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,llllllllllllllWllllllllllllllllWlllUIUllllllllmıtUWlllUllllUllllllllllll' İnhisarların 
Yeni idaresi 1 Meclis kış tatilini ne==-= ? Vekalette beş ıube 

1 zaman yapacak. ~ Tüt!:~=::rı::~~::dürlüiü 
§1 l• • E vekaletine, baımurakip Hüsnü B. in ~ Kaçakçılık kanunu mec ısın e. tayin edildiği ,eh~ tebl~~ ~.ıa-= = . IDlftir. iffusnu B. 

~ perşembe içtimaında ~ ~::tem, ~.ti~ı:~ 
5 1 d•l k • := mıftır. ~.liusnu B. 
§ mu··zakere ve ikma e ı ece tır s ~~ k~clisiıe g~-= := ruıen bir muh~-
jj Bütçe encümeni tetkika~ batla~ı ~' ~=:=ninh;::,..;:· 
a ANKARA, 2. (Telefonla) - Bugun eksen- ;;;

1 
sonra alacağı ıe-

a t lmadıgm~ dan Meclis toplanamamıştır. Muh- =-ı kit baklanda ma-= ye o • 'kmal d' - lllmatı olmamğını, 
§ telit encümen tarafından müzaker~sı ı. e .~- § : idarenin Ankara'-

S len kaçakçılık kanun .layihl ası b~gu;b!>~tçe en;u· ;e ı ı:.::t.}~;aı.:~,1~ s meni tıarafmdan tetkik~ '?'°1aga ı· ş anmh'-~~~ ?."· § gatta bulunulına-
3 E .. n daha ziyade layihanın ma ı a KWIU u· := ASİM Bi:.Y dığını oöylemiıtir. 
- ncume b kik b • 'ki - Bize verilen habere göre, yeni te
§ · de tetkikat yapacak ve U tet atını ır 1 = •ekkül ed~n inhisarlar vekaleti, bü-- zerm • K klkkan -· § .. rfında ikmal edecektir. aça ÇI ı un = kumet tarafınd"n idare edilmekte o-
- gun za be •• " h t' uınumı'yede = lan tütün, müskil'at. tuz. bal'ut ve = ı· "h ın per""m annu eye ı = 1 ile = ayı asın ,.- 0

- • M" . k . . = mevadı infilakıye inhisar arı 
~ müzakeresi çok muhtemeldi.r.b umberelm~ aynı ;;;;; gümrükler h~kkında tetkikat icra et 
-== enin ikmali takdirinde Meclis §kıU at 'la'ş angık cm· = mektedir. Vekalette inhisal'lar ve 

e- gümrüklerle meşgul olmak üzere beş 
§ da tekrar içtima etmek Üzere ş lalı ıne arar = şube teıkil edilecektir. Bu tubeler 
- k ' = tütün, tuz, mütkirat, barut ve meva-
;::: verece tır · = dı infilakiye ve gümrükler ıubeleri 
~ııuııııııııııııııııuıııııınnıııınııııııııııımuıııııııııııııııııuıııuıııııııııınuuıııııııırra l:':'!.~:.~~r.iü~:u::,!::n ;:~-:-
Kibrit şirketi hükume- melmr. __ 

Yeni senenin 
te 8 milyon dolar ödedi Talih yıldızları 

ikramiyesini almayan 
hiç kimse kalmadı! 

Evkaf ta 
Tebeddülat 

Bazı memuriyetler 
kaldırılıyor 

ANKARA, 2 (Telefonla) 
- Evkaf umum müdürlüğü 
931 bütçeaiode bazı tadiller ya 
pılmaaına dair kanun layiban 
pazartesi in'ikadında heyeti U· 

mumiyede müzakere edilecek
tir. Bu tadilat mezkUr daire 
bütçesinde bazıtaaarruflar temi 1 
ni ve mukabilinde yeni memu 1 
riyetler ihdası auretile elde e 1 
dilmittir. 

Evkaf idaresinde tasarruf 
makaatile ilga.ı talep edilen me 
muriyetler ıunlardır: 

Avukat ve muavini, latan· 
bul Evkaf müdürlüğü varidat 
müdüriyeti, vilayetlerdeki tet
kiki hesap tahakkuk ve tahsil 
memurlarından iki taneai, zey
tinlikler müdiriyeti ve katibi, 
muhafaza memurları kadrosun 
dan iki tane süvari muhafaza 
memuru, dört kayıt memuru, 
dört te odacı. 

ihdas edilen memuriyetler 
Buna mukabil yeniden ih· 

das edilecek olan memuriyet
ler ,unlardır: 

70 lira maatlı umum mü
dür muavinliği, 45 lira maaf
lı latanbul Evkaf müdürlüğü 
için bir varidat müdüriyeti, 
kırk lir:ı maat1ı mablülat mü
dürlüğü, 30 lira maaşlr mahlü 
lat muhamminliği, 70 ve elli 
lira ücretli mahlülat takip me 
murluklan. (50} lira ücretli 
3 tane katip. 

Adil B. 
Müste~ar oldu 
Adil Bey inhiıarlar 

müsteşan oldu 
ve Ankaraya gitti 
Maliye Vekileti heyeti teftipye 

reisi Adil Bey, yeni t~lril edilen 

Burhan Cahit 
Bey arkadapmız bu 

haftadan itibaren 
... 
ıy~f 

İçin e.dclıl hikllyeler yam>ağa 
ba'lıyacaktır. Romanlarını derin 
bir zevkle okuduğunu.z Burhan 
Cahit Beyin bu milli hilra}'<lleri 
si%i çok alakadar edecektiır.Bun
dan başka Burhan Cahlt Bey her 
perşembe günü haftanm e.<lebi ve 
içtimai kilükaline ait 1m haf.ta 
sohbeti yazacakw. 

Btirlıan Cahit Beyin ilk hiki
yesini aalı günü okuyacaksuuz. 

"' . "' 
llık 
rall .. 

esı 
11erihe Jlluhlddln 11. ın ronuın 

bugün başlad1. 4 lincü sahifemiz
de okuyunuz ... 

Yeni Ticaret odası 
meclisi dün açıldı 

Vali Muhiddin Bey ve en yaşlı aza 
birer nutuk söylcdileı-. Reisler 

ve yenı heyeti idare seçildi .. 
Ticaret odalı yeni meclisinin ı 1eaincle mühim rolü olan Odanın 

küşat reımi dün yapılıruıtır. yeni meclisini ıeyhü':Ua olarak aç-
llk içtima münasebetile ticaret "." ~kla, o~amızın hakikat~ geııçlet

sanayi aleminde tanınımı zevat bu iÇ IDJf ?ldugunu f~hsen hissetmekle 
timaa davet edilmiıti. ~bY";""L H~cli. Bey nutkunun 

Bu ilk içtimaı Vali Muhiddin B. bir Y~!"n.~e dedı ki: . _ 
açb. Muhiddin Bey bu münasebetle .- . ~unyanın g~~ekte oldugu 
söylediği bir nutukta ezcümle dedi mütkiliit ne kadar biiyuk olur._ ol
ki: sun: geçicidir: Bu yol.da ~edefini iyi 

"lıtanbul Ticaret ve aa.nayi oda· tayın eden mılletlermr ki, herkesten 
ı n ikinci devresine ait nıediıin evvel naili refah olacaklardır." 
v'..:ifi kanunen hitam bulmuı ve Hamd! B. odanın_ bu yolda ~ütün 
bunun üzerine üçüncü mecliı intiha- gayretlen!.e çalışecagı_nda~ emın. ol. 
hı yapılarak toplanmııtır." duğunıı ~oyleyerek sozlenne nıha-

Muhiddin Bey yeni meclisin dün- yet verdı, . . . 
ya buhranı karııaında vazifelerinden . Bundan sonra dıv~ ny~set. ın
bahaettikten sonra demiıtir ki: tihabı yapıldı ve tasnif nebceaınde 

-"Bütün dünyada akisleri ııörü- birinci riyasete Nemli zade. Milat 
len ve enditeleri davet eden bu vazi- ikinci reiıüğe Şerif zade Sureyya, 
yetin memleketimizde en az müeasir. reis vekil!;klerinc Habip zade Ziya 
olmuş olma11 asırlardan beri memle- ve. Kara. M.ust~a zade Ahmet B~y. 
ketimizde hükİlmetçe ve milletçe en lc~n ·~~_'.l,ıklerı .. anl~tıldı. ~esabat 
az ihtimam gören iktisadi hareketle- mülettiılıgıne Huıeyın Sabn, mua
re Cümburiyet bükümeti tarafmı!an melat müfettiıliğine H~n Vafi O..,, 
göılerilen ıbtimam ve dilılmtin bir ler, kongr ınurabhnılıgına da Bas
miaalidir. macı zade izzet ve Şercfeddin Bey• 

Türkiyenin en büyük sanayi ve ler ~ntihap olundular. 
ticaret mıntakaamda bulunan Odanı. Yeni birinci reis Nemli zade Mi
za ve meclise yeni devre için muvaf. tat Bey kürsüye gelerek tekrar riya. 
lakiyetler temenni ve tebrik ede- ıete intihabmdan dolayı te~ekkür ve 
rim." İyi meıai temenni etti. 

Vali Bey bundan sonra en YBflı Bundan sonra celse tatil edildi. 
zatın muvakkat reis olarak riyaset Mitat Beyin riyaıetinde toplanan 
makamına gelmesi liU.ım geldiğini ikinci celsede yeni id~ heyeti İn
aöyledi. tihabı yapıldı. Tasnif neticesinde Ne 

Meclisin en Y•tlı azaııı olması i- cip, Hamm, Kara Osman zade Suat, 
tibarile Hamm Bey kürsüye geldi. Hacı Recep ve Cani Beylerin İnti-

Hamdi Bey celıeyi fÖyle açb: hap edildikleri anlatıldı ve içtima ni-
- uMemleketin hayati iktisadi- hayet buldu. 

Yeni kontenjan 
dün başladı .. 

Tadilata dair dün yeni bir 
haber gelmemiştir 

Gümrüklerde dün yeni kontenjanın tatbikine baş
landı. İki numaralı kararnan1enin icabatından olarak 
dünden itibaren hariçten gelen koliler de kon
tenjana tabi tutuldu ve haftala.rdanberi duran ko. 
G muamelesi dün başladı. l 932 ilk üç aylık konten
janı ile beraber gümrüklerde muamele şekli de yeni bir 
vaziyete girmiştir. Dünden itibaren alakadarlar mua
melelerini &şmüdüriyet dairesinde takip ederek yaptı
ramamakla, yalnız beyannamelerini ait oldukları güm. 
rüklere vermekte idiler. 

Yeni kontenjanda tadilat yapıldığına dair dün akşa
ma kadar İstanbul giimrüklerine maJUınat gelmemiştir. 

$4Jıia Başpehlivan Mp bir anıda .. • 
(Yazısı spor siitum~-nurda) 
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Birinci Millet Meclisi -
Yazan: Edime Meb'u•u 

M. Şeref 
Cinlilerin ricati bir a 

harp hilesi mi? Zalim çavuş, adı gibi zalim bir 
isyanın başına geçmiş gürügordu 

Gelen haberlere göre, Çinliler 
Bir tarafta Türk köylüleri kesilir, asilerin zulmüne artık mukavemete karar vermişi er 
uğrarken bir tarafta da sual takrirleri yağıyordu LONDRA 2 A A T' ·ıı . ' d k' b b , . . - ımes sı erme ah e ı eyanatta u 

(Merkez ordusu kumandan· Bunda muvaffak olamayınca gazetesinin Tokio'dan istihbari lunmuştur: 
lığın111 bir çok kiıiyi ölü, diri ortaya (vekillerin vazife ve mes ne göre Çinliler Talig'in garp Çin kıtaatının Japonlara kar 
tutturduğu vakidir, meclise ne uliyeti) hakkında bir mese çı- sahilinde ıimendifer yolunun şı hiçbir mukavemet göstermek 
den bu haber verilmemittİı'. karıldı • iki tarıdında gayet ihtimamla sizin Mançuri'den çekilmiş ol
Hey'eti vekile bu itle ne gibi Bunun için bir kanun li.yi• çizilmiş bir siper şebekesi vü- duklan suretinin ecnebi matbu
tedabiri mania ittibaz etmiı, haaı tanzim edilmiıti. Gariptir cude getirmitlerdir. atında intitar eden haberlerin 
neden muvaffak olmamııtır?) ki bu liyibayl hazırlayan encü Pekin'den gelen telgrafna- külliyen asıl ve esastan iri ol
Reis bu takrir üzerine bu itin men tamamile batka mabat meler, Chang - Sue • Liang'm duğunu en kat'i ve resmi bir su 
daha evvel oraya gönderilen ıütmekte idi. Artık çibanm h. Nankin hiikUmetini kendisine rette beyan ederim•. Bilakis 
bir hey'et tarafından tetJ<ik e- il ~n-.,aı:ak~. tayyare ve mühimmat yetittir- merkezi hükı'.imet mareıal 
dildiğini söyleJi: Takrir sahibi Bu kanun ile iıtihdaf edilen memekle muahaze etmekte ve Chang - Sue _ Liang'a taarruza 
ısre~ Gdiyordu. Reis cevabm ıaye bamba§ka idi. Mecliste bütün mühimmat ve erzakıru kartı fiddetle mukavemet etme 
gelmit olduğunu söyledi. Mü- bu sıralarda hakim olan ruhi Koupangtze muharebesinde tü si için emir vermi§tir. 
dafaayı milliyenin cevabı okun halet müdafaai hukukırupunda <ketmiş olduğunu iddia eylemek Diğer taraftan Kintcheou 
duğu vakit hoıafa su katılınıt- atalet ve intizar .. Muhalif grup tcdir. mahalli bükiimeti mezkı'.ir şehir 
tı, sükut ve derin sj.ikiit! ta ise bu atalet ve intizardan is Moukden ve Antoug mınta- de kalmıt ve kalacaktır. 

Çünkü başlı ba,ına bir hiya tifade ile İşi çalrmına getirip kaamda hali birçok haydut çe- Japonlar tedafif lto.raklt 
o.et,. b.ir iha:"e~. C:~eri olan ~u i- yer v~. nüfuz. kavramaktı, . teleri faaliyette bulımmakta- gapnııgorlarmış 
ftn ıçınde oldurulen, takip ve Mudafaaı hukuk arupu •ti dır. Houloungpei istasyonunda TOKIO 2 AA _ Ran 
de:d~t ~ilen. eşJ?Y~. i~i, vatan k~net iç~~ .idi:. ~ekiller hey. haydutlar, Core'ye geçmekte o- ajansı yazr;or: M·. İnukaiı, ~j 
hamı ıdı ve şımdı hukumet bu etın mesaııım goruyor, onun lan bir treni ateşe tutmutlar· baş münasebet'! beyanatt bu 
hainler~ kafasını ezdiği için çalıımaamı İfıal etmemek için dır. ıun:rak Mançu~~d askeri hare 
sual ve ıtap mevkiine çekiliyor mümkün olduğu kadar sükii· ki.t icr etmekt le Ja • 
d t -d· b. k ·'-ğild' d Çinlilerin ricatl, bir harp a e o an pon or 

u.. t a ı ır şa avet ..., . ı. net arayor u • lıilesi mi? dusunun kısm azamını orada 
Zalim çavuş denilen kasap Yusuf Ziya (Bitlis - Şeyh l mevcut bulun 

1 
kıtaatt:n mü. 

ruhlu katil, kanlı, hırsız Ye ha- Sait isyanmda asılan haindir) TOK O, 2 A.A. - Rengo rekk bulunda~ ünh 
in bir herifin başına toplanan Bu hareketin başında bulundu. ajansı yazıyor: sırane~edafüi 1:ıu!'d::tvei::aun: 
D · K " ki · M if kil' H d il h S Mare§al Tchanı - Sue - Li-

erdstmk' ve lloçgTı~ı keşk yabsı cı- h' aBar . vb~ ı . am uh a k ~lp- ' K ak memur edilmi! olduğunu söyle-
var a ı zava ı ur asa a ve ı eyı ır çevırme are etı e ang ID intcheou mmt asın· mittir 
köylerini soymutlardı. {talin) istizaha çekti , daki Çin ·kıtaatına umumi ricat M' 'le h M · •htı'fa•fı 
·ıı ı·ı ı·ı b af"I B · · b hadd' · d emn·n· ver · oldug" d :~ umaı Y ançun ı ı e ı e ma u u g ı Ye u ıstıza ı zatın e va· 1 mı! una au °' d l t d · · d h-lledil 
cahilin yaşadığı yerlerde- rit değildt. Lakin grup alaka lan haber dolay11ile harbiye ne- m~.a. a eb ~ıhrest'l'!1f e 'tah·ı e-
k. h d f rkı k Öl .. · . t' matb t t bl. • ki" de cegını ve u ı ı a a aı a SU• 

~. ..ayvan an ~ . yo tu. • g~sterm~ı._ Kartı taraf ıse Ma zare 1 ua a e ıg te m retinin Japon hukukunun mu. 
duruyordu ve bıç bir §ey duy- arıf vekaletme geçecek zatı ha bir beyanat vermiştir. Bunda hafazasını temin etmesi li.zrm 

d ı t M ı d b 'd· askeri erkanın Tchang - Sue -muyor u. zır amı .. t.ı. ese. e e u ı •. .. L' , geldig"inı· beyan etmi•tir. 
Hükı'.im k B ıang m Çinlilerin Japodara ~ 

Halbuki bu işin içinde mü- . ette 1§ ço tu .. ınn- karşı mukavemet etmemekte ol M. lnukai, netice olarak Çin 
dafaai milliye vekaleti hiya- cı derecede ordunun tanzım ve duklarma inandırmak suretile ve Japonya araamda hali hazır-

. 
1 

.1 tul l . • tensiki Erkinı harbiyeyi Mü- d ıı·k b 1 b""t"' netın e ı e tu an eser erttıı d f • ·m . b k • . ecnebileri aldatmasını protesto a mua a u unan u uamese 
bulmu .. tu Daha ko"tu··su" du··,_ a aabaı mkuı yeydı al rek etke getı- k ldukl be ed'I leler dostane ve eııaslı bir suret 

' • ren t mao anı ço met ebne te o an yan ı. t h U d'lmed:ı,-- rkt 1 
1 ... led'v· .. .. bn.. ld" mektedir e a e ı "'lr" şa a SU• 

man e ının lf ıgı goru Uf· gu u. · fı" d bek imk" 
·· H • Al' daki Tebliğde deniliyor ki: un evam ve asma an 

tu. atta . . ışer n.amın O kadar ki F ran11zlarla ya mütesavver olmadıgv mı söyle-
h d D Zef h K Japonya, bir harp hiılesindea 

ay ut ıvnk, a ıye, U• pılan itilifm neticesinde şi:m- başka birşey olmryan bu ricat mittir. 
ruçay, Kemah civarını birleşti- di gözler, birden bire garp cep hueketme aldanıp kapılamaz. }o.pon /ıarhiye ne:ıarni11in 
rerek muhtariyet verilmesi i· hesine dönmüttü. Japonya, Mançuri'de sulh ve bir tehlı'li · 
çin telgraflar çekm~şti .. Ecne· Bu itilifname Gazi Hazret- asayişi muhafaza etmek için TOKIO, Z A.A. - Harbiye 
bi parmağı ve para11 bu oyunu lerinin muvaffakıyeti idi. Hat- haydutları ve diğer kanun bari ~ezar~i "":veıal Cb~g Hsu_eb 
oynuyordu. Böyle acip bir hü tt Franklen Büyon ile geçen ci eıhası ortadan kaldırmak İ· lıaog m Çı~ askerlenrıe Km. 
k - t• b d b' k"" be • çin icap eden tedbirleri alını•· T cheou mıntakaaından temamı 

ume m aşına a ır urt yı müzakerelerin zabıtlarını kema · ~ ı --ı..·lm l · · • · d' • · · il . . tır. e ...,...ı e en ıçm emır ver ıgı 
geçır ecektı. Ortada bır a· li sadakatla tutturmuştu. Mec- Haydutlar tarafmdan katle- hakkında şayi olan haber üze-
levilik dönüyordu. Hülba ne liste birer birer okuttu. Geni' dilmit olan iki Japon gazeteci- rine gazetelere verilmif bir teb
kadar fesat yapmak mümkün· müzakereye yol verdi. Hele ce sinin hüviyetleri tayin edilmit- liğ şeklinde neşrettiği beyanna
se o kadar yapılmıştı ve İfte nup hudutlan viliyetlerimizin tir. Bunlar, Aaohi gazetesinin mede Çin askeri makamla..
hükiimet kat'i tedbirini alarak meb'uslarmı bol bol söyletti. muhabirleridir. bu emri vermekle Çin askerle
bu a.dedi artan iki üç bin şaki- Onların arasında, yükSek bir Japon kuvfletler Çhinchow'a rinin Japonlara kartı mukave-
yi vurmuş, dağıtmıştı . met göstermiyeceğine dair bir 

Şimdi mecliste bunların ni· vatanperver olan Hayali Efen- girdiler zihap uyandırmağa çalışbkları 
çin vurulup dağıtıldığını so- dinin, sakalından yaılar aka- TOKIO, 2 A.A. - Japon kı- nı kaydetmittir. 
ran her halde hüsnü niyet de- rak Kilis, Maraş, Aymtap ve taatı piftarlarmın Chinchow'a Gene bu beyannamede bir 
ğildi. civarı hakkındaki beyanatı Ga· girdikleri haber alımmştır. Or- harp l:ıilesi mahiyetinde olan bu 

Bu yerler, bu dağlar ve ta§ zinin kalbini doldurmuş, hepi- du kısmı küllisinin yarın mez. geri çekilme hareketine Japon
lıklar fesat, şakavet, cehil ve mizi ağlatmıştı . kı'.ir !ehre dahil olacağı tahmin ya'nın inanrp kapılmıyacağı, 
gaflet bucaklarıdır. Hayali Efendi. vatanı için edilmektedir. Mançuri'de sulh ve sükiinu mu 

Burada yaşayan insanlar, yaşadı ve vatanı için temiz, sa- Mukavemet emri flt1riltli hafaza için eşkiyaya ve kanun 
iptidai adamlardır. Bir taş ko- kin ve yüksek bir Türk çocuğu NANKlN, 2 A.A. - icra harici kimselere karşı lazım ge 
vuğunun içinde, başını bir tata gibi söndü. Yuan'ı reisi jeneral Cbenı • len tedbirleri alacağı beyan e-
dayayarak, yüz bin yıl evvel, itte bu itilafnameye sağ ce Ming - Sehu matbuat mümes. dilmiştir. 
yaşamış adam, ceddi gibi ha- nah şiddetle hücum etmitti .. 
la, o enmuzeci gösterip duru- (Plit form) ve tömendöfer 
yor. ler inzibatı meselesini Gazi Hz. 

Bunun yalnız, bir kaç yüz kudretle hallettiği halde sağ 
kelimelik bir dili ve eline öl. cenahın muhalif grupu bunu 
dürmek için şeyhin, beyin ver- gönniyordu, göremiyordu. 
diği tüfeği vardır: Bu itilafa ihtiyaç vardı. Va 

Hindistanda vaziyet 
karışacağa benziyor 

· Gandhi silah itaatsizliği ilan etti 

1 Tamirat 
Konferansı --Fransa içtima tarihini 
kabul etmeyor mu? 

P ARiS, 2 A.A. - Ecbo de 
Paris gazetesi Fransa hiikı'.ime 
tinin, tamira.t konferansının iç
timaı için tesbi.t edilen 18 kinu 
nusani tarihine şimdiden kabul 
etmeğe mütemayil gibi görün
mediğini teyit ediyor, 

Fransa hükume~i. Berlinde
ki bankerler içtimamııı nihayet 
lenmesinden evvel tamirat kon 
feransımn içtima tarihi, hakkın 
da kat'i bir karar almanın mu
vafık olmıyacağı kanaatindedir 

Beynelmilel ziraat 
enstitüsü 

ROMA, 2 A.A. - Mesaisi
ne elli memleket murahhasları
nın ittirak ettikleri beynelmilel 
ziraat Enstitüsü daimi komite
si müzakerelerini bitirmiıtir. 

Komite mesaisine nihayet ver
meden evvel mühim ziraat me
seleleri hakkın-da verilen birçok 
takrirleri kabul etmiş ve Eııati· 
tü heyeti umumiıyesinin ikinci 
içtimaının 16 teırinievvel 1932 
tarihinde yapılmasına karar ver 
miştir. 

rette bulunacağına dair teminat 
vermittir. 

Gandhi'nin, etrafında birçok 
taraftarlannın bulunmakta ol
duğu Bombay'da tevkif edilme 
sİı ihtimali pek azdır. Mahı>.tma 
bugün Gujarat'a gidecektir. 

Vali ne yapacak? 
LONDRA, 2 A.A. - Hint 

milliyetçileri kongresinin ve 
Gandbi'nin aldıktan vaziyet 
hakkında Hindistan'dan gelen 
haberler lngiltere'de büyük bir 
heyecan uyandırmaktadır. 

Hindistan umumi valisi Lort 
Willington hükumet nüfuzunu 
saydırmağa ve her hang' bir .i
taatsizlik hareketine göz yum
mamağa azmetmit görünmekte 
dir. 

Lord Villigton'un urt 
bir ceflabı 

• 
Gazi Hz. nin teşekkürü 

ANKARA, 2 A.A.) - Riyaset' Cümhur Katibi Umumi
liğinden; Reisicümhur Hazretleri yeni sene münasebetile bir 
çok zevattan aldıkları tebriknamelerden pek mütehassis olmu~ 
!ar ve yeni senenin milletimiız için yumunlu olması temennile: 
l'ile teşekkürlerin! iblağına Anadolu Ajansını tavsit buyurmll! 
!ardır. 

