben reis, geçen günler 
zarfmda ve umumi müzakerelerden 
sonra mecliıin vak'ayiin inkifafını 
dikkatle takip ve yeni ibtilitlar zu
huruna mani olmağa ga:oret etmiı 
olduğunu beyan etmiştir. 

Mecl!s. azası araundan nukatı na-

HaPagdakl Am•rikan 
filosu 

SAN PETRO, (Kaliforaia) 30 
A.A. - Amiral Heia-b, Hawai ada-
ları ıularmdaki Ameri n iloa 

VUNLU KUMAŞ FİATLARIN
OA TENEZZUL 

Fabrilı:amız.-on zamanda mil~
lerimizin mamu!Qtımıza brJı ga... 
terd.ikleri nıbet ve himayeden mti
tetekkir kalarak fiatlarım yii1-k 
devlet gllmrllk himayeaine nğmen 
tenzil etmitti.r. Muhtuan miişteri-

Beynelmilel kitap 
sergisi 

FLORANSA, 30 A.A. - ilk 
barda açılacak beynelmilel dördü 
cü kitap aergiıi münaıebetile '"" 
ve nadir bulunur kitaplardan miire 
kep bir ~~ tertip edilecelı:tir. 



--- - -. 
• MlLLİYET PAZAR :Sl KANUNUSANi 1932 

Ekonomi 

Ege mıntakasının bir 
enelik üzüm ve inciri 

VilAyette 

Geç kalan 
Mübadilleı 

r Hakları~;:· ~adesine 
imkan göıülmüyor 

Ne istihsal ve ne ihraç edildi? Tasfiye kanunundan evvel 
müracaat eden mübadillerden 
bazrlan vilayete ııe.lerek kanu· 
nun tayin ettiği üç aylık müd
det zarfında müracaat etmedik 
terinden dolayı baklannm zayi 
edilmemesini ve bundan evvel
ki müracaatlerinin esas müraca 
at addolunmaaıuı iatemitlerdir. 

I Eğe iktıaat mmtakasınm 
3o 1enesi üzüm ve incir ia
bıalatınm kat'i neticeleri ile 
~tı tamamen tesbit edil

& '"ti , r. 

Ege mmtakaaının 1930 aene 
~ İizüm iatihsalatı 25,000 ton 
• tak tesbit edilmiştir. Me.-
• ltı bidayetinden timdiye ka

lr llluhtelif ecnebi memleket
~e 20,000 ton üzüm ihraç edil 

~ 1ttir. 

b . liali hazırda 1000 tonu iz. 
il 1' Ve 4000 tonu Maniaada ol 
D ~ üzere ancak 5000 ton il-

"ll vardır. 
Eııe mmtakasmm incir 

'1ısu)ü 21,000 tonu -turel 
1 3ooo tonu hurda olmak üze 
~ leablt edilmittir. 

11 1~wsim bidayetinden timdi 
1 qdar muhtelif ecnebi mem 
~et'e 20,314,000 kilo itlen 

~ ~Ye 1,5 nrilyon kilo hurda 
r ihraç edilmittir. Hali ba 

da 1 milyonu naturel olarak 
l ıııilyon kilo hurda incir alo 

• "ardır. 

Stok hurda incirleri müski
l iatibsalin<le istimal edilmek 

• ~e müakirat inhisar idare
llıiibayaaya karar vemıiıtir . • 

caret nezaretinden müsaade istih..., 
li tartmı vazetmiıtir. 

Bu meyanda ihrawt eıyımuad~ 
kuru üzüm, ipek bulun~dır. Tı
caret oda11 bu vaziyeti tetkik etmek 
tedir. 

Fransada başka mem
leketlerin kontenjanı 

Franaa hiikı'.imeti muhtelif karar· 
namelerle buı e§yayı kontenjana 
tabi tutmuttur. , , 

Rami ır112etecle çıkan yenı bır 
lmnımame ile ltalya ve Holand~yla 
aktedilea bususi itilaflara tevfikan 
kontenjana tabi tutulan mevat .hari· 
cinde bu memleketlerden venlecek 
kontenjan ve•ikasile fran .. ya ırire
bilecekleri kaydedilmektedir. 

Ofia frıuuanm ltalya ,,. Holan
da ile yaptığı bu husuıi itiliflan .e
ltemmiyetle tetkik ve 1 kb .. t Y e!<ile 
tinin nazan dikkatini c:elbetmitıır. 

Mersinden pamuk 
ihracatımız 

Vilayet meseleyi Dahiliye 
Vekaletine bildirmiştir. Gelen 
cevapta buna imkan olmadığı, 
vaktinde müracaat etmiyenle
rin haklannın ıakit olduğu bil
dirilmittir • 

Filomela vapuru 
Filomela ismindeki Yunan 

vapuruna buradan Köstenceye 
ııiderken ıehrimizden kimsenin 
binmediği vilayetçe yapılan tah 
kikattan anl&§ılmııtır. 

Mübadelede 

1050 etabli dosyası var 
Menin limanından menim !»da

yetlnden ıimdiye kadar muht~if ec-. Dün aktam lstanbul tali mü
nebi memleketlere 2,427,000 lira lay badele komisyonunda, Mubte
:;;::ı:·40S,OOO kilo .,.,..~ ihraç lit Mübadele komisyonu bita-

raf azumdan M. Holştad'ın ri-
Londra borsasında yasetinde, Türk murahhas he-

fiatlar yeti reiıi Şevki, Yunan heyeti 
reisi M. F okaa, tali komisyon 

LONDRA, 30 (A.A.) - reiıi ve Türk - Yunan murah
Akaayı Şark vakayiinin esham baalannm ittirakile bir içtima 
borsa11 üzerinde tesiri biaaedil aktedilmittir. 

Fırkada 

Hamalların 
işi ne oldu? 

Fırkadaki komisvon 
bir hal çaresi a,;yor 
lıtanbul bama! itlerini ıı

lab ve salim bir fekle koymak 
İçin fırkada Necip Beyin riya
setinde tali bir komiıyon tq
kil edilmiıtir. 

Bu komisyon hamalların ta 
leplerini dinliyecek ve lazım 
gelen makamatla temas ede
cektir. Hamal iılerinde derhal 
yapılabilmesi mümkün olan ma 
halli ve tali itler tefrik edil
mittir. Bunlar derhal halledile 
cektir. 

Halkın ihtiyaçları 

Mülhak kazalardan kongere 
mazbatalan henüz gelmediği 
İçin lıtanbulun bir senelik fır 
ka faaliyetine ait rapor ikmal 
edilem'flmit ve Ankarayı gön
derilmemiştir. 

Bu ıeneki kongrelerde bal
lan dilekleri daha ziyade bele 
diyeye ve maarife müteallik 
itlerdir . Belediyeye ait olanla
n ayn bir cetvel halinde ter
tip edilmittir. 

Bunlardan yapılması kolay 
olanlar önümüzdeki sene bele· 
diye bütçesine tahsisat kona
rak derhal yapılacaktır. 

Cevdet Kerim Bey 
C. H. Fırkası vilayet idare 

heyeti reisi Cevdet Kerim B. 
gripten rahatsız bulunduğun
dan birkaç gündür vazifesine 

Belediyede 

Teftişlere 
Başlandı 

Mülkiye müfettişleri 
belediyede çalışıyorlar 

Mülkiye müfettitleri bele
diyede teftiılere baılamııılardır. 
Müfettitler 9ubelerden gelen 
ıon tetkiki hesap raporlarmr 
da kontrol etmektedirler. Bele 
diyede müfettitlerin çalıtmaaı 
için bir oda aynlmıt ve emirle 
rine bir iki memur verilmittir. 

Şehir meclisi içtimaı 
Şehir meclisi yann ıaat iki 

de fUbat devresi ilk içtimamı 
yapacaktır. Azaya clavetiyel« 
ıönderilmittir • 

ilk günü tetkiki beaabat 
raporu müzakere ve kabul olu
nacaktır. 

Yoğurt satııı -
Daimi encümen yoğurtçu 

dükkanlan Ye ıeyyar yağurt 
satanlar hakkında bir talimat
name yapmağa baflamıttır. 
Dükkanlarda yoğurt tenekeleri 
camekanlar içinde bulunacak 
ve toz topraktan vikaye içm 
de tenekelerin üstü parfÖmen 
kağıdı ile örtülü bulunacaktır. 

Ayni kayıtlar seyyar yoğurt 
çular için de vardır. 

Balkanlı 
Seyyahlar 

in hisarlarda 

in hisarların 
Nakli 

Evvela nakledilecek 
şubeler 

teıbit ediliyor 
inhisar idarelerinin hangi Ja. 

aım ve ıubelerinin hemen An. 
kara'ya nakilleri mümkün olaca 
ğı hakkında Tütün ve Müıkirat 
lnhiıar idarelerinin serian mü
talealannı bildirmeleri Gümrük 
ler ve inhisarlar Vekaletince 
emredilmiıtir. Muamelata sek
te ariz olmadan ilk partide nak 
!edilecek kıamılarm tesbiti için 
inhiıar idarelerinde birer komiı 
yon te,kiline karar verilmiıtir. 
Bunlar 5 gün zarfında mesaile
rini ikmal edeceklerdir. 

Müskirat inhisarı geçen 
sene ne verdi? 

Müskirat lnhiıarı idaresi 931 
aeneainde hazineye 8 küaur mil 
yon lira varidat vermittir, Bu 
varidatın memleketin muhtelif 
mmtakalara nisbetinde latan. 
bul'a yüzde 47 ıi isabet etmek
tedir. 

Hususi müskirat 
amilleri 

Son günlerde Müskirat lnhi. 
ıan İdaresince, buauıi amille
riu faaliyetine nihayet verilece
ği fayi olmuıtur. U. Müdür A-
11m B. bunun doğru olmadığı
nı söylemiıtir. Mısırda gümrük 

resmi artınldı miştir. Jnııiliz devlet eshamı Bu içtimada etabli Rmnlara 
düşmüıtür. Japon ve Çin esba ait dosyaların intacı meselesi 

gelememektedir. 
· Azalan Amerikalı1arın 

Diğer tarahan, tehrimizd~ 
ki bütün içki imalitaneleri, İç· 
kinin titeleri otomatik tekilde, 
hiç el kanımadan doldurulma· 
ıı için lazım gelen vesaitle teç
hiz ettirilmişlerdir. 

lııgiliz ve Mısır liralan fia
tıı aukutundan evvel Mısırda 
"'llliik resmi faturada muhar
ıı. kıymet üzerinden istifa edi
l1i. Bu defa Muır Maliye Ve-
etince faturalara yüzde 10 
Yapılarak ııümrük nsmi

I tllıakkuk ettirilmesine ka
~ "erilmittir. 

Şimali Avrupada 
tütün tetkikab 

~&veç ve- ıimali Avrupa -ıetret 
'il de bir tütün tetkik seyahati ya
·ıL!icaret odası reüi Nemli zade 

mında da tedenni kaydolunmuı görütülmüttür. Tali mübadele Mübahat Bey 
tur. komisyonunda etabli vesikası 

Cite mahafıli, İngiliz - A· alacak Rumlara ait 1050 dosya ArkadaŞllllPIJ) 
merikan ticaretinin Akıayı ttur B d b" 1 · mevcu . u osya sa ıp en Cenazesı· \ 
Şarktaki tevlit edebileceği ne- hakkmda yapılmakta olan tab- n 
ticelerle meşıııil bulammakta- kikatm tesrii ve nüfus kaytla- MatbualWHZın ~ cmek-
dır. rmın çıkanlması için yeniden tarlarından muallim .Mübahat 

bazı tertibat almmı9br. Etabli Bey arkadaşımızın hazin vefa. 
vesikası tevzii itinin sür'atle ik- tı haberini dün vermittik. Mer
~ali için mevcu.t memurlard~n 

1 

httmun cenazeıi dün Kadıkö
bır kıımmın bu •tt; n:emur edıl- yünde Altıyol ağzındaki bane
meşi tekarrür etmıtlır. sinden kaldınlarak Karaca Ah

Yentin sukutu 

NEW - YORK, 30 (A.A.) 
- Aksayı Şark vakayii, esham 
borsasında tesirini icra etmiş 
tir. Japon eshamı, mahsus su
rette düımüttür. Yen, ıukut 
etmit, ve 100 yen, 36,75 dolar 
dan 34,85 dolara düşmüttür. 

Komisyon yann 
toplanıyor 

met kabristanına defııedilmiı
tir. 

yerini tutuyorlar 

Bu ıene tebrimize pek az A
merika'lı seyyah gelmektedir. 

Türlriye Turing Kulüp reisi 
Kocaeli meb'usu Retit Saffet 
B. bir mubarririmize demiıtir 
ki: 
-"Vakıa Amerikah aeyyah 

Hariçten 
Gelen ilaçlar 

:kv:zı!el!:·b':-:~.~e;:t ithali tahdit için yeni 
kanlı seyyahlar fazlaaile telafi bir teşebbüs yok 
etmi§lerdir. Filhakika, lfeçe& ııe Bazı tıbbi müıtabzarat &mil 
ne ıehrimize, evvelki seneler· 
den 5 bin kadar az Amerikalı lerinin • yenid'51 blr kısım ecne 

k bil 8 bi müstahzaratmın men'i itha 
seyyah gelmiı, buna mu • 1. · • edik! · 1 F 

Mahkemelerde 

6,5 seneye 
Mahkum 

Hem yangın çıkarmışt 
hemde 

mücevherleri aşırmış .. 

Beıiktll§ta Süleyman Bey is 
mimle bir zatm evinde hizmet
çilik eden Hanife, evde kimH 
bulunmadığı ıırada hanunma 
ait mücevherab çalıp sakla
mak ve hırsızlığı meydana çı
kacağından korkarak eve ate, 
vermek cürümlerile maznundu. 

Evvelce yapılan muhakeme 
si neticesinde hırsızlığı sabit 
olarak mahkiim edilmit. ancak 
yanııın çıkardığı anlqılamıya. 
rak bu noktadan beraet kazan. 
mııtı. Temyiz mahkemeıi kas 
ten yangın ikaı cürmüne temaa 
edilmemit olmaamı sebep ıröe 
tererek mahkemenin bu kara
nnı boznıuttur. 

Dün Ağır cezada yeniden 
yapılan muhakemesi neticesin
de Hanife gerek kasden yan. 
tını çıkarmak, gerek hıraızlılc 
maddesinden 6,5 sene ağır ha. 
piı cezasına mahk\im edilmit
tir. 

Bir hırsız 
Beıilrtqta Akaretlerde bir 

eve hırsızlık için girerken po
lisler tarafından yakalanan Be 
tiktll§lı Kerimin dün. muhake
mesine başlanmıt ve sabıkası
nın sorulması için muhakeme 
batka bir ııüne bıralnlmıştır. 

7 ay, 15 gün •• 
Çar,ı içinde Niymet Hanı. 

mm cebinden dört li:rasmı aşı
ran Hüseyin isminde bir maz
nun dün ikinci cezada sorgu
ya çekildi. Hüseyin geçen cel
sede biç sabıkası olmadığını id. 
dia etmişti. Polisten gelen ce 
vap dünkü celsede okundu. 
Bunda Hüseyinin bt!'f sabıkası 
olduğu bildiriliyordu. 

Maznunun cürmünü ıahit 
tıören mahkeme, kendisini ye
di ay on bet tıün bapee mah
kUm etti. 

Bir dava açıldı 
• 

· ;"t Bey dün tebrinfte avdet et
'ıli~. Mithat Beyin tütün 1r...,....... 
-., İ!tiralı:i muhtemeldir. 
1 

';koslovakyanın üzüm 
istemediği anlaııldı 
~alovakyanm kuru ibiim id
. lıııı temamen menettiii h•klı:m.. 
il lıaberler teeyyüt etmektedir. 

"-l 11 takdirde üzüm ihracatımız e
• 

1 bir mahreç kaybetmiş olacak-

Akaayı Şark vakayiinin ve
bamet keabetmesi ihtimali, 
harp malzemeleri imal eden 
müesseseler eshamı üzerinde 
ıpekillilyon yaprlmaırnı intaç 
eylemiıtir. 

lsviçreye yapılacak 
bazı ithalat 

Muhtelit mübadele komisyo
nu yann umumi bir içtima ak
tedecektir. Komisyon reisi M. 
Andenon ınesunen memleketi
ne ııittiğinden içtim'aa diğer bi
taraf aza M. Hol9tad riyaaet e
decektir. 

Bu içtiınada M. Vurfbein'in 
k01Diıyon umumi katipliğinden 
iatifa11 meleleıi, bürolardan ve
rilen taporlar, ve Garbi Trakya 
da etabli müılümanlara tazmin 
edilecek emlak ve arazilerine 
mukabil tevzi edilecek 150 bin 
lngiliz liraamm tevzii esnasın
da Gürnülcine tali mübadele ko 
miıyonunca takip ed~ecek ~sul 
ıneaelesi müzakere edılecektır. 

Cenazede Çengelköy askeri 
orta mektebi· zabitan ve talebe 
si ile Kuleli mektebi talebesi 
bulunmutlardır. Senelerden be
ri askeri mekteplerde alıııanca 
muallimliği eden Mübahat Be
yin kadirşinas talebesi hocaları 
na son vazifeyi bihakkın ifa et
mi~ler ve Çengelköy orta 
mektebi müdüriyeti ve zabitan 
heyeti tarafından merhum hak 
kında pek büyük alikadarlık 
gösterilmittir. Merhumun kab
rine Çengclköy askeri orta mek 
tebi tarafından bir çelenk kon
muştur. Mübahat Beyin irtiha
li gazeteci arlıadaılarını son de 
rece müteessir etmiştir. İstan
bul Matbuat cemiyeti de bu 
teessüre tncüman olarak mer
humun ailesi erkinma beyanı 
taziyet etmiş ve kabrine bir çe
le11k koydurmuıtur. Bu vesile 
ile merhumun ailesine tekrar ar 
zı taziyet ederiz . 

bin Balkanlı fazla l'elm.iflİr. mı ıst en yazı IDlftı. ar 
Hem yakmlıiı baaebile Balkan makoloğlar Birliği reisi Necip 
lı ıeyyahlar, burada diğer ecıı&o Bey• bir haftadır gripten rahat 
bilerden daha fazla ikamet edi- l sıa olduğunu, böyle bir cereyan 
yorlar. Vasati olarak memlek~ ve •.~zuda? ~aberdar olmadığı
timize her ıene gelen 50 bin nı aoylemıflir. 
seyyah azalDUf değildir." Birlik &zumdan eczacı Ni-

zamettin Talip Bey de, demit

Sahillerde 
Kaçakçılık 

tir ki: 
- "Kontenjan tatbikatında 

bidayette bir kısım iliçlann it 
hali tahdit edilmi9ti. V ekilet 
nezdinde, memleketimizde he
nüz ecza fabrika.ar bulunmadı
imdan bahisle yapılan teıebbü 
••t muvafık görüldü ve ecza 
ithalatı bir aydır •erbeat bıra·· 
kıldı. 

