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J d d n ne bek- Tavassutumuzun neti- AbbasHilmiPş. an arma a . Ankaraya gitti 
liyoruz, jandarma cesı: Rusya-Romanya Erdenı;;vekili de 

asker midir ,sivil midir? müza'keratı . haşladı! refak:~0::::~tedir 
Ordunun vazifesi, jandarmanın vazifesi- Dünden itibaren Riga' da müzake-

Jandarmada Gedikli usulü - Tutulan rata başlandı. Romanya 
sı"st ·ı yeye ulaşmak muhakkaktır fi . . . b em ı e ga . _ se rının gazetemıze eyanatı 

O d d ld " aibi kaldı kol kumandanhgıııa huırlan-
r u a o uııu. kdl Andld 

muhitinde aeasiz, 111üteva~i,dv~- ~a ta ır arh. Ş•~ pekaçoko u ~-
kur ve metodik çabıan bır aı- kı ~ s.ey~. ·~~m e • . ~ı
remiz daha var: Jandarma. • • aallerinı ıord\BD: lyı yet19mıf, 
En mümtaz kumandanlarımız· akıllı, çaktkan ve namuslu ka· 
dan birinin idaresi altında İn· nıkoldkumh uıdan~rmın . m?1~a
ki f yolunu tutan jandarma- kasın a em asayıf vazıyetı a
U::a huauai bir ehemmiyet ha iyidir, hem de halkın mem
vermeliyirz. • Bu mecburiyet nuniyeti ziyadedir. 
memlekette mutlak bir aükün Orduyu, kendi vazifesile bat 
ve aaayiı temini zaruretinden baıa bırakmak ne kadar lazım 
doğuyor. Çünkü dahilde mem· ise jandarmayı da yalnız kendi 
leketin emniyetini korumak, v~ife ve mesleğine ait itlerde 
hükümetin emirlerini yapmak kullanmak ayni derecede lazım 
münhasıran jandarmanın vazi· dır. Bu cihet yakın vakitlere ka 
fesidir. Halen öyle değilse, lti· dar ihmal :dilmiıti. Eski ka
yen mutlaka böyle olmalıdır. nunlarımız, mübaıırlık vazifesi 
Orduntm büyük vazifesi; mem· ni de jandarmalanmıza yüklet
leketin hudutlannı korumak;da ınitti. Jandarmamızın yeniden 
bilde inkişaf için harici bir em· ıslahı mevzuu bahsolunca, on
niyet kurmaktır. lan muhtelif vekaletlerin tah-

Romanya sefirj M. Karp 

Ruıya ile Romanya araamda bir 
ademi tecaviiz misakı akti için bükü 
metimizin tua•vuratta bulunduiu
nu yazmıttık. iki hükUmet arasında 
aktedilecek miıak için dünden itiba
ren Riıa• da müzakerata batlanmıt
br. Bu meoelenin evveli Ankarada 
mevzuu bahsedilmesinin sebebi ıu
dur: uBeıarabya'nın Romanya tara· 
fnıdan it1alinden beri Ruıya ve Ro
manya arasında ıiyui münaıebat in 
kıtaa uğramıştı. O zamandan beri 
iki hükumet ıiyasi ricali hiç bir su
retle, resmi veya husuıi surette ol
sun temaıta bulunmadddan ıibi, iki 
hükümet sefirleri nezdlne memur e
dildikleri hükumetin me..kezinde bi
le yekdiğerile ziyaret teati etmemek 
tedirler. Yalnız Ankara bu buıuıta 
bir istisna teıkil etınektedir. Ruıya 
ile Romanya arasında ıiyaıi münaıe
bat münkati olmakla beraber, Ruı 
sefiri M. Suriç ile Romanya sefiri M. 