Tapu harçları kanununda bir maddenin tefsiri 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Tapu harçları kanununun 

16 ıncı maddesindeki tashihi kayıt ibaresindeki mana ve şümu
lün tefsiri zımnında Yozgat meb'usu Süleyman Sırrı Bey 
meclise bir takrir tevdi etmiştir. 

Hukuk mezunlarının teşebbüsü 
ANKARA, 2 (Telefonla) - latanbul hukuk fakültesi ta

lebe murahhası Şemsi Sezayİ> Bey Adliye ve Maarif vekalet· 
!eri nezdinde bazı temenniyatta bulunmak üzere geldi. Hukulı 
mezunlarının aı;ukatlrk yapabilmek için tabi oldukları stajoı 
kaldırılması ve hiç olmazsa müddetinin tenzili temennilerinden 
birini teşkil ebnektedir. 

Ankarada mesken tazminatı alanlar 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Mesken tazminatı111 peşir 

alan ve Ankarada oturan memurların ay ortumda Ankara· 
dan infikikleri takdirinde aldıkları miktardan kıstelyevm he 
sabile kat'iyat yapılıp yapılmıyacağının ve ay ortumda ha
riçten Ankaraya gelecek memurlara kıstelyevm hesabile mes· 
ken tazminatı verilip verilmiyeceğinin tefsiri hakkında hükı'.i
met meclise bir teozkere göndermittir. 

Hitler" zaferden emin olabi 
lirsiniz ,, diyor 

BERLIN, 1 A.A. - Hitler Alman ehalisine hitabeo nqrel 
tiği bir beyannamede diyor ki: "Cehennemin atqleri araımda 
zafere kadar korkusuz yürümek fırkamızın şiarı olmalıdır. En 
büyük dü§m&DJmız komünizmdir. Bunun kafasını ezinciye ka. 
dar mücadele edeceğiz. Fakat hareketlerimizde kanundan ayn! 
mıyacağız. Şimdi arkamızda 15 milyon Alman yürüyor. Önü. 
müzdeki sene sav&.§ımızın eu cetin senesi olacaktu. Bu gidişle 
ilerlerlersek zaferden emin olabiliriz." 

lrak'ta koleradan 1200 kişi öldü 
BASRA, I A.A. - Kolera salgım temamen durmu§ oldu· 

ğundan sıhhi tekayyüdat kaldırılmıştır. Kolera Irakta 1200 ki· 
şinin ölümiyle neticelenmittir. 

Rusya'da büyük bir otomobil fabrikası 
MOSKOVA, 2 A.A. - Nijninovgorod'deki büyük otomo

bil fabrikası işlemeğe başlamıştır. Bu fabrika senede 140 bin 
otomobil imal edecektir. 

Beynelmilel müstemle
kat senayi panayırı 
ROMA, 2 A.A. - Beynel

milel müstemlekit sanayi parua 
yırı müdiriyeti serginin ıördü
ğü umumi rağbet üzerine 12 
k&nunuaani'ye kadar açık bu
lundurulmasını karar altına al-

Londra'da Fransız gü
zel san'atlar sergisi 

BOMBA Y, 2 A.A. - Hint 
valii umumisinin Gandhi'ye ver 
miş olduğu cevapta Hindistan mıştrr. 
hükfunetinin Bengale'de mütte Roma' da yılbaşı 

LONDRA, 2 A.A. - lngi· 
liz Akademisi tarafından İngi. 
liz kral ve kraliçesi ile Fransa 
reisicümhurunun himayeleri al. 
tında olarak Burlington House 
ta tertip edilen Fransız güzel 
san' atlar sergisi bugün açılını§ 
ve büyük bir muvaffakıyet ka
zanmııtır. hit eyaletlerde şimali garbi bu- ROMA, 2 A.A. - Yılba,ı 

dudunda fesatcuyane faaliyet- mtinasebetile sarayda mutat 
lerde bulunmuş olan <?§has ve veçhile kabul merasimi yapıl
tetkili.t ile müzakereye giriıme mıştır. ilk önce Annonciade 
ıini:ıı imkanı olmadığı tasrih e- Şuvalyeleri, onlardan sonra i
dilmektedir. yan ve meb'usan murahhas be

Valii umumi, Gandhi'nin yetleri, nurrlar, müsteıarlar, 
Yuvarlak masa konferansında mareşallar, amirallar. ltalyan 
bulunurken tahaddüs etmiş o- Akademisi mümeuilleri Faşist 
lan vakayile mes'ul olmasının fırkası direktuvar heyeti ve ki· 
imkanı mevcut bulunmadığını, tibi umumisi ve bir müddet son 
fakat hükumeti Bengale'de 1 ra da devlet erkim tebrikatta 
.müttehit eyaletlerde ittihazına bulunmutlardır. 
lüzum görmüş olduğu tedbirler L h R ·· k J • 
hakkında kendisile müzakerat- e • us muza ere erı 
ta bulunamıyacağını beyan et- V ARŞOV A, 2 A.A. - Ga-
mektedir. zeteler Sovyetler birliği hükı'.i· 

Komitenin kararları meti ile Lehistan araamda iktı· 

ltalyan nufusttnun 
yekunu 

ROMA, 2 A.A. - 1931 sene 
sinin 21 Nisanından 30 tetrini. 
sani tarihine kadar ltalyan te
baasmın nüfusu 230,000 kiti 
artmı§tır. Nüfusun yekiinu 41, 
450.000 a baliğ olmaktadır. 

lspanyol komünistleri 
SAN SEBASTIEN, 2 A.A. 

- Komünistler iki defa nüma
yiş yapmağa teşebbüs etmi§ler 
dir. Müdahale elmeğe mecbur 
kalan polis, tabanca ateşile kar 
şılannuştır. Bir komünist mec
ruh diişmü§tür. 

İşte bunlar bu dağların sa- tanın bu parçası kurtulacaktı. 
kinleridir. Marifetleri de yal- Halk ezilmekten halas olacak· 
nız ölciürmek ve rast gelen kö- tı. Geoit nefes alıncaktı. Öyle 
yü, insanı, kervanı soymak ve de oldu . 
hepsini götürüp (mümine, şey- Şahsi dostum olan (Cene- BOMBAY, 2 A.A. - Şeh
he, seyide) vermektir. Bunlar ral Mojen} itilifname aktin- rin birçok caddeleri bilhassa 
Koçgiri hadisesi denilen işin a den sonra çok samimi ve cid&i Yuvarlak Maıa konferansı 
milleriydi .Takririn acı ve açık bir asker gibi bana : · murahbaslarmcİan Parshotam -
cevabı sahibindeki gayzı, ga- - Bilmem amma sırtımdan das Thakurdao ve maliyeciler
dabı, ihtiras ve kini söndüreme ağır bir yük gittiğini hisset- den M. Chumili.lmekta Gandhi 
di. Mesele kalmadığı halde o tim, faydasını sonra Suriyede, nin nezdine gitmişler ve lngi -
yalnız reisin bu işin kendileri- sizde anlayacağız Şeref! Şim- !iz emteasına, Bankaların sey
ne ait kalarak hitam bulduğu- di açıkça tebrik ederim. Kahra risefain servislerine ve sigorta 
nu bildiren kat'i ifadesine de man ve muharip bir Türk mil- kumpanyalarınakar§ı yapılacak 
kı.>nmayarak : letinin dostu kalmak bir şeref- boykotaj mücadelesinde kendi-

sadi bir ademi tecavüz misakı 
BOMBAY, 2 A.A. - Komi akdi için yapılan müzakerelere 

te bir takım karar suretleri ka- büyük bir ehemmiyet vermekte 
bul etmiştir. Bu karar suretle- dir. 

içinde dağılmışlardır. rinde bütün ecnebi mensucat ta Leh siyasi mahafili bu müza 
Badehu bir takım kargaşa- cirleri bu mallar ticaretini ta- kerelerin yakında neticelenece

lıklar vukuu ihtimalini derpiş mamile terketmeğe davet edil- ği hususuunda büyük bir nikbin 
eden Mahatma, gönüliü kadın- mekte ve bu kabil emtea ithali. lik göstermektedir. Bu müzake 

Paris bankaları için 
20 ton altın 

- Yarın mes'uliyeti cezaiye tir bana! sine tamamile müzaheret ede-
yi intaç edecek şeyler vardrr. Demi§ ti ve samimi idi! ceklerine dair teminat vermiı-

Diyerek bili hi.la haykır. Bunda muhalefet bir patır- !erdir. . 
rnak istiyordu. • b yapamayınca batka mevzula Tacirler kendi şubelerinin 

Vekiller hey'eti batta Fev- ra geçmitti. Yusuf Ziyanın silahsız itaatsızlık mücadelesi 
zi paşa bu Koçgeri eşkiya itin- Hamdullah Suphiye hücumu devrinde ittihaz edilmiş olan 
de çok isabetli ve müessir ted- mahalsiz, İcapsızdı. Likin kararlara müıabih bir takım ka 
birler almı,, vaktile yetiıerek Hamdullah Suphiyi kimse tut- rarlar ittihaz etmiş olduğunu 
tututnıağa müstait bu yangmı muyordu. Nedense, tahlile lü- Mahatmaya temin etmişlerdir. 
yel'inde söndürmüştü. Bu çok zum görmediğim sebepsiz bir Birtakım vakayi adli ihmale 
cana mal olabilirdi. Yata· surette Hamdullah Suphi Beyi binaen mahalli kongre bürosun 
mak isteyen bir milletin canma terketmiılerdi. Halbuki Ham- da mevcut bulunan vesaiki ora
kastedenlere aman Yermek ken dulah kıymetsiz, meziyetsiz de dan kaldırmıştır. 
diaini mahvetmek demekti. Bu ğildi. Fakat aylardan beri mu- BOMBAY, 2 A.A. - Kon
nu da hükumet yapamazdı. halefet içerde dışarda işlemiş- gre kabinesi erkanı silahsız ita 
Mecliste yükselen seslerin me- ti. Sultani mektepleri, Maari-f atsizlik meselesinde ne suretle 
ramı bu değildi. Ne olursa ol- müdürleri ... Bir çokları Ham- hareket edeceklerine daiı· Gand 
sun müdafaai hukuk grupunun dullahtan mroenun olam"m!stı. hi'den mükemmel talimat al
hükümetini zaafa düşüı·mekti. (Devsnıı .:ar) dıktan sonra büyük bir sükunet 

1 h k relerin muvaffakıyetle nihayet ara ma sus antrenman arar- tının ecnebi boyunduruğunun 
•ı.. k t · bulması Sovyetler birlig" i ve Le 

gauının apanmasını emre mı.ş kuvvet ve takibini arttırmakta 
bu k h 1 histan hükı'.imetleri arasında 

ve . ararga ~ensup ~rı 1 olduğu beyan olunmaktadır. 
muhtelıf Y. erler.e .dagrlm. ıştır. Kcn·nite ehaliye resme tabi sulhperverane münasebetler te 

G dh ı h ti d t essüsünü ve siyasi gerginliğin • an ı, sata ıye erı evre olan mevat istihlakinin tenkis 
rn~k zamanm~n. hululünü bekle etmesini ve demiryolları posta ortadan kalkmasmı intaç ede-
mıyerek kend~sır;ıe halef olac~k _ telgraf gibi idari servislerin cektir. 
olan M. Patel e ıcap eden talı- hizmetinden istifade etmekten Faşist aleyhtarlarının 
ma~ı vermittir. mümkün mertebe istinkaf etme A 'k d k• f l' t• 

lslahçıların reisi halefe hita sini ihtar eylemektedir. men a a ı aa ıye 1 
ben bir beyanname neşrederek . , VAŞİNGTON, 2 A.A. -A-
mümkün olduğu kadar tasarruf M. · Teı Balıadar • Sapru da lakadar Amerikan makamatı 
dairesinde yaşamasını ve bilhaa tavassut edıgor Faşist ateyhtarlan arasındaki 
sa İngiliz emteaaının istihlaki BOMBA Y, 2 A.A. - M. müfritlerin faaliyetinden ve 
mevzuu bahsolduğu zaman fev- Tej Bahadar Sapru, Gandhi'ye bunların Amerika' da bulunan 1 
kalade muktesidane hareket et göndermiş olduğu cevapta ha- -talyan diplomat ve konaolosla· 
mesini tavsiye etmiştir. disalın birdenbire almıt olduğu n ile müteberaiıından bazıları· 

Polis erkanı, gizli bir konfe tekilden dolayı teessüf etmek- na karşı gizlice yaptıkları fe
rans aktetmit ve mukabil taar- tedir. M. Tej'nin Gandhi ile hü sat tertibatının büyüyüpgeniıle 
ruz tedbirlerine ait bir plan ha- kiımet arasında bir uzla§ma ze· mesinden dolayı telaş ve endi
zırlamıştır. mini bulmağa çalıtacağı zanne 1 şeye düşmüılerdir. Amerikan 

Hindinstan'ın İngiliz kumaş dilmektedir. 1 posta idaresi bu yakınlarda ba-
ları satan tacirlerinin başlıca Bengale ticaret odası reisi, zı İtalyan ricaline ait olmak üz
reisi olan zat Gandhi tarafından bu sabah şimdiki vaziyet hak- re ustalıklı bir surette paketler 
kabul edilmiı ve mumaileyhe kında Hint liberal fırkası erlta· içine sarılmıt biı- çok bomba ele 
boy!mtai mesel.esinde müzahe- nı ile ıı:örüsmüstı:. · · -•'-

P ARlS, 2 A.A. - Kanunu 
evvelin ikinci 15 günü zarfında 
Felemenk tayyareleri Bourget' 
e takriben 300 milyon frank 
krymetinde 20,000 kilo altın 
nakletmişlerdir. Amsterdam' . 
dan gelen bu altın büyük Pari! 
bankalarına aiUir. 

Otelde infilak 
BlLBAO 2 A.A.- Bir takım 

amele şehrin otellerinden birin 
de ıofaz tesisatı yaparken bir 
infilak vukua gelmittir. iki a· 
mele ağır surette yar3.lanmıı, 
otel hizmetçilerinden bir kadm 
ile biT garson da keza yaralan· 
mıştır. 

Romanya maliye nazırı 
Romada 

ROMA, 2 A.A. - Roman· 
ya Maliye nazırı M. Argentoia. 
nu Napoli'den Roma'ya gelmiş 
tir. Romen nazırı burada mali
ye ve siyaset alemlerine men· 
sup rical ile mülakatta buluna -.. 
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KonSorsiyolllun vazif8si hitam b 
Ekonomi . "' Fransaya zeytınyagı 
ve pamuk ihracahmız 

Son gelen malumata nazaran 
kontenjana tabi tutulmaktadır . 

de atmek isteyen bir ~ ec!'e~ı 
mahsullerinin Frasız pıyaıasım 11tı-Fransa hükumeti neırettiii yeni 

bir karanıame ile bir kıaım mevadclı 
daha kontenjana tabi tutmuıtur • 

Kontenjana tabi tutulan e§Y& me
yan1J1da ihracat maddelerimizden o
lan pamuk ve zeytin yai• da bulun
maktadır. 

Ofisten aldıiımu malUmata naztı· 
ran, memleketimizden Fransaya pa· 
muk ihnıcatımız 929 - 930 devresin
de 2,189,000 lira 930 - 31 clevn~i~· 
de 1 245 000 lira n 1931 devnsının 

, J • • • 

Eylül, teırinievvel ,,.. teınnıl&Jll •Y· 
larmda 200 ,000 liralık idi. Fransa 
pamuk müıterilerimiz arıısmda üçün 
cülüiü olmaktadır. 

Fransaya zeytinyağı ihracatımız 
ise 1929 da 550,000 lira ve 1930 ilk 
on ayında 460,000 liradır. Fransa 
zeytin yağı ihracatmı12da üçüncü· 
diir. ., 

Yeni kararname ile kontenjana ta 
bi tutulan mevaddan memleketlere 
ne miktar tefrik edildiğine dair he
nüz malumat ırelmemiıtir. 

Kudüs bizden hububat 
istiyor 

Kudüs mıntokaımda bu sene mah 
ıulibn noksan olmasından dolayı, 
memleketiınizden mahsulatı ziraiye 
celbi için ıimdiye kadar Ofiae bir 
çok müracaat vaki olmuıtur. 

Ezcümle memleketimizden buğ
dııy 1 arpa ile kırmızı ve beyaz mmr 
istemektedirler.Ofis bu huıuıta ala
kadar tüccarın ve bahuıuı Adaoa, 
Antalya ve Mersin tüccarmm nazarı 
dikkatini celbetmittir. 

Barhn yumurta müş
terisi anyor 

Bartm T icaret odası Ofi~ m~~a
caatla Avrupa yumurta ithalat mueı 
seselerile temasa konulmak huıuıun 
da tavassutunu iste.roiıti. 

Ofiı Bartu• odasmı Barslonda 
mühim bir yumurta ithalat evile te
masa Lr:oyınuıtur. 

Bartm Ticaret odasından dün 
Ofise gelen bir mektupta Ofisin ibra 
catımızın için gösterdiği bu cevvali
yetten dolayı teıekkür edilmektedir. 

Zonguldağın bir aylık 
ticareti 

Zonguldak limanından ıon bir ay 
zarfında 80,336 liralık ihracat yapıl
mııtır. Buna mukabil ithalit 26.528 
liraldıtır. 

iktisadi mücadelede 
Fransa 

PARIS, 2 A.A. - Excelsior ga
z.eteii, cihanda hüküm sürlı'!ekte o
lan gümrüklere ve p:uaya aıt muza· 
af himaye tedbirinin Fransa'~ h.~
ricii ticaretini uğratmış oldugu mnf 
kiliıta dair bir h •ılasa neşretmekte-
dir. I 

Fransa 5 hadise karşısında bu un 
muftur: .. 

ı - 1931 senesi bic!ayetinden ıh
baren Fransa'daki emıllyetten, Fran· 
sa'nın satın alma. kabiliyetin~ _ve 
kredisinin mük-n1n!cl(y,tin<l~n rstıfn 

Poliste 

li etmesi. 
2 - Bazı devletler para11nıa ve 

bilhaıoa lngiliz lirasmın bu mani:"" 
lıetleribracatı için 11kı birtakım prım 
ler teıkil edecek surette kıymetten 
clüımesi. 

3 _ Gümrük tarifelerinin yükı~l 
tilmesi, mesela tngiltere'cle bu tarı
feler % 50 ita 55 niıbetincle artınl-
mııtır. . . t 1 4 - Ecnebi malııullerının ~ ı ma 
sını tahdit lebinde lıaly"! ~~ırıl!ere 
ve Almanya tarafından gırııilınit o-
lan mücadele. . 

5 - Bircolo devletlerin dövizlen-
.- .. teellik olan ve bu 

nin kontro.ur.a mu .b t bedeli 
memleketlere yapılan 1 raca 
1 ak Fransa'nın malili.bu olan me-

o ar . . • •-< ı den konun-
bali "i tesviyesını ''""" e g n 'k li ·yete karşı koy
lan bu tehlı e v~ · ··k eltil 

k . . Fran>a tarifelerın yu ı 
ma ıç~n t ·, kon . lüne müracaat e mcrnı ' 
me~ı usu n % 7 ile 15 arasmda 
tenıantma b' t w· reon-ıİ 
tahavvül eden kam ıyo e 'tiril . 
ve döviz kontrolu .vüalc~de ce 't, mı 
1 emleketler ıtb atına aı ru • 

o an m . . • bi takım usuller 
satiyeler gıbi yem r . . d 
iıtimalini tercih eylemıJtir. ~u te · 
birlerin neticesi ol~k Beli!fh. P.'t 
teatoda ve müzakere •-:r••• l el ınde 
bul 

ispanya ile ta ya a 
unmuş, .. .. t t 

kontenjantman usulunle .bi"!lur?cal a . ~ 
k etile mukabe eı nus e ıume sur •. 

yam eylcmıttır. 
Bu yüzden cihanda i ktıaa~i ve 

nakti bir mücadel~ zuhu~ etmıı o
lup bunun bir netich.eye vaıılb.olma1~ı cihan buhranmrn ıtamına ır a a
met olacaktır. 

Borsa fiııtları 

Kambiyo 1 Kapanıı 
Fransız frangı 12 06100 
lngiliz lirası 7 19 50 
Dolar 47 28 12 
liret 9 Ol 47 
Belga 3 39 58 
Drahmi 36 94 50 
lsviçre frangı 2 42 25 
Leva 61 04 50 
Florin 1 17 35 
Kuron ç. 15 84 00 
Şiling A. 4 18 25 
Pezata 5 58:50 
Mark 1 99 58 
Zloti 4 25 23 
Pengo 3 76 46 
Ley 79 47 00 
Di:ı.r 26149 00 
Çencn .. ts ııo 79 25 

Tahvhiit 
1 
Kapam!l 

f. Dahili co 00 
D. Muvahhade 37 50 
A. lJPt!''r olu 16 90 

lkrsa Harici 

Albn ı 9ıss ı 
Mecidiye 49 00 
P·~k nt ı 2hsl 

Bir tıraş pıçağı insanın 
haşıP.a neler açar? 

Birisi ağır yaralandı ve hastaneye 
kaldırıldı, öbürü de ..• 

d ·· iki arkada 
Bir t•at bıçağı, ıık'un, m tahal 

da · · h alJD arann ,... ~r • e biri has-
- ıüne sebebıyet ve~t ~ane

taneye, obürü de polıt n 
ıine sevkedilmiıtir. 

Vak'a fÖyl olınuıtur: 
Beıikt"lta Hakkı paf•. b

1
""!nt_ 

Mehmet ye Abdülkadir i~ e~ın 
ki iki e!ıbaptan, hiri, dıgenD~ 
kull-ı. üzere jilet bı?~. ıate
IDİf, fakat öbürü de .. ...-ıtbr· 

den Bahçekap·da lıavıra etmiıler, 
Hasan Baıri, Ali el. yi yaralamıthr. 

Gözünü patlatmış 
Haaköyde oturan Ali ile maran

goz ~"!:'met el., ııllf veriıteki pazar
hk yuzunden kavı:a etmiıler, Ali. 
ınarangoz Mehınel'e bir yumruk ata
rak gözünden yaralBIDlfbr. Mehmet 
ıedan altındadır. 

Meçhul adamın işi 
Bıçaırı olmaya muwaffak cılama- Çiğaloalunda ot~ ishak K-.J 

yan Abdülkadir, ta\'dıiı bıçaiı çeke- tl. dün ıece geç vakit .,,ine dün
relı Mehmet Aleyi kastiındaa yarala aıektedir. 
mıttır. Mehmet Alirun feryııdma ge• l(eınal el. Ci~~o~lunun tam dcı-t 
len polis memurlan, onu hastaneye l ;<..,,_ geldıgı bır sırada ansızın 

ldırmı,tar Abdülkadiri do yakala· yo a"tıuıınıadığı bir adam çık-
nu1lardır, Me met Alinin yarası teh kart"""' ef • ·· • • ablnw liJıelidir. ınıt ve lahak • om uzenne t· 

Al cak meselesi ıır. lsbak ef. neye uir•dıiım taıınp . 1 . _ • dururken ıneçbul ~dam 
• Alı ve Hasan Ba•ri ısimlerind~ du1unuı;, • acuduaan mut...ı. 
•ki kiti, bir al cıı.'t v<:rer ı me cı ~.. ına? • mn · 

Viliyette 

Maaş 
Verildi 

Kanunusani maaıı 
dün verildi 

Kinunuaani umumi nıaatı dün 
verilmiıtir. Kırk kuruta kadar olan 
eytam ve eramil maaılarırun on ıene 
likleri de bugünlerde verilecektir. 

Eytam, eramil, ve mütekaidini" 
kırk kuruı ve dalıa aıağı maaı alan
ları on senelikleri Eminönü malmü
dürlüğünce Salı ıriinünden itibaren 
tediye edilecektir. 

Belediye vezneleri 
Belediye muhasebe usulü nizam.. 

namesinin veznedarlık hakkındaki 

hükümlerine göre, belediyelerin, han 
b ıubeoi olan yerlerde vezneleri il
ga edilmiıtir. V nnedarlık vazifesi 
banka tubelerine verilmiştir. 

Askerlik ve 
kaymakamlar 

Kaza kaymakamlarınm aıkerliğe 
gittikleri ve geldikleri tarihlerin 
muntazam tutulması Dahiliye Velciı
letinden vilayete bildirilmiıtir. 

Yeni vekaletler 
Yeni vekaletlerin ihdası vilayete 

bildirilmittir. 

Kaçakçılık hakkında 
bir tamim 

· Vilayet, kaçakçılık hakkında miil
hakata yeni bir tamim göndermiıtir. 
Bn emn göre kaymakamlar, nahiye 1) 
müdürleri ve heyeti ihtiyariye aza11 
kaçak maddelerini takip ederek mey 
dana çıkaracaklardır. 

·----·······-·---"·"--
Küçük Haberler 

"' Veremle mücadele cemi
yeti heyeti idaresi çarıamba 

1 
günü saat 15 te mutat içtimA
ını aktedecek ve cemiyetin se 
nelik kongresinin gününü de 
tesbit edecektir. 

"' Orman Amenejman grup 
larmdan latanbul grupu evvel 
ce yapılan orman planlarını 
vekalete göndermitler ve yeni 
den de Bolu vilayeti.ne tabi 
Peynirli düz ormanlarının plan 
larını ikmal ederek Ziraat 
vekaletine göndermiılerdir. 

Vilayetlerde bulunan diğer 
Amenejman grupları da faali
yete devam etmektedirler. 

Verilen mallimata göre, bu 
gruplarda memur edildikleri 
ormanların planlarını tanzim 
ederek vekalete göndermişler
dir. 

elit yerlerine bir kaç bıçak darbesi 
iaclirmiı ve ortadan oavuımu§tur. 
ishak Kemal el. polisçe tahb tecla
Yİye al ıtmut tır. 