Köroğlu ııazeteainin 23 ki
nwıusani tarihli Ye 391 numa· ı 
ralı nüshasında intifar eden l 
"Bir sahur hatırası,. iıimli hik& 
ye Müddeiumumilikçe müsteh 
cen mahiyette ııörülerek mez 
kUr ıazete aleyhine bir dava 
açılm19tır. Dava 3 üncü ceza 
mahkemesinde görülecektir. 

llcaristana ithalatta 
yeni bir kayıt 

t..ıea malumata ıröre, Macar hü
li ban iclhalat qyaumn Ma

" ~erinden ırirmeai için Ti-
~ 

, Borsa fiatlan 
,, l{ambiyo Kapanı§ 

lbo.'J" lir L. K. S. 
ı -... 41 ız ası 7 30 00 
~ T. Liruınm mukabili 
~ranw fraJlirı 12 00 Oo 
~olar 00 47 51 
'-ll'et 9 49 00 
llelga 3 40 27 
Drahmi 37 07 50 

lı.\'İçre franııı 2 43 25 
"• 61 79 00 

f."orin 1 18 02 
~~ton Ç. 16 03 00 
~ılrng A. 4 25 68 
1.ezata 5 76 72 
~~rk O 00 08 
~ oti 4 25 68 
~tııgo 1 70 75 
)} y 79 98 50 

...._İıı•r 26 77 50 

l'aJıviUit 1 l<..apanq 

tı;.;;r. , •• , .. 
A·Muvah~adc 43 25 
~· n~rr.·!"' olu 27 40 

ı, Borsa haıi ' 
ı\1tııı 9 53 00 
Jııec:idiye il 49

1
00 

~"" ... ' ? ~4 

BERNE 30 (A.A.) - lı
viçre müttehit hük\imetleri 
mecliıi lıviçreye ithal edile
cek ev qyası ve tabtan~n 5 şu 
battan itibaren kontenjan usu 
lüne tabi tutulmeamı karar· 
laıtmlmı9br. 

• • • Muamele vergısının 
altıda birleri 

927 s~ine ait olup prim
lerle meahup olunan muamele 
vergisinin altıda birinin kinu
nuıani, tubat, mart aylanncla 
olmak üzere üç taksitte tah
sili takarrür etmİf tİr. 

latanbul mıntakuı ıanayi 
müdürlüiü tıı,rafmdan mezkUr 
karar dünden itibaren m~ 
sata tebliğ edilmeğe baılan
mıtlır. 

Grip azalıyor 
Grip eski tiddetini kaybet

rmftİr. Vazifelerine gelemiyen 
memurlar dairelerine ıelmeğe 
batl&Dllflardır. __ _. __ 

Kongre daveti 
Y ıldınm Spor klübü umu

mi katipliğinden: 
5 • 2 - 932 cuma ırünü saat 

15 le heyeti umumiye içtimaı 
~tedileceğinden azanın Kuz
guncuk C. H. Fırka11 ocaiım 
teıriAeri 

Bitarafların karanna 
bırakılan meseleler 
Muhtelit Mübadele Komis

yonundaki Batmurabha11mrz 
Şevki B. kendisile göriifen bir 
muharririmize, bitaraf azanm 
kararlarına bırakılllllJ bir kaç 
mesele kaldığmı aöylemit Ye 
demiştir ki: 
-" Etablilere tazminat ola

rak verilecek 150 bin lngiliz li
rasmın tevzii meselesi artık ko
laylaşmıftır. Şi1?diye k.adar el
de etti.iimiz netıce, bu ıtle meş 
gul büronun va~eıini §ubat ~-

1 
bayetine kadar ıkmal edeceğı 
1taııaatini bize veriyor. Bu su
retle bu ınühim m~el~n halli 
de nihai 11fbaya ııırmıt demek 
ti• " r. 

Tarife komisysnu 
bugün toplanıyor 

Deniz vesaiti nakliye tarife 
komisyonu bugün gelecek ıene 
nin Haliç, Şirketi Hayriye ve 
Liman tirketi tarifelerini teabit 
etmek iizere ilk içtimamı yapa- ı 

lı.tır. 

Cenabı bak rahmet eylesin. __ , _______ _ 

• 

Bir Türk-Yunan muJı. 
telit komisyonu 

teşkil edilmektedir 
Adalar denizinde Türk ve 

Yunan sevahili arasında kaçalı:
çılığm mütekabilen ve müştere. 
ken men'i için alınacak tedbir
leri kararlaıtrrmak üzere Türk 
Ye Yunan Hüldlmetlerince t• 
yin edilecek zevattan mürek
kep muhtelit bir komisyon tq
kili tekarrür etmittir. Müzak~ 
rata tarafımızdan ittirak ede. 
cek zevat, Gümrükler ve lnhi
ıarlar Vekatelince yalanda tea
bit edilecektir. 

~ 9 Şubat 
Matbuat balosu 
İltanbulda en güzide smr· 

fa mensup davetlilerin topla
ınacağı matbuat balosunun 
mükemmeliyetini temin husı. 
ıunda her tt>Y bazırlanmıttır. 
İstanbul Matbuat Cemiyeti 
nin bu ıene 9 tubat •kıamı 
vereceği balo her ıene vermi~ 

I Tütün 

lduğu balolardan hiç &§ağı 
~almayacak, belki daha par
lak olacaktır. Balo Makaim 
~alonlannda verilecektir. Yer 
li malı satan tacirlerimiz ~k 
güzel hediyeler vermek aure
tile balonun mükemmeliyeti
ni temin buıuaunda kıymetli 
!müzaheretlerini vadetmitler· 
dir. Bu hediye!« davetlilere 
hiç bir bedel mukabill olmak 
· ızrn tevzi edilecektir. Kot
,onlar mükemmeldir. 

Kongresi 

Murahhaslar dün 
Ankaraya gittiler 

Y ann Ankarada toplanacak 
olan büyük tütün kontıre9İne 
İhracat Ofisi namına ittirak 
edecek olan Ofiı müdürü Ce
mal ve raportör Haltik Bey
ler dün Ankarayı hareket et
mi§lerdir. 

Odayı temıileo gidecek o
lan üç mnrabhaı ve Hakkı Ne
zihi Bey de bugün hareket ede 
ceklerdir. 

Ecnebi müstahzarata eelin
ce, toz halinde gelip burada ya 
pılan bir aspirinle ecnebi mar 
ka aspirin arasında hemen biç 
bir fark yoktur. 

Bunun için mevaddı iptidai 
yesi buraya gelip inıal edilebi
len Ye alelitlak dahilde mümaai 
li yapılabilen müstabnratı bb 
~iyenin men'i ithali istenilmif 
ti. Enneıı , bu kııım müatab
uratrn ithali de mukaddema 
V ekiletçe "tahdit edilmitti. Ye 
Di blr teıebhüaümüz yoktur.,, 

Holanda sefiri 
Sofyadan geldi 

Holanda'nnı ayni zamanda 
Sofya ıefiri bulunan Ankara M 

firi M. Y. D. Ketwich Vercbuur 
itimatnamıeain.i Bulıar krah 
buretlerine takdim İçin Sofy • 
ya gitmifti. M. Ketwich Veırc.
huur tdırimize avdet etmittir. 

Turing klüp kongresi 
Türkiye Turing Kulüp kon

ırreai nisanda toplanacaktır. Ya 
landa yapılacak bir İçtimada 
kongre nıznameai kararlaıtınJa 
caktır 

Sigara yasağı 

Adliye koridorlarında dün
den itibaren sigara içilmesi 
kat'i surette menedilmiıtir. Em 
re riayet etmiyenler kontrol 
makaadile dolaşan polis memuı 
lanna teslim edilmektedir. Si. 
gara ile beraber yerlere tükür. 
mek te memnudur. Aksine ha 
reket edenlerden ceza alınacak. 
tır. 

Muhafaza teşkilab için 
bir rapor 

Gümrük Bat müfettiılerin
den Refik Bey muhafua tqld 
labnm yeni aldığı vaziyet üz. 
rine bir rapor bazırlamııtır . 

Bu raporda muhafaza teıki· 
lltmın gümrükle rabıtası tahlil 
edilındrtedir. 

Yatandaf 
Zekat ve Fıtreyi 
Tayyareye ver. 
Havanı du§Dlanrn Jıorkunç 

kartal/an taralmdan sarıl
mış görmek istemezsin de
ğil mi? O halde hiç tered
düt etme, Fıtre ve zekat için 
ayırdığın parayı tayyare Ce
miyetine veri Bu hem bir 
vatan, hem bir iman borcu
'fur! 

-



-·~liy~t 
Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

31 K. SANI 1932 
İdarehane: Anka.re. caddesi, 

100 No. 

Telgraf adresi: İst. Milliyet 
Telefon: 24310,9,8. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için [Jariç için 

L. K) L. K . 
3 aylığı 4- • 8-
6 .. 7 50 H-

12 
" 14 - '.7 -

Gelen evrak geri verilme. -
.'.lüddeti geçen nüshalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
i~ler için müdi riyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların mea'u
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye§flköy askeri rasat merke

Linden ~flcn malumata göre 
bugün bsva ekseriyetle ve sakin 
olacaktır. 30-1-932 tarihinde bava 
tazyiki 771 milimetre en fazla sı
caklık 8 en az sıcaklık nakız 2 
santigrat kaydedilmiştir. 

Bugan Marnııra mıntakısr ~s
li olacaktır. 

Ramazan23 
SD 
7,12 

12,27 
15,07 
17,25 
18,57 

MiLLiYET PAZAR 31 KANUNUSANi 1932 .. 

1 • f Tiyatro musahabesl 1 • 1 
"Kocama bir metres,, 

Bu yaznnın batına, Muhtar Be
yin F ramızcadan terceme attiii vod 
vilin iıınini koydum ama ondan bah 
ıedebileceiimi pek ummuyorum. La 
alettayin bir vodvil, bir takım karıtık 
çapkınlık bikiiyeleri. Doğrusu İnaan 
gerek kendiıinin, gerek bu vodvili 
oynıyanlarıo bütün hüınü niyetine 
raimen pek gülemiyor. 

Raşit Rıza tiyatrosunun en mü
him kadın rollerini oynıyan Dürnev 
Hanım, bu vodvilin ilk temsilinden 
sonra hastalandı; bunun için "Koca 
ma bir metres"i ancak bir hafta ıon 

1 
ra tekrar etmek kabil oldu. Bana öy 
le geliyor ki bu günlerde 9ehrimizde 
bir grip salgını olmasaydı bile Dür
nev Hanımın yine piyesin ve rolünün 
soğukluğundan Ü§ÜyÜp hastalanabi
lirdi. 

Raıit Rıza da bu vodvili pek be
yenmemit olacak ki ilk temsilde oy
nadığı halde rolünü Vedat Orfi Be
ye bıraktı. Bu Vedat Ürfi Beyi bir 
zamanlar ne kadar methetmişlerdi. 
Sinema aktörlüğü edeceğinden, bir 
Franıız film şirketi onun bir oyunu 
için bilmem kaç milyon frank sarfet
tiğinden bahsettiler ... Ettiler, ettiler 
ama bilmem doğru muydu? Her ne 
İıe ... Belki de hepıi olınu9 9eylerdi 
ve Vedat Ürfi Beyin büyük san'at
kirlığıru biz anlıyamıyoruz. Her hal 
de bana gayet ıoğuk geldi; hatta bu 
yeni vodvilde istediğimiz kadar güle 
meyİ§İmizin meı'uliyetini baş baı 
onda görüyorum. Ôyle ya!. Dünya
nın bütün vodvilleri manaıız ıeyler
dir; onlara biraz m3..na, can vermek 
oynıyanlara düıer .. 

Şu Raıit Rıza olur adam değil! Ye 
ni TOdvilin mukıtıdderatını bu Vedat 
Urfi Beyin eline bırakacak kadar li.
kaydi göıtermesi ne güzel şey! Ra
tit Rıza da zaten öteden beri bir~'che 
valier''lik vardır. Kimseden bir yaı·
dım iıtemeden ıuradan, bı-radan ken 
dine arkadaş bularak tiyatro için 

yorı aluine de emin olıun ki, kendisi 
kadaı biz de üzülüyoruz. 

Şehzadebqı'na gelmekle ne iyi et 
ti! Zavallı Şehzadebaırl .. Eıki haya
tını kaybediyor. Bu yeni kumpanya 
ile belki biraz dirilir. 

Repertuarı doğruıu pek zengin 
değil ama kumpanyaımda birkaç çok 
iyi diyebileceğimiz aantatkir var. 

Evvela Hanımlar... Necla Hanrm 
günden güne büyük bir aktriı olu
yor. Darülbedayi'den ayrıldıktan 
sonra her halde çok çalışmıt. Şimdi
ye kadar Türk aabneıi hanım ıan'at
karlannı dütündüğüm zaman baıta 
Şaziye Hanımı görüyordum; timdi 
Necla Hanımı da beraber hatırlıyo
rum. Hem onun sesi Şaziye Han1~ 
mınkinden de daba açık, daha tiyat
ro sesi. Yalnız rollerini pek ezberle
miyor; boyuna kulise, suflöre bakı
yor. 

Mina Müzeyyen Hanım eskisi gi
bi iyi. Size bir şey söyliyeyim mi? 
Mina Hanım İsmi Mari iken türkçe
yi daha doğru söylüy0rdu; şimdi ba 
zı heceler ağzında kayboluyor. 

Dürnev Haruırın telaffuzu harikı:ı 
Jide; İ ! te sahne "diction"u böyle o
lur. Her hecenin kıymetini veriyor. 
inşallah yavaş yavaş sabne için la
zım gelen diğer meziyetleri de elde 
eder. 

Daha birkaç hanım varj bundan 
sonraki ya~ılarımda onlardan da bah 
sedeceğim. 

. Erkekler arasında Nurettin Şefka
tı var. E•ki meziyetleri ve eski ku
surları ile o ıempatik Nurettin Şef
kati .. 

Ertuğrul Sadettin çoktan arkada
§ımdır ama bu 5eneden evel onu ıah 
nede görmemiştim . Meğer ne iyi bir 
komikmiş! O çıkınca herkes gülme
ğe, katılarak gülmeğe baflıyor. 

HİKAY! • 
INEMALA 

ideal ev kadını En fazla muvaffakiyet kazanmış artist sevimli WİLLİAM HAİNES 
Sinema yıldızlarının en schharı JOSEPHİNE DUNN 

- Açtım. B~ lira 
- On olsun. 
- Mon rest. 
-Gördüm. 
- İki kağıt. 
- Tek kağıt. 
- Servi. 
Dostum Ali Osman Beyin 

büyük salonunda o aktam yük 
sek bir poker partisi vardı. Mev 
simin meşhur zenginleri top
lanmışlardı. 

(Mevsim zenginleri) tabiri
ne niçin güldünüz. Bizde para 
kazananlar ellerine geçeni bir 
mevsimden fazla tutamazlar 
ki! Yazın klüplerde partisi iki 
bin liraya tavla oynayanları 
Kışın Taksimdeki şoförler kah 
vesinde çayına altmış altı oynar 
ken görürsünüz. 

Ne ise, dostum Ali Osman 
Beyin davetlileri her halde zen 
gin insanlardı. 

Ve içlerinde Avrupa görmüş. 
Okur yazar olanları da vardı. 

Kırışa kırışa, vuruşa vuruşa 
oynuyorlardı. 

Dostum Ali Osman bekar 
bir zengindir. 

Oldukça da çapkındır. 
Evvela zenginlerin mukave

met edemedikleri aşk tufanı be
kar zenginlerin yakasını bıra
kır mı? 

ASRI SİNEMADA 

at geç kaldım. Burnumdan gel 
ir!'e Asri Pal Filminde büyük muvaffakiyet 

edılen vaço kazanıyorlar 
di. Hissi ve pek müessir mevzuu, baş döndilrücil kahramanlıkhrla latif 

Kağıt yayan tasdik etti: 
- Bitirelim azizim bitirelim. 

sergüzeştlerle dolu J-0an bu film temaşakiranın üzerinde 

Bir saatlik keyf için üç gün bat 
unutulmaz izler bırakıyor. MUTLAKA GİDİP GÖRÜNÜZ 

ağrısı çekemem. Bizimki gittik Bugün 16,30 matinesi le suvaresinde Varyete numaraları ~ 
çe sinirli oldu. Geç kaldım mı !!fllJ----•-•••••111!1•••••••••--ml 
titizleniyor. T E P E BAŞ l G A R D E N t 

Al• O bek 1 d' ' Bugün 17,30 matineıile suvaresinde ı sman ar ığın ver ı İ 
ği hürriyet ve cesaretle bir kah 1 DOUGLAS ZENCİ HEYET1N11\ 
kaha attı: 2 BÜYÜK GALASI 

- Kılıbıklar, dedi. Acırım si / ve bütün GARDEN TRUPUNUN NUMARALAi<.I 
ze ! . danslar, Çilginlıklar, Eğlenceler, tegarutiler, ~ürprizler 

Bezik partisini kazançla biti İ Yarin Ak§am 
ren bir misafir ayağa kalktı: D O UG L A S Z E N C t H E Y E T 1 N 1 N 

- Sen kendine acı azızım, Yeni Programı : 
dedi. Ben de evliyim işte. ister MEMALiK HARRE de BİR ZEVKU 
sen sabaha kadar seninle otu- ,. SEFA GECESİ 
rayım. Hatta bir hafta kalayım. 40 TABLOLUK ... MU AZZAM REVÜ 

Ötekiler sordular: ı 'iı•••llliıılı• ""•ıııil••• .. 
- Hanım bir şey söylemez 

ı • Fiyatlarda Zammiyat Yoktur , 

mi? 
- Ne münasebet. 
- Nerdeydin diye sormaz 

mı? 