(Devamı 6 ıncı sah;fH/e) 

Türk takımı: 2 
Yunan muhteliti: 2 

Acaba jandarmamız, bugün mil ettiği muhtelif hizmetler
kendisinden beklenen vazifeyi den kurtarmak lazımdı. 1930 
yapacak kabiliyet ve kudrete senesine kadar, jandarma kuv
ermit midir? Buna kat'i olarak vetinden vasati olarak günde 
müsbet cevap vermek, hakikat- 2500 nefer, mübaıirlikıe kulla
ten korkmak olur. Fakat ayni nılıyordu. Bu asıl vazifeleri. ha
hakikat kuvvetile söyliyebiliriz ricinde bir ıeydi. Mübaşır teş· 
ki, tutulan yol odur. Prog- kili.tından sonra jandarma bu 
ram ve mesai o gayeye mütevec hizmetlerden kurtuldu, şimdi 
cihtir; nihayet işin tutumu celp ve tebligat, mübaşırlık teş- Dün Atina' da Türk ve Yunan 
mutlak bir muvaffakıyet vade- kilatı vasıtasile yapılıyor. • 
den hesaplı, şuurlu ve teknik Jandarmayı bir hizmetten da takımları arasında yapılan 
bir sistem içindedir. ha kurtarmak lazımdır: Hapis-

Jandarma kuvveti asker mi- hane nöbetçiliği ... Maatteessüf maç ÇOk heyecanlı olmuştur. 
dir, sivil midir? Padişahlığın es kazalanmızda, hatta vilayetle
ki zaptiye teıkilatından bahset· rimizde hapishanelerimiz acı
mek istemiyorum. Meşrutiyet- nacak bir haldedir. Binalar; 
ten sonra ve hatta bir aralık gayn sıhhidir, haraptır. Bu gi
cümhuriyet devrinde bile her biı binaların muhafazası daha 
iki noktai nazara taraftar olan· güç olur. Bunların muhafazası
lar vardı. Fikirlerdeki bu tereci- na memur olanlar, binaların a· 
düt, zaman geçtikçe, tatbikatta çık olan her deliğine, jandarma. 
tesirini gösteriyordu. Jandar- dan bir nöbetçi koymak sureti
me; kıymetini, karakterini kay- le itin içinden çıkmakt .. dırlar. 

• 1 

Birind maçta Türk takımı Yun~n bayrağı ile sahaya çıkarkım.. ! 

E vyelki gün fdırimiae gelen sabık 
Mmr Hidivi Abbas Hilmi Paıa ile 
birlikte tarl<i Erden Bafvekili Hasan 
Pı. da ıebnmize gelmiı ve Perapalaı 
oteline inmittir. Abbaı Hilmi Paıa 
dün Perapalaı oteline aiderek Ha
san Paıa ile uzun müddet ıörüpnüı 
ve bir aralık Aakaraya telefon ede
rek Gazi Hazretleri tarafından kabu 
tünü rica etmitıir. Ahbu Hilmi ..e 
Huan P...,tar aldıldıın müıbet ce-

Abbas Hilmi Paşa 

vap üzerine dün aktam Ankarya ıit
mltlerdir. 

Beynelmilel talebe 
birliği 

PARIS, 6 (A.A.) - Beynelmilel 
talebe birliiinin icra komiteti, dün 
Lehli talebeden M. Pzaryıki'nin ri· 
,.seti altında toplann11ıtır. lqilte
re, lıpanya, İtalya, laviçre ve Fele
menk ile Danimarka, laveç, Bulgaris 
tan, Türkiye, ve Yunanistan ile Ro
DlBllY•, Çekoslovakya, Yuıoılavya, 
ve F enlandiya murabbaı lan bu içti
mada hazır bulunmuılardır. 

BugQm 
2 inci sahifedeı Edebi mu

sahabe. 
- Nurullah Ata. 
4 üncü sahifede: Hafta 

eıohbeti. 
- Burhan l~hit. 

5 inci sahifede: Haftanın 
ı;poru. 

ve mütenevvi yazılar ... 

betmek tehlikesine maruz bu
lunuyordu. Halbuki hakikat ve 
hakiki ihtiyaç; jandarma nefer 
ve zabitinin her ıeyden evvel 
tam, pişkin bir asker olması 
merkezindedir. Bunun için de 
jandarma meılek mektebinden 
yetiımek kafi değildir. Zabitle
rin harbiye mektebinden me
zun, neferlerinin ilk askeri ta· 
lim ve terbiyeyi tamamen yap. 
mış olmaları da lazımdır. Jan
darmalar, bundan. baıka mesle
ki tahsil ve terbiyelerini de ay
nca yapmak mecburiyetindedir 
ler. Bu fikir, artık sivil ve as
ker, bütün alakadarlar tarafın· 
~ tamamen anlaıılniııtır ve 
Jandarma umum kumandalığı. 
oın b~g.üD:kü mesaisi; işte bu 
gayey• ıatıhdaf ediyor. 