Bu meçhul carihin lıü .. iyyetinin 
tesbitine ı;alııdmaktaclır • 

Çekmece yangını 
hciası 

Çekmecede Göl kiıtibi Etem Be
yin evinden çıkan ve iki ihtiyar ka
dının yanma11na aebep olan feci 
yangın hakkında mahalli zabıtasınca 
yapılan tahkikat temamile ikmal edil 
~ştir. 

Bunun neticesinde madam Ağav
ninin odasındaki mangalla bu yancı 
nı çıkardıiı ve kendisile beraber E
tem Beyin nldesinin de yanmasına 
sebebiyet verdiği, beıkaca kimsenin 
bir sunu takriri olmadığı teıbit ecliJ. 
miıtir. 

Bagün yangın yerinde ceoeller a
ranaca.kt!r. 

Acaba neden öldü? 
Dün Beyazıttan ıreçınekte olan 

bir kadın birdenbire düşerek, bayıl
IDlf ve hemen otomobille Haseki 
haıtaneıine kaldmlınıtlır. 

Fakat kadıncağız daha hastane
den içeri girerken ölmüıtür. 

Hastane doktorları yapUkları 
muayenede kadının ölümünü ıüphe
li ırörmütler, zabıtayı haberdar et
miılerdir. 

Zabıta da müddei amwiıiliğe ha. 
ber wnniıtir. Bu haber üzerine ka
cluun cesedi otopsi Y•Pıhnak üzere 
morıra aaklcclilmiıtir. Kadının hüvi
yeti tcslıit edi!miştir. 

Dükkanda ölüm 
.. Ankara cadd"inde 97 numaralı 
~nda tütüncüluk ve lortatiye
cilik eden Araen KL'§iıyan el dün ::.am diiWnmcla ansızın ölmiiJ-

Ceset belediye doktoru tarafın
dan muftyenc altına abnımttır-

akta • 

Spor 
• 

Anadoluda (Kara 
kucak) 

denilen tarz başladı 

Konsorsiyom 
Kalktı 

Borsa muamelatını 
Cumhuriyet merkez 
bankası takip ediyor 

Cümhuriyet Merkez Bankası İs
tanbul §ubeıi dün konoorıiyom iıle
rile berabe,. muamelata baılamqtır. 

Dün Borsada arz ve talep Cüm· 
huriyet Merkn Bankaaı tarafından 
takip edilmit ve fazla arz banka ta
rafından almdığı ıribi, fazl• talep te 
karşılanmııtır. 

Ete 
Meselesi 

Komisyon yeni bir 
formül anyor 

Et komisyonu vazifeıbıi bitirmiş 
ve sığır ile karamana narh koymai 
karar vermiıti. Falaıt lıu lıararm tat
biki için sonradan ç•lıan bazı muar."' 
fikirlerden dolayı faaiiyete geçilem 
miştir. Et iıini halletmek için timdi 
baıka tekiller aranmağa batlanmq
tır. Et komisyonu yeniden faaliyet" 
geçecektir. Komisyon dün Vali ve 
Belediye reisi Muhiddin Beyin riya
oetinde tekrar içtima etmİ§tir. Ko
misyon ÜÇ saat bdıır ntiizalıeratta 
bulunnı"!tur. Komia~n İctiınala•ulA 

Haliç kulübü bu akşamki müsa
bakasında Konsoniyomunu kirı Merkez 

Bankasına devredilmektedir. Banka
lara ait olan h.i11eler ioe iade edil
mektedir. bu tarz güre~ yaptıracaktır 

Antren6r Yusuf p81ı};o,raıı 

Haliç idman kulübünün ilin etti
iimi"' serbest ırürq müoabakası bu 
aktam yapılıyor. Bu aı.,amki ırüre; 
§İn bir kaç noktai nazar.fa'n ehernnıı 
yeti vardır. 

Bir kerTe ırüret bizde sadece köy 
düiünlerinde yapılırdı n hiç bir reı 
remi kayıt ve 111rta tabi değildi. 

Herkes lıalıalarmdan gÖrdüğü 
tarzda güreıirdi. Halbuki sporun bu 
ıubesi bizim milli sporumuzdur. 

Türk clediğiıni:z. zaman Kurd de
reli 'nin, Kızılcıklı Mahnmdun ve da 
ha birçok ırüreı iıtidatlarının bırak
tığı muvaffakiyetlerden dolayı insa
nın aklına ilk önce güreş g~lir, hem
.ı. ıerbeıt ırüret···· 

Serbeıt ırüreı bizde pmdiye ka
dar yağlı yapılır ve onun ismine al&
turl"' ırüre§ denir. Alaturka gürq 
ile serbest ırüref arasında bir çok 
fuklar vıırdır. Bir kere alaturka ırü
reıte öyle oyunlar vardırki ıerbest 
cürette bunlar tatbik edilemez. Me
sela paca kapma, kazık oyun, ıiraze 
peşkavzı gibi. Serbeıt gürq mayo 
ile yapıldığı için bu oyunları tatbik 
etmek kabil değildir. Ancak Anado
luda bu tarz yavaf yav-. kendiliğin
den çekiliyor ve yerine kara kucak 
kaim olmaktadır. 

Kara kuc2k bu nevi güretn kiı~ 
belsiz yapılanıdır. 

Şimcli Haliç kulübünün ön ayak 
olduğu bu hareketio yani kara ku
cak yapan güreşcİ yeti•tirmek.-

Memlelcetimizde kara kucakcda 
çoğaJmca ıerbe$t ıriirefcilerimiz 
meydana çıkacaklardır. Nitekim hu
güa dünya ,aınpiyonu olan Cim 
Londoı kara kucağın döğüşünü ya
pıyor. Şurası muhakkak ki içimizde 
Cim Londooun ırürettiiini ırören 
yoktur. Biz bu adamı ancak bir iki 
kere sinemada gördük ve aııladik ki 
bu adam ıriireımiyor clövütüyor. 
Tatbik ettiği oyunlar mahlut ve çok 
basittir. Yalnız güreşe oıln gİritmele 
ri ve girişirken hasmJnın kafasına, 
ıröğsiine suratına sıkı darbeler indir
mesi rakibini sersemletiyor. Halbuki 
serbest giirqte böyle bir şey yoktur. 
lşteHalicin tertip ettiği müsabol..ada 
ıerbest güre~ yani kara kucak yapı
lacaktır çarpuacak olanlar şunlardır. 

Kastamonili Hüsnü 87 kilo, Ka
rarlı Arif 110 kilo, Edirneli Himmet 
110 kilo, Sivaslı Mehmet 95 kilo, 
Manisalı Rifat 75 kilo, U>ialı Salih 
90 kilo, Çoban Mehmet 107 kılo, E
dirneli Hüıeyin 79 kilo. 

Kara Ali ve CemaJ de bu güreı
lere ittirak ed•ceklerclir. Ancak dü
ne kadar henü,; gelmeınişlerıli. 

Onların ıiklcti de 108 ile 87 dir. 
Yalnız kimin kimle güreşeccii a

rada kura netic•sinclc malum olacak 
hr. Müubalcalann neticelerini Salı 
cünlıii nüdıamızda ve ı:nvfassal taf
Iİlib da perşembe günü spcw s."1ıi
femizde vereceğiz. 

Sönıotr maçlcrı 
_ Olimpiyat apor nJec,nuasinin bir 

somestr kapası koyduğunu dilnkü 

nüshamızda yazımıblı. Dün bu maç 
ların ilk üçü stadyomda oynanmıt 
Ye pek meraklı olmuıtur. ilk maç 
C..latasaray orta kısmı ile Gazi Os
man Paıa mektebi ara"ında olmuı 
ve Galatasaray 6--ö ıralip gelıniıtir. 
İkinci maç Galataoaray lisesi takımı 
lıtiklal li,eıi ile oynadı ve dokuz il· 
fır kazandr. Uçüncü m>ıç Feyz.iati i
le Nafıa fen oynadı ve üç smr Fey
ziati kazl\Ddı. 

lzmir maçları 
lZMIR, 1 A.A. - (Gecikmittir). 

lıtanbul' dan üç maç yapmak üzere 
şehrimize gelen İtalyan t:.knnı bu
gün Alsancak Spor sahasında birin
ci maçı Altay taknnı ile yaptı. iki 
günden beri mütemadiyen yagan 
yağmurlar ortalığı çamur deryasına 
gark etmişti. Bugün de hiç durmı
yan yağmur sahayı göl haline getir
mişti. Havanın muhalefetine rağmen 
saha pek çok spor meraklılarile öol
muştu. Saat tam on lıqte evvela İ
talyan takımı ve bunu takiben Al
tay'lılar alkışlar arasında sahaya çık 
tılar. Çoktan beri sahada ırörmedôği
miz Altay'lı Vehap Bey de ceza müd 
detl hitam bulduğu için taknnda 
me..,ki almıftı. Saat on be§i on ıreçe 
hakem M. Favlerin idaresinde oyu
na başlandı. l lk akını 1 talyan'lar 
yaptı isecle Altay müdafileri hücu
ma kestiler. Ve mukabil taaruza geç 
tiler. Top ekseriya l talyan kalesi ö
nünde dolap yordu. Bu sıralarda gü
zel bir pas alan V ehap uZaktan çek
tiği sıla bir ıütle Altaym ilk golünü 
kaydetti. Hava yağmurlu ve saha ça 
aıurlu olduğundan ber iki takan for
ları paılaıamıyorlardı. Ekseriya mü
dafilerin uzun atıflarından iıtilade 
ederek hücuma geçiyorlardı. Top 
ırene İtalyan kalesi önünde dolaf
makta iken Vehap ikinci golü kay
detti. Bu ıroldcn sonra ltalyan' lar 
çalıımağa iıeıladılar. Fakat Aliay 
da canla batla çalıııyordu. Altay Ü· 
çüncü ırolü de kaydetti. Santrden 
topu ayaklanna alan ltalyan'lar bir 
iki paslatmadan sonra ilk aollerini 
kaydettiler. Bundan sonra Altay a
leyhinde veril- bir panalbılan 1 tal
yan'lar istifade edemediler. Haftayİ
min bitmesine bet dakika kala Altay 
dördüncü ırolü de kaydetti. Hafta
yimin bittiği zaman YaZiyet ıu idi. 
Altay 4,- ltalyan'la 1,- ikinci bal
tayİm batladıiı zaman ltalyan'lar 
vaziyetlerini düzeltmeğe ı;allfl)'Orlar 
dr. Beıinci dakikada ikinci ırollerini 
yaptılar. Bu sırada yagm- tiddet
lendiği için hakem oyunu tatil etti. 
Bu ıuretle Alta:v'lılar 4 - 2 aalip gel 
diler. ikinci maç yarın Altmorclu ta
lomila yapılacaktır. 

Futbolcularımız 

Edirnede 
Feyzan ----Kabaran nehirler 

şehri tekrar 
tehdit etmektedir 
Edirneden ırelen haberlere göre 

bir baftadanberi devam eden loda. 
ve sıcak hava, evvelce tahmin edildi 
iı ıribi, karlan erİtmİftir. 

Bu suretle Tunca ve Mericin su
ları yükıelmeğe başlamııbr. 

Sular mütemadiyen yükıeldiğin
den herkeste yeni bir aeylip korkusa 
vardır. Yağan şiddetli yağmurlardan 
sonra salar yataklarından tafınağa
başlıınuıtır. 

S11lar birçok yerleri kaplamı1tır. 
Edirne korusu tamamen ıu altmda
dır. 

Kanı yolunda yarım metro derin
liğinde sular vardır. Mamafih müna 
biat kesilmemiıtir. Bulpristanda 
Harmanlıkta2 ; imendüfer köprüsü
nün yıkılması Üzerine dün ıece bek
lenen Avrupa lreı.i lıu sabah ta ırel
memiıtir. 

Avrupadan ırelen bu tren Edirne 
lstanbul trenile hirleıeceğinden r ·
tanbul treni Avrupa trenini almadan 
lstanbula hareket etmiştir. 

Avrupa ile tren münalıalatı, Bul
priıtanda mevcut diğer ıimenclifer 
batlanndan istifade ile temin edile
celı:tir. 

Feyzan, timclilik korknlu bir bal
de değildir. Fakat tehlike elan beki
dir. Çünkii sular hali yükaelmekte 
devam ediyor. Edime - Karaia9 tre
ni de iılemiyor. 

IZMIR,1 - Şiddetli yağmurlar 
batladı, Bahribaba ıröl haline geldi. 
Karantina ve Retadiyeye tramvay 
ve otomobil iılemiyor. Konlan ıem
ti de denizden yüluelen sularla dol
du. Hiç bir veoait hareket edemiyor. 
Vaziyetin ceç- aeneki seyliba dön
mesinden endiıe edilmektedir. 

lZMIR, 2 - Yağmur kesilmi,tir. 
Bel"fliye amelesi oolıakları temizli
yor. Belediye, kendi amelesi lı:ifi ol
maclıjınılan yollann temizlenmesi 
İçin diıandan amele tedarik etmekte 
clir. 

Maarif müsteşarı 
Edi.rneden geldi 

Maarif müıtqarı Salilo Zeki B. 
Edirnedelö teftitatındao avdet etmit 
tir. Müıteıar B. Edimedelci umlllllİ 
Maarif .aziyetinden memnun kal. 
mıtt•r~ 

Yeşil hilal içtimaı 

devam edecektir. -

Vakit küresi sonbahar
da işliyecek 

Galata kulesine Talıit kili-esi ko
nacağı İçin Belediye knleyi, vakit 
küresini itletecek olan ticareti bah
riye müdürlüğüne devretmek içln h~ 
zırlıklara batlamıttu·. T icareti b'llı
rİye müdürlüğü ise vakit küreıin i 
yerine koymak ve işletmek için l:i
znn gelen tahsisatı l!l32 biı lc sine 
koyabllecetkir. -

Bu vaziyette kiire ancak senha. 
bardıı,. itliyebilecektir. 

Darülaceze için bugün 
toplanılacak 

Belediye Darülice:ıe lı:omisyonu 
" Dariiliııceye himaye komitcıi bu
cün Muhiddin 8e)İn riya.selinde 
müıtereken bir içtimıı akte.leceklc .. -
clir. Bu içtimada Darül~cezeııı uh. 
hı ve müesseseye yardım tt!c· ,eyi 
ırörüıülecektir. lçtimaa mali ınues.e 
sat ve bayır teşekkülleri müıneui ,, 
ri de iftirak edecektir. 

Gazi köprüsü şartna
mesi hazırlandı 

Gazi köprüıil inıası için tartna
menin muhtelif lisanlarda tck•iri ik
mal edilmiıtir. Şartnamenin ilan gü
nünü tehir meclisi tayin edeceği için 
ıubattan evvel iLiın edilcmiyec<ktir. 

Şartname yerli ve ecnebi matbu- 'il 
atta ayni ırün iLiına başlanacaktır. s 

Ada kablosu tamir 
edildi 

Bundan on bet ırii.a evvel kablo 
bozulduğu için Adaya cenyan ı;it
memiı ve elektirikler ,._.,..~tı. 
Kablolar tamir edilcliji jçİa elektrik. 
ler evvelki aktam tekrar yatttnağa 
batlamııtır. ını.. 

Sirkeci-Şişli halb 
Tramvay ıirketi Sirkeci ile Şitll 

anımda yeni bir lıat teaia etmiıir. 
• 

lzmirde sat?şa devam 
ediliyor 

lzınirde müzayede ile ...Wıia ç .. 
kanlan Yunan emlakinin D>Üzayeıle
aine devam edilmektedir. Şimdiy• 
lıadar oatılan emlalon eluerisi ırayri. 
mübadiller tarafından ıatın alınmış .. 
br. 

Ati• d YqiJ Hilil cemiyeti m rkez he- Ga · -bad'll •-'-eli na a yeti lıuırün saat on •edide ııbh"ı mu··- . yrunu l er ... ri kıymet 
ı komııyonuna, son :ı.amanlal'd.a malla 

ATINA 1 - Türk futbolcuları ı zede toplanarak sarhotluktan müte- ~· kıymet takdir ettirmek üzere 
bu sabah Pireye aelmitler va sporcu- rilv.ellittotkro'!"?bil .. lıazalı. anedbak_!:mcla ve- aliluıdarlar tarafıodon ye11iden mü-

k en • ın muza ere ece.tir: A• racaatl -'-' ıc1a:ı... • ., __ lar tarafından hararetle arıılanmıt- ni zamanda loı müs.ner . k ı" ar v .. u o aun--, lıomisyo. 
!ardır. Muhtelif klüpler namma bu- feranslannı teıbit edecek7ir.ve on- nun itleri fazlalaPDlttar. itler ancak 

bir senede ikmal edilebilecektir. 
ketle~ takdim ve Türkçe olarak lıe- ll!!!~lllllll!!!!l!!mm!!!•l!!l••!!!ll•m•mıı!!!l•!!B!~~~~;.;;;~~ 
yaaı hoıamecli edilınit, otomobiller-
le Atinaya ıridilerek Akropol oteline 
inihnittir. 

Türk sporcuları, yılbetı mihı
betile yapılmalruo olan reani gepde 
davet edildiler. Sporcular için iyi bir 
progrm1 laazırlanmııhr. 

Fırtına varı 
Gelen malumata nazaran 

Akdeniz ve Kar.Ldenizde hafif 
fırtına vardır. Maamafib bir 
kaza olmamıştır. 

Yeni bor sa komiserini 
ziyaretler 

Şehrimizdeki ecnebi banka
ları direktörlerinden bazıları 
dün yeni borsa komiseri Ih
san Rifat Beyi ziyaretle görüt 
müşlerdir. ----
Büyükada kadastrosu 

bitti 
Büyükaadada çall)llllakta ~ 

lan kadastro heyetleri adanın 
kadaatra.unu ikmal etmiı, ta 
pu senetleri ve çapılan ıabiple 
rine verilmek üzere evrakın 
tapu idareıine dervine ba•l•
ıuuılardır 

Ankıın intibaları: Nac11ti B~y m~rhıımun rnftBTt bd§'ntfa H R•wciJaJba 
Hurn/•rinin pnıv.1artn<!.ı lııılıılfffuk/~17 a!ı;rn p~sind~ bir ,.Jt• 

••nH ''r 

• 
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8;';·,,~t 
umdesi «Milliyet» tir. 

3 K. SANİ 1932 
.iDAREHANE - Ankara cadd .. 

ıi No: 100 Telsraf adresi: Milli7et, 
lıt~nbul. 

Telefon nımıAralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türlô7e içia Hariç ~ 

3 aylıjı 400 kurut 800 kurut 
6 .. 760 .. 1400 .. 

f2 .. 1400 " 2700 • 

Gelen evc•I: geri verilmez 
Müddeti ıeçen nuıhalar ıo kurut 

tur. Gazete Ye matbaa7a ait İflu 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinlann mes'uliyetini 
kabul etmez. 

BUGONKO HAVA 
YeşilköJivôr~~ r:t.~at !!!'!~ke-

in ~l!ıı aldığımız malilmata gö
re bugün hava buluılu ve fası
/alr yağışlr geçecektir. Rüzğar 

~imal istikametten esecektir: 
Z-1-932 tarihinde tazytln nesimi 
758 milimetre, azami suhunet 6 
1Sgari suhunet 4 santigrat kayd
•diln:i~tir. 

(fELEiiitl 
Kanlı Mahmudun 

hikayesi 
Vaktile Finızağa tarafların 

da mı, Akaarayda mı, Üsküdar 
da mı iyi hatırlamıyorum, Kan 
lı Mahmut isminde maruf 
bir kabadayı varmış ki; otuz 
sene müddetle bütün İstanbul 
kabadayılarınr sindirmiş ve 
latanbulda büyük bir nam al
mış .. Otuz senelik bu heyecan
lı ve kanlı hayattan sonra el
li yaşlarına doğru artık elini 
eteğini çekmi! ve ıebrin ücra 
bir köşesinde bir kahve aça
rak sakin bir ömür sürmeğe 
başlamı9._ 

Bir kış günü kanlı Mahmut 
birkaç Yllflı müşterisile ufa
cık kahvesinde ocağının batın· 
d-, ;ıtururken içeri on altı on 

1 edi yaşlarında bir genç girmit 
ve kapıyı açık bırakmıt•· 

Dıtarının soğuk havası za· 
ten güç ısman kahveye doldu 
ğunu g&en kanlı Mahmut da 
ha kapmm önünden uzaklat
mamıt gence : 

- Delikanlı 1U kapıyı it r De 
mif ... 

Çocuk bu sözü itilir işit
mez açmıt apını yummut gö
zünü; 

- İt senin gibt olur ..• d.n 
tutturmuı ne ana, ne avrat br
rakmış sövmüt, saymıf... Ora
dakiler böyle ağır teçavüze 
uğrayan Mahmudun oracıkta 
çncuğu haklayacağım düşünür 
lt:rken beriki hiç ses çıkarma
mı, ... 

Delikanlı da bir iskemle çe 
kip: 

- Bana bir hafif Jekerli 
kahve yap! demiş ... 

Mahmut kahveyi pişirmit, 
bu ateşli müıteriye sunmut••· 

r Genç müşteri kahveden bir yu 
• dum içtikten sonra : 

- T uuu ! Bu ne berbat kah 
v,.! Bula,ık suyu gibi! .. Kahve 
hane açmadan evvel kahve 

pııırmesını öğren be herif •.• 
ilh. diyerek bi,.. sürü laf daha 
etmiş ve çıkmıt gitmiş ..• 

Kanlı Mahmut yine ıakin 
sakin ucağın külünü karışb
rıyor .. Mü,terilerden biriıi d~ 
yanamayıp sormuş •• 

- Y abu, ıana ne oldu böy
le? .. Çocuk aizma gelen herze 
yi etti, ıen aldırmadın; biz 
zannettiık ki ••.•• 

Mahmut içini çekip cevap 
vermit : 

- Hey kuzum! Ben kanlr 
Mahmut olmak için otuz sene 
emek verdim, ömür çüriittüm .. 
Şimdi çekildim oturuyorum .•. 

Şu çocuk geldi... Halinden 
anladım ki; benimle hır çıkar
mak iıtiyordu.... Niyeti de ça
bucak şöhret almak... Şimdi 
ben ona uysam da tığluam, 
"bak kanlı Mahmut artık ıabi 
sübyanla uğratıyor!,, diye a
yıplıyacaklar .. Yapmasam o be 
ni tığlayacak... Otuz senede 
aldığım şöhreti "Kanlı Mahmu 
du vurmuş,, diye beş dakika 
da kazanacak ... Mahkemede de 
belki yatı müsait değil diye 
beraet edecek... lyiıimi aldır
mazsın.. Ben de tutulmadım, 

1 boş verdim... Daha söylesey
di, karagola gidecektim .•. De
mif ..• 

Naşit ... 
Ara sıra ıu sözleri aöyle-

rız ... 
- Adam gelin Natide gi

delim, güleriz ... 
Bunu söyliyenler ekseri Na 

§İdin kıymetini takdir edemi
yenlerdir ..• 

Geçende köprübaıında Ye
nicamiye doğru giderken Na
şidin bir ilanını gördüm ... Bu 
akşam bir orta oyunu oynıya
cakmış .... Bu münasebetle Na
şit hakkında birkaç satır yaz
mak istedim .•. 

insan artist doğar .. Eğer 
artist doğmazsa taı çatlasa ar
tist olamaz... Bunun içindir ki 
hakiki artist azdır ve onun için 
dir ki; her istiyen artist ola-
maz ... 

Naşit doğarken artist idi .. 
Ben onu aşağı yukan yirmi iki 
yirmi üç senedir tanırım... Da
ha saray müzikasında genç 
bir artitıt iken çocukta hari
kulade istidat görünüyordu. 

Natidin yegane talisizliği 
iyi uıta bir (impreıario) ya 
düımemeıidir. 

Eğer memleketimizde aan'
at daha iyi. takdir edilse ve de 
diğim gibi Natit te bir ehlinin 
eline düıse idi, şarkın bir 
Morla Şovalyesi olması işten 
bile değildi ... 

Sırası gelmiı iken burada 
yazaymı ... Vakıa o kendi besa 
bına çalrıır, para kazanır ve bi 
zim tiyatrocu ve orta oyuncu
lan arasında Hasan merhum
dan sonra yegane refah ile ya 
şıyabilen bir adamdır. Bu va 
ziyetini terkedip aylıklı olarak 
bir yere girmek istemiyeceği
ne de şüphem yoktur. Fakat 
ne yapıp yapmalı bu müstes
na adamı Darülbedayiin kad
rosuna fahri azamı olur, baş
ka bir şekil mi bulunur, sokma 
h! .. Buna muvaffak olursak 
Türk san'ati namına büyük bir 
kazanç olur .. 

Ben Natit hakkındaki bu 
satırları neden yazıyorum bilir 
misiniz? .. Bizde bir adamı ölme 
den evvel metetmezler de, 

MiUiyet'in Edebi Romanı: 1 

Güzellik Kraliçesi 
Belkıs, aynanın kartıaıoda .• 

Lameli krizanteme beyaz tu
valetinin üstünde münasip bir 
yer araştırınken yatak odasının 
•«•pısı açıldı. İçeri zarif ermin 
:. .. bıaa sarılmış olgun vücudile 
Lamia girdi ve telaşla : 

- Hazırlanmadın mı Bel
kıs? - dedi - saat tam dokuz. 
Halbuki bizim uzunca bir yolu 
muz var .. 

Sonra vukuflu ve seri nazar 
larla arkadaşının tuvaletini göz 
~-r. geçirmeğe başladı. 

Belkıs biraz durgun ve ne,
iz görünüyordu. Elindeki kri 
nlemi göstererek : 

işte şu krizantemi bir tür 
lu y~lettiremedim. Ondan son 
rası hepsi tamam. 