- Yook! 
Biribirlerine bakıttılar. 
Biri İçini çekti: 

- Bizim hanım iki saatte bir 

--- Bugün: hepiniz -
M A J İ K 
ıSin-emasına gidip 

flah! artist 

BlLLlE DOVEu 

Boyalı Melek 
beni telefonla arayıp bulmazsa cazip ve mükemmel operetinde 
içi rahat etmez. görünüz. 

Bizimki her akıam gümrük BMlie Dove bu filmde konüşU-
kolcusu gibi elbiseleri arar. Pa- yor, .dans ve taganni ediyor. 
ralarımı sayar. Mendillerimı İlaveten: Janie Mareıı tarafmdeu 
koklar. Ondan sonra da sigaya (Deliler tabibi) Fransızga 

Sinema -Tiyatro 

Bu.gün aksam saat 21 ,. 

İkinci Balkan ht~nbul Bılıdiyısl 

1 
Konferan~ı mi..ı 

rahhasla.rının 

1 
tıcşrifleri mü
nasıbetiylc yal-

ı/ ruz ,pazar gü
l nü akşamı 

MUM 
SÖNDÜ 

SehirTı'yaİrosu 

111111111111111 

111...111 1 
111111111 

Vakitlerı 

Güneı 
Öğle 
İkindi 
Ak tam 
Yabı 
imsak 5,29 

1 
çalıtması baılı başına bir kahraman
lık değil midir? Anadolu'da turneler 

~~-~~~!"·~~~~~ yapıyor, biraz para kazanıyor, yine 

li ~ 
kaybediyor yılmıyor bir müddet sah 

Yaıar Nezib'de öyle. iyi bir "com 
poıition,. ıan'atk8.rı. Güldürmesini 
biliyor. Daha ne isteriz. 

Sonra Şeref var, dah;;ı bir çok san' 
atkarlar var. Raşit Rıza bu kumpan
ya ile muvaffak. olamazsa yazık olur; 
bu memlekette tiyatroyu sevdikleri
ni söyliyenler bir günah işlemiş olur. 

Şimdi kadın, Fransızların 
o meşhur şarap exper'leri egibi 
erkeğin renginden kesesinin 
gradosunu anlıyor. Ondan son
ra erkek Ebüssuut Efendi de ol. 
sa dayanamaz. 

çeker. Sözlü Komedi 

Öteki bu kılıbıklar güruhu -~~~-· ----~--
nun içinde mağrur ve müstehzı İstanbul asliye üçüncü hukuk mu 

Yazan : Müsahipzadc Celal. 

Fiyatlarda tenzilat yoktur. 
Pazaıtesi.ndcn ;tibaren YALOVA 

TÜRKÜSÜ devam edilecektir. -LE '' neyi bırakıp kazino açıyor. Fakat 
.. İçinde tiyatro kurdu ölmüyor, yine 

çabalayıp bir kumpanya kuruyor. 
Hakkımı isterim! Elimden ııeheydi Raıit Rıza'nın bir 

tarihini, timdiki mudaya uyarak ro-

elleri cebinde dolaşıyordu: halocmesi.nd.en: Yüzbaşi İhsan Bey 

Nurullah ATA 

Altı yaşından aşağı -0lan çocuk

lar tiyatroya kabul edileme:oler. ---lstatistik yapmıtlar bizde a man tarzında bir tercümei halini ya-
dam batına senede 400 gram iç zardım. • 
ki düıüyormuş.. Umarım bu Her halde çok sevimli bir adam . . 

Dostum Ali Osman Bey pa
rayı bir az geç kazanmasına 
rağmen en taze aşkların resmi 
küşadına yeti.şmekte geçikıne
miştir. Bir krizantem gibi başı 
nı örten beyaz saçları genç kız 
gönüllerini ay ışıkları altmda 
titreşen engin bir hayal denizi 
kadar alakad-. .~diyor. 

- Ne münasebet, dedi. Ka- karısı Nihal Mihriban Hanını aley
rım yalnız çocuklannın terbiye hine açtığı boşanma dıavasınm 
sine, evin girdi çı:ktıama, biz- 28-1-931 tarihi tahkikat ceJsesin.de 
metçilerin idaresine, bakkalın, evrAk <ıkunmak ve müddei vekili ta 
puslalarını deftere geçirmeğe rafından sulh teşebbüsü vesikasi.le 
ve nihayet benim rahatımı te- müddaaLeyhanın sulh teşebbüsü bak 
min etmeğe kanşır. Ne parama kında vaki şiddetli geç.imsi:oliğe 
ne kazancıma, ne zevkime, ne müteallik ikrarı bilkitabeısi ibraz •
eğlenceme müdahale etmez. dilmek suretile muamele ifa edil 

Üsküdar Hale Sinemaııınd 

mikdarda bira dahil değildir. Komedileri ne güzel oynuyor. J;lram 
Çünkü birayı içkiden sayarsak !arda tabii hareketlerini batta tal.>f

fuzunu biraz değiştirmek lazım gel
alem bize güler .. Dünyada (A- diğini zannediyor. Neden? Niçin?Ma 
merika müstesna. Orada kuru mafih günden güne ya biz ona alııı
viskiden baıkasına içki demez. yoruz, ya o biraz daha tabiileşiyor. 
ler !) Birayı ıhlamura müsavi Her halde Raşit Rıza, 1932 senesinde 

1 1 mevcut dram san'atkhle.nmızın en 
tutuyor ar. Ge elim ŞU bizim iyilerinden biri, belki en iyiıi. Onun 
hesaba! Madem ki; adam batı manen de, maddeten de muvaffak 
na 400 gram düşüyormuf, ben olduğunu görmek bizi memnun edi
hakkımı isterim .. Tevekkeli de 
ği !.. Arkadatlardan fazla kaçı
ranlar yüzüme tuhaf tuhaf ba. 
kıyorlardı. Demek hakkımı ye
diklerini - daha doğrusu içtik 
!erini - onlar da biliyorlar .. 

Bana bu 400 gramı verirler 
se ne yapacağım mı dersiniz? •. 
Onu lıtanbul uşaklarından es
ki bir muharrir vardır. Şimdi 
Ankarada .. Daha fazla tafsilat 
verirsem ismini söylememenin 
manası kalmaz .. Ona hediye e
deceğim .. 

Zaten bu zata atfen bir hika 
ye anlatırlar .. 

Rakının yasak olduğu sıra
farda bir akşam üzeri kapı ça
hnır. Bu zat - bekardır - ka
pıyı açıyor ve önünde bir binlik 
görüyor. Binliği alıyor, koklu
yor. Mis gibi rakı!. Bu nagihan 
hediyenin sebebini düşümnüt 
ta~ınmıt ve demiş ki; 

- Anlaşılan bu bir nezirdir. 
Galiba birisi "Şu itim olursa fa 
lana bir binlik rakı nezrim• ol
sun,, demit olmalı .. 

Belki ben de bu 400 gramı 

······--············· .. ··-·-···············-
böyle bir nezre veririm. Çünkü 
ayıptır aöyleme9i ben rakıdan 
bir şey anlamam!. 

(Cumhuriyet) kalmadı! 
Bugünlerde Cumhuriyet ga

zetesi her yerde bulunmuyor
muş .. 

Sebebi nedir diye araıdırmış 
lar .. Bulunmayan yerler hep İ
ranlı satıcılar olduğu nazarı 
dikkati celbetmiş ve yapılan tet 
kpikatta şu netice alınmıı .. • 

Geçenlerde (Yunus Nadi) 
Bey Cumhuriyet'te yazdığı bir 
makalede Hazreti Ali için: 
"Hazreti Ali nihayet sarı efe 
veya çakırcalı gibi bir adamdı., 
diye yazmış.Bu söz şiilerin ve 
Hazreti Ali muhiplerinin zıttı
na gitmiş .. Onun için bir kaç 
gün (Cumhuriyet) gazetesine 
küsmüşler.. Halbuki (Yunus 
Nadi) Beyefendinin böyle yaz 
maaı herhalde bir ilmi yakini 
ye müstenit olmalı .. 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı : 28 

Güzellik Kraliçesi 
Anlayor musun Belkis?.. Sa
na ilk ve son defa .. 

- Baba bırak beni .. 
- Emrediyorum .. Çılgınlık-

lar yetişir artık!.. 
- Baba beni en affolunmaz 

bir çılgınlığa mecbur etme! .. 
- Vay beni tehdit ha! .. 
- Baba!. Bırak beni diyo-

rum sana! Bırak beni!. 
- Bir yere kıpırdıyamazsın ! 

Nişanlına da yazdım .. gelecek.. 
Güzellik müsabakasını da her 
~eyi de unut artık. Ne budalaca 
hareket ettiğimi anlıyorum. 

- Baba mantık dinleyecek 
gibi değilim. ! 

Belkis şiddetle silkindi. Fa
kat Adnan Beyin eli, iradenin, 
sevginin zaptedemediği bir hu
şunetle Belkisin yüzünde şakla 
dı !. Zavallı ihtiyar baba bu mec 
nun hareketinden sonra bir ta-

Nez.i/ıe Muhiddin 
bi dıtarı fırladı .. 

Yüzünde yanan alev, kalbin 
de yanan alevin yanında hiç 
bir acı hissettirmiyorqu. Koşu 
yordu .. 

istasyondan geçti... Etraf
da kimseler yoktu .. Arka tara
fa ıaptı, bostan zifiri bir karan 
Irk içinde korkunç bir uçuruma 
benziyordu .. Y okuıtan alıtık 
adımlarla kaydı. Aynı sür'atle 
bostanı geçti •. Bütün köy gayri 
mesklın vabıi bir diyara ben
ziyordu .. Etrafta çıt yoktu .. A
yakları onu gayriiradi sürüklü
yordu .. Üç dört ay evvel, Vedat 
Naciden o feci hakareti gördük 
ten sonra altında hıçkırdığı a· 
ğaca yaklaşmıştı. Burada ne işi 
vardı?. Hiç bir şey bilmiyordu! 
Bir iki adım attıktan sonra du
raladı!.. Aldanmıyordu.. Ağa
cın altında gölgeler kıpırdanı--

İRTİHAL 
Tüccardan Erzurumlu Haıcı Ah

mel Zade Neciıp ve Nafiz Bey.Lerin 
valideleri Esma Hanım vıefat etmiş 
tir. Cenazesi bugüın aaat 11,30 da 
Feneryolunda Kayışdağı caddesin
deki köşklerinden kaldırılarak cena 
ze namazı Zühtü Paşa camiin.de kı 

Jmdıktan sonra Karaca Ahmettcki 
aiLe kabristanına ıdefrıedilec.eı.tir. 

Hepsi hayretle dinliyorlar- miş olduğundan talep üzerine i§ 

HAMAMDA KADIN 
GECELERİ 

İliivetıen Genç Kahraman 
11111 

Poker oy;:ay'anlardan batka 
bir masada iki kişi bezik oynı
yor. Bir köşede beş kişilik ayrı 
bir grup (B~~sa) partisi yapı
yorlar. 

dı. bu muamolelerden bahis nle gıyap Raşit Rıza Tiyatrosu 

Bu akşam 21,30 da 
Biri: kararı tebliğine ve ·tahkikatın 1 

• Hiç kadın yok. 

- Senin bir de metresin ol
duğunu kainat biliyor. Ona da 
ses çıkarmıyor mu? 

- Yook! 

- Ne kazandığını, ne sarfet 
tiğini sormuyor mu? 

- Yook! 

mart 932 saat ona bırakılmasına ka-
rar verilmiş olduğundan ve müdaa
leyhanın ilatt tarihinden itibaren S 
.gün zarfından itiraz eylemesi -vc iti
raz eylemediği .raı.tiroe mubalııcmc 
ye kabul olunmayacağı ıil&nen 1ıeb
liğ olunur. 

Bir Donanma Gecesi 
Vodvil 3 p.- Nakleden Reııat 

Nuri Bey . 

Yakında: 

Yeni netriyat 

Orhanın tayyareciliki 

Bu apartımanda bazı gece
ler sazlı içkili ve tabii kadınlı 
eğlentiler olur. Hanımlarından 
izin alabilen ahbaplar toplanır
lar. 

- Nerede kaldığını tahkik Satılık Bahçe ve Anka.z 
Demirhane Müdürü 
Nakleden: Vedat Ürfi Bey 

etmiyor mu? Bu bahçe Suadiye ô.stasyonuna bir 

Nakili: Mehmet Behçet, Ço 
cuğunuza en güzel bayram he 
diyesidir. Fiatı 75 kuruıtur. 
İstanbul Vilayeti tayyare §U· 
besinde satılır. 

Bazı günlerde bu mükellef 
apartımanın kapısından şık, gü 
zel, bir kadın gölgesinin süzü 
lüp kaydığı ırörülür. O günler 
Ali Osman yazıhanesinde yok· 
tur. Kendisini arayanlara kati
bi fU cevabı verir: 

- Yook! kaç dakika mesafede, S dönümdür, 
B 1 Ç K l ve D t K t Ş 

MEKTEBİ 
Hepsi birden mırıldandılar: iki tarafından muntazam. şöse ge-

- İdeal kadın! ' çer, yülıısek divaııla muhat ve bir 

Üsküdarda İstanbul 6 mcı icra 
memurluğundan: Bir borçdan do
.Jayi mahcuz ve paraya çevrilmesi
ne karar ve.rilen tahminen 30 çeki 
<>dunun 3-2-932 çarşamba günü saat 
13-14 de Çubukluda iskele sırasmda 
sahil boyunda satılacağından talip 
-Olanların yevmi mezkurda mahallin 
<ie haz ır bulundurulacak memuruna 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

ZAYİ - 2146 numerolu tek yük a
rabasının numer-0 p.Jakası zayi ol. 
muştur. Hükmü y<ıktur. Nikola F. 
Fotyadi. 

- Beyefendi çiftliğe gitti. 
Yarın gelecek. 

"' "'"' 
Poker partisi borsa muame-

lesini arttıran bir hararetle de
vam ediyordu. Saat on ikiyi geç 
mişti. 

Biri: 
- Benim yerime kim İsterse 

otursun, dedi. Hanımdan bire 
kadar izin aldım. 

Kağıt dağıtan acele etti: 
- Hemen turlara batlayalım 

azizim. Ben de fazla kalaltKffll. 
Geçen gün bir yerde yarım sa-

*** 
Misafirler lüks otomobilleri 

ne binip son sür' at le dönerler
ken ben de çıktım. 

Karısının her istediğini ya
pan, bir dediğini iki etmeyen ve 
her günahına da göz yuman er 
kelere (ideal koca) diyorlar
dı. Demek kocasının hiç bir İfİ 
ne karıtmayan, günahına göz 
yuınlln ve kendini Pertevniyal 
akaretleri gibi evinin ve çocuk
lannın işine vakfeden kadın da 
(İdeal ev kadını) imit. 

Anladım ki bu iki cins biribi 
rini daha çok aldatacak! 

25 K. S, 932 Harbiye: 
Burhan Cahit 

rek ta yakınlarına sindi, titre- 'Belkisciğiml!. . içinde idi. Odasına kavuımak, 
yen eli, cebinin içinde küçük Belkiı hayretle, sevinçle eğil rahat di>§eğine gömülmek ibti
rovelverin kabzasını sıkıyordu. di .. Vedat Naci vunılmamııtıl. yacını duyuyordu. Fakat artık 

Manzara hakikaten bat dön- Bütün faciayı birden bire u- bu ev ve babası!. Babasından 
dürücü idi! .. Ayni yerde, ayni nuttu, kendini genç adamın kol gördüğü büyük hakaret, timdi 
ağacın altında, Vedat Naci, ay !arının arasına teslim ederken, bütün acısile kalbinde ayaklan 
ni sahneyi tekrarlıyordu ... Yal- uzaktan, ta uzaklardan ayak mıt91 .. Artık bu eve bir daha 
nız deniz ışıklı değildi .. G'''<tc sesleri işittiler.. Vedat Naci girmiyecekti, babasile kartı kar 
ay yoktu .. Kuşlar ötmüyordu .. , tehlikeyi kavradı, hemen ayağa şıya gelmiyecekti! .. Ne yapa
Vedat Nacinin kollarının arasın kalkarak, hala Belkisin elinde caktı .. ? Nereye gidecekti? Na
daki Belkis değildi.. Sahnenin tüten küçük rovelveri kaptı ve: ad yaşayacaktı .. ? Kendine gü-
sonu da değişti!. İki gencin du- - Kaç Belkia ! -dedi- bizi venecek nesi vardı.? 
dakları birleşti .. Uzun bir za- beraber görmesinler .. Ben na- Ağlayacak .. Hıçkıracak gibi 
man .. Sonra Lamia genç ada- sıl olsa işin içinden sıyrılırım .. oluyordu. Tam bir acz içinde 
mın kollarından sıyrıldı, küçük Sonra konuşuruz.. kalmıttı. Anlıyordu ki, ata bin 
bir sandala atlayarak uzal<laş- Belkisi, ayak seslerinin geldi •mesine, erkeklerle beraber yüz 
tı .. Ne müthiş rüya!.. ği mukabil cihete doğru itti.. me yarıtlarına giriımesine, hat 

Vedat Naci, izah edilemeıı: ta rovelver kullanmasına rağ-
bir arzunun heyecanına kapıl- Genç kız, karanlıklar içinde men 'hali bir erkek cesaretini 
dıktan sonra kendine gelmitti. yapa yalnız kalmıftı. Fakat ar iktisap edememişti. Tokat yi
Bu yaşadığı muamma, bu yaptı tık fUUruna malikti, buhran yen bir erkek hiç fÜphesiz ko
ğı ani ve esrarlı hareket ne idi?! geçmişti. Hızlı hızlı yürüyerek vulduğu kapının önünde böyle 
Sendeleyerek geri döndü ve bir evinin kapısına kadar geldi. Bir aciz bir ürkeklikle inleyemezdi. 
cisimler çarpıştılar .. O ande bir türlü içeri girecek kuvveti ken Belkis himayeye mühtaçtı .. U
tarraka patladı!Kolunun arasın dinde bulamıyordu. Gene ruhu zaktan gelen bir çığlık onu ken 
dan sıcak ve seri bir ok geçti, tezatlı hislerle çarpıyordu .. Ku dine getirdi. Bu, Haydarpa§aya 
rovelverden çıkan ziya, Belki- laklarında hala tatlı bir ses: giden son trenin düdüğü idi. Di 
sin solgun yüzünü aydınlatmış - Seviyorum .. Seni sevıyo- mağında ani bir fikir ıtıldadı, 
tı .. Vedat Naci genç kızın ayak rum!. diye tekrarlıyor, ona ha-, istasıcona koştu, tren de tam 
1 d.. ~•- ld ~ ' ·1 1'""..l 1 • 1 - ~ • • •• 
arına uı .. r""' ilmın w;"P'~ • ·•· • - ıiaTıt, ÇOt<. .,.,..... ·--- •ırlı a•lloÇ --

ç<ık nefis meyva ağaçlarını havidir. 
Uç kuyusu vardır, birisi boswı kıu 
yusudur, 6U hava tulumbası (A.,ro
motör) ile bliyük bir d~ya 9"· 
kiliT, KUll\Panya suyu ve hava gazı 
tesisatı da vardır. Mevkii yükı9ek
tir, içinde yapılacak bir köşk deni
ze ve her cihetten saatlerce mesa
fe.itte nezaret eder. Bahçe ittisalin 
deki kagir ebniye ve büyük limon
luk yıkllıp ank:az halinde satıla

caktır. Bu ankaz 7,8 odalı bir köşk 
inşası için muktezi taş, tuğla, kire
mit, kereste ve cam gibi levazımı 

temin eder. Tuğla ve kfoemitler 
Maırsilya mamu!atındandır. Görmek 
isteyenler Eronköy istasyonunda 
perükar ı..,.ail Efendiye müracaat 
etmelidir.ler. 