Bu ıerait içinde başka çare 
olduğu da iddia olunamaz. Hal
buki küçük bir tetkik ve hesap; 
bunun zararını ortaya koymağa 
kafidir: Tek bir jandarma ne
feri devlete senede (200) liraya 
mal oluyor. Bütün Türkiyede 
hapiıhaneleri muhafaza için is
tihdam edilen jandarmanın sa
y111 dört bini ( 4,000) buluyor. 
Bu elemektir ki, senede (800) 
bin lira, jandarmanın esas va· 
zifesi haricinde faydasız yerlere 
sarfediliyor. Halbuki bir kaç se-

Atinada birinci maçta mağ-1 
lup olmamız üzerine bütün =------------

Jandarma, ailihlı bir kuvvet. 
tir. Elinde •ilahı olan bir be. 
yette, herşeyden evvel sıkı bir 
zaptu rapt olmalıdır. Bilhasaa 
jandarma için bu zaruret daha 
kat'idir. Çünkü ordu kıt'alan 
topludur onlarda disiplini te
m · etm~k niabeten kolaydır. 
Halb ki jandarma kuvvetleri 
memleketin her t rafına dağıl
d gı için onlan ııkı lıir zaptu 
rapta tabi tutmak daha fÜÇ o
lur. Onun için jandarmada kil· 
çük zabitlere çok ehemmiyet ve 
riliyor. Halk ile daimi temasta 
bulunan ve köylerde; yollarda, 
emniyet mülahazasının icap et· 
tirdiği yerlerdeki karakol ku· 
~andanlarının çok iyi yetiıme
aı §arttır. Unutmamalı ki, bu 
tcnıennı. kendiliğinden tabak· 
~uk e z. Hem yetiştirmek 
j~~er, h m tccr"be ister. Bu mü
a a~ ıle jandarmad gedikli 

usulu k~bul edilmiştir. Muay· 
yen va:zıfesini bitirdikten aonra 
k d" 1 arzularile kalanlara fazla 

' " • "'""il vererek kara-

nenin 800 bin lirasile memleke· 
tin muhteif yerlerinde ihtiyaca 
kafi bir kaç hapishane yapılır· 
aa, hem bu noktada bir tasarruf 
olur, hem de nefislerini ıslah 
gayesile hapishanelere konan 
vatandatlann sıhhati ve ahlakı 
korunmut olur. 

Jandarma, halk ile doğrudan 
doğruya temas eden bir teşki
lattır, halk nazarında devletin 
müıneuilidir. Onun için bun
ları İntihapta çok dikkatli ol
mak zaruridir. Yeni efrat kanu
nuna göre, hayatında en hafif 
cezaya uğramıt olanlar bile jan 
darma meslejiine alınmamakta
dırlar. 

ı 
Ulvi, bir golü lt.urtarmağa 

fa/ışıyor 

Askeri ve mesldd bilgilerini 
kuvvetlendirmek için memleke
tin muhtelif yerlerinde on iki 
jwdarma mektebi açılmıttır. 
Her mektepte vasati olarak, da. 
ima bet altı yüz kişi tahsil edi- Zabitlerin, küçük zabitlerin, ka 
yor. Programları, hem askeri, rakol kumandanlannm memle
hem de mesleki talim ve terbiye ketteki vatani ve içtimai vazife
esaslanna göre yapılmıştır. lerini, bunlara kar!• vatandaşla· 
Tahsil müddeti altı aydır. Fa- nn ve hükümetin de bir takım 
kat bu müddetin kafi gelmedi- vazifeleri olduğunu başka bir 
ği anlaşılmış... Şimdi tezyidi makalemde anlatmağa çalı9aca 
düşünülüyor. ğım. Yalnız şunu ilave etmeli. 
Jandarmamızın yeni teşkilatı yim ki, hükümet; jandarmanın 

hakkında vereceğimiz malumat ıslahile ihtiyaca en güzel cevap 
lnız bundan ibaret değildir. veren brr teşkilat haline ifraih-

ya -· • i'iii~illıİiiiiiii:rili!~iliji;;;;;iiliiillll 

memleket halkı dünkü maçın 
neticesini heyecanla beklemit
tir. Dün saat altıda m~ neti 
cesini öğrenebildik. O saatten 
gece yanlarına kadar gazetemi 
zin telefonları mütemadiyen it 
ledi. Her açılan telefon muhak 
kak maçın neticesini sormak i
çmdi. 