Lamia gözlerini arkadatı
ın yüzüne çevirdi : 
- Kriz,.ntemden evvel yapı 

acak daha çok i,ler var ... bir 

Nezihe Muhiddin 
kere yüzüne bir az 
zım.. Daha.. Daha 

pudra la
haydi sen 

tuvalet masasının onune geç 
te bu itleri ben tamamlayım .. 
Vakit geçirmiyelim, Lamia 
çapkın dudaklarının bol ve ıuh 
gülüşlerile Belkısı tuvaletin ö
nüne çekerken gevezeliğine de
vam ediyordu : 

- Tenis maçına gitmiyor
sun yavrum.. Güzellik balosu
na gidiyorsun .. 

Belkis hala dudak büküyO'l"
du : 

- Bana ne?. Seçme hey'eti
nin huzuruna çıkacak değilim 
ya.. bunu müsabakaya girecek 
ler düsünsün .. 

La~ia mahir bir resaam eli
nin melekesile, alagarıonun 
müfrit bir feklinde kesilmit kil 
çük ve kumral batının temiz 
ve güzel yüzündeki renk ve hat 
lara daha ifadeli bir mana ver-

• 
INEMALAR 

Sen de anlarsın! 

Kaçakçdar: 8 

Kaçakçı yolları 
Üzerinde 
Mardin .. 

Mardine gittiğim gün çar
tıda bir gram teker yoktu. Bu
na hayret etmemek kabil değil
di. Hududun kaqıımdaki bir 
kasabada teker olmum!. 

Önümüzdeki Çarşamba akşamı 

ELHAMRA SİNEMASI 
(Yanık Kalpler) ve (Mavi Melek) 

filmlerinin büyük mübdiası Semiha, türkü aöyliye ıöy. 
liye merdivenlerden yukarı ka
ta çıkıyordu. Annesi de, man
toaunım yüzü solduğu için, sök 
müt, teraini yüz yapmağa sa
vaşıyordu ... Fakat, parçalarım 
bir türlü biçimine getiremi
yordu ... 

Kızına se1lendi: 
- Semiha! Gel! Şunu be

ceremi,-orum, nasıl olacak? .. 
- A, anne şimdi gelemem 

doğru1tı. 
Huyunu bildiği için anladı 

muhakkak bir yere gidecek-
ti. 

- Ne o! Bir yere mi, ııide
ceksin yoksa? ... 

Bu sefer ses yok .. 
- Kızım gelsene! Üzme. 

sen e, anneni .. 
Gene ses yok. 
- Aman bu kızdan, çekti

ğim yeter oldu •. 
Semiha merdivenlerden sert 

sert indi, oda kapısını aça-
rak: 

- Aman! Bu evin hizmeti
hiç bitmez, tükenmez.. Sabah
tan akşama kadar uğratırsın, 
didinirsin, toplamaktan ueanır
sın, o, ne biter, ne tükenir, ne 
de usanır vesselam. Birgün de
ğil ki, hergün hergün.. Hafta 
ay, sene de değil, ölünceye ka 
dar .. 

Sabahleyin kalk, mangala 
kömür koy, yak, kahvealtı ha 
zırla, sonra bulaşıkları yıka, 
ortalığı süpür, tatlık yıka mut
baktaki kapları yerleştir .. 

Onun arkasından öğle yeme 
ği, onu koy, topla derken efen
dim ak~am için tedarik, itte ko 
ca gün bitti, gitti .. Demek hiç 
bir yere çıkmayalım, bir arka
daşa kadar gitmeyelim.. Öyle
mi? bak, elalemin kızlan, bar
larda, sinamalarda, geziyor, 
evde de bir it yapmıyor. Ben 
iki adımlık bir arkadata, kapu 
aşın bir komtuya kadar gidemi 
yorum. Nedir bu canım! 

Anne1i ses çıkarmıyacak 
oldu. Fakat o hala devam edi
yordu: 

- Bugün biraz itten ara bul 
duk, Sıdıkaya kadar gideyim di 
yordum, ortaya mantoyı çıkar
dın .. 

- Eyiya, kızım.. Sana git
me demedim ki, aklım karıttı 
gel fU parçaları bir araya koy 
diye çağırdım .. Sen söylemedik 
söz bırakmadın.. Hem elaleme 
ne bakıyorsun, onlar ne olursa 
olsun .. Kendi işini bil, bugün, 
şunu bir teye benzetelim. Ne 
vakit olsa geıı:meğe giderain. 
Gezmek kaçmıyor ya! 

- Evet, gezmek kaçmıyor, 
bugün bu. Yarın da, çamatır, 
ütü. İşte o zaman. A. kızım bu 
gün her şeyi yüzüstüne bıra
kıp ta gitmek olur mu ya, der
sin değil mi? 

Annesi baş edemiyeceğini 
anladı : 

- Aman! Size laf anlat
mak, söz bulmak, kimin had
dine düşmüş zamane kızları. 

..... ·-··--·-··-···-·········-·----
ben OIJa istisna olsun diye ya-
zıyorum .. 

FELEK 

meğe çalışırken: 
- Bu gece seni görmek için 

sabırsızlananlar da var Belkis. 
-dedi.- güzellik balosunun bir 
yıldızı gibi parla da sana güze
liz diye öğünenler de hayran 
olsunlar .. 

Yüzündeki bu ilk makiyajı 
yadırgayan Belkis: 

- Artık yeter Lamia - diye 
itiraz etmeğe başladı • yüzümü 
un çuvalına benzettin . 

Lamia kendi el çantasından 
bir küçük kırmızı kutu çıkardı 
ğı zaman bu son ameliye Bel
kisi büsbütün İsyan ettirdi . 

- Hayır .. Lamia!. Yüzüne 
allık sürdürmem diye ayağa 
kalkmak istedi. Beriki bu iti
raza kulak bile asmadı. Genç 
kızın podra ile biraz ucuklaşan 
kadifemsi yanaklarına buküçük 
pufu gezdirdikten sonra ona ay 
da kendini gösterdi : 

- Bak -dedi- demin biraz 
aolgun görünüyordun.. Halbu
ki ıimdi öyle güzel.. Öyle ca
zip oldun ki, 

Beykis omuzlarını silkti .. 
Lamia arkadatmın kayıt

sızlığına kartı b&flllı eytan 

Biz eskiler, değil böyle söyle
yip te yaptırmak, beı- ıeyi ken 
dimiı: bilir, yapar. Annemizin 
bir dediğini bir daha söylet
mez, yesir gibi çahtırdık .. 

- Ne yapalım, o eski za
mandı. Şimdi yeni zaman, as
ri zaman, bu yolda hareket et 
mek lizım •. 

M A R L E N E D t ET R t C H • in 
son şaheseri olan 

27No CASUS 
filmini takdim edecektir. Bir kadm hafiyıesjnitt tıehlikcli aşk 

sahnelerini musaV11'Cl'dir. - Ne demitler, menıtur 
(methur) kelam: Yumurta ta
vuğa akd ö~etecek, ne derne
ğe hakkın var .. Ağzmın pafl• 
m al da otur aşağı .• 

On bet gün kadar Mardinin 
civarındaki kıt'alar arazi tatbi
kah yapmq, köylere yayılmıt, \ 
kaçak yollan bu köylerin civa- 1 

rına düttüğfuıden kaçakçılar ı 
cenupta mekik dokuyamamıt- : 
lar. : Onun için şeker kaçırılama- .. ________________________ • 

... ---MAJİK SİNEMASINDA---.. 

Semiha baktı ki vakit geçi
yor, hemen koşa kota, gitti ha 
zırlandı, atağı indi, iskarpinle 
rini giydi: 

- Anne allaha ısmarladık, 
mantoyu müsait vakitte biçimi 
ne koyarız, dedi, kapıyı çekti, 
gitti ... 

Annesi arkasından bağıra 
kaldı: 

- Ana oldum da, ben bu 
kıza laf anlatamadım •• 

Yarın, öbürgün batına ev 
gailesi dütsün sen de, anlarsın 
dünyanın kaç bucak olduğu-
nu .. 

mlf •. ......... 
Çünkü Mardine, şeker, gaz, 

Japon bezi, ot ipek hep kaçak 
gelir ••. 

5000 lira vererek 400 san
dık ıeker alan bir tacirin güm
rüklü şekeri aylarca elinde kal
mış .. Eğer kaçakçılık olmasa 
bu tacir ayda en aşağı gümrük 
lü 400 ıandık teker satacak ve 
devlet haznesine borcunu öde
yecekmi§ .. 

Mardinin çarşısında gümrü
Aü verilmit eşyaya rastlamıya
caksınızğ demitlerdi .• 

......... 
Bir ahbabım anlattı: 
Burada biç bir ev yoktur ki 

·····--·-·-··--··
0
--· .. ---·- cenuba her birine bir altın ve- 1 

Kari Sütunu rerek bir, üç bet ot ipek yatak I 
örtüsü almamış olsun. Mardin-

Bir durak yeri lazım.~ den Payas'a kadar biç bir vatan 
datın kaçak örtünün altında uy 1 

Karilerimizden aldığımız kusu kaçmaz .. 
müteaddit mektuplarda Kurtu- ,. ...... 
luş tramvay battı üzerinde T e- Mardinde kırk bin liralık ka 1 
p~stü ile Si~emköy arasında çak tutulmı.ıt.. Bunu alakadar
b~r d':'rak yerı. yapdma11 temen tarın ağzından duydum. Fakat 
nı edıl~e~~ır; . . bu tutulan mikdar, kaçanın ne 

~arılerımız, bu ıkı .durak j kadarıdır, onu kim&e bilmiyor .. 1 

y~r~. arasında ~es~feyı yaya Andiver kaçak depolannı, 1 

DİŞİ KÖPEK 
JANİE MARESE ve MİCHEL SİMON tardındaıı temsil edilen btı 
muazzam Fransızça film bir kaç gün <!aha devam edecektir. 

No 6 OCAK ARKADAŞLARI 
G. W. PABST'm bu Fransızça ve Almanca şaheseri pek yakında 
MAJİK SİNEMASINDA 

başlayacaktır. 

MELEK 
BUGÜN 

ELHAMRA 
sinemasında 

NANCY CAROLL ve 
CHARLES ROGERS 

tarafmdan 

ASIKLAR 
KLOBO 

herkesi eğlendiren tamamen 

sinemasında 
ANNY ONDRA 

ANNY 
ŞOFÖR 

2 saatlik kahkaha 
renkli operet filmi filminde .............................. , ......... 
Geç kalanlar 

ASRI SİNEMADA 
Haftanm büyük muvaffakiyeti 
ve kahkaha tarihine kayıt edile

cek film olan 

ZOR 
Ni KAH 

Venedik kanalında, Büyük 
Ce.zino de Paris'de, muhteşem 

har<:m sarayında cereyan ed n 
bir dram: 

HAREM ESRARI 
Don Jose Mojica 

ve 
yurumek mec;bunyetınde ka~- Kamışlr kaçak depolarım, A
dıklarından şıkayet ctmektedır moda ve Karmani kaçak depo- 1 
1 son eserinde mutlaka gidip 
er. larmın, Şark Anadoluıuna ka-

Carmen Larrabeiti 
tarafından. Pek yakında 

görünüz. 
Sigara kağıdı çıkmıyor. çak sokan yolları hep Mardin Saat 16,30 matinesinde 

Kadın bir kariimiz yazıyor: vilayetinden geçer, bu 40,000 1 ve tıUvarcde 
OPERA'da 

liranın ne hükmü olur.. 1 ZENGİN VARYETE 
Bendeniz tütün içerim. Şimdi- yer yüzünde kefaretini bun 

k d ld v k ti d NUMARALARI 
ye a ar a ıgım pa e er en dan az ödeyen bir günahı duy- -============= İki cinsiyet arasında bir kin 

E~rar.engiz bir cinayet. aslanlar 
üzerinde ölüm atlayışları .. bir tanesinin bile içinden yeti- madım. 1 

tecek miktarda kağıt çıktığını ,. ... ... LARSAN ÖLMEMİŞTİR .. 
görmedim. Kaçak sigara kağı Mardin tüccar bir kasaba idi. Kendi1ıini ·pek yakında 
dı kullanmıt olmamak için ar- Siirt'in, Diyanbekirin, Elazizin SİYAHLI KADININ 

İste LİANE HAİD 
tarafından temsil edilen 

tan tütünleri rdökmek mecbu- Bitliı'in ticareti buradan ge- KOKUSU 
riyetinde kalıyorum. Acaba bu çerdi. filminde tekrar göreceksiniz. 

AŞK ve 
CiNAYET paketlerin ıçıne hiç olmazsa Mardinde komisyoncular, it 

elli yaprak ıigara kağıdı konul halatçılar bu yüzden geçinirdi. 
sa kıyamet mi kopar? Kaçak bava11 Mardini aara-

lkincİ noterlitin lı, bunlar itsizdirter. 
bir tavzihi Köyler, kaçak ticaretinin 

ikinci noterlik daireainC:~ 
esbabı me1alihin muamelatının 
tesri edilmediğine dair bir kari 
imizin mektubunu neıretmiı
tik. 

Dün noter Hu"n Beyct
aldığımız bir Yarakada, mevzuu 
bahis mütaleanın varit olma
dığı, esbabı mesalihin muame
latı muntazaman cereyan et
mekte olduğu bildirilmekte
dir 

Mühim ilan 
Takarrür eden fevkaladelik. iK

TiSADi BUHRAN DOLAYISILE 
bilumum Neıtle çikolataları fiatlerin 
den % 20 TENZiLAT yapdmıttır. 
Belli başlı dükkanlarda tethir edilen 
YENi F1ATLER1her7erden mu
hakkak istemek HAKKINIZOIR. 

sallıyarak : 
- Bu, daha ilk defası oldu

ğu için sana garip geliyor. He
le bir alış .. Bu heyecanlı alem
lere gir .. O zaman kadınlığın, 
ge~ç kızlığın sihirli ve esrarlı 
rüyasına dalacaksın.. Sonra kü 
çük saatini koklayarak • artık 
gidebiliriz - dedi . 

İki genç kız kol kola.. llk 
bahar çiçeklerinin araaında ışıl 
dayan bir akar su gibi yürüyüş 
!erinin muattar izini bırakarak 
merdivenlerden süzüldüler. Bü 
yük salona girdikleri zaman 
Belkisin babası Adnan Bey 
bembeyaz saçlarile boş bir te
zat yapan uzun ve dik vücudu
na kibar ve asil bir incelik ve
ren siyah ve itinalı simokinile 
genç kızları karşıladı. İhtiyar 
baba, genç kızını ilk defa bu kı 
yafetle görüyordu. Adnan Bey 
beyaz tuvaletinin İçinde göz 
kamaştıran kızına doğru yürü
dü ve mavi gözlerinin şen ve 
kibar tebeasümlerile onu elin
den tuttu: 

- Oh - diyordu - benim kü-
çük yaramaz oğlanım!. bu 

kız tuvaleti sana ne kadar 

pazarıdır. Küçük esnaf köyden 
vücudüne yirmi otuz çorap sa
rarak, pufi, ot ipek çartaf sa
rarak kasabaya geliyor . 

Korkuauzlar, mahalle içle
rinde, evlerini kaçakçı dükkanı 
yapmıtlar .... 

Büyük ticaret evleri ne ya
pacağını bilmeden bocalayrp du 
ruyor. 

Mardin balkı, yalnrz günün 
menfaatini tanıyor. O gün u
cuz kaçak yerl<en, butığı dalı 
kestiğini unutuyor. İki üç sene 
dir, bu böyle oldu .. Mardin böy 
le sarsıldı .. 

Hükumet tedbirlerini alır, 
o didinir, uğraşır... Fakat bu 
betate kartı mardinlinin içinde 
kendi şuurundan doğan bir ak
aülamel doğmadıkça Mardin ti 
careti hep ıonbahar havası ya
tıy.acaktır. Naşit HAKKI 

yakışmış! •. 
- Sonra alayla ilave etti -

mantonuzu tutmama müsaade 
eder misiniz matmazel? 

Belkis kolurulaki mantoyu 
sırbna geçirmeğe çahtırken: 

- Daha timdiden yorul
dum~. Şimdiden yatağımı özlü 
yorum .. Hem benimle böyle a
lay edecekseniz baba hemerı gİ 
dip yatmağı tercih ederim. 

Adnan Bey müşfik ellerile 
kızının mantosuna yardım et
ti ve salondan çıktılar. 

* * * iki genç kız beyaz saçlı ba-
banın yanında genit salonlara 
girerken methalde acaip giyi
nitli, tuhaf kuafürlü, yüzleri 
gözleri boya içinde bir grup 
genç hanım, heyecanlı ifade
lerle sandalyalara oturmuşlar, 
makinelerin karşılanna dizil
mişler fotoğraflarını aldırıyor
lardı .. Etraflarına yüzlerce ga
zeteci gençler vızıldaşıyor, ar
kalarında, şal ı hırkalı, kumaş 
entarili, yaşlı hanımlar yüzle
rinde derin bir endişe ile ayak
ta duruyorlardı. Her halde gü-
ellerin a leri ve le zele · -

TÜNELDE BİR DELİ 
Dün akşam Tünel.de saat beşi 46 n.-rı 90n film pek yakında 

geçe 36 yaşlarında görünen bir efen 1 .. _.A_R_T_ı.s_T_l•K-•' •te._. 
di birdenbire kahkaha ile gülmeye ı • 
l>a§lam.ıştır. Bu zat deli zannedil.e
rek yakalanmış ve i9ticvahında 

ASRI sinemada büyük muvaffaki
yede gösterilmekte olan ZOR Nİ
KAH Iilmi.ı>lın komik salımlcrini 'i 
el.lln hatırJadığmı beyan ettiğin· 
den heman serbest bırakılmıştır. , 

Or. İHSAN SAMI 

Gonokok Aşısı 
Belaoğuklufu ve ihtilatlarına 

karı• pek tesirli ve taze a,ıdır. 
Oivanyolu Sultan Mahmut tür

besi No. 189. 

Beş Hasta varı 
izzet Beyin yeni ve son 

romanı kitap halinde çıktı. 

1 • 
Bütün kitapçllarda vardır.Ciltli 200, 
ciltsiz 175 kuruş. Tevzi merkezi 

Suhulet kitaphanesi •• 1 
--- - --• ___ ; , -

Bir baıkaaı: - Lutfen nu
maranızı söyler misiniz efen
dim? diyordu. 

Belkis şaşalamıştı, Adnan 
Bey hayretle bakıyor Lamia 
gülüyordu. Adnan Bey kendi
n> toplayarak cevap verdi: -
Y anıhyorsunun beyefendi - de 
di - kızım müsabakaya dahil 
değ-ildir .. 

lacaklardı. Siyah saten döliyon 
üzerine iri boncuk itlemeli nu
hu nebiden kalma tuvaletinin 
içinde şi§man bir madam es
mer güzel> kızının sandalyası
- abanmıı: - Çalımlı dura
çıkacaksın diyordu. Sivri bir 
ses: - Güzeller fotoğrafınız 
alınıyor! - Diye kumanda ve
riyor. Bir anda parhyan mag· 
nezyumların arkasından objek
tiflerin: - Şırak ıırakları.. Gezeteci gençler özür dile
Sonra: _ Mersi .. Mersi sada- yerek çekildiler, Adıı.n Bey 
lan .. Güzeller 'henüz heyecan- genç kızlarla beraber büyük 
!arını dindirmeğe uğratırken salona girdiler. 
bütün gözler beyaz tuvaletile Bin bir çeıit llvanta ıtnnlll 
bu manzarayı seyreden Belki- buharııu alevlendi.ren ÇOtlam 
sio levent ve müstesna. vücudü bir elektrik ziyasının beyaz p. 
nii sezdiler.. Yatlı hanımlar rdtı11nı körükleyip tutU§turan 
gözlerini kırpıştıra kırpıştıra cazbandın vahıi net'esile kay. 
aralarında dedikoduya baıladı- natmıf mi.lftehi bir hava, çtp· 
lar. Genç kızlar bu güzel yaban lak omuzlarını aannca, Belkis 
cıyı seyrediyorlardı. Hele gaze ürperir gibi oldu. Bu havanın 
teciler, bele gazeteciler! Yavaş 1 sihrine alışık olan Lamia, grup 
yavaş Belkisin etrafını kuşat- grup, girişlerini seyreden aşi
mıtlardı. içlerinden en cesaret nalarile gülüşerek selimlaşır
liıi yakla,arak' : ken Adnan Bey elini sıkmıya 

Hanımefendi - diye derin gelen eski dostlarıa, bu aleme 
bir reverans yaptı - niçin grup genç kızını tanıtı-
la berazer resminizi çıkartma

? 



Scotland Y ard 
1 ••••••• 

Londranın meşhur polis teşkilatı 
ne haldedir ve nasıl işliyor? 

• • / 1 !ardır. Bu arazi dahiline il-Bır çok kımseler Londrada- ~ f ed katT takibi ancak 

1
, ki Scotland Yard'm ne olduiu tıca enk ıkmadli muamele-

Ad 1 h M • h t ı c:eııiz kaldı. Yalnız Şarlo fikri- ı L f J o p e enJOU aya ını ve nası n'~ ~)'illetine ~anidi ve cesa- os racı ar 
k d 1 S tland uzun ve arııı 

nu mera e er er. . co d !erden ıonra mümkün olabil-
y ard avam kamaraaı cıvarıo a, . . 

1 
Maliye ne~a~eti. ile libercl al i:l m"t:ak ıon zamanlarda City 
k a merkezının bırkaç a un • • • • 

retmı kaybetmıyordu. Ben de Şahı • • d• .., • • ı t 
1 

öyle! Birkaç film çevirdik. Ye-SJDemaya gır ıgını an a ıyor di senedir atelyelerde çalıttık- . Rene Pujol ve Pier Kolombiye'-
tan sonradır ki muvaffakıyet ~ın yaptıkları MiL TON'nun ikinoi 
"I" ed' ' filnıi "Loıxacilar Şahı. ru ikinci ki Diyor ki: Hayatta yüzde seksen dokuz rol oynayan guı;:a~~n Valentino, Doug- n_un ~yi i~nde .... ~.receğiz. Bu_ film 

· d ı k "t duvarları sakınlen bu ımtıyazın ve uzun 
sın ke'ı )ıp .ay· ar=~ebrine ak- süren muamelelerin mahzurla-
' ed u eb.erbı ın' aımclır rını takdir ederek, Scotland 
ı;e en ır · b 1 

Bu binanın ne iıe yaradığını Y a".'1' m memurla~~na .. aı anan 

ftmdı Par11te büyuk muvaffakiyetle talidir. Azim ve kabilivete yüzde on yer vardır. laı Fairbanks ve Mary Pick- gösterilmektedir. 
ford ile film çeviriyordum. Bü Milton'nun üçüncü filmi olan 
yük düıes,. ismindeki film;. "Bouboulun Çetesi, Leon Mathot 
den sonra muvaffakıyet artık tarafından brtırtlmı9 ve şimdi dünya 
muhakkaktı. nm en büyük sineması olan Pariote

• Hayatımın tarihçesini an
latmadan evvel, evvela birçok 
münaka§alara sebebiyet veren 
bir noktayı tasrih etmek iste-

bilmeyenler bile, gece gündüz takibata, ancak cu~u me~~ul 
kapısında bekliyen nöbetçiye olduğu takdirde, Cıt~ dah~~ın
ve bir de binanın manzaruma de de devam etmelenne musa
baktıkları zaman haıyet duyar ade etmiılerdir • 
1 M f'h b~ kapıdan her Katillerin ve hırsızla~ın ta
ar. aama ı . . . . . . d bu mü kül· • ıle kar 

rim. Ben kimim? Bir defa is
mim Amerikan değildir. Daima 
ecnebi inaan rollerini oynarım. 
Fransızca, ltalyanca ve lnti
lizceyi ayni suhuletle konu§u
rum. O halde ben Amerikalı 
mı, Fransız mı, ltalyan mıyrm? 
Amerikalıyım. Fakat annem 
İrlandalı bir kadındı, babam da. 
Fransız. Yalnız bu ismimi, 
men§eİmi, bıyığımı İzah eder. 

isteyen suhuletle ıçerıye gırebi kibı aa ece f k' L d 
r Y 1 ·· k"l olan nokta ırlaımıyor. Şu var ı, _ on ra 
ır. a nız mut u b ·ı kartı lazım ol 
dışarıya çıkabilmektir. Kapıcı za ıtaaı canı erel'h d'l . d 

d T d gu" kadar tes ı e ı mıı e-dışarıya çıkan an emporary ~ . .. f · 'd ed 
Pas yani bir nevi muvakkat ğıldır. Seyru se en ı are en 

' t ister Bu pasaport bir polisler de, beyaz sopadan bat 
>akaa~~ ti. · ettiren ka ıilih yoktur. Müfettişler de ço muracaa arı ıcap be b'I okt 

· · d hamilin hüviyetini, ise bu yaz ıopa ı e Y ur. 
v~d~çın -~ .. t ..... memurun is· ancak müsellih ve müdafaamel 
gı_ 1

!> go:~~!i~g:ev'ini tasrih e- buz ve varit görünmedikç~, 
mını ve Y • • 'b ·1 h' b' polıs d b' vesikadır. prensıp ıtı arı e, ıç ır , 

en ır , "eslihai nariye,, taıımak hak-
Bu ıebpten Scotland Y ard a kı h · d ğild' 

nı aız e ır. girilmesi kolay, fakat çıkılma- . 
/ 1 

? 
sı güç bir müessese derler. Polı~l•r nası a ınıgor 

Londraya giden herkes Anla~ılmagan sır · ı· 
Bobby denilen daima sevım ı 

Bu müessesenin batka bir 
hususiyeti de, itgal ettiği ana 
nııı evvelce "meıhur bir cma
yete ve anlaplmayan bir sır., a 
sahne olmasıdır. İngiliz zabıta 
sının hiç te lehinde olmayan 
bu rivayet şudur: 1888 de. 
Scotland Y ard binası inta edil
meden evvel, hali bir arsadan 
ibaret olan bu yere miralay 
Mappleson'un riyaset ettiği a
nonim bir şirket bir tiyatro bi
nası yapmağa karar vermitti. 
Fakat inşaata başlanacağı sıra 
aa şirket, o zaman için mühim 
bir para olan 80,000 İngiliz li
rası açık verek iAis etti. Ço_k 
geçmeden bu iflasın sadece. bı
leli değil, aynı zamanda cına
yetle bulaşık olduğu anlaşıldı. 