6 ıncı sene 3 cü trimestr. 
Maarif vekileti celilesinin müsaa 

desini haiz biçki ve dikiş mualli
mesi K.lio Mavromati en son Fran
sız ve basit bir usule tevfikan ted
ris etmektedir. Ameli dikiş bilenler 
bir mah zafında ve bilmeyenler üç 
mah zarfında hendese ile tayyör ve 
tualot imalini öğrenebilirler. Mek
t~c;e verilen diplomalar Maarif Ve 
kilctinden kabul ve tasdik olunur. 
Üçüncü tedri<ıat devresine 1 Şu
batta ba~lanacaktır. Taliplerin Bey 
oğluncla Failopa~ sokağında Bolu 
apartımanrnrn ikinci katında 3 -nu

maralı daireye cuma ve pazardan 
maada her gün 9 dan 12 ye 1-5 e 
kadar müracaat etmeleri. 

Hanın Mecdi Bey, aynanın mağa başladı: 
karıısmda pijamasının düğme _ Heyecanlanmayınız .. Bu
lerini iliklerken dairesinin kapı rası sizin eviniz ... Emniyette ol 
•ı çalındı.(. Bir iki saniye •on- duğunuza itimat ederek rahat
ra odasının kapısı açıldı .. Zen- !anınız yavrum .. 
gin Mısırlı gözleri.ne ınanamı 
yordu!. Belkis, biraz perışan Belkis bir rüyadan uyanır 
kıyafetile, güzel gözleri pek gibi gözlerini yarı açtı, karşıaın 
korkunç bir tehlikeden kaçanla da kibar ve munis bir tebessüm 
ra mahsus bir harasla tekerlek le kendisine bakan genç Mısır 
lenmiş, kapının önünde dim dik lının parlak gözlerine baktı. 
duruyordu! .. Bu ne sürprizdi!.. Harun Mecdi yavaşça kalk
Harun Mecdi genç kıza ko,ar- tı, küçük dolaptan bir kadeh 
ken birden bire vaziyetin fevka konyak çıkararak Belkisin hali 
lideliğini kavramııtı. Onu elle titreyen dudaklarına yaklaştır
rinden şefkatle tuttu ve genit dı: 
bir kanapeye ihtimamla oturt· - içiniz -dedi- şimdi ken 
tu: Ymnuşak bir sesle, kızı lir dinize gelirsiniz .. 
kütmekten korkarak soruyor- Bir dakika sonra Belkis göz 
du: !erini tamamen açtı, yanaklan 

- Ne oldunuz?. Neniz var? hafifçe pembeleşmitti. Göz be
Ne kadar sararmıt•ınız ! .. Bel- beklerinde kızıl bir kıvılcım pı· 
kis bitkin bir halde idi. Titre - rıldıyordu. Harun Mecdi gü
yen dudaklarile cevap veremi lümseyerek: 
yordu. Gözlerini kapadı. - Oh! -dedi- kendinize 

Harun Mecdi kanapenin ö- geldiniz değil mi?.. Bilseniz .. 
nündeki tabüreye oturmuttu. ne kadar ne kadar memnunum! 
Belkisin balmuınu gibi sarar- Ümit edilemez vak' alar ne ıi

ellerini avucunun i ine al- 1 irlidir ne ho tur .. 
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MiLLiYET PAZAR 31 KANUNUSANi 

Tarihi Tefrika: 44 

Sabatay Zevi 
N11lcl•tle11: R. N. 

Daha küçük yaştaki erkek ve 
kızlar

biribirlerine nikah/anıyorlardı 

Londra.da Türkiyeyi 
nasıl tanıtıyorlar? 

1 ••••••• 

Herkes Mesih ile o kadar meıgul idi ki, her Bir sinemada rezalet diye tavsif 
edilebilecek bir film gösteriliyor günkü iıleri adeta unutur olmuşlardı 

Bu çalıtmak ta ancak günah 
lardan kendini kurtarmakla ola 
taktı. İnsanın halikma kartı gü 
ıahı, onun mahlukatına kartı 
günahları vardır, Bu günahla· 
nn sebebi, bütün insanlann mü 
cadelesindeki sebep gibi, hep 
hodbinlikten ibarettir. İnsanla
nn bu hodbinlikten kurtul
maları !zandır. İtte Sabatay 
Zevinin taraftarları arasında 
hakim olan kanaat bu idi. Bun 
lar ibadet ve riyazetten geri kal 
rnıyorlardı. Hatta çok ibadet 
Ve devamlı riyazetle kendileri 
ni zayıflatıyorlar, sanki öldürü 
Yorlardı. 
İnsanın içinde kendini günah 

Ve fenalığa aevkeden bir kuvvet 
vardır, diyorlardı, bunu öldür
mek için çok riyazette bulun· 
mak lazımdır. 

Onun için bunlar bir çok 
mahrumiyetlere katlanarak İç· 
!erindeki bu fena kuvveti orta· 
dan kaldırmağı istiyorlardı. En 
soğuk kış günleTinde bile deni· 
ze girerek yıkanıyorlar, musevi 
feriatinin emrettiği temizliği 
Yerine getiriyorlardı. Henüz 
dünyaya gelmemiş olan insan
ların ruhları bir gün gelecek 
dünya yüzünde bir cesede gelip 
girecektir. Onun için daha kü· 
çük yaştaki kız ve erkek çocuk 
lar biribirlerine nikahlanıyorlar 
onlardan ileride dünyaya gelip 
çocukların günahsız olması bek 
leniyordu. Hülisa "mesih,, e İ· 
nanan ve onun arkasından gi-· 
den bu cemaati teşkil eden her 
kes mesih ile o kadar meşguldü 
ve buharekete o kadar dalmıştı 
ki her günkü işile uğraşmağı ar 
tık lüzumsuz ve manasız bulu
yordu. Fakir olan da veriyor; 
zengin olan da verİ,yor, Kudüs 
teki mühtaçlara, yahut "me
aih,. e para topluyorlardı. Bu
nun haricinde daha fazla para 
kazanmak, servet sahibi olmak 
gibi arzular yahudilerden uzak· 
laşmılfı, çünkü maddi servetin 
hiç bir kıymeti olmadığı kana· 
ati hakim olmağa batlamııtı. 

itlerini, kazançlarını bu •u· 
retle ihmal eden yahudiler bu
nun neticesi olarak fakir düttü 
ler. Artık evlerini, yerlerini sat 
nıağa mecbur oluyorlardı. fa· 
kat bu halden hepsi memnun
du. Öyle bir alemde yaşıyorlar 
dı ki. iyilik, fenalık müsaviydi. 
~endilerine hayatın maddi şera 
ıti onlar üzerinde sanki tesir 
sizdi. Bütün kuvvetlerile çalışa 
rak manen kendilerini kurtar
tnağa uğraşmışlar, günahların
dan tecerrüt etmeğe azmetmiş· 
lerdi. Bu onlara büyük bir neş' e 
Ye ~cvinç veriyordu. Kendileri
ni başka bir iile!r de yaşıyor far 
zediyorlardı. Gitgide hakikaten 
günahsız bir takım insanlar ol 
,<luklarına kanaat getirmişlerdi. 
Y nptıkları her şeyi masum gö
rüyorlardı. Raksederken, eğle . 
nirken zevk ve safalarına da
larken bile saf ve masum bir ta 
kını hareketlerde bulundukları
na kani idiler. Musevi ıeriatinin 
ahkamından kendilerini harice 
çıkarmıtlar, serbest bir alemde 
Yatıyorlardı. Yahudiler bu vazi 
Yette bulunurken onların etra
fında bulunan başkaları ne ya
pıyorlardı?. İzmir de bir takım 
Avrupalı tacirler de vardı. Bun 
lar Yahudilere karşı teveccüh. 
kir bulunmaktan kendilerini a· 
larnıyorlardı. Bunlar hadisatı 
dikkatle takip ediyorlardı. Bun 
lar Sabatay 'harekatının bu ka· 
dar ehemmiyet ve tümul pey. 
da edeceğini de ba9langıçta 
tahmin etmemitlerdi. Fakat ha 
disat nihayet bu kadar ciddi 
bir safhaya gelince fzminlelri 
Avrupalı tacirler de kendi men 
faatlerinin doğrudan doğruya 
alakadar olduğu bir vaziyet kar 
•ısında bulunduklarını gördü
!er. . Ticaret durgun bir halde 
1di. lzmir Yahudileri artık ka
ınilen Sabatay Zeviye taraftar· 
dı, Halbuki Mesih taraftarları 
)'ukarıda anlatıldığı üzere, ken 

ka bir dünyada görüyorlar, gü· 
nün itlerile mıetgul olı~ak .iste
miyorlardı. Bunun netıcesı ola 
rak ikt11adl hayat durmuıtu. 
Avrupalıları dütündüren bu i· 
di. Diğer taraftan hük\ime~ te 
Sabatay hareketinin daha cıddi 
bir Jekil alarak siyasi bir renge 
girmesinden çekiniyordu. 1~
mir ahalisinin eşrafmdan hır 
heyet kadıya giderek memle
kette alıt veritin durduğ~~an 
ve Sabatay meselesinin ılerıde 
alma11 pek muhtem?l olan teh: 
likeli ıeklinden bah~sle ~a~allı 
hükQmetin nazarı dıkkatını cel 
betmek istedi. Kadı vaziyeti 
bilmiyor değiıldi. Fakat Yahu· 
diler arasında bir meseleye ka· 
ntmakta mahal ve lüzum gör· 
memittir. Sabatayda~ vezgeç• 
sinler diye bütün lzmır Yahu
dilerini hapsedemezdiı. Diğer ta 
raftan Sabatayı da tutup hapse 
atamazdı. Çünkü o zaman bü. 
tün y ahudiler ayaklanarak Me 
sihi hapishaneden kurtarmağa 
te,ebbüı edeceklerdi. Kadı, dev 
• • .. bü" tün hahamları çağı· 
nsı gun . . . .. 
racağını söyledı. Dev~ısı gun 
hahamlar batta Benevıst oldu
ğu balde kadının huzuruna gel
diler. Benevist bu davetten 
memnun olmadığını belli etmi 
yor değildi. Bunun!~ berahı:r 
kendisine itimadını gosteren hır 
tavırla kadının karşısına çıkı· 
yordu. Kadı, hahamlara uzun 
bir nutuk söyledi. Vaziyeti na· 
sıl gördüğünü anlattı. Sabatay 
Zevi ismindeki adamın kendisi
ni Mesih ilan ettiğini, bütün "Ya 
hudi cemaatini kendine celbetti 
ğini anlatarak bunun neticesi o
larak memlekette şimdi pek bat 
ka bir vaziyet meydana geldiği 
ni söyleyen kadı bu Sabatayın 
hakikaten Mesih olup olmama-
11nda tereddüt ettiğini ilave edi 
yordu. Kadı Sabatayın Mesih 
olduğunu kabul edemiyordu. 
Bununla beraber onu büsbütün 
inkar etmek cihetine de gitmiı
yordu: 

"- Bizde, diyordu, ahır za· 
manda dünyaya bir Mesih gele 
cegıne inanırız. Sabatay Zevi· 
nin hakikaten Meıih olduğunu 
bize iıbat ediniz de görelim. O 
zaman biz de kendisini tasdik 
ederiz. Gidip kendisini buraya 
getiriniz. Bir kere imtihan ede
linı. Eğer dediği doğru ise onu 
ben elimle layik olduğu maka
ma çıkarırım. Fakat iddiası doğ 
ru olmazsa ... " 

Londradaki muhabirimizden 
ıayanı dikkat bir mektııp aldık. 
Bu mektııp Londrada bir sine
mada gösterilen ve doğrudan 
doğruya memleketimizi alaka. 
dar eden bir film rezaletinden 
bahsediyor. Ehemmiyetli buldu 
ğumuz için aynen dercediyo-
ruz: 

Dünyanın her tarafından en ucuz 
eylence yerleri halinde inkitaf et
mİJ olan sinemalara burada baıka 
memleketlerin bir opera bileti fiatı
na girilir. Sebebi agır vergilerdir. 
Fakat buna rağmen bütün eğlence 
yerleri bu kabil zamanlara mahıus 
bir rağbet içindedir. Bu mey,.;:ıda 
Londra'run en mühim ve mükellef 
ıinem.alanndan biri ob.n ve en ucuz 
bileti 3 tilin 6 peni bulunan Empire 
bir kaç gündür Türkiye' isimli bir 
film yüzünden kahkahalarla çınlı· 
yor. 

Vatansızlar; ve vatandaılar için 
bir den: 

Bu film Columbia ,irketi taraftn
dan mütareke senesinde İstanbul 
ve Bursa'da çevirilmiş ve lngiliz ve 
Amerika mektep ve sefaretlerile mü 
nasebettar bazı yerli simalara naza
ran, Türk sıfahru taşıyan bazı ıa
hıslar da düşünmeksizin bu işte hiz 
met etmiştir. 

Fil documentaire bir film olarak 
takdim ediliyor ve "Türkiye payı
tahtı., diye lstanbul'da Türkleri ve 
hayatlarını gösteriyor. Sessiz olan 
bu filnt diık üzerine alrnmrş söz ve 
izahatla sözde modern bir hale ge
tirilmiıtir, Battan bata hezeyan, bil 
hassa tertip edilmiş sahneler ve Ye 
nicami havlusu berberleri, aşçıları, 
menazm, derelerde çamaşır yıka
yan sefil pejmürde kadınlar, ayni 
deı·eden ıu içen ve yarı çıplak isti
fade eden çocuklar, taharet mahalle 
ri, ve nihayet ıureti mahıusada me 
sai ile sinemaya alınmaya muvaffak 
olmut: Şalvarlı, yaşmaklı kadın
larla dolu bir Türk hareminden bir 
köşe. Filmin devrini takip eden diık 
gayet çirkin kaba cinaslarla halla 
güldürüyor, en temizlerinden iki 
mini: Bir halı !ezgi.hı olarak lrir 
sahne, kadın erkek karma karııık 
müfeyves ve perişan bir kalabalık 
bir ecnebi memleketten ithal edil
mtş kanaviçenin birer ucundan yaka 
lanıış, Avrupa'da yastık örtüsü ve 
saire için taklit halı imalinde kulla
nılır bir nevi çuvaldıza benzer İfne 
ler vardır, bunlarla halı itlemeye ça 
lıııyor, diskteki ıes bir çok şaklaban 
lıktan sonra diyor ki: lıte en müte 
rakki ve yegane Türk san'atı, mal
zeme ecnebi, bu gidite ve !İmdiye 
kadar bitirilmit kııma nazaran bu 
sipariş Amerika'nın ke,finden ev
vel almış olmalılar. 

ikinci mİ•al: Türk bareminden 
bir köıe diye bir hayli ıalvarlı, mal
varlı çenıi ıösterdikten sonra sözle
rini ve filmi ıöyle bitiriyor: 

"Türkçe,, «da• bir kadm demektir, 
fakat Türk bir tane elde ettikten son 
ra «dada» der yani iki kadın istiyor 
demektir ve böylece dadadadadalar 
devam eder durur." 

Bu filin fÜpbe yok ki Amerika'yı 
da dolaımıı ve daha bir çok yerleri 
de dolll§acaktır. Türkiye ve Türkler 
aleyhinde bundan daha fena bir pro 
paganda filmi yapılamaz. Ve bilhas 
sa Türkiyenin bu kadar pis ve mü
levveı tanınması mallarmıızın sürü 
müne tesir eder: Ozüm, incir ilih 
gibi. itin en çirkin ciheti lngiltere'· 
de gösterilecek filmlerin daha evvel 
hükiimet kontroluna tabi olduğu ve 
lngiltere' ce bu tarzda kontrol ve 
henüz müsaade edilmiı ve binnetice 
bir nevi hakikati resmiye verilmit 
bulunduğudur. 

lngiliz, lstanbul'un payıtaht ol
madığını, ve bütün bu ıeylerin bil
haosa bugünkü vaziyette gayri mev 
cut eıki devir için bile uydurma ol
duğunu bilmez mi? Maatteessüf ek
s~r~yet hayır. Gördüğünü olduğu 
gıbı kabul eder, bilhassa lngilizler, 
bütün alim ve muharrirlerin en ıon 
eserlerile sabittir ki umumi bilgisi 
ve başka milletler hakkında maluma 
tı en az olan bir millettir. Halen 
Ankara'run hukukunda profesör bir 
zat anlatmıştır: Beynelmilel gayet 
mühim bir müessese müdirlerinden 
birini bir memurum~zla ziyarete git 
mışler, bu zat bilmünasebe: Ankara, 
b~li_rim ~•taı:ıbul'un üç yakasından 
hırı değil mı? demiş. Bu tarzda 
mutlak cehalet eserlerine hariçte ya 
§amış her vatandaşımız mükerre
ren şahit olmuıtur, 

Sefaret şimdi bu filmi menettir
mek içi!' _şiddetle uğraşıyor, şayanı 
tem~nnıd~r ki Hariciye her tarafa 
temın etsın ve bilhaua Columbia pr 
keti nezdinde ~elflflialer yapılsın 
ve iki sene evvel •·Ermeni Katlia
mı,, batlıklı film gibi hiç bir yerde 
göstertilmeıin. 