Dünkü maç gelen haberlere 
-ıazaran çok heyecanlı olmuı
tur. Birinci haftaymın O - O ne
ticelenmesi, her iki takımın da 
son gayretlerini aarfettiklerioi 
gösterir. ikinci devrenin 2 - 2 
berabere bitmesi aynı nazariye 
yi kuvvetlen.>· riyor. 

Bizim gollerin birini Zeki 
mükemm~I bir firilrikten abnıf 
tır. 

(Devamı 6 met sahifede) 

nı kat'i karar altına almıştır. 
Bunun ispatı şu ki, tasarruf za· 
ruretile her bütçeden bir miktar 
kıstığı halde jandarma bütçesi
ne galiba yarım milyon lira zam 
metmek imkanını bulmuştur. 
Mevzuun ehemmiyetine göre, 
bu kararın isabeti, şüphe ve te
reddüt götürmez. 

SllRT MEB'USU 
MAHMUT 

Irak mandası 
Kalkıyor 

---·-
Müıtakit lrakın cemi
yeti akvama girmesi 

tahakkuk etmiş gibidir 
LONDRA 6 (Huıuıi)- Cemiyeti 

Akvam katibi umumiliği, daimi man· 
da komiıyonununlrak hakkındaki ra 

porunu netretmiı· 
tir. Raporda lnıi
liz hükUınetinin 
mandayı terket 
mek için yapbğı 
tekliften bahsede
rek. mandanın ref'i 
için İcap eden ıe
raiti saymaktadır. 
Bu terait alhnda 
ekalliyetlenn buku 
kunun mubafaza11, 
ecnebilerin hukuk 
ve imtiyazlarının 

Kral FAYSA/. beka11 hakkında te 
minat ve beynelmilel taahhüdata ri
ayet ehemmiyetli telakki edilmekte
dir. lnl!'İllere ile Irak ara11ndaki mu
abedenin frakın iıtiklilini ibli! et
mediği bildirilmektedir. Komisyo
nun raporu 25 kanunusanide Meclis 
tarfından taodik edilecek ve ey)ıilde 
tpolan'ICal< heyeti umumiyecle Irak 
Cemiyeti Akvama ırirec:ektir, lrakın 
kabalü üzerine lngilterenin mandaoı 
da nihayetlenecektir. 

Sahip ve Haımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Ummııl Nqriyat " Y azt MDdllrD 
ETEM lzzET 

rat 

.. 
KibrU fabdlt.ası 6n0nde jş isayen müracaatçılardan bir grup 

Çakın.ak kullanı,ması
nın men'i isteniyor 

Yapılan hesaba gÖre iki sigaraya 
bir kibrit düşmuyormuş ! 

Şirket, Maliye vekaletine müracaat ederek 
çakmak istimalinin men'ini istiyecektir 

Kibrit inhisar tirketi, kibrit sarfi
yatını çoğaltmak için bazı tedbirlet"e 
bat vurmaktadır. Şirket bu meyan· 
da çakmak ve çakmak tatlarını orta 
dan kaldırmak fikrindedir. Haber al 
dığmuza ıöre, tirket bu yakınlarda 
Maliye Vekaletine müracaat ederek 
çakmak, çakmak tatı iıtimalinin kih 
rit sabşı üzerine yaptığı tesirden 
bahıederek bunların istimali mene
clilmeaini iıtiyecektir. Maliye Vekile 
tinin bu talebi kabul edip etıneyece 
ii malum değildir. Kibrit şirketi ma 
hafilinde iddia edildiğine göre elde 
bulunan çakmaklardan ekıeriıi dam 
ır••ız, binaenaleyh kaçaktır. Kaçak Yeni fabdkadan bir lt.6şe-

dar ameli bir netice vermemittir. Şir kendi vesaiti ile çakmak imal ettir. 
ket, çakmakların ortadan kaldırılma meğe ve bunlar küçük bir Ücret mu 