Bir hayat, ne kadar entere
san olsa da, eğer alınacak bir 
ibret dersi yoksa, nakletmeğe 
değmez. Şu var ki, ben haya
tı bir fotoğraf adesesi gibi, ve 
biraz da filosofca görüyorum. 
Yalnız bu, bence hayatta en 
mühim bir ders olmağa kifi. 
dir. 

Bir İnsan kuvvetli ve zeki 
olduktan sonra, hayatta mu
vaffak olmamasına imkan yok 
tur. Bu hemen hemen kat'i 
bir riyaziyettir. Ancak budala 
ve iradesiz İnsanalardır ki, dü
şerler. Eğer zeki bir insan se
falete düşerse, muhakkak ken 
di kusurudur. Benim de haya
tımda çok müşkül anlarım ol
du. Fakat hiç bir zaman yees 
veren bir sefalete düşmedim. 

Babam otelcilik yapıyordu 
ve muvaffak ta oluyordu. Bit
tabi benim de, kurduğu işi ida 
reye devam etmemi istiyordu. 
Fakat benim hiç le öyle bir ni 
yetim yoktu. Birkaç ay bera
ber çalıştım. O kadarı bana ka 
fi geldi. Oteli bırakarak darül 
fünuna girdim. Fizik ve riyazi 
yat tahsil ettim. Gayem bir 
mühendis olmaktı. 

Perdedeki miraıgedi 

Adolpbe Menıoıı 

görenler, daima kadın peşinde 
ve eğlence sofralarında görür
ler. 

Daima böyle görenler de, 
evvelce bam başka taaavvurla
rım olduğunu hiç zannetınez

ler. Çok iyi tahsil ettim. Da
rülfünunda üç sene kaldıktan 
sonra, askerliğimi yaptım. 

O zamana kadar, bir aktör 
olmak hiç aklımdan geçmiyor
du. Halbuki bugünkü aktör 
ve aktirislerin çoğu, bu mesle
ği daha çocukken benimsemiş
lerdir. Ben ise çocukken sine
ma ve tiyatroya bile gitmez
dim. Ancak dostlann ısrarı o-

Şimdi ikinci bir fikre geliyo 
rum. T esadiif hayatta ya hırs 
veya sükunet ve terbiye uyan 
dıfıyor. 

Askerliğimi henüz bitirmiş
tim ki, babam spekülasyon ne 
ticesi ifli.s etti. Benim için de 
yaşamak için çalışmak lazım 
geldi. Fransızcayı iyi bildiğim 
için bir seyrisefain kumpanya
sında kolayca iş buldum. Va
zifem ağırdı. Verilen para az
dı. Halbuki ihtiyaçlarım çok
tu. Aldığım para ihtiyaçlarımı 
tatmin etmeyince, bittabi bu 
i'i bırakmak mecburiyetinde 
kaldım. 

"Halledilmeyen sır., a gelin 
ce Scotland Y ard binasınm te
m~lleri atıldığı sırada, amele 
toprak altından genç bir kadın 
iskeleti meydana çıkardılar. 
Muayene neticesinde ölümün 
kafaya indirilen a;zır bir mad
de yüzünden vukua geldiğini 
tesbit ettiler. Bittabi Se-0tland 
Y ard'ın bütün müfettitleri der
hal tahkikata girittiler, fakat 
Londra zabıtasının yerletmeğe 
hazırlandığı bu anada vukua 
gelmit bir cinayetin sırrını öi· 
renmek kabil oymadı. 

yüzlü, daima nazik polis me
murunun hatırasını unutamaz. 
Bu memurlar iri, si,yab şapkala 
rı altında daima mültefit ve 
hizmete amade olarak payitaht 
taki seyrü seferi idare ederler. 
Fakat lngilterede polis merte
besine çıkmak çok güç bir İ!· 
tir. Bir defa evli adamlar, Lon
dralılar ve y ahudiler polis. ola
mazlar. İngilizlerin Yahudılere 
karşı büyük hürmetleri vardır. 
Meseli bir Yahudi Lord Rea
ding ismi ile en yüksek payeye 
çıkanlmıt ve Hindistan valii 
umumiliğini yapmıştır. Her
bert Samuel Filistinde ali ko
miserlik ifa etmiştir. Böyle ol
makla beraber Yahudilerin po
lis mesleğine alınmamasının 
sebebi ıudur: İngilizler şu ka
naattedirler ki, bir tahkikatın 
muvaffakıyetle intaç edilmesin 
de lazımı gayrimüfarik olan 
fart soğuk kanlıhktır. Halbuki 
Yahudiler hislerinin mağlubu
durlar ve uzun bir sabru ta
hammül isteyen tahkikatı sonu 
na kadar idare edemezler. 

Beni fİmdi beyaz perdede !ursa, o ba,ka .. 
Bir gün arkadatlarımdan bi 

ri, büro saatinden sonra film 
fabrikalarında akşamları çalı~
mak suretile daha çok para ka 
zanıldığını - ayda on dolar 
kadar - söyledi. Film fabrika 
farında çahtmak ta figüranlık 
yapmaktı. Bu fikir hoşuma git 
ti ve o aktam Vitagraf stüdyo 
suna gittim v~ sinemacılığım 

oradan ba,ladı. 

Caniler giremtız 

Bu müessesin kapısından 
Figiiran 

O zamandan beri bana hep 
ecnebi rolleri verirler. Hemen 
hiç bir Amerikalı tahsiyeti 
temail etmiı değilimdir. Hattl 
büyiik bir sinema müdürü ba
na daima funu söyler: "Sana 
bakan hiç kimse s-in Ameri
kalı olduğuna inanmaz.,, 

Şun" da söylemek isterim 
ki, halk aon derece beni alika- j 
dar etmittir. Halk bir defa 
bir aktör veya akterisi sevdi 
mi, onu daima ayni rollerde 
görmek ister. 

Charlie Chaplin dünyanın 

en büyük aktörüdür. Eminim 
ki, yarın bıyıksız, melon fapka ı 
sız ve kamış bastonsuz bir film 
çevirse, halk mutlaka inkisarı f 
hayale uğrar. Aşağı yukarı ' 
bütün sinema aktörlerinin vazi 
yeti de böyledir. Douğlas 

' F airbanks her zaman sıçramak 
ve jimnastik hünerleri göster
mek mecburiyetindedir. Mary 
Pickford da genç kız rolleri 
oynamak mecburiyetinde oldu
ğu gibi., 

Bir defasında ciddi bir adam 
rolü oynadım. Fakat halk 
sevmedi. Halk daima beni zen 
gin ve kadın peşinde koşan bir 
ecnebi görmek istiyor. Çünkü 
ilk muvaffakıyetlerimi bu rol
lerime medyunum . 

ki Cauınont Palas ta gösterilmekte-
oir. 

Maruf sinema yıldızr JanN Gayr>o 

ile kocası Lyde/J l)eck tt,,.vri alen1 

~eyahatjne çıkmak için Nevyorktan 

haraket etnıişlerdir. 

Sinema haberleri 

* ilk -özlü Ruı filmi olaP "Mu•
tafa,, buıün ayni zaınanda ve Avru
pada da 60 sinemada gösterilmekıe
dir. Cecile B. de Mille v Abel Gan
ce'in fe, kalade takdirlerini kazan
mış olan bu filmi latanbalda ikinci 
kanun ayi içinde göreceğiz. 

Hayatını anlatan bir sine
ma artisti, biraz da san'at sa
hasındaki heyecanlarım söyle
melidir. Benim en çok hoıu

ma giden film Şarlo'nun "Ço 
cuk,, filmidir. "Altına hücum,, 
da çok güzel bir filmdir. Fa • 
kat öteki kadar değil.. Şu gün
lel'de p.;k rağbet gören harp 
filmleri içinde "Büyük resmi 
geçit,, i en iyi film buluyo-

* Cenup Afrikaunda yapılmıt o
lan "Me-;hul Çavuf,, isimli filmio 
montaj ameliyesi de bibni,ltir. Bu 
filmin mevzu "Leaion etrangere,, ki
talannda &""Çen bir hidi..,dir. 

rum. 

1,imi bitirip te serbest kal
dığım zamanlar, iyi kitapları 

okumasını severim. En çok 
sevdiğim şey tenis ve köpekler 
dir . 

Bu filmin ba§ rolünü lvan Mos
joukine yapmaktadır. Otelıi artiıt
ler ;.., ondan hiç te •iı kıymette 
olmayan Suzy Vernon Jean Anjelo, 
dir. "Meçhul Ça.vuı., lvan Mouıjou. 
kine'in ilk aeoli filmi olacaktır. 

" 1932 senesinde &"Örecetimiz film 
ler: 

1 - Roland Toutain ve Huguet. 
te ex - Dufloı oynadıkları "Siyahb 
Kadının Kokusu,,. Bu film Sarı Oda. 
nın Esrarı filmin ıonudur. 

l giren bir ziyaretçinin ilk. na~a
rı dikatini celbeden şey, ıçerıde 
hiç bir maznun ve ~ev~ufun 
bulunmayışıdır. Tevkıf edılen
ler polis merkezinden uzak yer 
!erde bulunan huıusi hapisanıe 
lere gönderilirler. Parmak izi • 
ne kadar her tey bu hapisane
lerde ve karakollarda y~pıhr. 
Sconland y ard sadece polıs t".' 
kilatının kafa11d~r. O sadece .ı· 
dare eder. Talıkıkatın teknık 

Londralı olanların polis mes 
!eğine alınmamasındaki sebep 
İse bambatkadır .Scotlancl Y arcl 
zbnamclarlarının fikirleı·ine gö
re, Lonclralılar daha çocukluk
larından itibaren, acili itlere, 
müheyyiç davalara alakada-
dırlar. Bu da sinemaya, kabara 
ya gitmekten, poli romanı o
kumaktan ileri gelmektedir. Bi 
naenaleyh onlar da bu noktai 
nazardan hislerine mağluptur
lar. Scotland Y ard müdürleri: 
"Bize, .arz<ımuza göre kabili 
tahril unsurlar lazımdır,, der
ler. Onun için Londra polisi 
Londralı değildir. Genç köylü
ler ve zirai mıntakaların sakin 
!eridir ve polis olarak yetiştiril 
mişlerdir . 

Bir sene hemen her ak
şam hizmetçi ve asker rolleri 
yaptım. Bazı zamanlar bana 
bir, iki üç dolar veriyorlardı~ 
Yavaş yavaş bu mesleğin zev
kine vardım. Hatta aktör ol
mak için bir yazıhanedeki işi
mi bıraktım. Fakat umumi 
harp çıktı. Fransızcadan başka 
ltalye-ııca da bildiğim için, bir 
Amerikan kolordusu ile İtal
yan cephesine gittim. Orada 
İtalyan ve Amerikan orduları 
arasında İrtibat zabitliği ediyo 
dum. Umumi harpten çok fe. 
na hatıral&rım vardır. Hemen 
hemen harbin bütün devamı 
müddetince hastalıktan kurtu
lamadım. Hala o zamandan 
kalmış mide hasta1ıi:ım devam 
eder. Belki onun için felsefem 

Hülasa hayatımı düşündük
çe, şu dersi anlıyoı·um. An
cak tesadüf ve tali yüzde sek
sen dokuz rol oynuyor, kabili -
yet, azim ve irade yüzde on 
kaiıyor. 

2 - Milton'un ikinci taheıeri 

"Lostr;cilar Şahı,,. 
3 - 80,000 çocuğun oynadıiı illo 

sözlü Ruı filmi cMustaf ... 
4 - Kamiller kralı Milton üçün

cü ıaheseri "Bubulun Çet .. i". 

t f .. tı ile uğraşmaz. Vakıa e e>"rua . .. .. d I 
. ti re aıt butun osya ar emaye e h' b' • 

k dedir fakat ıç ır canı 
nıer ez • .. . d . e 
bu binanın eşıgın en gırem z. 

Vczifesi 

Scotland y ard payitahtın em 
. tini temine memurdur. Öy 

lnıyel akla beraber bilamel fa-
e om 1 'l t 
1• t' . bütün ngı tereye et· a ıye ını 'k . . 

mil etmittir. Öyle ı en .ıranptır 
k. 't htın içinde Cıty de-

ı payı a d t' . .. 
.'! h !lede ku re 101 ıra.

nı en ma a t ilizlerin an' 
teremez. Bu da ng · 1 t-kil 

1.,.. b' mısa -. 
aneperest 15ıne ır h tt' bir 
edebilir. fngilizleı· a a Isa 
çok menfaatlerm zararına 0 ek 
da an' aneleri muhafaza etın • 

' · "sterı· te aarip bir hassauyet go h I 
Yorlar, City denilen bu ma a • 
le, asırlarca doğrudan doğruya 
belediye reisinin emrine bai· 
lı huıusi bir polia t91kilitı ~e 
İdare edilmi4tir. City'nin bu İDi 
tiyazı Scotland Y ard'ın ihdasrn 
dan sonra da devam etmiştir. 
f ııün bile Scotl ndYardın mü 
ettitleri ve memurları City a· 