Ve bilhassa vatandaşlar, bir ec
nebiye resmini aldtl'lrlııen Yeya istedi 
ği bir sahneyi yaparken, düıünaün 
ler ki bu resimler dütmanlaruruz e
linde bir propaganda silahı olabilir. 
Bu ya~.ıyı ~üy~ .bir Fr~nsız mareşa 
lının aozlerile bitirmek ııterim: •'Ka 
rım fotoğrafa meraklıdır. Bazı mü
him hatıraların onun tarafında 
zaptedileceğini dütünmüttüm Filh n 
kika bir bayii fotograf alnu; faka~ 
hep harabe, dilençi. ve ıefal~ 
zaraları. Sebebini sordum: Akıi":.".:i 
de bunlann~rktan geldi"ine ı.:_ . . • • &amse 
ınanmaz d ı, sanlu ıefalet, dilençi 
ve harabe Şarka mahıuımuı ve ba 
ka ye~lı;rde daha fecileri bulunmaz~ 
nuı gabi.,, 

, 
Meşhur Clara J:Jow'un yerine getirilmek istenen yenilerden 

Peggy Shannon 

Kadının bu daveti hahamla
rı memnun etmemişti. Na11l gi 
dip te Sabatayı, yani Meıihi 
buraya çağıracaklardı? .. Yahu: 
diler böyle Mesihi davet etme•~ 
ni muvafık buluyorlardı. Hatta 
bundan dolayı sevinmişlerdi. 
Çünkü Sabatay kadının karşı~ı 
na gittiği zaman herhalde bır 
takrm mucizeler gösterecek, 
Hakiki Mesih olduğunu kadıya 
da isbat edecekti! .. Diğer bir ta 
kımları daha vardı iri Sabata· 
yın kadı tarafından davet edil· 
mesine memnun olımıtlar, san· 
ki bekledikleri günün geldiğini 
görerek sevinmitlenli. Bunlar 
Sabatayın gizli dütmanlan idi 1. 
Mesih'in mütkül bir w.ziyete 
düteceğini gözönüne getiren 
gizli düşmanlar az memnun de ı· 
ğillerdi !. Yahudiler gene Saba· 
tayın evi önüne toplanmıtlar, I 
kendisi kadının yanına gitmek 
üzere sokağa çıkacak olursa Me 
sihe refakat etmeğe hazırlanı· 
yorlardı. Sabataym her emir ve 
iaşretiniı yerine getirmefe ha· 
zır olan bu adamlara kartı Me
aihin vaziyeti hazan pek mÜf· 
kül oluyordu. Sabatay kadının 
nezdine gitmedi. Yahudilere 
karşı niçin tiddetli bir hareket 
te bulunmadığını soranlara ka- ha şiddetli davranacağını söylü ı ~ın karşısına çıka~aktı !.. La
dı da bunların e,hirde büyük yordu. Kadı bu huıuıta latan- kin Sabatay bunu dınlemedi. Ar 
bir kalabalık tetkil ettikleri cİ· buldan talimat istediğini de söy tık bunun üzerine Yahudiler a
hetle onlarla uğratmak zor ol- lemitti. Fakat nihayet üç gün rasmda yeniilen bir takım efsa 
duğu cevabını vermekle iktifa zarfında Sabatayın İzmirden ay neler dolaımağa başladı. Kadı ,, 
etmişti. Bununla beraber kadı rılarak lstanbula hareket etti.ği Sabataya karşı neden şiddetli 
ileride llizıım örülürse Saba-' kendiıine bildirildi. davranamıyordu?. 

1932 

Yakmda gösterilecek olan "Monte 
Carla bombalar altında" filminin 
mü-ssmerinden Charles Redgie 

-

' 
~· 
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"Extra,, Jenilen hayatı bin bir 
macera içinde geçmiş 40,000 kişi 
ümit peşinde sürünüp duruyorlar 

• Emil Yannings'in bir makalesi • 

Neden hep yıldızlardan bahse
der, dururuz? Hırs, ümit veya ma
ceraya atılmak zevki ile film belde
sine gelmiı binlerce kişilik isimsiz
ler ordusu, fikrimce, daha şayanı 
dikkattir, Bu kırk bin kadar sinema 
figüranına Hollyvood'da biraz da in 
aafsızca bir tabirle ''Extra,, diyor
lar. 

''Extra,, demek, karanlık mazisi 
daima bir macera romanına mevzu 
olabilecek İnsanlar demektir. Bu a
dam, §İmdi arzu, memleket hasreti 
ve zengin olmak azim ve inadı iç.in 
de sürünüp gitmektedir. Yann ne 
olacağı belli değildir. Bir gün sonra 
uru taliin eline bırakmqtır. Öyle 
bir tali ki eğer bir kiıiyi mes'ut e
derse, bin ki,iyi büsrane salıyor. 

Yeni bir altına lıücum 
Bu isimsizler ordusu ile bir de 

taliiin lutfüne kavufmuı olanların 
Hollyvood' da vücude getirdikleri 
manzaranın husule getiridiği tezat 
çok ıayanı dikkattir. Zinet ve ıefa 
betle yeis ve huaran bu belde de o
muz omuza gelmektedir. 

Amerika'lıların, film paytahtım 
vücude getirmeğe karar verdikleri 
bu kuru topraklar, eskiden de aynİ 
manzaralara sahne olmuş. Yakın bir 
mazide burada daha şehir yokken 
her taraf çıpak araziden ibaret iken, 
Buraara atın arayıcıo.rı U!u,mu1lar
dı •. Bunarın içinde anadan doğma 
yersiz yurtsuz macera pereıtler var 
rnış. 

Eskiden bu altın arayıcılarını bu 
raya sürükleyen kuvvet, timdi de 
cxtra'ları Hollyvood' da toplayan ay 
ni kuvvettir. 

Bu acayip, fakat içi çok acıklı 

Meksika, huli.s.a aşağı yukarı heı 
milletin bir mahallesi vardır. Mo
dern Babil kulesi sanki burada ku. 
rulmuftur. 

Sahne vazıları bu insan malzeme 
sini pek iyi bildikleri için, sırasında 
gelip bu membadan iıtifade ederler. 
Meıli. "Şark şafakı,, filminde figü
ran orduıu eski Rusya'nın hakiki 
askerlerinden mürekkepti. Zab.it ro
lünüde, Çamı muhafız alayı kuman 
danı ceneral Trepoff ifa etmi§ti. Ça 
rın eski muhafız alayı kumandanı
na bu İJ için günde yedi buçuk do
lar verdiler.. Film için lazım gelebi 
lecek Ruı yanm saatte bulunmuş
tu. 

Bu kırk bin kitilik inıan hazine
ıi içinde her şeyi bulmak mümkün
dür. 

Mesel« senaryoda iki bacağı ko
puk bir adam lazğım olmuı. bir te
lefon! Mesele halledilmittir. Büroda 
kötürümlerin kıhıelerine bakınca 
iki bacağı kopuk adamı hemen bu: 
lur. 

. dünya bana "Şark ıefakı., filmini il 

1 

ham etti, Çünkü extra'ların içinde 
Avusturyalı zabiter, Rus grandük-

Bunların içinde bqka bir ıipeai
yalite daha var: '"Benzerler., fakat 
bu her hangi bir maruf bir yıl
dıza benzeyenler içindir. Bu ıan'at, 
filmde tehlikeli bir paaaj olduğu za 
manlar, aökmektedir.. Asıl artistin 
hayatını tehlikeye koymamak için 
"benzer" İne müracaat ederler. Bu 
adam veya kadın yirmi, yirmi beı 
dolar için, meseli hızla giden bir c 
toınobilden, sür'atle gelen bir loko
motifin altına atılır. Yahut bir bina 
nın dördüncü katından kendini ap 
ğıya bırakıverir. "benzer., ler ken. 
dilerine verilen bu iti hem de n• 
muvaffakiyetle ifa ederler, bilseniz. 
Çünkü taliin nihayet gülümsediğini 
ve eier kendisini göstermeğe mu. 
vaffak olursa, artık servet yolunun 
açıldığını zanneder. 

Monte Carlo filminin mümessi/le-
rinden fean Murat 
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lspanya'da 
Sinemalar 

Bir İngiliz ıazetesinde okuduk. 
Japonya' da hali sesli film yokmuş. 
Japon'lann sniematograf perensip 
Ieri bizimkilerine hiç uymıyor. Av
rupa ve Afrika'da yapılan filmlerin 
ekserisi modern hayat ve fikir cere 
yanlarına' uygundur. Halbuki Ja
pon filmlerinin ekııerisi bundan iki, 
üç yüz sene evvelki ecdat an'ane ve 
mefküresini idameye gayret eden 

filmleridir. 

Sonra Japonlar' da ~ülmek kabi
liyeti çok azdır. Adeta çehrelerinin 
güldüren adaleleri hareket kabiliye 
tinden mahrumdur. Meseli. bizim 
kahkaha ile seyrettiğimiz bir filmi 
görseler, bunun neresnie bu kadar 
gülüyoruz diye hayret ederler. 

Bir Japon sniemasına girildiği 

zaman, bizde camie girer gibi, ev
vela papuç çıkarmak lazımdır. On
dan sonra keniş balkonlardaki ha
sırlara bağdaş kurulur. Salon biri
birlerile konuşan kadın erkek ve ,e 
kerlemelerini emen, ağlıyan, haykı
ran çocuklarla doludur. 

Evveli. bir aktüalite filmi sonra 
da ciddi iki büyük film gösterilir. 

Bu filmlerde düellolar sık vaki 
olur. Genç kızlar her zaman sade ve 
mütevazidirler. Atık delikanlılar 
her vakit muti, hürmetkar ve son 

derece kuvvetlidirler. Ormanlarda 
takım takım cengaverler karşı kar
ııya geçerek boğuşurlar. 

Bilhassa deniz muharebeleri film 
!erinde hayat o kadar kesafette tem 
sil edilmiıtir ki, Japon'lu seyirci du 
ramaz, hayk.ırll', bağınr. 

Filimlerin hepsinde de Japonya' 
nın tabii manazırını hoş bir feydir. 
iki tarafında çiçek açmıı kiraz ağaç 
lan sıralı mabet yolJarı, öteye beri 
ye serpilmiı köylü kulübeeri, çiçek 
bahçeleri ve daima - arka planda da 
Fuji Yama ismindeki yanar dağ da 
İma filmlerde mevcut dekorlardan- ı 
dır. 

YENİ RUSYA 
Yazan: FALİH RIFKI 

ÇIKTI 

leri, <on derece güzel kadınlar, talü 
:1ar olmamıt artiıt1er, eski sanayi 
erbabı, neler, neler yok .. Hepsinde 
de gaye bir: Zengin olmak. 

Burada herkes günün birinde ta 
liiin tebeııümünü bekliyor. En gü
zel kadın kadar, en çirkin erkek de. 
Çünkü çirkinlik le Hollyvood'da gü 
zellik kadar bir kazanç membaıdır. 
Bunların içinde balona benzeyen tit 
manlar bulunduğu gibi, iskelet gibi 
zaİf olanlar da vardır. Kolıuzlar, a
yakaızlar kötürümler mi iıterainiz, 
onlarda v.... Bunların hepsi de bir 
gün nazarı dikkati celbetmek için 
''tali,, in itaretine intizar etmekte
dirler. 

Talih bir din oldu 
Amerikalılann söylediği gibi Hol 

lyvood'da talün elini kolunu salla
yarak dolattığı bir şehirdir. Burada 
muvaffak omak imkinı, Avrupa'dan 
kat kat fazhdır. Sinema beldeoin
de her hangi bir ihtiaastan, hususi 
bir bilğiden, yahut uzviyyetin, me
seli. kafanın, gözün, çenenin, bur
nun başkalannda olmayan hususiye 
tinden mutlaka istifade edilir. 

Orada bir müellif senaryosunu 
yazdığı zan1an, gider, sahne vazonı 
bulur: 

- Şu birkaç sahifeyi okuyunuz, 
der. 

Bu birkaç sahife üç gün içinde 
okunur. Beyenildi mi, senaryoyu ya 
zan zengin oldu demektir. Beyenil
mezıe batka .. Yani burada tali her
kesin yanında atağı yukarı dolaıır 
durur. Fakat sırasında yakalamasın; 
bilmek lazımdır. 

Fakat talii yakalayıncıya kadar 
extra'lann mahallesi olan ve büt'" ' 
dünya miletlerini temsil eden Do;~ 
1: o~' da oturmak mecburiyetinde 
sıruz. Down - T own' da Ruı, Çin, 

Hollgvod' da balıran 

Seaıiz film zamanında bu exlra 
ordusunun belki yarısı it bulabiliyor 
du, Fakat ıesli film çıkınca, iı bul
mak imkanları ıon derece azaldı ve 
film beldeıinde de sefalet kendini 
gösterdi. Bereket versin, bu muhta 
mel utra çok aza kanaat eden insan 
!ardır. Çünkü HollyYood'da istenil
diği zaman hayat ucuzdur. Meaela 
süt, ekmek ve portakal boldur, Sa
zan uzun haftalar ex.tra'ların nafa. 
kaıı bunlardan ibaret kalır. Et lükı 
bir y-elrtir. Maamafih ora"' sıcalı: 
memleket olduğu için, pek ali etten 
vaz geçilebilir. 

Down - Town mahallesinin sakin 
leri mütevazi insanlardır. Oturduk 
ları odalara oda bile denmez. Gece 
yattıkları yatakları gündüz dolaba 
kaldırırlar. iki sandalya, bir küçük 
maıa, iıte bütün mobiya .. 

Bereket versin, hava bu memle-
keıte ılıktır da herkes gününü dışa· 
nda geçirebilir. 

Sonra bu fukara ordusu araaın
daki tesanüt cidden asil&nedir ve in
sanın yüreğine dokunur. Biribirle
rine mütekabilen yardun eden bu 
bedbahtlara bakanlar, insanlıktan 
:imitlerini kesmezler. Dilleri bir ol· 
masa bile, bu za1a1ılar o kadar sefıı 
let ve ümit arkadqlıfuun ne de
mek olduğunu anlamı,lardır. 

İnsan, Ümıt, ve inat ve azmi öğ 
renmek için Hollyvood'da gitmeli! 
Çünkü bu kadar mihnetten sonra 
ümit ekserya bu kırk bin kifiden 
ancak biriıine gülüyor ve otuz do
kuz bin d-kuz yüz aekaen dokuzu
nu ıilkip atı1or. 

Yakında eösterilecek olan Monte Car/o bombalar alt11Jda 



Nebati yağlar 
Ve tohumlar 

Yağcılar Edremit'te 
mühim bir 

içtima aktettiler 
EDREMiT, 29 (Husun) - Ed

:mit, Ayvalık, Bürhaniye, Havnn 
o Ay-ncık :ıeytiııyağı tüccarı, müs 

.ahıdlan ve sabun imilleri Edremit
ıe toplanarak memlekete ecnebi ne
bati yal ve tobqınlannın gümrük
•Üz girmesinin zeytin yağlarımıza 
yaptığı fena tesirler haldmıda ve 
zeytin yalı ile yerli nebati yağlar İ9 
tihsalabnın iıtikbali ü:ı:erinde çok 
ehemmiyetli müzakerelerde bulundu 
Jar. Neticede: 

ı - Zeytinciliğin iıtihsalden is
tihlake kadar safahatında ilmi re 
fenni tetkikatta bulunmak n zeyli· 
nin kemmiyet ve evsafını yükselt• 
cek maliyetini a:ı:altacak, iıtihlak ve 
rev~cını arttıracak n bütün Türlt 
zeytincilerini, muayyen gayelere 
doğru çahtmallDJ temin edecek ıu
retle teıkilitlandıracak tedbirleri 
tesbit etmek üzere her zeytin mmta 
kaamda birer "Zeytin muıtahıillan 
Birliii'' !etkiline; 

2 - Ecnebi nebati yailarile, yağ 
iıtihsaline yarayan tohumlanmn lef 
viki sanayi kanunundan biliıtifade 
memleketimize gilmrüksüz olarak 
ııirmelİnİn ııerek yerli zeytin ve ne
bati yaflarımıza ve ııerelue memle
ket iktıaadiyabna •e Dnlet hazin&. 
sine yaptığı fena tesirleri delailile 
birlikte hükklimeti merkeziyeye ar
zederek ihzar edilmekte olan mevad
dı ibtidaiye cetveline bu yağlarla lo
humlarmın teım..- girmemeoini temi 
ne; karar verdiler. 

Umumi ve huıuıi bütçelerin ııli
kadar olduğu müesseoelerde terci
han zeytin yağı lrullarulrna11 hakkın
da hükümetçe müttaha:ı tedbirden 
dolayı B&§vekil ismet P&§a Harret
lerine te!ıırafla teıekkür ettiler. 

Türk - lialyan Turizm 
komitesinin kararı 
ISTANBUL, 30 A.A. -Türkiye 

Turing ve otomobil klübü reiıi Re
şit Saffet Bey ile E.N.l.T. müessese
sinin idaresi başmda bulunanlar ara 
sında ııeçen t"'rinievvelde Romada 
imzalanan itilaf mucibince iki mem
leket arasında kar§ıLklı daha iyi bir 
tanışma temini maksadile 27 kanu
nusani 1932 tarihinde ltalyan sefiri 
Baron Pompeo Aloizi cenaplarının 
nazikane himayeleri altında yapılan 
içtimada bir Türk - ltalyan Turizm 
komitesi tetkil edilrnittir. 

Poliste 

Metruk 
Çocuk 

,,_ ... 
Asri ıinemanın önüne 

bir kız 
çocuk bırakıldı .. 

Evvelki gece Beyoğlunda 
Asri sinema duvanrun dibine 
henüz yirmi günlük bir kız ço
cuğu bnakıldığı ıörülmüttür. 

Çocuğun üzerinde çıkan bir 
kağıtta bunun Rum olduğu ya 
zılm19tır. T abkikat yapılmak
tadır. 

Yangın tahkikatı 
Tavuk pazarında bir maran 

goz fabrikaamın yandığını yaz 
mıthk. Yapılan tahkikata gö
re, fabrika aigortalıdır. Yan
gın eanasında itfaiyeden Mus
tafa ve Mehmet Ali isminde 
iki nefer yaralanmıttır. 