çakmaklann kontrolu iıe timdiye ka 

1 sı müaaadeaini alamadığı takdirde (Devamı 6 mcı sahifede) 

Vali Muhiddin Bey 
işleri anlatıyor 

Bütçe - Operet .. Lünapark - Oto 
büs meselesi - Küçük taksiler ... 
Vali ve belediye reisi Muhiddin 

Bey dün muhtelif meseleler hakkın
da bir mubarririmize atideki beyanat 
ta bulunmuıtur: 

- Bu ıeneki bütçemizde varidatı· 
mız •taiı, yukarı 800,000 lira nok
san tecelli edecek ıibi sörünmekte
dir. Bu noksanın 700,000 lira11 ok. 
trunda , 100,000 lira kadan da mez 
baha varidatmda görülüyor. Öteki 
-nabümizde bir nok1&n yoktur. 

O~ret teıkilatı 
Operet trupunun teıiıine müte

allik mesaiye devam edilmekte.ılr •• 
bu mesai pek güzel semereler ,.....,_ 
cek tekilde inkitaf ediyor. 

Bir opaetin •-un eaaai-U.den 
olan danı, balet, teganni, muılki kı· 
ıımları ayrı ayrı .hazırlanmaktadır. 
Temıil edilecek eser de ikmal olun
maktadır. Eıerin beateıi Viyana kon 
aervatuvarmdan maun kıymetli 
gençlerimizden Ferit Bey tarafından 
hazırlanmıtbr. Ferit Bey aynı za
manda operet orkeıtra11run tefliğini 
deruhte ederek onunu idare edecek
tir. 

Yalova türküsü 
ilk eaain iımi Y alon türküsü-

VaU ve Beledjye rejsj MuhMdfo B, 

dür. Ramazanın aonunda temıil olu
nacafını ümit ediyorum. 

Lünekark 
Takıim bahçesinde lünapark ya. 

pılması meselesine gelince bu teklifi 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ı 
lzmirde karaya oturan lliç vapuru dün Jjmanımıza geıfrildi. . 

(Yauu iç aahıfcmızııledır., 

• 
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Birinci Millet Meclisi 
Y zaaı Edlnie Meb'uau 

M. Şeref 

Bırakılıyor ve muhale/ et ger 
kazanır gibi oluyor .. 

Kon/ er.ansı 
Amerikan murahhas
larına verilen talimat 
WASGINGTON, 6 (A.A)- lngilizlcr kongreye mensup birçok 

liderleri daha tevkif ettiler iktisat vekaletine Sırn, maarif vekaletine 
Vehbi Bey ( Karesi ) geliyorlar .. 

Salahiyettar bir membadan bil
dirildiğine göre hükumet, tah-

' didi teslihat konferansına gide
cek olan murahhaslara Ameri
kaya müteallik husu.salta tea
lihatın tahdidine ait her türlü 
bütçe tedbirlerine muhalefet et 
meleri suretinde talimat vere
cektir. 

LONDRA, 6 (Hususi) - Bom-ı kongre kamplarmda tahrriyat yap
haydan bildirildiğine göre, milli kon- mıttır. Muhalefetin bu manevralar 

da da muvaffak olamaması tek 
nikini değiıtirdi • 

Şimdi iti urttılar. Meclisin 
Clivanı riyasetine kaqı itimat
sızlık teklinde bir hücum terti 
bine bqladılar. Bu sırada tak· 
dir ve taltif teklifleri ıeliJ'or
du. Rüfekadan bir kaçı da P. 
rültü kopannD: istiyorlarch. 

Süleyman Sırrı Bey (Y 0&• 

gat) suaturacu cevaplar Yel'-
mİ§ti. Zaten Süleyman Sırn 
Bey (Y oıııat) müdafaai iıtik
lal Ye müdafaai vatan uğrunda 
çarpıtan orduda bir :nefer gibi 
hizmet etmıelc üzere kendi si
lih ve atile süvari fırkasına il-
tthak et:mit, harbin şiddetli 
ve kabir demlerinde fırkada 
hizmet e,'1-iıtti. Batkuman
dao hizmetlerini takdir eyle. 
mit ve kaıdileri harbin hitaınıi 
le arkadqlarmm allatlan ara· 
sında meclise iltihak etmİıfti. 
Batkumandanlık ta meclise il
tihaklarmr tdırafla bildirmi!
ti. 