1 

1 Zisi dahilinde binnazariye fa 
~~~~tte bulunmak hakkını haiz 
d l!ıldirler. Gecen asır zarfın
..:1.bir caninin ,izim takip ed n 

i 1•ler, City arazisi dal:iiıne • • 1 . • 
mı, er ve can·-·-

Diğer taraftan Scotland 
Y ard bekarları tercih etmek
tedir. Çünkü tecrübe göster
mittir ki, bir polisin ailevi va
ziyeti vazifesi üzerinde daima 
suitesir hisrl etmektedir. Lon
dra polis erkanından M. Parcy 
şöyle der: 

- Bana inanınız, hasta ço
cuğunu veya karısının ihaneti
ni dütünen bir polis memuru, 
onpara dahi etmez. 

Böyle olmakla beraber, Bob 
by'leri evlenmekten meneden 
de yoktur. Çünkü Londra poli
sinin maddi vaziyeti, hayat ne
kadar pahalı da olsa , izdivaç 
gibi bir lükse gitmesine çok 
müsaittir. Bir Bobby haftada 
vasati beş İngiliz lirası kaza
nır İngiliz lirasının sukutun
c..an evvel bir İngiliz polisi bi
·ın paramızla a,ağı yukarı ay. 

zı ı· 1 d iki yüz otuz ıra a ıyor de . 
•ektir Binaenaleyh mali vazi-

ın • h h . ı· i Avrupan~n . er angı .Po ı· 
Y.et ok iyıdır. Zaten bır ka 
sınden ç. 'ise (ngiliz polisinin 

kola gırı ' d' . .. . ra d hal ken mı gosterır. 

Mana Goya 

narlar . .ispirtolu olmamak şar
tile meırubat kullanırlar. Bir 
polis klübünün hakiki bir klüp 
ten yegane farkı, birincisinde 
içki bulunmamasından ibaret
tir. 

dene, kcnClisi sEy; Ü sefere me· 
mur edilir. Aksi t.ıkdirde baş
ka bir imtihana tabi . tutulur. 
Mesela namzet her ha,13i bir 
oda gibi döşenmiş bir odaya gö 
türülür. Şu farkla ki odanın 

imtihan içinde her hangi bir ş<:y, mutat 
olmayan bir yere konmuştur. 

Bir defa kendisinde polislik Mesela hütüphan~de bir diş 
kabiliyeti görülen adam, muh- fırçası, yahut '"''-'sanın üstünde 
telif komitelerin huzurunda im iskarpin, yahut lavabonun al
tihan geçirir. Evveli jüri hey'e tında bir kitap .. thmzet otuz 
ti namzetle şöyle bir n:uha•ere . saniye kadar bir edada bırakı
ederler. Bu sırada da jüri hey'e lır ve dııarıya çıktığı zaman, 
tinden biı· zat, namzedin önü- kendisinden ne gördüğü soru
ne birden bire otomobil plaka- lur. Eğer namzet odadaki gayri 
sına benzeyen numaralı bir kart tabiilikleri görmüşse ve söyle
göaterir ve çeker. Eğer nam- mitse, cinai tahkikata memur 

de acıyım. 

Harp bittikten sonra Ame
rikaya avdet ettim. Ve tekrar 
çalışmağa bafladım. O tarihte 
sinema İçfn büyük bir istikbal 
görünüyordu. Fakat ne kadar 
hırslar biribirile çarpıtıyordu, 
bilseniz... Evveli. sahne vazıı 
oldum, fakat bu, uzun sürme
d;. Zaman yavaş yavaş geçi
yordu. Ben hala başlangıçta 
idim. Bir gün Charlie Chaplin 
ile tanıştım. refahı e~olı!a iki, üç genit sa 

Her kara Bu salonlar gayet 
lon vardır .. I rdir. Yorgun po
iyi dötenınıŞ h tına kavu,ur. 
lis burada rj a da tıpkı bir 
Ayrı bir sa 0~idir. Burada po 
ı,.ı:· salonu 111 : ·~.ı-. ~ 

"'"~ ..... "' 
zet gösterilen karttaki numara edilir 

c_h..,_~l~i.' oO-';~~·~ tekrar e-

Şrırlo, meleküssıyane! 
Bana dedi ki: "Ben sizde 

kabiliyet görüyorum. Seninle 
bir şeyler yapabileceğimizi 
ztonnediyorum.,, Ve beni birkaç 
~ecrübeden g~çirdi. Fakat neti 

erne.u 
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. MlLLl'Pl;.T PAZAR 3 NUNUSJı.Nl 1932 

Tarihi Tefrika: 19 Mahkemelerde 

iki yankeıici mahke
meye verildi 

lkbsadi 
Buhranl 

MiZAH Muhabir mektubu 

Sabatay Zevi ı 
N•lcl•'•rt: R. N. 

Ben Abraham Aşer kırk sene 
bir mahzende kaldım 

Artia ilminde bir Emıeninin aa
Miai ÇÜp bçmelde IDllZ111lD Biirhaa 
,,. Necatinin mulıakemelerü.. dün 
clevıım edilmiı, bazı müdafaa !"bit
leri celbi için muhakeme Jıatka ci
M lıaJDllfhr. 

7 4 sene evvel de dün
ya buhrana maruzdu! 

lı Limited ıirlıetinin Londra' da 
mn&JJMle yapbğı büyük bir tirket 
aenebqı münuebetile arzı tebrikat 
ederken bu tebrikine dikkate !l'YRD 
bir tavıiye de leffetmittir. 

Müşteri 
Bir aıt.m J'811111cla .lb ~ 

da bir fOCUlda lıerlıer "iiJdrijwqw 

cinli. S.Çlaruu betirdi, ..... olda. 
ımik--1 bir ele fUllPUYRD J'aı»t
dı. s-. çocutıa koltuia -... 
nk, Mıbae emir Yerdi: 

Susuzluk bir çok kasa
balanmızda 

Bir rüşvet davası · 
Feri diyede randeTii iıleten Mu

kadder Hannndan rüıvet almakla 
maznun Osman ve Halil efendilerin 
111..ı..kemeoi ~iincii ceza mahkeme
ainde vazife harici ııörülmüt ve ağır 
c:ez&ya sevkine karar verilmiıtir. 

- Şunun da güzelce uıçlanm 
U.in lıeblım. feci neticeler veriyor •. 

Mısırdaki büyük ejder hali taht üzerfne 
çıkmıı, oturuyor 

Diyeceğini göz önilne •eti- mıin bir •ekili •e en sadık bir 
rerek seviniyordu. Fakat bu adamı olarak latanbulda kalı- Talik 

Şirket, 1 ı Limited' e cihan ikttaa
cli bubraru münaıebetile aınm ve 
devamı meaaiyi tavaiye etmekte ve 
kürenin üzerinde hu nevi buhranla
nn tarih fuılaları ile tekerrür ettiği 
ni ticari muamelelerde azım ve ümi
din daima en ileride geldiğini kaydey 
!emektedir. Şirket, mektubuna ayni 
zamanda bundan 74 sene evvel Ame 
rikada intiıar eden bir mecmuadan 
iktibaa ettiji satırları da ili.ve et
mektedir. Bu mecmua Nevyorkta 
"Harper,. haftalık meemua11dır ki 
birinci cildinde ve tam yetınİf dört 
aene evvel neırettiği makalede fÖy 
le diyor: 

Bir aralık berbere aordıu 
- Sizde vazelin var nu? 
Berber cevap Terdi: 
- Maalesef yok.. Fakat ınrada 

aolda bir eczahane var. Orada bula 
bilirıiniz. 

Terme, mahsulib itibarile en 
zengin bir kasaba olmasına 

makaada vi.ad olmak IÇ1D ne yordu. t 
yapmalıydı? Abrabam Cahini U d • ~ zam •z• ıg• segt: ....... yalnız "Kabal,, m esrarından 

Çocufunu clüıürmekle maznun 
Firdeva Haruınla hu ıakab cenin i
tinde rol alan Dr. Horhoryan efen
dinin muhakemelerine dün ağıreeza 
mahkemesinde dnam edilecekti. Fa 
kat doktorun vekili huta olduiu i
çin mahkemeye celemediiinden mu
hakeme 1ıatb gine laılmqhr. 

Muşteri tqekkür ederek çıktı. 
Bir çeyrek aaat ııeçti. Çoca

cuğun babası meydanda yok. On 
dakika daha ıreçince, berber çocuia 
sordu: 

rağmen halkı niçin fakirdir? 
bahisle güzel yazı yazan bir Sabatay lıtanbuldan aynl
adamdı. Güzel yazı sayesinde dıktan ıonra uzun bir seyahate 
yazdıklannı okutabilirdi. Onun devam etmit oluyordu. lzmir
için "mesih., ten de bahsedebi- den çıkan Sabatay sekiz ıeue
lirdi. Fakat Abraham daha b8f den beri dolatıyordu. Gittiii 
ka ,r?Y.!J•1j~ yapaılileceiini dü· memleketlerin hiç birinde yerle 

- tiindü. Abraham batkalannm tip oturmak iıtememit, dai
yazısmı da taklit etmekte usta ma hedefine vasıl olmak, yahu 
bir adamdı. OnUD için dütün- dilik ileminde nüfuzunu art
dü: Niçin pek eski zamanlara brınak İçin oradan oraya git. 
ait vesikalan taklit etmesin, ia mittir. Her gittiği yerde to
tediği tarzda vesaik uydurma- hum atan Sabatay oradan ay. 
sın?. nldıktan sonra acaba ne olu-

Sabatay gelip te kendisinin yordu? •• 
ıideceğinden bahıederek ona Attığı tohumlar mahaal ve 
veda ederken, Abraham Cahini riyor mıydı? •• Bunu kat'iyetle 

temin etmek mü9küldür. An· 
onu esrarengiz bir tavır takma cak Sabatay'ın gittiği yerler-
rak kabul etti ve evinin kuytu de zemini kendine müsait bul 
bir tarafında bir odaya aldı. Ab duğu söylenebilir. Yani onun 
raham orada bir yer açarak i- ıerpeceği tohumlar için sürül 
çinclen sarılı büyük bir kağıt çı müş, hazırlanmış tarla mev
kardı. Daha ilk nazarda Saba- cut elemekti. Öyle hadiseler 
tay bu kağıdın pek eski bir teJ cereyan ediyordu ki, bu vuku
olduğunu anlayabilirdi. Kim bi atın tesiri altmda zeminin Sa 
lir kaç senelik bir kağıtb ki za batay Zevi'ye müaait olmama 
man geçtikçe eskimit, bozul- il kabil değildi. 
mu§tu. Bu pek eski bir el yazı Biraz da tarihin bu hadiae-
11 idi. Abraham Sabatay'a: !erine kısaca göz sezdirmek 
_Bakınız buna, dedi, ne ya lazımdır.Sabatay'm rolü ve mu 

k vaffakıyetinin derecesini anlat-
zıyor, o uynuz!. b ek •• h 1 mak için azı v ayu abr a-

Sabatay eski kağıdın üzerin mak icap ediyor: 
deki yazıların serlevhasını oku 
du. Şöyle diyordu: "Hazreti Lehistan'daki vekayi, yahu-
Süleymanm yüksek hikmeti,. dilerin orada çekmit olduklan 

Sabatay bunu gördükten ıztıraplar yahudilik aleminde 
sonra bir kere de merakla Ab- büyük bir tesir hasıl etmişti. 
rahamın yüzüne baktı. Abra. 
ham onun merakını halletti: Bu vekayt bir müddet için dur 

- Ben, dedi, bunu bir müd- muş, yahudilerin de o kadar 
det evvel bir mahzende bul- bekledikleri sükUn ve huzura 
dum. Bu size taalluk eden bir kavuştukları görülmüttü• Fa
ıeydir!.. kat bu muvakkat oldu. Çünkü 

Sabatay yazılan okumağa Lehistanda beş senelik bir sü 
ba,Iadı : kUn ve huzur devresinden son 

"Ben, Abraham Ater, kırk ra yahudiler için yine İzbrap 
sene bir mahzende kapalı kal- ve elem zamanlan batlamış-
dım. Bu Mısırdaki nehirde bu-
lunan büyük ejder bili taht Ü· b. 1654 te Moıkof ve Kazak 
zerine çıkmıt, oturduğu fela- !ardan mürekkep bir ordu Le. 
ket esnasında idi. Mucize ve histan'ı tekrar istila etti. Bu or 
kurtulu9 zam.ıımın ne suretle du: "Rusya ve Ortodoks dini 
geleceğini anlamak için çok uğ için!,, harp ettiğini ilan ediyor 
raştım. Cenabı hakkın viki o· du. Lakin ne oluna olsun neti 
lan hitabını dinledim şöyle idi: cede yine yahudiler felakete 
5386 senesinde Mordehay Zevi uğrayordu. Çünkü yahudiler 
nir. bir oğlu olacak, bu çocuk hıristiyan dinine ve ortodoka 
Sabatay tesmiye edilecektir. mezhebine girmedikçe katli
Bu çocuk büyüdüğü zaman kor am edilmekten kurtulamıya
kunç ejderi mağlup edip ve yı. caklar demekti. Nitekim öyle 
lam öldürecektir. oldu. Kaçamıyan, ve yahut 

"O, mukaddes yağ ile oğu- hıristiyanlığı kabul etmiyen 
lan "Mesih,, olacak ve benim yabudiler kılıçtan ıeçirildi. 
tahtıma oturacakbr. Onun ..ı Sinagoglara doldunılan erkek, 
tanatı daimi olacak ve lıraiJ kadın, çocuk - yahudiler diri 
oğullarını kurtaracaktır • ., diri yakıldı. Bu katliamlarda 

telef olan yahudilerin miktan 

Kocasını zehirleyen 
kadın 

Balur köyünde Avaı karyesinde 
kocaaı Hiiaeyni z.ebirl-ıde maz
nun olan Sanem Hanım dün Balar
köy aulh bakimi tarafından tevkif • 
clilmit, latanhul tnkifanesine ııönde 
rilmiıtir. Müddei amumilik hu hu· 
buıuıta tahkikata devam -ekt• 
clir. 

Beraet karan 
lblamurda Muıtafa efendi ismin

de biriainin ölümüne aebebiyet ver
mekle maznuıt Fethi efendinin mu
hakemeıine dün ağO" ceza mahkeme
a.inde devam eclilmiıtir. 

Müteveffaya morırta yapılan fet. 
hi meyil neticesinde, öliimün clalalı: 
patlamaaı yüzünden vaki dahili nez
fidemden ileri ıreldiği anlatıhmt. 
Fethinin hu öliimde methaldar oldu
funa dair hiç bir delili kanuniye t• 
aadüf edilememit olduiundan berae
tine karar verilmiıtir . 

Bir evkaf memurunun 
muhakemesi 

Dün ağır ceza mabkemea.inde 
mütekait bir EYkaf memurunun mu 
hakeme.ine bqlanılmııtır. 

Bu memunn iami Nazmi Beydir. 
Evkafta 30 aene memurluk ettikten 
aonra tekaüt eclilmiıtir. 

Nazmi efendi bir mütevellinin 
tcneffü etmeai için memurluiu za
mamnda Şeyh Mehmet B. vakfiyea.i
nin zeyhini yutmak ve imha etmek
le maznundur. 

Nazmi B. kendiaine tevcih edil· 
mit olan suçu reddetmiı: 

- Ben böyle bir ıey yapaaydon, 
lıİr fihriat defteri YVdır • kİ O defte 
re müracaatla kaybolan kaydm ay
nunı çıkarmak kabildir • o defterin 
bu kayda ait ifU'elini de imha eder
dim. Sonra kaybolan vakfiye müt• 
velliyi alikadar eden vakfiye değil
dir. E vbfça idare edilen nkıflara 
ait bir valdiyeclir. Ben 30 sene mü
temadiyen Evkaf memurluiu yap
bm. ŞaıDedar olmadan. Bu itte bir 
yanlıılık olacak, clemlıtir. 

Muhakeme tahit celbi ve tahlı:ika. 
tm tevaii için bqka ırün• hınkılmq
tır. 

Kansının yüzünü 
kesen koca 

Karıaı Kamile Hanımın ağ:ı.ıııı, 
bumunu kesmekle maznun hyıula 
llya11 batından yaralamakla maznun 
Münürün muhakemesine dün ağır 
cezada devıım edilmittir. Kamile Ha 
nun kocasının kendisini yaraladığını 
inkarda ve Münür tarafından yara
landığını söylemekte israr ebniıtir. 
Fakat tahitler batka türlü beyanat
ta bulunmuılardO". Muhakeme müda 
faa fllhidi celbi için batka güne kal
mıtlır. 

Sabatay nihayete kadar oku m tayin etmek imki.ıısızdır. 
du. Sonra mai de ıuamut, Bu ıuretle öldüriilenlerin ya- nın bir oğlu varmış. Bu çocuk 
duruyorlardı. Ağır, esic:i bir nm milyona çıktığı tahmin edi İran tabına bir kılıç gönder
sükut hüküm ıürüyordu. Biri- liyor. Bu katliiınlardaın kaça- miş ve şahın tahtını, tacını ter 
birlerine bir ıey aöylenıeie ce- rak kurtulabilen bir takını kedeceği kehanetinde bulun
aaret edemiyorlar, fakat biribir y-1ıudiler de, Almanya, Avua- muş. Osmanlı padişahına da 
}eyini çok iyi anlamıı bulunu turya, Macaristan ve Türkiye böyle bir kılıç takdim ederek 
yorlardı. Bu vaziyette kartı Ye daiılmıılardır. Bmılar ıel ona da ayni ıuretle kehanette 
karııya gelen iki inıanm hali dikleri yerlerde , görmüt ol- bulmımut ve Kudüs ile Şaım 
pek 9ayanı dikkat olur. Bunlar cluklan fecayii anlatımılar ve terketmeaini aöylemqtir. Oa
dan biri aldanmıt, diğeri aldat yahudiliğin kurtuluı zamanı manlı padişahı bunun üzerine 
mı§ veıriyette deiildir. ikisi geleceğine dair olan ümitleri. telit etmittir. Bu çocuk kendi 

"T aribin karanlık bir devrea.incle· 
yiz. Çok ıeneler var ki, hatta hu ı• 
zeteyi okuyanların ömürleri :zarfmda 
lıile, lııı kadar tehlikeli ve umuma 
tamiJ, fena ,.,._nler o'-mııtı. Hiç 
bir vakit iatildıoıl huginlrii kadar 
miiphem ve ımalim ırözülonemit
ti. Bizim kendi memleketimizde de 
umumi bir inhitat ve panik vardll'. 
Vat.ftclatlaı-muzdan binlerceai ;,ı ... 
rinden çıkarılmakta ve yaldatmakta 
olan lntm ortaıma ümita.is ve melce 
aiz atılmaktadO". 

F ranaa' da siyaıi vaziyet müpb ... 
miyet ve müıkukiyet içinde bocala
J'IP duruyor. Ruıya AYrUpa'ıun afa. 
kında 1>ermutat bir kara bulut gibi 
aeHiz ve karanlık, uıb durmakta
dO". Bir taraftan da Britanya'ıun 
hütün nüfuz ve kudretleri tam ma· 
na.sile bezgin Ye bitkin oldafu hal
de Hincliatanda ııaleyan ve iayanlar 
ve Çin ile olan münaaebabn bozulma 
n yüzünden büsbütün bitap bir hal 
almııhr. 

Çok mühim Ye üm bir dalrika Yata 
maktayız.. Hiç bir fert vaziyetin 
ciddiyetine kartı mühimıememezlik 
edemez. Nitekim vekayi de .ııöıteri 
yor ki herkes vehameti müdriktir. 

Dertlerimizin sonunun nereye Ya 
racağnu kimse keatirememekteclir. 
Çok tükür ki bu dertler yalnız tica
ri meaaile taalluk ediyor ve para 
kaybediyoruz. Pek acı olan fakrii 
zaruret bizde bir idrak uyandıracak 
hr. Bu ıuur bize ıeref, namus, sı
dık ve bulu .. merhamet ve tasadduk 
hiılerini verecektir. Ümidinizi kes
meyiniz. Maabaza bu umumi fitret. 
ten biliıtifade zengin olmak için 
iatical vardır ki, bu temayül ferak ... 
te klll'!ı mukavemet edecek olan ma 
nevi lmvvetleri lnnyor. Hurclahat 
ediyor.,,. --------
Dün akşamki 
Yangın 

Fındıklıda 7 odalı bir 
ev yandı 

Dün aktam aaat 19 za doina 
To- civarında bir yanım çılumı 
ve büyümek istidadım ıröaterdiği 
ıuyu bulduiundan bir 90k kimaeler 
teiafa düımüttiir .. 

Yangın Fmclıldıda llyaı Celebi 
maballeainde Akar •u aoloaiında A
rif B. isminde bir zata alt 7 odalı bii
yük bir nden çdomttı. 

O civarın sık Ye ahtap evı.le kap. 
b olması dolayıa.ile hakikaten yani,. 
nın etrafa airayeti takdirinde büyük 
bir felaketin ....ı.uu mııhakkaktı. Bu 
nun için itfaiye çok çalqmıı ve nİ· 
hayet yahıı:r; bir ev yandıktan aoara 
ateı aöndürüınw.tiir. 

Yalnız bir evin bot olma11 dola
yı sile yangının ne auretle çıktığı po
lisçe ıüpheli ıöriiJmekte ,,. t•hkibt 
tamik edilmektedir. Evin a.iırortalı o
lup olmadığı da arattmlmaktadır. 

Sarhof 
Şoförler 

- Yavrum, bey baban ırelip aeni 
almaz mı? --

Çocuk çekinerek cevap •erdi: 
- O Benim baboun deiiJ. Sokak 

ta oynıyordum. Yanıma ıelcli. hay 
eli benimle ırel, aenin bedna aaçlan 
ili keatireyim, dedi. 

Malumat 
Bir delikanlı evlenmek ni

yetinde olduğunu babasına bil
dirdi. Babası muvafakat ceva 
bı vermeden evvel, menuu 
bahis kız baklanda malfuııat 
almak istedi. Kız bir apartı
manda oturuyor, Kapıcınm 
karııma ıordu: 

- Oh, Beyefendi, çok iyi 
hanımcağızdrr. Evinin ıımı 
kendi görür, yemeğini, dikiti· 
ni kendi yapar. ikiz çocukla· 
rına bile kendisi meme ve
rir. 

Kapıcı kadın - Haydi ço
cuğum, annene söyle! Kapıcı 
yeni seneyi tebrik ediyor ve 
cevabını bekleyoc del 

Sırası gelince.. 
Bir köyde Ahmet aia is

minde biri ölen amcaımm nı

huna mevlut okutturınut
Mevlut okunduktan sODJ"a bo 
ca bet lira iatemit: 

- Pahalı deiil mi hocam? 

Geçen - üç liraya okutmut 
tuk. 

T•rm bDkllıMt ko11>11ğı iJaDnde •• 

TERME: Harbiumumide mühim 
maceralara sahne olan tdairleri
mizdeıı biri de Terme kazuıcbrl 
Bundan on altı ıene evvel Rum ve 
Ermeniler bilittifak muntazam çete

ler teıkil ederek Ameı-ikalı kadm
lardan 8 kadar doktor ve hula balo 
cılarda beraberlerinde olduiu halde 
Ru.Jann bir nakliye ıı:emiai ve iki 
zırhlıaı ile sabile çıkarak Termeyi ki 
mllen yaknuılar ve mallan da yaima 
etmiılerclir. Kaaalıayı bu suretle yak 
clıktan aonra gemilerine binerek 
Trabzona avdet eylemitler ve ialim
lardan biri bakire diieri aeyyibe ol
mak üzere iki genç hannnı da bera
berce götümıütlerclir 1 On dört ıriin 
aonra donanama bunları tekrar ıetir 
mit ve Sancaklı köyiine Çlkarımtbr. 
97 kitiden ibaret olan bu çete kaaa
barun yarım saat meaafesindeki Fah 
ralı köyüne geldikleri zıımıuı ınev· 
ıiın dolaymle Terme .ı-i tuğyan 
ederek bunlardan aekiz claneaini boi 
muıturl Miitelıakiai orada çadır ka
mp Termeye hücum İçn istihzarat· 
ta bulunurlerken köylüler celiP key 
fiyeti haber vermiılerdir. O zaman 
Kuvayi milliye reisi bulunan Haçı 
pafB zade Kuzu Bey 30 u aunri ol 
malı üzere 150 kitilik bir kuvntle 
mezkur çeteye taarru:r: ederek aabıab 
tan aktama kadar laarbetaıİf •• on 
lardan 6 kifiyi esir ederek mütelıaki 
a.ini itlifeylemiftir. Bu çetelerin fikir 
leri, Tenne'nin bir erzak ambarı ol
men ve ahaliyi de katli im eylemek 
olclluiunu bizzat itiraf eylemiılerolir. 

Sıtma miicatlelt1si 
- Evet, öyle amma, bu ae- Burada dört aenedeıı beri .. -

- yaai cübbemi giydim. mücadelesine deYam olu..-ktadO". 
Hafta puarlumcla baaı.ya ıelen 

Ahmet ağa naçar bet lirayı köylüler .. - nöbetile yerlere .-ile 
vermq. Aradan bir müddet rek kiime kiline yatarlarken timdi hu 

eibi ballerden eser lıalmam•ıtır. Yal 
ıeçince, hoca Ahmet ağanın mz kuabaya 3 aaat mesafedeki Si-
tekesi ile çiftleıtirmek için ke- menit ıı:ölü münhat oldujunclan deni 

bir d 1 d ze alotılma11 mümkün olamadığı •e 
çiaini • a am a gön ermif. bu ciur arazisi çok miinbit olduğun 
Hayvanlar çiftlettikten son- dan balkbu ırölün etrafına toplanclı
ra, bocanın adamı çıkarıp bir iı cihetle buradaki köylerin ahaliai 

ekaerya dalaklıdır. Gölün kurutulma 
lira verınit. sına n muıaplarm tamamile tedan 

Ahmet ağa: !erine imkan olmaclıjmclaa ha köyle 
rin oradan batka yerlere nakli için 

- Olmaz, demit, ilri lira.. doktorlar rapur vermiılerdir. 
- Yahu, ıeçen &ene de bir Evelce %60 11tmalı var iken mü-

lira Yermittik.. cadele sayeainde bu miktar o/o40 ka 
inclirilmiıtir. Bu yaz debtetli bini sel 

Yeıil Hiltil ct1migeti bııgiin _ Öyle amma bu ıene bat gelerek wlalan mabveylemİf oldu-
bıı meself'gi görqerek ka ... Tekenin boynundaki kur- ğunclan halk bunların imari1e met-
yetil bili! heyeti ınerkeziyeai hu- deli.lan görmüyor musun? gul olmuılar ve yaylalarına gideme 

ırün feYlı:alide bir içtima aktedecelı- mİş olduklanndan dola,.. ha ıene faz 
tir. Bu içtimada toförlerin sarhot o- -·------------ı la milcdar ela aıtmalammtlardır. On 
!arak otomobil kullanma-lan hak- yenin bir kısım myleri buraya veril 
landa tqebbiiaat yapılmak iizere ı- Himayeietfal balosu miı olduğundan mücadele mıntalrası 
zı kararlar nrilecektir. pek büyüınüı Ye yalnız 3 11hhiye 

Yeşil hi!SI cemiyeti hunun ıçın Himayeietfal bu sene lot- memuru bittabi buraya kifayet ede-
belediyeye müracaat edecek ve bu lık balosunu 7 kanunusani per mernelrtet bulurunu,turl 
gibi •oförlerin icrayı san'attan mene- Marttan itibaren ahaliye 124 lı:ilo 

• tenbe günü ako.amı aaat 22 de · • · ı s-LL' dilmeaini iıtiyecektir. Çok fazla içki • gırun tevıı o unmuıtur. ......ye v<> 
kullanan kimıelere toförlük vesikası Makaim baı·da verecektir. Ba- kili mubtereminin Terme hakloncla
verilmemeai için de tetebbüsatta bu- !onun mükemmel olması için ki lutuflanndan herkes çok memnun 
lunulaeaktır. ve miitqeldı:irdir. 

hazırlıklannı ikmal etmiftir. Su meulesl 

de ayni maksada vaad olmak kuvvetlenmittir. sinin "Mesih., olduğunu söy
için İttifak etmif demektir. Fakat tayanı dikkattir ki, lüyordu. Anası ıüzel bir kadm 
Biri hedefe vasıl olmak için bu sıralarda hıriatiyanlık ile- mış. Çocuk daha pek küçük 
vasıtayi hazırlar, diğeriı de ha minele de bir "Mesih,, in gele- iken üttanı yapılmış ve bun
zırlanan vasıtayi kabul eder. c:eğinden bahsedi.liyordu. Böy dan sekiz gün sonra da çocuk 
Çünkü ikisi için de ıaye müıte le iddialarda bulunan bir ta- lakırdı söylemeğe başlamış
rektir. işte Sabatay ile arka- kun hrriıtiyanlar da zuhur et tır. Doğduğu gün güler YÜ· 
daşı müıterek ıayeye vasd mittir. Avrupanm muhtelif zünden korkunç bir takım ita· 
olmak için bu önlerinde duran yerlerinde zuhur eden bir ta- retler belirmi9, günet karar-
eski ki.ğıdm üzerinde yazıb o- krm adamlar kendilerinin dün mıı, korkunç bir ses duyulmuı Uzunköprüye Tahrir faaliyeti Tenne'nın en büyük ve ea birinci 
lan aatırlann ihtiva etti~ -. yayı kurtaracaklamııı aöyli- tur: Telefon derdi auınzlukturl Ahaliden hazıları 

•• rı Fatih kazasında faaliyette her nak dar --'-'- d · · t. !ere inanınlf göribıüyorlardL yerek ortalığı velveleye verir - Günahlanmzdan tövbe e a UZIUUdr an ıyı au ge ır-