Tren çarpb 
Dün saat ıekizi on yedi ge 

çe Bakırköyünden Sirkeciye 
gelmekte olan tren Yeni ma
halle İstasyonuna geldiği sıra
da, Sakız ağacında oturan Ya
kof Efendiye çarpmı9, muhte
lif yerlerinden yaralamıthr. 

Yangın başlangıcı 
Amavutköyünde Dolaplı 

kuyu aokağmda oturan Despot 
Benaryos Efendinin müstecir 
olduğu haneden yanıın çıkmıt 
iae de aöndürülmüştür. 

El bombası 
Bakırköyünde Ayayorgi kö 

yünde Hüseyin kızı Bebe Ha 
mm evde bir el bombaaı bul
muş, ve kanıtınrken patlamıt 
tır. Bebe Hanım yaralanmıı
br. 

Adliye teşkilatı 
Kanunu 

Adliye Vekaleti yeni 
bir layiha hazırlıyor Bu içtimada sefir Baron Pompeo 

Aloizi cenaplarile R!!§it Saffet Bey, 
ltalyan ceneral konsolosu comodor 
Salerno - Mele, ltalyan müteheraıun ANKARA, 30 (Telefon) -
dan ve komitenin mesaisine iştirake Adliye Vekaleti meclisin önü
vazifeleri itibarile memur edilen ban müzdeki içtimaına yetittirilmek 
ka, oeyrioefain kumpanyaları ve mat üzere bir adliye teıkilit kanu 
buat miimet1iUeri hazır bulunmut-
lardır. nu layihası hazırlamaktadır. 

Bu ilk içtimada mezkur komite Liyibanm ihzannda ecnebi 
merkezinin Galatada Adalet hanm- te9kilit kanunlanrufan iatifade 
da Türkiye Turing ve otomobil klü- olunduğu gibi bütçe ve dolay:
büne mahsus daire ohnaaı laırarlattı- ıile kadro vaziyetile mahalli 
nlmıttır. 

Bu komite lıeı Türk ve bq ita!- ihtiyaçlar da nazarı itibara a-
yan azadan mürekkep olacaktır. hnmaktadıı·. 

Bu suretle teıeklıiil eden komite Adliye bütçeaini arttırmak 
Türkiye Tunft• klübünun·· himmeti"y ·-. fU önümüzdeki seneler için im 
le zaten ltalyanca olarak hazırlan- k 
makta bulunan prospektüslerle acyo in11z görüldüğünden bittabi 
bat rehberlerinin ve duvar iUıılan- Tekalet kadrosunun tevaii de 
nın biran evvel neırine karar vermiı mevzuubıt'hiı değildir. 
tir. Hakimlerin tayin ve tahvil-

Bundaıı batka ltalyan ballanı la- !erile mahkemeye verilen bir 
tanbulda bol bol mevcut ve tarihe, h ki b kkmd 1 
asanatiluıya, ııüzel san'atlara ait bir a m a a yapı acak mu 
çok hatıralara bilbuaa alakadar et- amele ve aaireye dair bu pro
mek üzere daha etraflı bir eser vü- jeye hükümler konmakta ve 
c~de ıetirilıneaine de karar verilmit adliye cihazımızın inkılaba la-
tir. 1 k bi ki ifrağ · • b ·· 

K •t · bu"lk" · da yı rfe e ııçın ertür 
oıru enın ı ıçtimaın tıı ı·· 1 • "b ) kararlar da ittihaz edilmiıtir: u esas ar nazan ıh ara a m-

ı - Türk mekteplerinde tahsil maktadır. 
görmekte olan talebelerden en iyile- Projeye barolar için mühim 
rinin ~nfaa~ne o!aralı: iki. seyab!'t hükümler konacaktır. Bu pro
v~ talu~ tahsıaah ihdaa eclıleeektir. jenin kanuniyet kesbedip te 
Bu taluısata hak kaz•nan talebe bu L:k· ·ıd· - · b 
suretle ltalyayı ve tlalyarun harsı tatr.n ıne .geçı '!11 zan;ıan aro 
ve ı:wcl san'atlara ait.bütün kıymet !arda yemden bır tasfiyeye lii
li eserlerini görmek vesilesini elde ' zum basıl olacağı anlatılmak
etmiş olacaklardır. tadır. Hukuk mezunlarının a-

2 - Her sene iki "Türk-ltalyan" vuk 1 b" '- k • · 1--t 
haf• t 1· -'"I---•~- B . at o a ume ıçın, avu .... -

,ası er ıp =•~ur. 11 tıerti- ) d. d . ) 
bat münasebetiyle ve Türkiye Tıı- ar nez ın e staJ yapma an 
rin~ ve otomobil klübünün deliletile uaulü kabul edilecek, avukatla
Türkiyeve gelecek ltalyan seyyahla nn intihabı için baro idare be 
nna fevkal.ide kolaylıklar ııösterile- yetleı·ine aalahiyet verilecek
aktir. Bu teshilit cümleoinden ola- tiı· 
rak otel fiatlerinde yüzde 25 nisbe- • 
tinde ten:ı:ilit icra ediJo e11ini de zik- Hazırlanmakta olan bu pro 
ıetmek icap eder. je tubat ayı ortalarında An-

3 - Türk Ye ltalyan mahfellerin karada içtimaa davet edilecek 
ıle mütekabilen konferanslar tertibi kongerede münaka,a edildik
suretile fikri .,übaclelelw artırılacak ten sonra heyeti vekileye tev 

tır. E:.N.J.T. miöeueMainin 1ıa - di olunacaktır. Kongereye ta-
2'1rfmda Tüıkiyede ilç oeyalıp•..,. ee nmmıt profesörler, bukukçu
v.cliin tertip etmek ve Türkiye Tıı- lar ittirak edecektir. 
rın<ı ve Otomobil ldübiinün lıiınme- Kanun çıkıncaya kadar adli 
tiyle Türk talehe Ye muallimlerin- !ah ·· ed · 1 d"" d den miirtkkep bir seyyah kafi! • . ıs ata mut aır o an ıger a 
lıalyaya gitme.ine ait ı..zu.1ııJ::.:' li layibalarm Millet Mecliıin. 
bulunmak bnsıısuudııki teıebbiisüne deM müzakereai tehir edilecek, 
komite büyük bir menınııniyetle it- bu ıılabatın yeni teıkilat kanu 
wa hasıl etmiştir ib . --' ğ. 1 

K · T·· ı..ı..'.. ile ltal nunun tıva ""ece ı esas ara 
omıte, ur~:re ya ara- eh · ·ı---1-

aında vuku bulacak mün~kalitta •e u.ymuına emmıyet Yen ....,_ 

\'ize muamelesi hususunda t...ııiUt tır. 
ıemi.,i i~in bazı temennilerde bul...,.. 
muttur, 1 

inhisar idaresi Urladan 
tütün alıyor 

IZMJR, 29 - Tütün linhisar 5-
daresi Urla bavalitinde tütün aatm 
almağa b&Jlach. Tütünler tamamen 
alınırsa n~yet çok .bafifliyeeelrtir. 
Muhtaçlara yardım devam ec!iyw. 

;mirde kiremit ~ 
fabrikası 

1ZMIR, 29 - Şehrimizde 
T epec:ik maballeainde Marsil
ya kiremidi •i•teminde kire
mit, tuğla çıkaracak bir fabri
ka açılacaktır. Bunun için bir 
tirket teakil edilivor. 

Ekalliyetler 
Meselesi 

(Ba§ı J inci sahifede) 
dız sarayında aktetmi!tİr. 

Dünkü celse Bükreı'te top
lanacak olan üçüncü Balkan 
konferansı ruznamesinin tesbi 
ti ile bazı tali meselelerin mü 
zakeresine hasredilmittir. 

Dün Balkan misakı komite
ıinin içtimaı ve burada hara.. 
retli münakaşalara yol açmak 
istidadını göstermekte olan 
ekalliyetler meselesinin müza
keresi mukarrer idise de, bu 
mesele bugüne t ehir edilmiı
tir. Bugün Balkan misakı ve 
Balkan tebeasınm tabi ola
caklan rejim komiteleri içti
ma edecektir. 

Bugünkü Balkan komitesi 
içtimaında Arnavut, Bulgar 
ve Yugoslav murahhasları ara 
11nda ekalliyetler meseleei et 
rafında hnraretli müzakerat 
cereyan ed~cektir. Verilen ha
bere göre, Yugoslavya murah 
haslan, Arnavut ve Bulgar 
murahhaslan arasında Sofya
da cereyan eden müzakerat ne 
ticesinde Arnavut ve Bulgar 
ekalliyetlerinin mütekabil en 
himayesi için mektep ve kili
seler açılmaaı ve bu husuıta 
her iki taraf murahhaalannm 
hükUınetleri nezdinde teıeb-
büıte bulunmalan etrafında 
hasıl olan itilifı, tenkit et-
mi9ler ve bu gibi itiliflann 
akti konsey heyeti umumiye
ıine ait olduğunu beyan etmit 
lerdir. Bu mesele bugün Bal
kan misakı komitesinde mev
zuu bahsolacaktır. 

R"jim komitesi 
Balkan devletleri tebeasmm 

rejimi komitesine şu azalar inti 
hap edilmiıtir: 

Arnavutluk: M. L. Natchi, 
Bulgaristan: M. D. Pandoff, 
Yunanistan: M. Bakalbaasis 
ve M. Kalitsounakis, Roma!l
ya: M. Manescou, Türkiye: 
Vasfi Raıi.t, Müslahiddin Adil, 
Mithat, Nizamettin Ali Bey
ler. Yugoslavya: M. Yuvano
vitch ve M. Topalovitdı. 

Bugünkü kom.ey içitimam
da konferans riyaseti 3 üçün
çü konferans Bükr~'te içtima 
edeceğinden , Romanya murah 
hasına devredilecek, ve öğle
den sonra yeni reisin riyasetin 
de son celse aktedilerek kon
sey dağılacaktır. 

Dünkü gezinti 
Murahhaslar terefine dün 

öğleden sonra Göksu kasrında 
bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Saat 14,30 ta Tophane nb
trmmdan busuıi bir vapurla 
Oıküdara geçilmit, ve oradan 
otomobillerle Çamlıca tepele
rine çıkılml§ tll". 

Dün hava güzel olmaklll be 
raber, Çamlıca tepeleri karla 
örtülü idi. Misafirler, tepenin 
latif manzarasının cazibesine 
mukavemet edemiyerek kar to 
pu oynamışlardır. 

Medıum Yusuf İzzettin E
fendinin köşkünde istirahat 
ettikten sonra, Göksu kasrına 
gidilmiştir. Kasır gezildikten 
ve çaylar içildikten sonra va
purla avdet edilmiştir. Murah 
haslar dün aktam Balkan Bir 
liği latanbul şubesi reisi, Da
rülfünun müderrislerinden Ta
hir Bey tarafından verilen ziya 
fette hazır bulunmu9lardır. 

M. Troçkinin 
Bir tekzibi 

Şehrimizde bulunan sabık SoYyet 
ıuralan Harbiye komiseri M. Troç
ki'nin Alrnanya'ya ııitmek için mü
saade istediği yazılmııtı. M. T roçki, 
bu haberi tekzip etmekte, ve Alman 
ya'ya silmek için hiç bir tetebbüote 
bulunmadığını söylemektedir. 

Mudanya kadastrostı 
tefvş edilecek 

Tapu ve kadutTo umum mü 
dürü Cemal Bey ile kadastro 
müdür vekilliğine tayin edilen 
Sadettin Bey çarıamba günü 
Mudanya kadastrosunu teftite 
gideceklerdir. Cemal Beyin ra 
bataızlığı henüz zail olmamıı
tır, 

Cemal Bey tapu idaresinin 
lstanbul ve Beyoğlu kısımla
nnda eahabı maaalih için birer 
bekleme aalonu açtırm1ttır. 
Bundan maada herkeain muak 
kiplik etmesine mani olmuş
tur, Ancak büktimetçe musad
dak olanlar iş lakin edebilecek 
)erdir 

İlk Türkçe 
Ezan 

(Başı J ioci sahi fede) 
Türkçe Kuran okunmuıtur. 

Gene dün Türkiyede ilk Türkçe 
ezan okuıımuftur. llk defa Türkçe 
ezan okumak ıerefini kazanan zat 
Bursalı hafız Rıfat efendidir. Hafız 
Rifat efendi ikindi vakti Fatih cami 
ıinin bahrisefit ciheti minaresinin 
alt şerefesine çıkmış, ve evvela eza
nın arapçasrnı, sonrada Türkçesini 
okunmuıtur. Hafız Rifat efendinin 
okuduğu Türkçe Ezan §Udur: 

Allah büyüktür. c4 defa• 
Tanndan başka tapacak yoktur. 
Ben şahidimki tanrım büyüktür. 
Nebi Muhammet Allah rasulü. 
Ben !flhidim ki o haktan geldi. 
Ey dinliyenler geliniz namaza. 

c2 defa> 
Ey işidenler koşunuz felaha 

c2 defa> 
Allah büyüktür "'Z defa" 
Tanndan başka tapacak yoktur. 
Hafız Rifat Beyin Türkçe ezan 

okuduğunun duyan yüzlerce halk 
Fatih meydanında toplanmış, ilk de
fa okunan bu ezanı dinlemiştir. 

Hafız Rifat Bey ezandan sonra 
camiye girmİ§ ve ikindi nama:ıını 
müteakip küroiye çılmrak ıurei Yu
aufu okumuıtur. 

Hafız Rifat Beyin Türkçe Kura
nını Fatihte adedi 5-6 bini ııeçen 
bir cemaat dinlemiıtir. Dün öğleden 
•onra Cihangir camisinde de Türk
çe Kuran ckunmuttur. 

Cihanıir camisinde okuyan P. ı-------
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Bulgaristanm mali 
vaziyeti 

SOFY A, 30 (Husuıi) -
Cemiyeti Akvamın mali komia 
yonunda Bulgaristanın vaziye
ti tetkik edilmit ve komisyon 
§İmdilik Bulgaristana eaasb 
bir yardımda bulunamıyacağı
nı ve Bulgar hükumetinin büt
çeyi tevzin, Milli Banka ve 
Devlet maliyesini ıslah İçin al
dığı tedbirlerin netayİcini bek 
!emeğe karar vermiştir. Komis 
yon yalnız Bulgar bütçesinin 
yedi milyar levadan daha ata 
ğı inemiyeceğini takdir etmit
tir. Komisyonun kararlan mec: 
lisin 25 kanunusani umum iç
timaında müzakere edilecek 
ve kat'i karar o zunan verile
cektir. 

Prof. SUNKAN BRAHMİN 
1'1i!yUk eserinden tercüme odilaı. 

MUFASSAL 

Rüya Kitabı 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları .. ----------------------------------------~~ 
Fevzipaşa - Malatya - Diyaribclcir hattırun Malatyadan 

sorıra eski Malatya vıe Frat istaısiy-0J1larnıı havi 33 ıkilometre
lik kısmı 1-2-932 tarihinden itibaren yolcu ve bilwnuın eşvw. 
münakalatına açılacaktır. 

Bu münasebetle Fevzipaşa - Frat • Fevzipaşa ve Malatya· 
Frat - Malatya ar.ısında işliyeceik muhtelit trenlerin günleri vr 
hareket saatleri aşağıya decç edilmiştir. Daha fazla malumat 
a1mak istiyenlerin istasiyonlanmıza müracaatları ilan olunur. 

Fevzipaşa - Malatya - Frat arasında 1108 Numaralı tren 
(Cuma, Pazartesi, Çaı"Şamba güıı1eri) 

Fevzipaşa 

Malatya 
Frat 

Müvasallf 

11 58 
13 35 

Ha~ltet 

2 50 
12 39 

Frat-Malatya-Fevzipaşa ara©Dda 1107 Numaralı tren 
(Cuma, Pazar. Çar,ıwnba günleri) 

Frat 
Malatya 
Fvzipaşa 

12 29 
23 00 

'11 15 
13 11> 

Malatya - Frat arasm<la 1110 Numaralı tren 
(Cuma, Pazar, Çazşamba günleri) 

Malatya 
Frat 10 25 

9 30 

Frat - Malatya arasında 1109 Numaralı tren 
(Cuma, Pazartesi. Çarşamba günleri) 

14 30 Fcat 
Malatya 15 42 

ı IDCi ve 2 inei formaları çılanlfhr. 
Fon-eı 5 lruıruftuır. Tav.iye ederiz. \.,_ 
Tevzi Merkezi : N!imıme Matbaası. ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

lIJc tilrkçe e:r:ah'okün"uyor. .,. 
fız Y &§ar Beydir. Mumaileyh bugün 
de Çemberlifaıt Köprülü camiainde 
25 inci cüzden Türkçe Kuran oku
yacaktır. 

Gene bugün kıymetli hahzlanmız 
dan Sultan Selimli Rıza Bey saat 
3,30 da Beyazıt camisinde Türkçe 
Kuran tilavet edecektir. 

Bugün hangi eamilertle 
türkçe Kuran okunacak? 

Bugün Sultan•elimli Hafız 
Rıza Bey aaat 3,5 ta Beya::ıt 
camiinde Hahz Sadettin Bey, 
aaat ikide Fatih camiinde, Ha 
fız Fahri Bey ıaat 2,50 de Aya 
ıofyada Y erebatan camiinde 
Hafız Rıza Bey de yatsu nama 
zından evvel Dolmabahçe ca
miinde Türkçe kur'an okuya
caklardır. 

Arnavutlukla 
Münasebat 

(Başı J iııd sahifede) 
mu' ve herkeac kendiıini oevdirmiı 
bir zattır. Mazlihatııüzarlık ha§ka· 
!İpliğine de Arnavutluk sefareti sa
bık batl<atibi Asaf B. tayin edilıniı
tir. Asaf B. de §dırimizde bulunmaJc 
tadır. 

Türkiye'nin Tiran sefirliğine he
nüz hiç kimse tayin edilrnemittir. 
Tiran'da bulunmakta olan Zeki 
Hakkı B. maslihatgüzar vekiletini 
ifa etmektedir. 