Sabatay Zevi buna inanmakta yorlardı. Bu hidiaelerden an- diniz. Çünkü bugün hakiki Uzunköpril tüccarının bulunan tahriri muıakkafat dip içmekte iseler de bir kıwn halk 

ı.... Tı·caret mu-dürlüg~üne k · ı -'-"- •---- d dere suyunu içmekte olduldarrndan bir beyiı görmüyordu. Bu hu- • ..,ılabilir ki o seneler sanki Mesih dünyaya geldi!.. omııyon an m~ ...._ a- ılolayı tifo vulı:aab ekaik olmam•lrbı 
auıta kendi Yİcd•mnı temiz ba dünyanın ha•ası bir "Mesih,, Gök yüzünde birçok ejder- bir miiracaatı hilindeki emlikin tahririni ik- dir. iŞmdiye kadar kaaalıaya bir .., 
luyordu. fikri ile clolmut ıibiydi. balar ve korkunç bir takım mab Uzunköprü Ticaret erbabı Tica- mak ettikleri cihetle bu komia ırctirilmemiı olmuı ballon sıhhat 

Sabatay timdi büyük bir Ba hadiseler arasında pek luklar "Örülmü~tür. Bu ,.,,,. .. k ret müdürlüi;üne mühim bir müra- 1 d b la dün-'- . . meselea.ile alakadar ol-dıklarma 
fayanı .>:>_ı __ t olanlan vardır. kü ük •1 T • ~-. caatta bulunmuılıırdır. yon ar an İr ımı .. ...,.. ıti hamledilemez. Ancak bunu yapmak 

kuvvet sahibi olmut demekti. ....,.. · ç"° O masına ragmen yırmı Uzunköprii tüccarı kaaabalarnun baren Eminönü kazasında faa kudretinde olanlar ha yüzden Yl1kua 
Artık ıiderek bafka yerleri ıör 9te meseli 1642 aeneai eylulü dört yirmi be, yaşlarında bir çok yalnnmdan geçen lıtanbul • E- liyete batlamiflardır. ııelmit olan vefiyabn •elıalini ôhmal 
1118, oralardaki yahudilere nün 24 Ü tarihile latanbulda delikanlının bakışile bakıyor- dirne telefon hattının Uzunköprüye kir umuzlannda lafıraaia mabkiim 
kendiainia beki-en "Mesih,, bulunan ecnebi elçilerinden du. Boynu ince, fal<at kafası kadar temclidini istemektedirler. Bu komisyonlardan bir loa- durlar! 
oldutuaa ilma etmek lizımdı. biri tarafından verilen mallı- iri bir mahluktu.,, Ticaret müdiriyeti bu ha•n•ta te· mı da bir ilri ııüııe kadar Bey- Yeni kaymakam Ahmet Ferıdun 

au bir bç köyden ı ı ı ı i;i için köy 
bnunundan istifade edilecek ve 
halk dabi malzeme itası auretile bu 
hayırlı ite ittirak .,tiyec:ektir. Yal
nız Dahiliye vekiletinclen mezuniyet 
iatihaali lııı ıayun .. lir ıt sine ki. 
fidir. 

Arazinin lcııwrwti 
Terme arazisinin Ça-ıaba'dan 

da kunetli olduğu- ııöyliiyorlar. 
Burama arazisi hulcloıy ve arpaya 
aıüaait deiilse de muır, prinç, faaul 
ye, nohut, fındık, k•tıme, ceviz, el. 
ma, armut, viıne, kiraz, ket- v• 
kendire çok elveriıliclir. 

Bu arazide mwr bire Yetmİf be! 
vermektedir! Pamuk urİyatına da 
bqlamrıqbr. Yanm ılönüm yerden 
Adana po9nuiu eihi hema:eyaz 28 
okka pamuk almımttır. Halbuki bu 
pamuk vaktinde de ekilmemittir. 
F ındıia da çok ehemmiyet yerilme~ 
tedir. Kaymakam Feridun Bey hL 
bapta balkı tetvik eylemektedir. 

llıracat •ıguı 
T91De k• 2 ennda eennı 20 mil 

yon kilo IDUD', 1,000,000 kilo prinç 
1,000,000 kilo fuulye, 200,000 kile 
fındık, 150,000 kilo ceTİz hasd ol 
maktadır. 

Tenne'de prinç ve mıaır pek küli 
yetli yetiımektedir. Bura11 da egki 
Tuna 'liliyeti &ibi bir yerdir! Her 
nevi mahsulata çok müsaittir. Ter· 
meliler kat'iy- tütüale metırul ol· 
nwdıklan cihetle timdiki buhranden 
o derecelerde müteeuir ftiildirler. 
Terıııe'ni.ıı hu derecelerde feyyaz ol 
maama nimen fimdiye bdar ihmal 
edilıait olması ye kudreti istihaaliye 
aiııclen liyıkile istifade edilanernes: 
...,...... eaeftir: 

Bir ııtlet 
Kasaba ve oah.iJ ahalİli yazm ya1 

lalara eibn ii itiyat eclinmiılerclir. 
yazın burada kimae kalmaz hatta 
hükumet dahi .ektei tatile uğrar I 
Bir Waftan aıc:ak diler taraftan, ıu 
aazluk dijer taraftan da aıtmadan 
lıaçımnek endi,ea.i ve birde hayvan
ların kara sineklerden kurtarılmaaı 
endİfeaile yaylilara çelu1mek mec. 
lıuriyetindedirler. 

Meslun 6uleranı 
Terme kazan çok ı....eı.etli ve 

pi& mahsuldar oldnia halde knaaha 
da kesafeti nüfuı baıd olamamı1tır! 
Bunun da ıebebi balada arzeyledi· 
iim tuauzluk ve aazlık yiizünden
clir. Eier bunlar ol-.. yazın dahi 
oturanlar bulunacalmdan bittabi bir 
çok evler yapılır. Şimdi iae binuız. 
lıktan kaaabe büyücek bir köy halin 
de oldufu cihetle ıelen memurlar 
ev hula-makta ve bir evde bir kaç 
aile otannaktachrlar. Bara da bekar 
Jara n w:rilmemelı: adeti hali cari 
olduiunclan müteebhil olmıyan me
murlar çok eziyet çelniekte imişler! 
Binaenaleyh meıken buhranı vardır 
ve icarlarda pek yülnelrtir. 

Faizcinin mari/t1ti 
Y almz bir kalemden yirmi mil 

yon kilo zahire ihraç eden bir kaz• 
halkı battan baıa zenıin olmak la· 
zmı ııelirkeıı va esfalıi vaziyet büı. 
bütün aka.inedir. Mülhit faizler yü
zünden zavalb ahali ırırtlaklanna 
lıadar borca balmlf)ardO"I l,te köyle 
rİmİz bu yüzden bir talmn muhtekir 
Ye pcldar zenginlere eeirdirler! Bun 
lan lıilmenı ki nud kurtarmalı r? 
Bana (burada bir Ziraat ı.iıkası aç 
malıdır) dediler fakat ben her yer· 
de ııöriiyorum ki banlııa olan mR!ıal 
)erde dahi köylülerimiz ayni haldc
clirlerlNe yazık ki ÜylüJeria bir cok 
kazançları var :iken her zaman , gi 
lerini güçlükle ödemcl.tedirler ! Bir 
taraftan da düğifolerindo y pl 'darı 
laza-on: israfatta köylulerin 0 "" 
!arına iacİr ağacı dilanekteclir! Koy 
lül..imiz artık alullarmı hq "" 
toplamalıdırlar. Zira ıaraf 
asn değil, ta~arruf aandırl 

Rngıp KEM L ....... _ 
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Katibe ara ıyoı 
ransızcadan Türkçeye 

l'iirltçeden Fr.uısızçaya te 
cümey muktedi bir Tu 
Hanımına ihtiyacmuz var 

dıır. Bir ticaretanenin mı a
beTe servi inde bulurımus ol
ması şayanı tercı1ttir. Talip
lerin itb ,. uıiiduriyetimı e 
n genç kızını tanı. 
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' MlLLlYET PAZJı.A 3 KANUNUSANİ ım 

İktibaslar Memlekette 

Kanser taharrisinde Aydın hapishanesinde 
kadınların rehberliği mühim bir hadise 

Yeni net r iyat 

Yeni Almanak 
Kanaat kütiiphanesi tara

fından yeni Almanak ünvan
lı bir eser neıredilmittir. Pek 
mütenevvi mündericatı var
dır. 

Kanser tedavisinde yin~ bir'. ~ 
rübe? Ur t-ekkülatmda yıne bir 1. -• .. k ı.anoes• 
zariye? Tedavileri metni dai hay 
haotalarm kurtarddı)dann& b" .'ki 
rethahş haberler? Ve yii: .:u:t: 
rı hayal? fakat bayır, d .. 1d. Ahi 
lan bir kamer ihtisası erı -~'· 
ren Berlin'cle meıbur profesor ~e~
gmann ve Dr. Rutb Lahmann ldınık 
lerindeki kanser tabarriyabnm neti 
celeridir. Kanıer üzerinde öteden 
beri yapdmakta ol~n taharriyatın 
bir cıkmaza dahil olarak tenkkiyatı 
hazı~ayı tehdit ettiği maliimdur. 
Kanser hücrelerinin mikroskopla mu 
ayenelerinde zahiri olan tipik fark
ları bulunarak tavsif edilmiıtir bu 
husuıtaki tabarriyat ölü kanser bile 
r..!leri üzerinde yapılmıt olmuma 
rağmen ıimdiye kadar hiç bir ledüai 
yet meydana çılı:arılamam:ıttı. Kan
ser hücrelerinin etlı:aline bakıp bun 
lar:n ne gı"bi esbap tahtmda uniye
te mazarrat te•lit ettiklerini, maim: 
veınetlerinin, korkunç olan lı:uvv• 
teh:esıüriyeJerinin hüliaay ~e;-·~ ta 
biahrun nereden neı'et ettiğini l.
yin etmek mümkün değildi 1 Kame
rin bu ledüaiyatını canlı kanıer hüc
relerindeki tetkikat izah edebilmit
tir. (Ölmüt preparationlarda deii)) 

Alman profesörü Warburg. nor· 
mal hücrelerle kanser hücreleri ara· 
sındalı:i es1'ılı farkları ketfetmeğe 
muvaffak olmuttur. 

Bu fark, biliunum canlı anaoırın 
ev.~fı esaıiyesinde, fili imtioaında 
mevcuttu•r. 

T ahii hücreler teğaddileriai te
neff ;i, va11tasile temin etmektedir
ler. Fakat teneffüs vuku bulmadıfı 
ve binnetice oxygene filı:daıımdan 
dolayıtevellüt edecek ihtinalı: tehlike 
sine karıı uzviyet hücreleri muvak
kat bir zaman için teneffüıe nihayet 
vererek kudretlerini tabammürat 
tan, maiyeti karbonlann (felı:erler) 
inhilalinden ahzederler. 

Bu hi\diıe yani teneffüs yerine ta 
haınınürün lı:a!m olması keyfiyeti, ta 
bii hücreler için geçici bir ölüm taf
haaı telakki edildiği gibi lı:anıer hüc 
releri için de bilalru müsait Ye tabii 
o.ddedHmektediir. Kanser hücrelerin 
de tipik olarak fili tahammür tenef
füst~n daha fazla vuku bulmakta ,,., 
kanıerin tevlit ettifi habasette bu ci 
betten nq'et etmelı:tediir. 

Warburg tarafından kqfedilen 
kanserin bu son biolojiıi, urlann ye 

pratık lcanaer tedavisi buİuıunda ye 
ıU ümitler bahtetmektedir. Kan1er 
hüceyratmrn hayati ihtiyaçlannı bu 
ıuret:'e ~~ıtmıt olan Warburır'un 
bu b.~oioı111 bazı taharriyatçılan,lraa 
ıerhuceyratımn hayatı aoabiyelerine 
teSRdüf ettimıelde anlan teğaddiden 
mahrum lnlacalı: müe11ir bir' vuıta 
nın temini hususunu dütündünnüt 
v~ b.u ~ada deshal teıebbüıata ge 
ç•lmııtır. fi.acber - Waıelı lıamırı 
karbon halitası teneffüs ettirip uni 
::ett'? t~kevvün edecek bamıziyet ile 
k,n;er hüceyratınm karalıteriıtilı: o
ı~" imli'lllı fıilerini itlı:il etmeii iste 
m;ştir. 

Bcl'fin'li Dr. Lohmann (kadın ta 
haı·riyatçıaı) iJtih11bi bir •aıatta kan 
ser hücr~lerini nç bırakmak suretile 
ihna:t ctme~-e muvaffak olmuştur. 

lhviye! İn herhan!li bir iltihabı 
mahallinde tabii olarak huıule ge
len kimyevi tebeddülat, lı:anıer hüc-

• Wiener Journal'dan • 
relerini telef etmeye kafidir. 

Oxygene ye maiyeti karbonun te 
nakuıu, bazımı karbon ve !ebenin te 
zayüdü vekayi, ( hamiziyetten dola 
yı ) kanıer hücreleri için tahriplı:iiı; 
bir vasat teıeldriil etmi, olur. Bu C1 
bi iltihabi milyölerde lı:anıer bü~
)eri teneffüs ve tahaınınür edemeyıp 
haiz olduldan imtisaı kabiliyetleri 
,,. tetabuk kudretlerine rağmen te
mevvüt ederler. 

Tatbikat: Kadın doktOl"fa_rdan 
(lı:anıer taharriyatçm) kanserli net 
ci mültebep bir mayi dahilin~• vaze 
derek on saat zarfında ~~~ lı:~n
ses hücrelerinin öldülderını ıomı'!f" 
tür! Her iltihapta buıule ıelen kim 
yevi mayiin mahiyeti lı:anıere kartı 
en müeHİr bir va11tadır. Bu vasatta 
kamer hücrelerinin ölümlerini İntaç 
eden eobap, hüceyratm iptidai bayat 

1.,...;tinia m11btel olmaımdan hatka 
bir f<'Y defildir. Binaenaleylt, kanser 
urunun tet*külü için normal uzvi
yet hücrelerinin iıtibalelerinden zi
yade, uzviyetin mukaYemetİnİn te
nakuau lizmıdır. Ve ancak bu fOl"aİt 
dabilindedir ki uzviyetin küçük ta
barruı üzerine bir iltihapla teıir edil 
dikte hali tet*küldeki kanseri ihnalı: 
etmek miimkün olur. Şu bale naza 
ran 1ı:aıı_.:ıen vikaye taharriitten 
azade kalmakla dqil; uzviyetin ilti 
habi kabiliyet kazanmuile mümkün 
dür. 

GörülüyOI' ki buıiinüa teralı:lı:iya 
tı kanser tedaviıinıle yeni ve esaıh 
bir çığır açmaktadır. Kanıer tedavi
sinde elyevm tatbik edil- usuller, 
uru ameliyatla çıkarıp atmalı: ve ya
hut tuaatla tahrip etmekten ibaret
tir. fakat bili hazır tetkikat ha tar 
zı tedawe birlikte hasta uzviyette 
iltihabı fenomen tevlit Ye açlık mÜ• 
cadelesi tesiıile ur hücrelerini telef 
etmek cihetine ıidilınesini meaet
mektedir. 

Ruth Lobmann tarafından serde
dilen bu mühim esasatın, pratik lı:an 
ser tedavisinde ne zaman tatbik edi 
lecefine dair ıimdilik bir fey söyle 
menin imki.nı yoktur. 

Kaaıer taharrisinde kadın Dr. 
ların rehber oldukları r•Jri kabili 
iakirdır. Bundan evvel de Berlin'de 
kanter taharri enıtitüıü müdiresi 
profesör Rohda Edmann, kanseri ha 
rici uzviyet olarak i9teıfiii eeaamet
te tekvin etmeğe muvaffak olmut· 
tur. Maud Slyde yaptrğı uzun ve çolı: 
ycınıcu tecriibelerile ilmin bu sabada 
ki mazbudatını teyit etmiıür. Slyde 
tecrübelerini daha ileri götürerek, 
kanseri fareler üzerinde hud etme 
ğe ve kanserin Teruetle olan miina 
aebetini tetkik ederek kanserin yal
nız iıtidadmm delil, her uzvun aaa 
afiyetinin de intilı:al etmekte olclufu 
nu iıbat etmİftİr. Slyde bilha11a 
lı:anıerle mahmul ve gayri mahmiil 
fare nesilleri de yetiştirmiftİr. 

Hofrat profesör Freund, .. dık 
metal teı•ikesi Viyaualı Dr. ( kadm 
doktor tahamyatçı ) Primariuı Ka 
mineri ile kanser üzerinde kan tec. 
riibeoi yap ....... (Freund Kamineri 
scbe reaction) teamülünü teıis etmiı 
les ve kanserli hastalarm bağırsakla 
nndalı:i ahnli tetlı:ilde hayvani ıu 
bumdan azade kalmalı: esuma müa 
tenit (ıifa rejimi) tedavisinin tckem 
mülü husunda çalıtmaiı kendilerine 
vazife edinmiflerdir. 

]!mıııııııııııııım~11111mııı111mııııııım~ımıımmııınmııııımmııı~•ıııııwıııııııı. 

; Milliyet Matbaası ~ 
= NEFiS VE SERi SORETIE 
1 - Her nevi evrakı matbua tab'ını d~e eder. No!e:e 
b ait bilcümle evrak, mektupluk kagrt, zarf, kartvuıt, == 
e= muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar = 
f ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 
- ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 
@~ Telefon: 24310 - 24318 - 24319 

ııımımııııııımıııııııııfüıııı1111111111111111mııııııı111111111111111mmıımmıııııınıııııııııııııııııııııımıı' 
Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklfil caddesi 

,üyük Parmak kapu, Afrika 
ıanına bitişik A~artıman 
~o ıı.- T el : Beyoglu 2797. 

'aat: 14-18. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğ· 

leden sonra saat (2,30 dan Se) 

kadar İstanbulda Divanyolun

da 118 numaralı hususi daire

sinde dahili hastalıkları mua

Yenc ve tedavi eder. Telefon: 

İstanbul 22398. Sıra numara· 

s nı beklememek isteyenler, 

k.ıhıncye müracaatla veya te· 
lt:fonla randevu almalıdırlar. 

Bugün akşam saat 21.30 .da 

MlYI 
' Yazan: 

S. Gantillon 

Tercüme E . : 
Bedrettin 
Yakında : 

İŞ ADAMI 
- -

Üsküdar Hale Sinemasında 
KOHEN KELLİ 
BANYOLARDA 

İlaveten: Hafiyeler Kralı ve 
Kap/an ve Ar;;lanlardan mü
rekkep büyük hayvanatı vah
şiye canba~han~si can!ı olarak 

hnede gosterılecektır. sa _ _ _ 

yunan Milli Üi>era Heyeti 
Fransız Tiyatr~sunda 

.. ısaat ı 7 de matıne olarak 
Bugıın ' d S "il 

L Barbıer e evı e 
e büyii • vala olarak saat 

Akşaıı> 
1 

r 

iki ölü var. Mahpuslardan bir 
kısmı da ağır, hafif yaralıdır 

Korney ve Rasin 
Kanaat kütuphanesi Büyük 

adamlar serisinden olarak Kor 
ney ve Raıin'i neşretmiştir. Ka 
rilerimize tavsiye ederiz. 

Evvelki akşam Aydın hapishane- Jandarma kumandanlığına ihbarat· 
sinde, asayişi ihlal eden ve zabita- ta bulıundıuğunu haber alınca derhal İ L A N 
yi şi.ddetli tedbirler almak zaııuıre- Vahit Beyi öldürmeğe karar ver- Aksarayda Nevbahar rnahallesin-
tinde bırakan bir hidiBe olmll§tur. mitler ve fırsat kollamağa başla- de Halim B. sokağın.da 1 No: Ju 

Verilen ma.lfunata göre, lıaıpiw- mışlardır. hanede şoför Salim efendiye: 
ne dahilindeki ~~kuf ve ~~kfım. l Vahit. Ber; lıapisanede rakı, ee- t6 tanbul üçüncü icra mcmurlu-
lar flıar etmek ıçın umu.mı bir ha- rar vesaıre ıçentere hiddetlenmekıte vuka t 
reket yaıprnışlaroır. Büyük bir mah ve onlara nasihatte bulunmakta i- ğundan: A t rfan Emin Beyin 
ıı>us kütlesi; kapılara saldırmış ve .di. 13lahı nefs etmiş vaziyette idi. vekalet ücretinden zimmetinizde 
jandarma lıuvvetkrinin bu umumi Söylenildiğine göre ınahkilmlar- matlubu olan ISOO liranın maa mas 
saldırış karşısın~. bi~. ş~.Y yapamı- dan bir kısmı gene rakı içerek sar- raf tahsili zımnında vaki takip ta· 
yacağı ~ duşnıuşt~. !'~ hoş olduktan "°rua kapıları ıaürme- td>i üzerine tarafınıza gön.derilen 
muhafı~ ı:ın.ı:uma kuvvıe~~ ":~Jeti:" !emişler ve Vahit Beyin üzerine ödeme emri üzecirıe miı'ba§ir tara
n.ezat.e:m! ~~~k,. b~yuk bıc hücum etmişlerdir. Ellerinde eopa-
fırar hidieesinın onlinu almak ve Jar w <lestiler bulunan ınahk&nfar. fından verilen me§ruhatta mezk(lr 
asay.işi <tanin eylemek için bilınec- Vahit Beyi feci bir surette öl.dür_' mahalde olmadığınız ve elyewn i
bur.iye mitralyoz kumlu~. Buna mli§lerdir. kametğibınızın meçhul bulunduğu 
rağmen mabkQnı ve mevkııfların hi Vahit Beyin tar;ıftarları da di- gösterilmesine binaen ilanen tebli
li kapıyı lcumak teşebbllısün.ı- .fa- ğer.t.c.rw mukabele cdinu hapisba- ğat ifasına karar verilmiştir. Ta· 
riğ olmadıklarını görllnce, hMiac- nenin içi altüs <>!muş asayiıi iade rihi ıi.lindan itibueıı bir •Y zarfm-
yi çıkaranların üzerine ate§ açmıt- imkanı kalnwnıştır. . .. 
tır. Netioede müteşebbislerden 12 Dokuz ki · ra1anmı tır. Vak'a- da bır ıtıraz dermeyan etmez ve anı 
kiti yaralanmış ve 2 kifi de ölmüş- dan jandaı!1a ~ınanda~ığı balıer- takip eden 8 gün zarfında boreu 
tll.r, . . . dar edilince dubal tedabiri lizime / eda veya borca kifi mal ve saire 
~efa·t edenlerde~ bın, vaktıi!:'.le ittihaz edilmiş, fazla jandarma lruv- 1 göstermediğiniz taktirde gıyabınız

İ<Stıklil mah.kerne~~ IS sene ~~ır veti getirilerek bapisane muhasara da icrai mııameliita devam olunaca
hapoe nWıkiim ediJmİ! olan Mılas- altına alınmış aükflnet bulmaları ğ ldtt ödem · tebliğ ma-
lı Vahit dend;dir. Milmaileyh vak ihtar edilmiş,' arbedenin devam et· ı mez . : ~ .• 
tiyJ.c l:mıir hapishanesinde bulunu tiği göriilün<:e ateş açdmıttır. Ateş kamına kaim olmak uzere 1lan olu
yo.rdıı ve bilihare oraya nakledil- ba§layııw:a mahkllmlar sllkı'.lnıet bul nur. 
mişti. mu§, hepsi odalarına kaçmıJlardır. --------------

İzmirdek.i mahkUmlardan Murta- Yaralılardan ikisi ağırdır. Eyüp >era memurluğundan: Ta-
za oğlu Hü9eyin namında biri, Ay- ~e müdür vıckili ?~ A·lim mamına beş bin iki yü• scksen lira 
dm müddc.iumumiliğinin vaki iı'a- Efendi ışten el çektirilmi9tıır, _Ad-
cı ü:ııerine nezaret altında Aydıııa l liye müfettişi tarafından tahkikata kıymet takdir edilen Fenerde Fe-
ııevkolunmu§tur. Müınaileyhin bu 1 devam edilmektedir. ner kapu caddesinde Patrikhane so 
badi9e.den babet'i varmış. s· b 1 . d kağıı\da 27-29 numaralı Ki.rgir üze 
Aydın mikldeiumumiliği ve zabı- ır ÇO an zmır e rinc bina edilmiş beş icattan ibaret 

tası, mahkOm ve mevkufların firara kaplan vurmuş olup beş oda ve bir Hamurkar dai-
teşebbüs edeceklerini, hatt~ hazır-

1 
. el . .. De"'· re11i ve elektrik tesisatı ile Terkos 

l - ba ı k iJ•L b"le ted ·k: t zmır gazet :enne gore, r.&..L- • •. •. •. 
. ıga ş ıyara s "" ı arı e ınenderen.in Çile kar.,..sinde taYaru ! suyunu muhtevı uçuncu katta ab-
tiklerini evıelıc.e haber almışlar ve , - f 
ittihaz ettiloleri tedair sayesinde 'dikkat bir kaplan avı ııadisesi vuku dcsthaneyi müştcmil bir bap ırı-
böyle bir hidiıseye meydan verme- bulmuştur. Kaplan bir çoban tara- nın tamamı Eyüp icrasından açık 
mişlerdir, Tıahk.ikata devam olun- fından çifte tüfeği ile öldürülmüş- artırma suretiyle ıı;ıtılacaktır. Satış 
maktadır. Mecruhlar, hastaneye ya- tür. • şartnamesi: S Kanunu9al1i 932 tari
tırılmıştır. Değirmen.derenin Çile karyesin hinde divanhıaneye talik edHecek-

Diğer bir gazete de şu tahilitı de oturan oğlananalı Kıeçeli •§iı'e· tir. 7 JUnunusani 932 tarihine mü-
veriyor: tinden çoban Süleyman ı.cçilerini sadif perşembe günü saat 14 tıen 

otlatmak üzre Kaplandere namın- 16 ya !radar .rık artırma suretiylıe 
Ay<lın bapisanesi, muntazam ve ..,. 

daki mahalle gelmiştir. ııatıla.caktır. Artınnaya <ştirak irin 
mazbııt bl:r hapiaanc değildir. Bu- " 
radan kaçmak kabil gibi görünü- Çoban Süleyman ke«ilerini her yüzde on teminat akçesi alınrr. Mü-
yor. Ayni zamanda ha,pisanedc her valrrtki gibi otlatmak üzre <ıalı· terakiın vergi , Tanzifat ve vakıf i
gün esrar, rakı , kokain, bıçak, bat· verıni§ ve kendisi de l/ir kayanın çaresi anlik sahipler1nin biı;seleri-
ti tabanca !IOktuk!arı söyleıunekte- <libinde otuımu,tur. nıe go···· onlara a.itlir. Hakları tapu 
dir. Çünkü hapisanede sarhoş olan- ·~ Tam bu esnada c;otıan. Süleyman sicilleriyk sabit olmadıkça ipotek-
Jar görüldüğü gibi bıçak ve taban- ltl&rıda 
calar da bulunmuştur. Mahkômlıar Kayanın arkasındaki ,ç..ıııı .H alacakl..ılar.I& diğer alacaklılıı.nn 
gardiyanların bu Jakayd.isinden oe- bir hışırtı ve müthiş bir hoıDurdan· irtifak hakkı aahi·pl.erioe iJAn tar.İ
sa.ret alar;ık hapisanen:in merdiYen- ma işi:tıcrek derhal ~riye dönmüş- hinden itibaren bet gün içinde ev
leri altından tahtaları sökmüşler tür. ve hayretle bir kaplanı hücum rakı mii9biteleriyle bildirmeleri la
w oradan bodrum lmımına .indikten 

d kü "'k ,,_,_ vaziyetinde görmüştür. ••m'-. A'--' baldıe hakları »nu ai-sonra a çu ve m ...... vver pen- u.u ""' ...,... 
cere.lcrden b>riainin demir parmak· Çoban Süleyman tehlik.e karşısın .c:illeriyle sabit olmayanlar satış be-
Jığıru 41iikerek jlk <tıecrübe olmak da büyllk bir soğuk kanlılıkla çif- de.linin paylap:na.91n.dan hariç kalır
üzere 30 sene ağır hapse mahkQm tesine sarılarak Kaplanın üzerine tar. Allkadarların icra ve iflis ka
katille.rden Yusuf isminde vakt;ıe çifteain iki gözündeki sıkıyı da 
eşkiyalık yapmış bir şahsı kaçırmış birbiri arkasına ateş etmiştir. nwıunıın 119 unıcu ınıodde9i hükmü-
1.ar>dır . Kaplan nazik yerlerinden yar;ı- ne göre tevfiki hareket etmeleri ve 

Bu şeririn kaçtığı haber alınmış, !andığından bir müddet yaralı dur- daha fazla malfunııt almak i~tey~-
Yusuf çavuş .idaresindeki jandanna <luktan sonra ölmüştür. lıerin 931-769 numralı memurıyyetı-
müfrezeleri kendisini Kö•k nahiye- mi:tde mevcut dosyaya müracaatları 

T Kaplanın boyu brışJa ölçülmüş 
si civarında sıkıştırarak müsademe ve başından kuyruğuna kadar 13 ilftn ruunur. 
netie<:sin<le ölü olarak elde etmi~- karış olduğu görülmüştür. -------------
!erdir. Çoban Süleyman derisini satmak I ZA Yl _ 341 seneı;in.ck Yüksek Or-

Hapisanedeki mahkumların bun üzre Kaplanı evine götürmüştür. , rnan mektebinden aldığım icazet-
dan haberl~ri yoktu. Hadise ora halk'. tarafından hay- name makamına kalın vesikayi zayi 

Hapisanede mahkumlar böyle ic;in i
çin kaynasmakta devam eder· 
ken htikl.il mahkemesi tarafından 