Nezir B. dün bir muharririmize 
tU beyanatta hulunmuttur: 

- Türkiye ile Arnavutluk müna
sebetmııı eskisi ııibi dostane oldu
ğunda fÜphe yoktur. Bundan e'YVel 
üc sene için Türkiye ile Arnavutluk 
arasında aktedilmİf olan muhadenet, 
ikamet ve tabiiyet mukavelenamele
rinin müddeti bitmit olduğundan 
bunlar teedit edilecektir. Tabiiyet 
meoeleleri esasen bundan evvel hal
leclilmiı n Türk ve Arnavutluk ta
biiyetlerini kabul edecek kimseler 
taayyün ebnişti, falı.at tabiiyet mu
kavelesinde Türkiye ve Arnavutluk
ta bulunmıyan Türkl~rin ve Arna
vutlann tabiiyetleri meseleıi 
mt'vzuu bahsoldufundan bu muka
velenin h•ı nolıtadan tecdit edilmesi 1 
muhtemeldir. Mukavelelerin tecdidi ı 
mÜz;ıkereıi Ankara'da cereyan ede
cektir. Bununla beraber, Türkiye i
le bu hususla miinkoreye girişmek 
için henüz truimat almış değilim." 

Nezir B. birkaç cüne kadar An
karn'ya gidecektir. 

ZA Y1 - Eminönü fUbOOnden aJ.. 
mış o.Jıkığum 8620 numcırolıu maaş 
cüzdanım kaybolmu§tıur. Yenisini 
alacağımdan eslci&Wn hükmü yok
tur. Çengelköy hastane arkası ec>

kağuıda 5 No da Ayşe Vehibe. 

Askeri fabrika· · 
lar ilinları 

23-1-932 tarıiıhinde ayrı ayn 
pazarlıkları yaptlacak olan 38 
'kalem Eczayi Kimyeviye iU: 
67 kalem alatı kimyeviyeye ta 
lip çlkmadığından pazarlık 

günü 6-2-932 tarihine tdıir e
dilmiştir. Taliplerin müracaa
tı. 

a uncu ~oıorau j 
llinlart 

Orou l:ııtıniye intiyacı ·i.,;ın 

kapalı zaııfla ihaleleri icra kı
lmacağı cvvıelce ilin edilen 356 
adet Sıhhiye arita çantası i.!le 
8 bl<m ıharp paketi malzeme-
6inc vuilen fiatlar haddi iti
dalde göriilmediğlıııden pazar
lık suretile 1 ŞUbat 932 tarih 
Pazartesi günü saat 15,30 ve 
16,30 da pazarlık sıwetile ihale 
si icra kılınacaktıır. Taliplerin 
şartnamesini almaık ve pazar- ı 

lığa iştiraılc etmek üzere Fın
<hkılı<la Komisyonumuza mü
racaatları. (58) (362) 

* * * Cinsi Miktarı 

Mat düğme 10,000 
Makara l,46f 
Maokara 3,415 
Müteaıhhit mm ve tıcısaıbma ' 

yukarda cins ve miktarı yazı- 1 

lı elbise ma1zaııe6i alınacak-
1 

tır. 7-2-932 pazar günü saat 1 

15 te ihale51 y~ılmılk üzere a
leni miinaKasayaı konmuştur. 
Taliplerin şartnamesini almak 
üzere her gün ve mtlnakasaya 
iştirak için de muayyen eaatte 
komisy-0numuza müracaattan. 
(35) (241) 

SEYRISEF AlN 
Me:ltez acenta: Galata Köprü 

batı B. 2362. Şube it.. Sirkeci 
Mübürdarzade han 2. 3740. 

TRABZON POSTASI 
(KARADENiZ) vapuru 

şuJAT Çarşamba 
saat 18 de Galata Rıhtımın
dan harekt>..tle İnebolu, Si
nop, Samsun, Ünye, Fetsa, 

Maarif müdürü geldi Ordu, Gircıron, Trabzon, Ri
ze, Hopa'ya gidecek dönüş-

Bir müddettenberi ı·ahat11:ı: te mezk&- iskelelerle birlik-
bulunan maarif müdürü Hay- Pa Of s·· p 
d B d 

te zar, , umıene, o-
aı· ey ün vazifesine gelmiı tat'lıane'ye de uğrayacaktır. 

tir. ı .. --------..ıı.ı 

Ramazan bayramı münaeebetile bilfunwn Devlet Deııniryoalla 
rm<la (Erzurum ve Mudanya hatlan hariç) seyahat edecek yol 
culara bilet ücretlerinden yüzde 30 ve Ankara ile Haydarpaşa 
istasyaılanndan hareketle bu iki istasyon arasında ve muhte
lit katarlarla seyahat edeceklere de yüzde 40 tenzilat yapılır. 
Tenzilat müddeti, 4-5 şubat 932 tarihinden 14~ 15 şuıbat 932 ta
rihine kadar on gündür. Tenzilatlı tarifeden mer'iyet müdde
tince, mevcut yolcu katarlarına ilaveten Ankara ile Eskişehir 

arasında 96 ve 97 numaralı muhtelit katarlar da seyrüsefer ede
cektir. Bu katarlar Haydaırpaşa - Konya arasında işleyen 7 V< 
8 numaralı muhtelit katarlarla Eskişehirde birleşecektir. An· 
karadan 22,30 da hareket edecek olan 97 numaralı muhtelit ka 
tar Eskişehirde saat 8,57 de Konya muhtelitile birleşerek Hay
darpaşaya saat 19,25 de muvasalat edecektir. Müteakiben Hay
darpaşadan 8 nwnarah Konya muhtelitile hareket edip Eskişe
hirden 96 katarla Anıkaraya devam edecek yolcular An.karaya 
ıaat 6,05 de muvasalat edeceklerdir. Fazla tafsilat için istas
yonlarımıza müracaat edilmelidir. (291) 

Ziraat vekaletinden: 
Ve'kiletiıniz baytar Umum mlidürlüğü için kanun veni

zamnameleri Türkçeye ve Fransızcaya mükemmel surette ter
cüme etmeğe muktedir bir tercümana ihtiyaç vardır. Ayda 150 
lira ücret verilece'ktir. Taliplerin Baytar Umum Müdürlüğüne 
müracaatları. (259) 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz Postası 

D~Mt~PINlB 
vapuru 

şu~AT Pazartesi 
akşam saat 17 de Sir
keci Rrhtımmdan hare
ketle, (Z<ınguldaık, İnebo
lu, Ayancı:k, Samswı, Ordu, 
Gireson, Trabzon Rize ve 

(Hope) ye ~~etve 
aynı ıskele-

lerle Görele, ve Ünyeye 
uğrayarak avdet e<le«Gctiır. 

AK DENİZ POSTASI 

in önü 
Vapuru I 

şu~AT Pazartesi 
alkşamı Sirited Rrhtımmdan 
luıttık>etıe• Çana.kıkale, lmnir, 
Küllük, Taş Ocu, Bodrum, 
Fethiye. Antalya, Alaye, Fc 
nike ve Mersine azimet ede
cektir. 

Fazla taisilSt ıçın 
')irtteci Meymenet hanı al
tında acenteliğine müracaat 
1'pJ. 2?.1 '.:14. 

Gaip Köpek 
On gün evvel PaneaJ.ti Hamam 

cıvannda Bralt .c:inalnden (Dolı 
leminde) beyas w aan .paftalı bir 

av k(\pefi evden lııaçarak lrıaybol

nnıttıır· Bulanlar Bcyofluııdıı 4037 
'Ye İatanbıı1da 20416 telefon nwna. 
relara. telefon ederek aıaHlmat 

vermeleri rica olunur. Kendileri 

LLOYD 
TRIESTINO 

Limanımıza muvasalitı beklenen 
VEST A qpuru 1 §Ubat pazarer

tesi (İtalya vıe YunanıİıBtan )dan. 
DİANA, vapuru 2 tubat salı 

(Rusya, Romanya, Bıılgarya) dan. 
Limanımızdan hareket edecek 

vapurlar: 
VES TA vıı.purıu 2 şubat salı saat 

16 da (Burgas, Varna ve Kösten«~ 
ye. 

ÇEL!O vapuru 3 şubat çarşamba 
! saat 17 de (Burgaıı, Vama ve Kös

tence) ye. 
1 FEN1C1A vapuru 4 şubıtd perşem 

be sa.at 17 de (Pire, Nıı.poli. Marsil 
ya Ye Genova) ya. 

1 (COSULİCH LİNE) lrum.panya
•mın lillıa vapurlarına aktarnıa e· 
dilerek ılmaıt ve eemıbt An• rilıa 
limanlarına gitmek için tıenzilatlı 

' doğnı bilet verilir 
/ Her nevi taf~ilat için Galatadt 
1 Merlre:ı Rilıtim Han (Lloyd Trieo 

tino) Kr acentesine Tel. B. 771 vt 
1 4878 Yeya Gnlatasarayııwla aabık 

Seıtnik banmarşesi bl.-ındaki ya. 

1 

sılıanelerine. Telefon Beyoğlu: 

2490 ve yahut F.min Onu, İzmir eo-

1 

kak No. 14. yazıhaııe11ine müracaat 
edilmMI Telefon İ9taııbul 235. 

Tavil Zade Vapurları 
İZMİR POSTASI 

Saadet 
Vapuru her 

Pazartesi ak· 
şamı OD yedide Sirkeciden ha· 
reketle Gelibolu, Çanakkale, 
İzmire azimet ve Çanakkaleye 
uğrayarak avdet edecektir. 

Yoku bileti vapurda da ve 
rilir. Adres: Yemişte Tavilza
de Mustafa biraderler. Tele
fon: 2.2210. 
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Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

, Türkiye Ziraat Bankası 
lzm·r şubesinden: 

. 
ô Ü 

8 ·.;:ı z a cı ı:ı. .. a ! ...cı _g 
~ ::t: 

814 1587 

!CO 2815 

5201 

1400 6149 

1800 18245 

440 18249 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNATIN ClNS VE 
NEV'İLE MEVKİ VE MÜŞ

TEMiLATI 

o;ı 
o -· ... . ..., 

Bir • • el 
c = 

tl'sküdarda Sinanpaşa mahallesinde İhsaniye so 
kağmda eski 20 ve yeni 28 numacah üç yüz elli 

arşın arsa üzerinde ahşap üç \katta on ÜÇ oda 
iki salon (odalardan biri ıbodurumdur.) bk ca
mekanlı ve bki Sandtk odası v.e kömürlük ola 

1 rak ıkullarulmaktadır). Bir k~U:l~ b ir ev~
\ tı malta taşlık, kiler çeşmeh gusulhane, bır 

Ş~PKASI 
DUNYANIN 

BEŞ KIT'ASINDA 
EN FAZLA 
~ 

RAGBET BULAN 
ŞAPKADIR. 

KARON ALMAN KtT APHANESl 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 } 

mutfak, iki kuyu ve üç yüz altmış arşın bahçe
yi ve bahçede havuzu ll:ıavi ıbir han.enin tama
mı Sadtk Bey 

Üs"-üdarda Dürbali ınahaıllesinde eski çı:kıınaz· ------------------------

tekke ve yeni teklke sakağında eski 5 ve Y'en~ Sof ya Elçiliğinden: / 
7 numaralı yüz arşm arsa üzerinde ahşa· Teşkili kararlaştırılan muhtelit komisyon 1925 An-
k atta d ört oda bir sofa bir ıkuyu bir sarnıç . e kara muahedesine merbut emlak protokolu ile alakadar J 

doksan arşın bahçeyi havi cıSki bir hanenin ta- olan mesail?.en ma.ida tara~eyn vat~~1daşlarmm mutale- ı 
ımamı: Fatma Pembe Hanım batım da mutekabılen tetkik edecegınden emlak proto-
Gı: latada Sultanlbayazrt Mahallesinde Kılmça- ~olu ile alakadar olmayan mesaile ait Bulgar hükfime

lipaşa caddesinde eSki 88,90, 92, 94, 96,ve yeni tınden mutalebatı olan Türk vatandaşlarının t ahriren 
102, 104, 106, 108, 110, numaralı lbin üç yüz otuz ve acilen Sof ya Elçiliğine müracaat etmeleri lüzumu ! 
yedi arşm arsa üzerinde ıkatıgir !beş katta birin ilan olunur. . 

, ci katta dördü Kılınçali caddesinde biri Sit_e !!!!!!!!mi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

1 Fransez sakağında İ!kisi arkadaıki araılıkta dı
t ğerleri pasajda olma'k üzere 15 dükka~~
r karuaırdan iki.sinin üzerinde bir.er oda bırının 
üurinıde bir sofa ve lbiıt>irindcn geçme iki oda 
yi üst ıkatları apartıman şeklinde kullanıhr, 
iıkinıci ıkatta ton bir oda biri dört diğeri iki oda 
bir safa bir mutfak ıbir helali ilki daire (Apart· 
mana pasajdan !beş basamakla çıdcıılır) .üçün
cü katta (dördü üç odalı üçü dOrt oda bır sofa 
bir hela bir mutbaklı yedi dairedir), dördüncii 
katta iıkisi beşer oda üçü üçer üçü dörder odah 
birer .sofa birer mutfak biııer heli sekiz daire 
üsi katta biri ilki üçü dört dördü ÜÇ oda birer 
dara.ça biıııec llıela birer sofa birer mutbağı havi 

Biz daire 'Ve dokuz yüz otu% dört arşuı pasaj ve 
aralık mahallini havi Lilit Ham nanıi.le maruf 
bir hanenin nısıf hissesi: Abdullatü B_. 

Usküdarda Tabaklar mahallesinde Toptaşı so
kağında cıski. 366, 366 mükerrer ve ~ 366, 
372, 364 nuıınaraJ.ı üç yüz kıık sşm arsa üze. 
rinde Hamamm ıoğukl1* mahallini ve beş yüı 

.ı muş arşın arsa üzerinde srcııılclık kısm.111I ye1 
miş altı eqm arsa üzerinde diikk4ru ve yet-
miş arşın anıa üzerinde lküllıan mahallini ve 

,9elkis yüz elli dört arşm bahçeyi ıhavi ol ·p ha
i mamın erkdkler ciheti bir antce camckinlı oda 
' lbir teaıkih mahalli ortada mermer döşeli fıs· 
,lcycli bir rurvuz bir mermer ya1ıaklı çeşme 

\merdivenle çıkılır tırvan ıbamama kirildikte 
ımoğuAd.Uk mahalli bir tarafında iki hela sicak
i bk cihetinde bir .göbdk taşı birer kurnalı dört 
:tıaı~ aekU kuma diğeri ıkadmlar tarafına 
ıa.ğcıyokuşu caddeısinıdi! ırn:thali olup bir bah· 
çe dahilinde olduğu Cf'kekler tarafında hariç 
odaları ve şervanları dahil o1madığı halde ö
bür hamamm ayni olup soğukluk mahallinde 
bir kuması vanlır. Sıca:k ve eoğuk olmak üzert 
iki su hazinesi ve odunluk, çamaşırlık, külhan 
mahallini ve hariç er~er hamam kapısında 
iki camekanlı düldta.n olup on bir camdWılı 
birinin demir parmaklığı havi maadüldtin ha· 
manun muayyen hatep ve bahçe maıhalli. 
Fa1ıma Rafet Emine Mehpare ve Fatma Fiyat 

Harumlar. 

Kartalda Maltepekııcyeeinde Ağdyolu sokağın· 
da cedit 538,8,10 numaralı iki yüz otuz beş •· 
tın arsa üzerinde 8 numaralısı ahşap 6ç katta 
on bir oda came'kinlı bölük iki sofa bir antrıe 
bir koridor bir mor.divıen altı çini evaltı çini dö 1 

teli taşlı'k kiler balkon bir tulunbalı kuyu ça-
l ti arası (üç bölme vardır) 9,10 numaı-alı ıhınc
( ller yüz altımı§ i:ki arşm arsa üzerinde kangir 
ikişer katta beşer oda ik:işeır sofa birer mutfak 
birer evaltı bir.er çimento ev altı (Maltız o
caklı çamaşıırla kazan voe Funm. vardır.) ve 
yüz altımış iki arşın arsa WıerifJlde bir mutfak 

zıyı havi motör n:ahalli ve imalathanenin ta
mamı: Be-kir Karni Bey 

138 4099 Üsküd arda Altunizade mahallesinde İsmailpa
şa sokağında eski 7,7 mükerrer ve yeni 19,21 
numaralı 19 numaralısı yüz elli al'Şm arsa üze
rinde ahşap iıki katta biri toprak olmak üure 
altı oda, bir sofa, lbir büyük malta, bir d<liçiik 
meı:ımer taşlık, ıbir mutfak, 21 numarası alt 
mış beş arşuı arsa üzerinde aıhşaıp iki katta bi
ri toprak olmak üzere üç oda, bir sofa, bir 
mutfa:k, ıbir t oprak avlu, otuz arşın arsa ümn 
de üstü çinlko kaplı daraça, harap bir ahır, ve 
üstünde 5amanlığı ve üç yüz doksan beş arşın 
baıhçeyi ihavi harap iki hanenin tamamı. .Afı.. 

met Efendi Servet Hanmı. 
984 7453 ÜSküdarda Pazarbaşı mahallesinde Miroğlu sıo-

1\ı:ağında eski 63 mükerrer 63 mükerr ~r 63 mü
keıırer 63 miikenrer ve yeni 75, 77, 73, 79, 81,-
1,81-2, numaralı yüz seksen a~ın arsa üzerinde 
bir avlu üstü galvanizli saçla mestur önleri a

çık iki suvater birinde boya imalatma mahsus 
!kazanlar diğerinde biri büyilk 'i:kisi orta biri 
küçük sabit !kazanlar mezkllr imalathanenin 
zemini çimento önü camekanlı bir ahır ibiır helıi 
bir ahşap tulumbalı kuyu, iıki methal yazıhane 
depo yemeni imalathanesi oda çatı altı büyük 
salon bir sarnıç ve ahır ve doksan arşm arsa 
üzerinde tam kirgir birer buçUk katta üzerle
rinde biııeır oda catı arası ve zemini çimento 
önleri istorlu ve camekanlı iki dükkanı ve yet
miş iki arşın arsa üzerinde boya kazanlarmm 
bulunduğu mahal ve kırk beş arşın arsa üzerin
de fabrikaca müstamel bir oda ve on beş arşm 
bahçeyi havi yemeni fabrikasının tamamı. 

Katinko Hanını 
265 3936 Beylertıeyinde Burhaniye mahallesinde eski 

Enveriye ve yeni Aıbdullah ağa sokağında es
ki 12 mükenrer 41 ve yeni 111, 1, 111, 2 numa
ralı yetmiş s.eikiz arşın arsa üzerinde bir ılı:atı 
ahşaıp olmaık üzere iıki ıkatta dört oda bir sofa 
>ir ikiler bir antre haricen taıhta koridor yüz 
:ın arşın arsa üzerinde kargir mutfak "e elli 
arşın arsa üzerinde duvar taşından ahır ve sa
manlık ve altı yüz seksen iki arşm bahçeyi ha
vi yeni bir hanenin tamamı. . Haıl..it B. 

150 7939 1JıS'küdarda Selamialeyfendin mahallesinde te:k
ıkeci soakğmda eski 16 ve yeni 14 nıımaralı iki 
yüz kırlt arşın arsa üzerinde alışap ~ki katta 
biri sandık odası olmak üzeııe altı oda iki so
fa bir mutfaık bir avlu bir ikuyu bix çrkıına ve 
beş yüz arşın lbahçeyi ıhavi bir ıhanenin tamamı. 

Mehmet Ali B. ve Fatma Adviye H. 
600 7985 Usküdarda Paza11başı mahallesinde çıkmazyıl

drrııın sokağında eski 3, 3 mükern.Y 3 mükerrer 
ve yeni 5, 7, 9, numaralı ibiri 7 munaralı büyük 
hane yüz altmış arşın arsa üzerinde tamire 
muhtaç ahşaıp üç katta on oda iki sofa ıbir mut 
'fak bir taşlı<k diğeri yani 5 numaralı yüz arşın 

Mevkii 

Karataş 

Karan t i~ 

Göztepe 
Göztepe 
Buca 
Buca 
Reşadiye 

Reşadiye 

Çal!'ŞI 

Keçecileı 

Göztepe 
Göztepe 
Reşadiye 

Ç~şr 

" .. 

Sokağı 

Tokadi 
İskele 
Tramvay caddesi 
Tramvay caddesi 
Selvili 
Tevfik Frkret 

Cinsi 

Hane 
Hane 
Hane 
Hane 

Hane 
Hane 

Boııkır Hane 
Bahçeler Hane ve bahçe 
İkinci belediye Dükkan 

Sadullah Ef. Hane 

No. Müdevver Muhammen 
·- ·- kıymet; bedeli 

2 o 12000 
26 o 13500 

680/ 888 • o 32000 
754 o 25000 
5 o 8000 

7/ 7 o 5500 
l 7 2! o 12000 

8 o 30000 
14 o 13000 

21/5 o 12000 
Tramvaycaddesi Hane 749/87 O 25000 
Alkş:am yıldızı Hane 4 o 16000 
Eşref paşa Hane 6 o 22000 

\ja,raçlar çarşısı Di.tk.kan 13 o 8000 
Limoncular çarşısı Dükkan 5 o 6500 
Kuyumcular çarşısı Dükkan 34 o 7500 
Haıvra sokağı Dülı!kan 90 o 7500 

1 - Yukarda evsafı yazılı emlak 21 Kamnııısani 932 perşembe gününden ıtibarıen ka-
palı zarf usıulile ve peşin para ile müzayedeye çıkarılmıştır. Haziran 928 tarihli 
talimatnamesindeki eışkale göre hak sahiplerine verilmiş olan bonolar da nakit 
makamında kab ul edilecektir. 

? - Meııkfu- emlak 11 Şubat 932 tarihine tesadüf eden perşembe günü ihale edilecek
tir. İstiyenlerin mezkfir günde saat onda Ziraat Bankasmm Gazi Bulvarındaki 
İzmir şubesi binasında müteşekkil satrş hey' etine müracaat eylemeleri Iazrmdır. 
Müzayedeye iştir ak edecekler teıklifnamelerini muayyen valkta kadar makbuz mu
lkahilinde müzayedeye memur hey'etin riyasetine teslim edeceklerdir. 

3 - Talipler teklifna melerini bir zarf içine koyup mezkfir zarlı mühürliyecckler ve 
Ü2'erine yalnız isimlerini yazacaklardır. Ancak tcklifnameyi havi olacak olan işbu 
mühiirfü zarfı teminat akçasma ait makıbuz ilmühaberi veya Banka kefaletna
mesile beraber diğer bir zarf içine koyup işbu ikinci zarfı da mühürliyecekleır ve 
üzerine teıklifna menin hangi işe ait olduğunu yazacaklardır. 

4-Teminat aıkçesi vesair dhetler hakkında daha ziyade malllmat almalk istiycn.ler mez
lkfir Bankanın muhasebe servi5ine şimdiden müracaat edebilirler. 

5 - Talipler satış şartnamelerinin mll5addalk suretlerini ııneııkfrr şubeye müracaatla 
alabilirler. (223) 

Sirkeci Gümrüğü müdürlüğünden 
Saf Maa dara '!ap Cins 

Kilo Gram Kilo Gram 
42 250 51 00 

21 52 00 
23 31 00 
7 30( 7 300 

' 

29 50 26 
31 34 
20 500 21 
23 500 24 

14 500 24 

8 8 
· ~ 

5 
1 sandık 

1 
parça 1 
kutu 1 
.. 1 
.. 1 

" 1 
.. 1 

parça 1 

Mukavva kutuda mamQl §eker, 
Boş boyalı teoeke kutu. 
Kutuda şeker 
Sargılık çadır bezi 
Yazdı resimli ilinat 
Yazdı resimli ilana• 
Yazılı kliğrt kutu 
MamQl te4ııec 
Çulrulata şeker 
Sargılık çadır bezi 

Yukarıda cins ve mikdarları yazılı eşya şubatın 25 inci perşembe günü Siı1cecl liüm
riiğü Müdürlüğünde eatdacağı nıdan alacakların mezkQr günde Müdüriyetiıniroe bulunınalan 

ilan olunur. (312) 

lll!Ei! 
MÜSKiRAT İNHiSARI TARAFINDAN 

inşa edilen 
TEKIRDAG KAVININ iLK MAHSULÜ 

KIRMIZI ve BEYAZ 

SA RAPLAR ,.. 
Piyasaya çıktı - Şişesi 50 kuruş 

Beyoğlu mağazası Tel. Bey. 2290 
Galat& mağazası Tel. 4861 dahili 27 

Toptan alanlara iıkonto yapılır. 

Jandarma Satın Alma 
Komisyonundan: 

300 hayvan çulu ile 30 keçeli belleme ve 600 çağ torbası ka
palı zarfla alınacaktır. Taliplccin şartnameyi ve nümuneleri 
gömıek için her gün 'Ve miinakasaya iştirak için de 20-2-932 
cumartesi günü saat on beşte teminat ve tckliflcrile JromVıycna 
müracaatları. (386) , 

Çorlu icra memurluğundan: Te. 

ve iki dönüm bin kırk bir arşın bahçeyi ve 9 
numaralı haneye muttasıl ·kargrr bir oda bir 
m utfak bir ahın •havi i:ki hane bir ıköşkün ta- arsa üzerinde ahşap bir katta iki oda bir mut- 1-----------------------

lstanbul Evkaf müdürlüğünden: 

mamına 40000 Jira kıymet takdir o.. 
lunan (paşalıağıl) na.mile maruf 
çiftliğin arazi ve müştcmi.1$.tı il~ 

birlikte ~ıruımı açık arttırmaya ko 
nıılmugtıur, ve ..,..aıamosi 24-1-937 
tarihinde di vanlıaneye talik edilmi~ 
tir. 20-2·932 tarihine müaadif cU" 
marııe.i günU saat l den 16 ya kadar 
Çorlu lc:ra dairesinde açık arttırma 
sure tile eatılacaktır, arttırma :i in· 
cidir. Birincıi arttırma.da alıcı çık
mam.ıştır. Bu kerre en eon ve en• 
çok arttıranm üstllnde bırakılacak
tır. Arttırmaya iştirak için yüzde 7 
t.eminat alınır. Müterakim verğiler 
lle belcdiyıe resimleri vakıf icareal 
müşteriye aittir. Haltları tapu eicil
ıll ile sabit olmayan al!kadarlarm :i.d 
dialarıru ilin tarihinden kibaren 20 
gün lçiodc veailaı.ları ile birlikU 
memuriyıetimi:oc bildiı:melui almi 
halde satış bedeli.ıı.in paylaşmasın· 

dan hariç kalırlar. Alakadarların ic 
ra ve iflb kanununun l19 ilncü ı:nad 
desine tevfikan hareket etmeleri ve 
daha fazla maHlmat almak iateyen. 

mamı : Mehmet Şükrü Bey 
(İcra beyannamesinde 9 numara gösterilmek
tedir.) 

Ecen.köyünde Sahrayıcedit mahallesinde Mu
kaddema yalı boyu ıelyevm caddebostanı iske
lesi tıokağmda eski 44, 44 'Ve yeni 27,29, numa
ralı bin ddksan sekıiz arşm arsa üzerinde mo
tör mahalli ve imalathane ve yüz elli altı arşın 
tarsa üzerinde marangozhane ve demiMane ve 
bin yüz elli arşm arsa üzerinde kapalı ardiye
ler ve iki yüz sekiz arşm arsa üzerinde açık 
salaş ru-diye ve kırık al'Şın an;a üzerinde yazıha
Dıe ve otuz iki arşın aırsa üzerinde heli ve alt
mış beş arşın ar.sa üzerinde araba imalathane
ıi ve iki dönüm iki yüz elli altı arşın ara· 

.fak dolap bir antre odunlılk !kömürlük diğeri 
yani 9 numaralı yetmiş beş arşın arsa üzerin
.de kargir iki katta üç oda bir ıSOfa bir küçük taş Laleli Camii şerifinin kurşun ve saire tamiratı hakkında icra 
ltk bir malta mutfaık ve ıbeş yüz yetımiş yedi kılman münakasada verilen fiat haddi layik görülmediğinden 
arşın bahçeyi ve baıhçede iki kuyu ve bir samı- pazarlıkla münakasaya k.onm~tur. Taliplerin şeraiti anlamak 
cı havi üç hanenin tamamı. Mardir<>s Ef. üzere her gün ıheyeti fen:niyeye ihale tarihi olan (20 şubat 932) 

yukarı.da cins ve nevile semti ve numaraları muharrer em- salı günü saat on beşte idare Encümenine müracaatları. (336) 

vali gayrımcn!kulenin icra kılman aleni müzayedeleri netice- ----==-======:-----------
1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Daire anbannda mevcut köhne fener, terazi ve diırhem açrk 

arttırma usulile satılacaktır. Talip olanların 18 Şubat 932 tari

sinde hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde ta
kaniir etmiş ise de mezkur bedelle>r ıhaddi layıkında görülme
diğinden tekrar on beşgün müddetle ilan edilmeletrine karar 
verilmiş ve 17 Şubat 932 tarihine müsadif Çarşamba günü kat'! 
kararlarının çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mez 
kurda saat on dörtten on beş buçuğa kadar San<lık idaresine 
müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur 

hine müsadif perşembe günü saat on beşte daire 

müracaat etmeleri ilan olunur. (383' 
encümenine 

1 
ıerin 931-441 NoJle memuriyotimh• 

1 mllrıM:aatları l!An olunUI'. 
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Galata'da araköy'de 

Mağazası di~,.r mağazalardan 

Yüzde' noksanile 

Mallarını satar çünkü ·bilumum eşyalarını 
burada ve kendi fabrikasında imal eden 
yeğane büyük bir elbise ticarethanesidir. 

Fiatlarımızın ir kaç 

kain meşhur 

. ...... 

numunesi: 
Erkeklere mahsus: Hanımlara mahsus: ... Çocuklara mahsus: 

Itosfumfer: 8 
İngiliz mu§ambaları: 8,1/2 
Çevrilebilir muıambalar: 12,1/2 
Muflon ile gabardin pardesüleı 22,1/.2 
Trençkotlar 12,1/2 
İngiliz biçimi kostümler 18,1/2 
Empermeabilize Mandelberg pardesüler 27,1 / 2 

Liradan 
itibaren 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Po dö Sued muşambaları 
Deri taklidi mütenevvi renklerde 

çevrilebilir muşambalar 
Muflon ile gabardin pardesüler 
lpekii muşambalar 
Janr angle kum&§mdan gayet 

şık pardesüler ve Trençkotlar 

4,1/2 
12,l/2 

21,l/2 
21,l/2 
17,l/2 

Lira.dan Liradan 
itibaren İngiliz mu§ambaları 4,1/2 itibaren 

" Trençkotlar 8,1/2 ,. 
" 
" Yünlü paltolar 8,1;2 

" 
" 

Erkeklere Mahsus Cihanşümul Şarl Semon Fabrikasının Asrl 
Biçimde imal Olunmuş Her Renkte muflonlu Pardesüler 24 1 12 lira 

Halis limon çiçeğinden HAS 
müstahzar 90 derece 

Bir damlasında bir limon bahçesi mündemiçtir. Hastalara ve sinirlilere şifa ve hayat verir. Masaj ve tuvalet aleminde menendi ve naziri yoktur. 

,... Gayrımübadil Bonoları -< 
.~ \ • lı..lR ALINLR. Allkadannın doğrudan doğruya müracaat "'"'"'"" 
menfaatleri icabındandır.Yeni po•tabane kuşısında büyük Kınacıyan Han 

No. 24 Telefon: 22716 ·ı ·, ı" .. r 
ZIY ATOR - IST ANBUL 

Hereke Mensucat fabrikası 
Her kaliteden erkek kostümluk ve paltoluklar 

Daima yeni çe§it ve iyi mal 
Toptan oatıf mağazaeı: İırtıırıbul Sultanhamarn, Kat=ıoğru Han No.40 

Telefon: 2.1639. 
Penılııende aatış yerl.eri: İstanbul, ~ydıancık, Sanayi 'ft Maadin 

Bankasına art Yerli Mallar Pazarı. 
Beyoğlu, Gelataaaray, Sanayi ve Maadin Baııkıasma ai.t 

Yerli Mallar Pazarı. 
Ankanı, Çocuk caddesi: Sanayi ve Maadin Bankasına ait Yerli ·-------•Mallar Pazarı.--------· 

GRİPTEN 
Şimdiye kadar korunmak için 
kullandığınız ilaçlar bir çok 
mide rahatsızlıkları tevlit edi
yordu. Bütün Avrupa doktor
larının ta vs ·ye ettiği 

DEMALGON 
komprimeleri hiç bir mahzuru 
olmadan teair eden ve GRIP'i 
tedavi eden yegine müstahzar
dır. 2 ve 10 adetlik tüplerde 
hıılu"u~. 

' iş Sahibi Olmak için ._ ..... 
Türkçe okumak yazmak bilen efendiler şu zirdeki ilimlere malik 

olarak, her hangi bankaya, ticarethaneye milracaat ederse maalmemnu
niye kabul olunur. İlle şu dar zamanda boş gezmek, işsiz kalmak günah 
değil mi? 

Çan:amba ve Cumartesi günleri saat 16-18 ve akşam 18-20 ye kadar 
iki sınıf açılmıştır. Malümatı ticariye, ilmi hesabı ticari, usulü def
teri: Basita, muzaafa, pakradomar, Amerikan usulü ve ba'l'lkacılık dört 
ay zarfında kamilcn tMıis olunur. Son imtihande muvaffak olanlara 
şehadetname verilir ve iş tedarikinde muavenet edilir. 

Dersler 30 Kanuıı.sani Cumartesi baslamıştır. Programı meccanen 3'1-
mak ve kayıt olmak için, her gün Beyoğlunda Amerikan sefar.:t.hamei, 
yanında Amerikan Lisan ve Ticaret dersanesine müracaat. Hu.susi 
dtrslcr öğleden evvel kabul olunur. 

Taklitlerinden sakınınız. Ha•- Ecza deposu. 

PAGEOL 
Prostat it 
fıtihabı mesane 
Seyelanı meni 

Bel sotukluğtı 

Gut mllliter 

4@. 

PAJEOL 
En kuvvetli ve 

müessir muzadı 
taaffıınıı bevlldlr 

Tesiri seri ve esa•lı! 
Tebevvülün cvcaını 
izale ve bütün ihıi· 
lıo meneder. 

MÜPTELA VE MUZT ARIP OLANLAR lc;IN 
PAJEOL BİR TEDBiRi ŞAFIDIR ~ 

Parls hastaneleri m!ltaahhldl: ŞatiHea MOe.eeseai 
15 büyük Mükafat - bllümum eczanelerde satıbr. 

Adana Vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

- Adana-Karataş yolunun 22+soo :26+000 K. M. arasında 
(3500) M. tulün.delki şösa inşaatı kwk dört bin sekiz yüz dokısan 

lira selksen sekiz kuruş bedel ve kapalı zari usulile yeniden mU
nakasaya vazohmmu tur. MezkUr ameliyat şubatın 20 inci cu
martesi günü saat 14 te ihale edileceğin.den talip olanların ta
rihi me.zıkilrda encümeni vilayete ve keşfini görmelk için de Na-

• 
ikinci çocuğunuza da 

Bu Bayram 

Bir kumbara alınız! 
1 Türkiye iş Bankası 1 

fia Başmühendisliğine müracaat etmeleri ilan olunur.(338) ----------------------

,-:ııııııııııııııııııfüıı~ıııııııııı~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııımmııııııııııııı' 

Mıllıyet Matbaası = 
NEFlS VE SERl SORETTE = 

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

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 
DRES: Ankara caddesi daicei mahsusa 

Telefon: 24310 - 24318 - 24319 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Tüııkiyede bilafasıla icrayi muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına blı: kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

' KARLl BlR tş 
için 2000-5000 lira seıımayeli 
ortak aranıyor. Galata, Ada 
Han Fehmi B. Saat 12 - 1,30 

müracaat. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstikliil caddesi 

Bilyük Parmak kapu, Afrika 
hanına bitişik Apartıma 
No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
Saat: 14-18. 

Ooktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehasaısı 
Cwnadan maada hergün ö 

leden sonca saat (2,30 dan Se 
kadar İstanbulda Divanyolu 

I da 118 numaralı hususi dair 
sinde dahili hastalıkları mu 
yene ve tedavi eder. Telefo 
İstanbul 22398. Sıra numar 
sını beklememek isteyenle 
kabineye müracaatla veya t 
lefonla randevu almalıdırlar. 

Dr. Celal T evfi 
Zührevi ve idrar yolu .hasta 
lııkları mütehassısı: Sü:keci, 
Muradiye caddesi No. 35 

Her gün saat 14-18. 

1yı Frıınsuça bilen 18 yaşlarınd 
bi.r genç İNGİLİZ KIZI yal ı 

gih>dllzleri içi'l'I mürebbiyelik a 
yor. tawıbul 176 numerola.ı kutu d 

1,MAMA 
1 Dr. Hakkı Şinaai 

Yavrunuzun en sıhhi gıda ı 