IS sene ağır hapse mahkilm edilmiş 
olan Milaslı Vahit Bey i"'1'.linde bi
risi Müddei umumiliğe bu vaziye
ti bildirmiş ve Jantlarına kuman
danlığı Hapisanede "ıkı bir inzibat 
usulünü tatbika başlamıştır. 

retle kars.ılannu:;tır. . ... _, - dan hükmü 
ettım, yenısını .jüacagım 

Mahkiımla.r: MilasJr Vahit Beyin 

Dört vapur lliç vapu
runu kımıldatamadı 

lzmirde Karaburun civarında on 
be, gün evvel karaya oturmut olan 
Ruı bandıralı llic vapurunun çeki.1-
moıi icin vaki tetebbüsat ve pyret
lere rağmen, vapur yerinden oyna
mamaktadır. Son günlerde dört va
purun ittiralı:ile yapılan cer hareke
ti de akim lı:almıftır. 

Kaza ve Otomobil 

Sirgortalarmızı Galatada Ünyon hanında kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte o!ar 

ÜNVON 

Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(J·IERBERT N. GASSON) 'un 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ 
BULMAK SAN' ATİ 

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

Tevzi mahalli: l'vlilliyet Matbaası. 

yoktur. Orman · Mühendisi Saffet. 

Aske ri fabrika· 
lar illnları 

Baılurköy Barut Fb. larr 
muhafız bölüğü ihtiya.:ı için 
579 kilo temiz gaz aleni müna
kasa ile mubayaa edileceğin
den şartnameyi gönnek _içi~ 
her gün ve münakasaya ıştı
rak etmek için de 18 Kanunu
sani 1932 Pazartesi günü saat 
ikide Tophanede Askeri San

i atlar mektebinde müteşekkil 
1 Sa. Al. Ko. nuna müracaat ey

lemeleri ilan olunur. ( 4626) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

Efendiye mii'racaatları. 

Pıangaltıda Elma dağ caddesinde 
200 metro mürabbaında bir 

MAHAL SATILIKTIR. 

Beyoğlu 1911 numereya telefon e
dilmt:!>i veya Galata 3S3 posta kutu

'U adresine yazılması. 

-

SahiD n, .daımuharriri 
?!!l - - - ~- --·- ·-

Tavil Zade Vapurları 
lZM!R POST ASI 

İDı... · Saadet 
~ Vapuru her 

Pazartesi ak
şamı on yedide Sirkeciden ha
~eketle Gelibolu, Çanakkale, 
Izmire azimet ve Çanak.kaleye 
uğırayarak avdet edecektir. 

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

PEYNlR 
USTASI 

&ı.lpri.tan mubacırlarmdan o

lup beyaz peynir ile Balkan veyr 
Sıramalı kaser peyniri ustaların· 
fabrikalarını veya çıraklarını temi~ 
~tmek isteyenlerin zirdeki adretıo 
müracaatları; 

Eyllp Sultan civarıllda Ramis"te 
Cuma maha'J- · ode Bosna soka
ğında 13 numerolu hanede Ahmet 
ustaya müracaatları. 

Alemdar Zade Mehmet Sııltn Abınet 3 üncü s. H . Hi-
Vapuru Karadenize kimliğinden: Mii<ldei: Vangel ve 

Bu•• lent VAPURU Deçina tarafından Niya~i Ef. aley 
hine .ikame olunan alac.ak davasın-

4 K. p t • da m~ybin ikametğihmm 
uni azar eSl meçhuliyeti baeebiyle ilanen vaki 

(Zon~dak, İnebolu, Sam- tebliğat üzerine muhakeme günü 
ol&n 28-12-931 tarihinde müdde3a

sun, nye, Ordu, Gireson, leyh gelmediğinden 
Trabzon, Rize, ve H,.._) ye hakkında gi· 

-r- yap kararı verilmış ;ttibağ veya i~-
avdette ara iBkelelerine uğ- rar hakkında bir karar itteha~ okm 
rayacak.ttr. 

malı: üzere mahkeme 27-1-932 çar-
Müracaat mahalli: Alaiye samba oiinll saat 14 te talik ed'lmi 

h 1 . . k T - .. - 1 ş 
anı ıru:ı at. el. 21037. olduğundan yövmü ve vakit mez-

~~-10091 ?:~~.~~: 
KARADENİZ 

POSTASI 

VATAN 
vapuru 6 K. sani 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden ha

~eketle (Zonguldak, İnebo
lu, Samsun, Ordu, Kireson, 

Trabzon, Sürmene ve Rize

ye gidecektir. 

1 İstanbul 5 inci icra memurluğun 
dan: lstanbulda Vezir Hanında 
Kttpdöşin fabrikası sahibi Karabet 
Dökıneciyan Efendi Romankal -
Armandi Vekili - Avukat Mekki 
Hikmet Beyin alacağına mebni malı 
cuz olan fabrikada mevcut makine
leri satıhp paraya çevrilmesine dai 
remizin 31-3838-4449-4738 No. lu 
dosyasile karar verilmiş ve açık art 

tırına usulile 7-1-932 perşembe gü
nü saet 12-11 arasında müzayedele
rinin icrası mükarrer bulunmalt!A 
taliplerin yewn ve saati mczkGrda 
mahallinde lıazı.r bulunan memuru-
na müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci hanmdaki acente- Bcyoğlanda Taksimde Sıra Ser· 
liğine müracaat. Tel. 21515. vilerde kain dairei mahsusasmda 

~------------~ 
1 

ifayi vazife eden letanbul ikin<:i 
icra memurluğundan: Tamamına 

'1ilı1~~. ~ i ~~?~~.~~~;üz~~~ 
____ } ~--'- ğu ıçınde Tarabyada Tarabya cad

Limanımıza muvasalatı beklenen. 

ABAZİA vapuııu 4 Kinunusani 
pua.rteııi (İtalya ve Yunanüıtan) 
.dan. 
GAŞTAYN v~uru S Kanılllwıani 

<ıalı (Rusya, Rum:mya ve Bulgari• 
tan) dan. 
Limanımızdan hareket 1'decek 

vaıpuıılar : 
ABAZİA va,puru 4 Kanunusani 

paz2"ıe5i Samsun, Tmbzon, S.tum, 
Nov()l"osiak, Odesa, Köatence, Var· 
na ve Btırgaz) a. 
GAŞTAYN vapunı S KAnuııua

ni .ıı (Dedcağaç, Kavala, Selinik, 
Vole., Pire, Patras, Brendizi, An-
kona, Venedik. Trieete, F.iume, ve 
Trie.ate) ye. 
PALESTİNA vapuru 9 Kinunu

e;ani Cumartesi (Dedeagaç, Kavala. 
Selaruk, V<>los, Pire. Patıras, Bren
dizi. Ankona, Venedik, Trieste, 
Fiume ve Trieste) ye. 

(COSUL1CH LİNE) lrutnJ>anya 
sının lüks vapurlarına aktarma edi
l.erek şimali ve cemılıi Amerika li
mmlarına gitmek için tenzilatlı 

doğru bilet verilir. 
Her nevi tafsilat için Galat:ada 

Mumhane (Lloyd Tricstino) aer 

acentesine Telefon Beyoğlu 4878 
veya Galatasarayında :sa.bık Setan&k 
bonmarşeC binasında.ki yazıbane}e

ı ine. Telefon Beyotkı: 2499 ve ya
hut Sirkecide Kırzade hanındaki 

yazıhanesine müracaat edilmesi. Te 
lcfon İstanbul 235. 

desinde atik 172 ı:e.lit 166 I>Um.1lra 
ile muNkkam maa bahçe bir bap 
yarım kağir hanenin birinci açık 

arttuması 6-2-932 tarihine müsadif 
OUIDlll'lıeeİ günü aaa t 14 ten 16 ya 
kadar dairede icra kılınacakt1r. 

Arttırmaya ittirik ıçın kıymeti 

m 11 hamminenin yüzde onu nisbctin .. 
de teminat akçesi verilmek lazıın
dn. Halı:Iarı <tapu aicilliii.nc eabit 
olmayan ipotekli alacaklılarla di
ğer alakadarların: İrtifak hakkı sa 
hlplerinin bu balı:I.armı ve hwııui le 
faiz ve masrafa dair olan iddi.aları
nı ilin tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile bir
likte ~reye bildirmeleri .lhımdır. 
Almi halde hakları tapu aieilligile 
sabit olmayan satış bedelinin pay
laşmasın.dan hariç kalırlar mütera
kim vergi ile belediye rusumlan ve 
vakıf icaresi müşteriye aittir. Daha 
fazla maliımat almak isteyenler 
931-590 numarada mukayyet -dosya
sına müracaatla ve mahalli ınezkı"ı
run evııaf ve ınesahaamı havi takti
ri kıymet raporile 3 - 1 - 932 tarihin 
den itibaren daire divanhanesinde 
asılı bulunan arttırma şartmmesi

ni görebilecekleri Hin olunur. 

İstanbul beşinci icra memurlu
ğundan: Bir deynin temini için. 
mahcuz ve fruhtu mukarrer bulu
nan ilci taraflı dört silindirli tek
mil takım valsi iki;;i Vigon üçiı 
Nor markalı ve iki adet planşester 
ve nu.mcr markalı, ve bir adet cll k 
ve bir adet SO beyğir kuvvetınd 

elektrikli motör, ve bir adet 30 bey
ğir kuvvetinde ve keza 30 beygir 
kuvvetinde cem'en üç adet elektrik 
li motör dinamo ve bir adet tek .di 
zil buğday yıkama makinası ma. 
mütıeferrnat ve bir adet lovoz mar· 
kalı buğday yıkama elvctorile be
raber bir adet evrika buğday temiz 
!emek için H. D. ve bir adet buğday 
almak için, elvetor H . D. otoma
tik katttarile beraber elli kiloluk 
makittalarm 6-1-932 tarihine ınüsa· 
dif Çarşamba giınü saat 9 dan ila 
12 ye kadar Cibalide Taş iskelesin 
. de değirmen fabrikasında bilmüza
yedc satılacağından taliplerin yevm 
ve vakti ınezkürda mahallinde bu
lunacak icra raıcmnruna müracaatla 
rı il3.n olunur. 

ZAYİ - Tekaüt senedimi kazoen 
yakdım. Yc':'isini ala.cagımdan lıük 
mü yoktur. Tap!ııı:ı•. Ko"."'n"'."· 
Delme sokak No 11 miltekaıt Yliz· 

has• :lbralıim ff•""" 



ASiPiN- KENAN~=:..?: Soğuk algınlığının, grip, nezle, baş ve diş ağrılarını en ir.nci 
ilitcı rt ır • 

Melba çikolat ı fabrikası 
Mim Türk Sanayii biına:f4' buı;u 

aında hükGmetin ıayaru takdir te
td>büutmdan c.eur-et alan ve te
raklriyatı ....Uyeyi ulıip eden fab
rilıaıruz, muhterem mil§teııilıcrini 
memnun etmek emelile mevcut Rn 

gin ve müteaddit çeptıerlrıe iJJive
ten en aııı kakao çekirdeği ile Al· 
pullu fabrikasının bi.rinc.i nevi şe
lrerlerinden im&1 edilmit 

Şekerli melba 

KAKAO KAKAOSU'nu 
$EKERLi Piyasaya çılanııtır. Vlkudü bete 

re nafi, anasuı gıdaiyeyi muhtevi ı 
olan ııeekrli Melba kakaosunun lez
zeti nefi.ı, koku&u ~tj.f ve fiatı eh
vendir. 

Şekeıııll Mclba k:aluıoeu, kıt mev· 
aiminde alınması tavsiY4' olunur. Bil 

l!:Yi KOKULU LEZiZ hasa çocuklarm ahalı mektebe git 
llD'!zde!' evvel .,.. ·i\lr:;-ım AJeirtepten 

N E F 1 S vıt KUVCTLfJR ;eidilcıten sonra bir fincan şekıerli 
'lfolba Jrakaosu içtiklerı takdirde 
ücutlarıru şen, sağlam ve sıeak tıu· 

F dah bl anlar. Her tar.ıftan tıavmyt ve iati-
ay . r. !nali tercih e<lilm Melba ,ekerli ka 

unsuru gıdaıdır kaosunu bililmum şekıereilerle bak-
kali l;armda anı ınız. 

lstanbul Deniz Levazımı 
Satınalma Komisyonundan: 

Metro 

3350 Efrat elbi&eliği şayak kumaş; Kapalı zarfla 
11 2.Ka. 932 pazartesi g\i!ıü saat 10,5 da. 

2400 Efrat kaıputluğu şayaık ıkumaş; Kapalı zarfla 
11 - 2. Ka 932 pazartesi günü saat 10,5 da. 

Deniz Efradının ihtiyacı olan yukarıda mi,'ktan yazılı ku
maşlaınn hizasındaki gün ve saatte ıkapalı zarfla münaıkasası 

icra olunacağından şartnamesini görmek istiyenlerin her gün 
ve vemıeğe talip olanlarm münakasa gün ve saatinde muvakkat 
teminatlarile birlikte Kasımpaşiıda Deniz Levazııru Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. (4478) 

KARON ALMAN KITAPHANESI 
Beyoğlu Timel meydanında 523 

Nafıa vekaletinden 
300 adet meşe köprü traversi pazarlı'k 6 e mubayaa 

edileceıktir. Pazarlık 16-1-932 tati.hi.ne müsadi.f cumartesi günü 
saat 15 te .Anitanı.da Nafia Ve4<Ueti Miı6teşarlık 
yapılacaktır. Pazarlığa iştira'k edecelderin yüz liralık teminatı 

muvakkatc ve Ticaret Odası vesiıkasile birlikte ayni gün ve 
ve saatte Komisyonda bulwunaları Iaznndır. Talipler şartna
meyi görmdı: üzere Ankaırada Nafia Vekaleti malzeme daire
sine, Istanbulda Haydarpaşada İnşaat • tesellüm ve muayene 
memurluğuna müracaat edebilirler. (4661) 

~----.ANKA RA'da 4mlll----~ 
LOZAH PALAS Oteli 

K ı R A L I K T 1 R ı Banyolu ve banyosuz yinnibet odalı, 
250 metro yazlık taıaça ve ta:raçaamda büyük bir zutonırı, her odada 
sıaık ve ooğuk akaı suyu. kalorifer ve telefon tesiaatını havidir. 

Taliplerin Ankarada İetanbul Paata saloı>unda Hayri Efendiye ve 
fstanbulda Mısır Çarşı:sı civarında Kuru Kahveci Hanında 16 mımarada 

._ _____ Mustafa Beye müracaatları.-----•• 

Ankara'da 

TAŞ HAN PALAS Oteli 
Taş Han Büyük Gui heykeli karşısında Ankaranm en rahat 
ve elverişli otelidir. Kalorifer, lıany<>, elektrik ve her türlü 
konforu havi, servisleri seri ve muntazamdır. Yeni sahibi: 
Sabık Merkez kıraathanesi ve Azmi Milli Ticarethanesi 

sahiplerinden İbrahim Tevfik. 

Büyükdere Kibrit Fabrikası 
1Ç1N KADIN VE ERKEK iŞÇİ ARANIYOR. 
Büyükderede tesis etmiş olduğumuz Kibrit Fabrikası ya

kında faaliyete geçeceğinden imalat için muhtelif malkinalıarda 
çalıştırılmak üzre MHlet mektepleri vesilkasını haiz Türle ta
biiyetinde ve asgarl 17 yaşında !kadın ve erkek işçi fabrika hiz
metine alınacaktır. Yukardaki evsafı haiz olmak şartile maki
nalarda çalı~ak arzu eden işçilerin 4 Kanmısani 1932 tarihine 
müsadif Pazartesi gününden itibaren kayıt · olmak üzre nüfuz 
teZ'kerelerile Millet Mektebi vesi·kalaırmı hamilen Büyükdere 
Kibrit Fabrikası Müdiriyetine müracaat etmeleri ilan olunur. 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanlan 1 
Sablık Emıak ve Voliler 

Esas No. Mevkii ve Nevi :Teminat 
322/ 323 Burgazadasmda Çarşı caddesıiı:ıde 50, 

50-1 No .iki bap hanenin nısıf htsseleri. 90.-
325 Burgazadasın.da. Kalpazankaya 1 No. 24 dö-

nüm fundalrk. 37.-
336 Burgazadasmda Kalpazankayada 2 No. 22 

dönüıtl fundalık. 33.-
344 Burgazadasında Manastır volisi. 25.-
345 Burgazadasında Köyönü volisi 75.-

• 
Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlannı kabul eder 

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

BONO 

._l __ ı_s_ta_n_b_u_ı_a_e_ı_e_d_•_Y_e_s_i_,_ı_a_n_ıa_r•--!I "' 

Mevcut nümunesi veçhile mübayaa edilecek 450 metro elbi 
selik kumaş 25-1-932 pazartesi günü ihale edilmek üzıere kapal 
aarlia münakasaya .konmuştur. Teminat akçesi 109 liradır. 

* Mevrut nümunesi veçhile mübayaa edilecek 300 metro 
!erinlik :kumaş 25-1-932 pazartesi günü ihale edilmeok üzere ka 
palı zarfla münakasaya komnuştur. Teminat akçesi 49 lira 5 
kuruştur. 

* Zcyrdtte 7 odadan ibuet Halile medresesi kiraya verilme 
ve 25-1-932 pazartesi günü ihale edilmek üzere açık müzaye 
ye konmuştur. T«ninat akçesi 17 liradır, 

Teminat akçeleri nakden kabul edilmez. Ya Belediyede 
ı irealiye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yaıhu 

hUkilmetçe muteber tanınmı§ bankalardan getirileceık t~ina 
mektubu ile olur. Kapalı zarflarda bu §Ckilde teminat maıkbu 
veya mektubu ve şartnamenin pullu bir nüshası ve Ticaret oda 
sı vesikasını teıklif mektubu içerisine kıoymaık Iazımdır. Aç , 

, müzayede de ise yalnız teminat makbuz veya mektubu getir 
me!lı:Le ohl!l". Yukarda yazılı işler hakkında işin nev'ine gö 
şartname almak veya görmelk için her gün Levaznn Müdürlü 
ğüne ve ihale gün.il ise saat on beşe kadar daimi encümene mil 
Tacaat edHmelidir. (19) 

İstanbul Belediyesinden: 
Fırıncıların ve mukim ve seyyar elanek satıcıların 

nazan dikkatine 
Evvelce de ilan edildiği veçhile francala ve ekmeklerin fı· 

nnlar, dii'kkilnlar, talbla!karlaor nezdinde bulunması mecburi o· 
lan terazilerle behemehal tartılarak satılması ve halktan faz 
lası için narJıa nazaran tanzim edi:lmi§ fazla gram kesirini gös 
teren fiat cetveline göre halktan para talep edilmesi ehemmi 
yetle ilan olunur. (20) 

İstanbul Belediyesi Riyasetinden: Belediye zabıtası tali 

1726 Nümerolu 27 Eylul 1930 tarihli 
kanunun tatbiki dolayısile vaki olan 

ihtiyat evrakı nakdiye ve döviz 
giriş ve çıkışları 

alır aatar. Bıtlıkpazar 
Maksudiye Han No. 35 matnamesinin ekmekçiler ve fırıncılar faslındaki 361 inci mad 

M. Derviş desme aşağıdaıki fıkra tezyit edilmiştir. Alakadaranın maliim 

81 - 1 inci Karııun 1931 tarihindeki vaziyet 

1- Döviz giriş ve çıkışları 
24 - 1 inci Kan. 1931 tarihinde mevcut evvelki 

bakıye Fr. 58.628.300 . 
Ta'lıısil edilen yahut hafta zarfında tahsil 

edilecek olan Dövizler Fr. 915.000 
Faıık Fr. 915.000 

31 - ı inci Kan. 1931 tarihinde Oeınaruı Banl'kası 

yedindeki Dövizler yekllnu Fr. 59.543.300 

2- İhtiyat evrakı nakdiye 
giriş ve çıkışları 

Çıbn Evrakı Naktiyenin 24 - 1 inci K~n. 1931 
tarihindeki bakryesi T. L. 4.859.284,96 

Hafta zarfında çrkan Evrakı Naktiye T. L. 75.874,30 
Farlı: T.L.75.874,30 
Çikan İıhtiyat Evraıkı Nakriyenin 31 - ı inci Kan. 

1931 tarihindeki yekUııu T.L. 4.935.159,26 

OSMANLI BANKASI 
BORSA VE OSMANLI BANKASI KOMİSERLİGİNDEN: 
1726 NÜMEROLU 27 EYLÜL 1930 TARİHLİ KANUNUN 

TATBİKİ DOLA YISİLE VAKİ OLAN İHTİYAT 
:EVRAKI NAKTİYE VE DÖVİZ GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI 

3'1 - 1 mçi Kanun 1931 twıihin<leki vaziye<: 

1 - Döviz Giriş ve Ç~luşları 

24 - • mci Kan. 1931 tarihinde mevcut evvelki 

bakıye 

Tahsil edilen yahut hafta zarfında tahsil 
Fr. 58.628.300 

------------ 1 -0lmalı: üzere ilam keyfiyet olunur, 
(Gerek bu odalacm ve gerek amelenin elbise, çamaşır ve 

tak takımlarının dalına temiz bulundurulmasından frrın sahip; 
leri mes'ul<lur.) (21) 

3 uncü olordu 
Hini arı 

Ordu sıhhiye ihtiyacı için 
ikmal ettirilecelk harp paketle
rine lüzum olan 8 kalem mal
zeme • kaıpalı zarf usuli.le 
25-1-932 tarih ve pazaırte6i ıgü

nii saat 16 da ihat.esi icra kı
lınacaktır. Taliplerin şartna

mesini almak ve münakaşaya 
iştirak etmek üzere teklif meık 
tuplarile birlikte vakti muay
yende lromisyonumuza müra
caatları. (6) (10) 

Ordu sıhhiye ihtiyacı için 
32 ıkalem rönt<ken malzemesi 

kapalı zarf usulile 25-1-932 
tarih ve pazartesi ıgünü saat 15 

te ihalesi icra kılmacaıktır.Ta.

lipleırin ııartnamesini almak ve 
münakasaya iştirak ettnek Ü· 

zere teklif mektuplarile bir

lilkte vakti muaıyyende lkomi
sy-0numuza mÜJ'a(;aatlan. (2) 

(6) ' 

.. * * 
Ordu srhhiye ıiıhtiyacı için 

meıınlu srbhiye arka çantasın

dan 356 adet kapalı zarfla 
25-1 -932 tarih pazartesi günü 

Adana Yedinci Daire 
Su işleri Müdürlüğünden: 

Tarsus kazası dahilinde Karabucaık deniz kanalı ameliyatı 
nın bedeli keşfi olan 64312 lira 50 !kuruş mukabilinde ve ıkapal 
zari usuliJ.e münakasaya çlikanlaraık 932 senesi kanunusanisin" 
on dokuzuncu salı günü zavall saat on beşte Mersin vilayet 
hüıkilmet dairesi.n.de ·ihalesi icra kılınacağından taliplerin 'fo 7, 
tcminatlarile nümunesine göre teklifnamesirıi ve şartnamesin 
de yazılı vesaiki havi kapalı zarfların mezkur saatte komisyon 
rnaıhsusurıa tevdi etmeleri ve lazım gelen izahau ameliyat ma 
hallinde vermeık üzere pazar ve perşembe günleri saat on dö 
te ve mUkavele ve şartname ve feı:ınl evdlkmı gönnek üzer 
her gün Adanada Su İşleri dairesine müracaatları ilan al 
nur. (1) 

Nafia Vekaletinden: 
Manisa Vilayeti dahilinde bulunan Adali ile Marmaıra göl 

arasında sulama ve gölün tağdiye kanalı Mneliyatı ıkapalr zar 
usulile münakasaya konmuşt'ur. 

Münakasa 1932 senesi Kanunusani ayının 23 üncü cumıarı:-ı 
günü sat 15 te Nafia vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya iş 
tirak edece'klerin yüzde 7 ,50 muvakıkat teminat ve teklif mek 
tuplarmı ve vesaiki saiıreyıi mezkfu- saatte ıkadar Nafia Veki 
leti Müsteşarhğma vermeleri lazmıdır. Talipler münakasa §aırt 
namelerini Atık.arada Nafia Vekaleti Levazım idaresinden 5 11 
ra bedel mukabilinde alabilirler. (12). 

-------..;...----~--~-------
edil«ek olan Dövizler Fr. 915.000 

Faıık Fr. 
saat 16,30 da ihalesi icra olu-

9l5.000 nacaktır. Talipleri şartnamesi-
Jandarma Satın Alma 

Komisyonu Riyasetinden: 31 - 1 inci Kan. 1931 tarihinde Osmanlı Bankası 
yedindeki Dövizler yekUııu Fr. 59.543.300 

2 - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıikışları 

Çrkan Evrakı Naktiyenin 24 - 1 inci Kan. 1931 

--, tarihindeki bakıyesi T. L. 4.859.284,96 

Hafta zarfında çıkan Evrakı Naktiye T. L. 75.874,30 

Faıık T.L.75.874,30 

Çikan İhtiyat Evra!kı Naktiyenin 31 - 1 inci Kin. 

ı 931 tarihindeki yekunu T .L. 4.935. ı 59,26 

YukMdaki rakkamlar konSorsiyom kaydına muvafıktır. 

27 EylUl 930 tarihli ve 1726 nümer-0lu kanuna tevfikan keyfiyet 

Maliye Vekaleti namına tebliğ ve ilan olunur. 

Ticaret İ§leri Umum Müdürlüğünden: 

ni almak ve- münakasaya işti 

ı:a!k etmek üze·re teklif mek
tuplarile biırHkte vakti muay- , 
yende ıkomisyonumuza müra
caatları. (3) (7) 

* * • 
Ordu sıhhiye ihtiyacı için 

66 kalım diş alat ve edevatı ka

palı zarf usulile 25-1-932 pazar 
tesi günü saat 15,30 da ihalesi 
icra kılınacaıktır. Talipleri şart 

namesini almak vıe müna<kasa
ya iştirak etmek üzere tıeklif 

mektuplarile •birlikte vakti 

muayyende komisyonumuza 

Adet 
30 Yatak çarşafı 
30 Hasta çocabı 

- -

ao Hasta d-0n VIC gömlek 
30 Hasta takıkesi 

Adet 
30 Kaşrk 

1 15 Yemdi: tepsıel 
15 Nalın 
15 Hamam takımı 

60 Y astıik çarşafı . 8 Hamam ta6ı 
1 Top patıi:ska 10 Yangın kovası 
1 Top amerikan 1 Kantar 

30 Yemek tabağı 1 El ütüeii 
30 ~rba tası 1 Bidon 
30 Çatal ' ı Bidon ılekaraı 

Yukamla yazılı 20 kalem eıya ve malzeme pa.ıarlıkla ahrıa 
caktır. Taliplerin 6-1-932 çarşamba günü saat on altıya kada 
lwmisyoıwmuza müracaatları. (17) 

Türkiye Cümhuriyeti ile sosyalist SoyYet Ciimhu.ciyetl.e7i ittihadı hü
kilmeti arasında münakit Ticaret ve Seydsefain muahedenamesi hliküm· 
lıerine göre tescal edilmiş olan Sovyet SosyaJist Cümhuriyetıleri miiesse
catından 'ioyuzneft) müe<ıseseı;i bu kere müracaatla nizamnamesinin teb 
dil ve unvanının (Soyuznef1 Eksport) olar~k tadil edildiğini ve Tür

müracaatlarr. (4) (8) 1-----------------------i 
* * " 

Ordu sıhhiye ihtiyacı için 

kiyede (Soyuzneft Eksport) un Neft Sendikat tesmiye cUu.nan şubesinin bir takıım sıeyyaır 1baktiıryoloji 
de (Soyuzneft Ekaport - Neft Sendikat) nıaır.ı altında çalışacağım ve ser J laboratuvarı 1capalı zari usuli
mayenin otuzbeş milyon .ruble oJ.duğunu bi.!d.irmiş ve lazungelen vesilı:ayi le 25-1-932 tarih pazartesi gü
vemıiştir, Keyfiyet kanuni hükUmlere muvafık görülmüş olmakla ilan nü saat 14,30 da ihalesi icra 
olunur. T l" 1 · olunacaktır. a ıp en §artına· 

San yer 
Malmüdürlüğünden: 

406 Burgazadasında Petriç volisi. 125.- mesini almak ve münakasaya 
Dr. HORHORUN1 

Münhal 20-17, 5-14 liralık maliye memurlukan l 
çin 932 Kanunusaninin 7 inci perşembe günü saat o 
birde 'müsabaka imtihanı yapılacaktır. Memurin kanu 
nunda musarrah evsafı haiz taliplerin yevmi mezk 
dan evvel memuriyetimize müracaatları. ( 3) 

Balada muharrer emlak bedelleri peşinen tesviye edilmek MAMA ış· tirak etmek üure teklifmek 
Zöhreviye ve bevliye tedaviha- (. 

üzere bilmüzayede satılacağından taliplerin ihaleye müsadif . Sabahd k kad ..... 

1 

....... larile lbirl_ikte vakti mua~.-nesı: an a şama ar. Bey- ' ·~,. 
20-1-932 çarşamba günü saat on altıya kadar Şubemize müra- oğlu Tarlabaşı, Taksim Zambak Sok. Dr. Hakin Şinasi 1 yende komısyonumuza mu- ____ 1:3' _________________ _ 

caatlan. (E.) (4656). No. 41 runuzun en sıhhi gıdasıdır. racaatları. (5) (9). lıutım ..... 
~~~~~~~~~~~~~~~__.;__~~--__::...:.:.~~~_;__:._~~..:.:..--------... 