Harbin safahatmı yakından 
ve içinden takip eden Süley
man Sırrı Bey, bu takdirlerin 
yerinde olduğunu biliyordu. 
Israr zaten beyhude idi. Likin 
her zabitin ismi geçtikçe eaba
bı mucibe.ini de öğrenmek is
tiyen muhalefet m.hcup olu
yordu. 

Çünkü burada iıimleri hi
zasına kumandanbğm yazdığı 
şeylerde Türk hamaset ve fe
caatinin, hele istiklal için can 
veren Türk zabitlerinin ne ha
rikalar yarattığı okundukça 
gözler doluyor, göğüsler kaba· 
rıyor ve muhalefet siniyordu. 

Fakat, ortada bir gevşeklik 
başlamıştı. Erkinı harbiye ve 
ordudan maada itlerde bir dur 
gunluk yüz gösteriyor gibi ol
muştu. 

Mecliıte müdafaai hukuk 
gurupu esaslı itlerde müzake
reyi kabul ediyor, toplamyor
du, umumi müzakerelerde ser
best bırakmqtı. 

Şu serbest bırakıı biraz iti 
gev~etmişti. Muhalefet yer 
kazanıyordu. 

Bir Yekalet inhilal edince, 
ııamz t gösterilirdi. Riyasetin 
gösterdiVi namze•ler içinden 
meclis vekili seçerdi. 

Müdafaai hukukça vekilin 
kim olacağı muayyen idi. Asr 
cak iktısat vekili Mahmut Ce
lal Bey iıtifa etmitti. Gazi 
Hazretleri de umum meclis a
zasını ıramzet gösterdiklerini 
bir tezkere ile bildiriyordu. Bu 
tezkerenin derin ve şümullü 
bir manası vardı. lnkilip rica
li bunu anlıyacaktı. İzmit meb 
usu Sırn B~ lktııat Yekileti
ne seçildi. Otede Maarif veki.· 
letine de Vehbi Be,. (Karui) 
intihap edillllfi • 

it ııntırordu. Mahmut Ce 
lal Bey (Saruhan - Şimdi İz
mir meb'unı) vatani bir hiz. 

Karaıu -b'ıaı V"bpi IHy 
Birinci M"cli!tte 

met mecburiretile velmletten 
çekilmi,ti. Mahmut Celil Bey 
Türkiye'cle ilk olarak bir lktı
sat vekaletinin mefhumunu an 
lıyan ve anlatan bir vatandaş
tır. Resmi te§ekküle milli ik· 
tnıadın gayesini anlatmıttı. 

Yerli malı kullanmanın esası
m kurdu.. Yerli kumat yaptır 
dı ve hususile alabildiğine İs
tismar edilen, gayri milli eller 
de sürünen Ereyli ve Zongul
dak kömür havzasını tanzime 
çalıttı. 

Tahdidi tealihat meselesi, je 
neral Dawea ile konferanu gi
de"ek diğer murahhaslar arasın 
da müzakere olunmuştur. 

greye me~ıup lide~lerin tevkifabna Lid11rlerin te11kifind1111 
devrun edilmektedir. Bu meyancla 
bir çok tevkifat yapmı,tır. 8enares- son~ ' kargoıolık 
te polisle halk ar:ısında müsademe POONA, 6 (A.A.) - Mahalli kon 
o!muıtur. Telefat vardır. Fakat hü- gre liderlerinin tevkifi burada büyük 
kUnıet aleyhine tertip edilmek iste- bir karııatalık çılanatına tebep ol
nen harta! muvaffak olmamııbr. Ma DIUflur. T9Ykifatm mikd:ın 12 ye ha 
h:ılli z~bıta memw·larırun aa18hiyet- liğ olmaktadır. 

ler! f~v~alade vaziyete göre tezyit Peıaverde 11azigel 
edilmııbr. 

G d. h · t l PEŞAVER, 6 (A.A) - Bü-
an ıge apı~ ~ nası yük Britanya hükümetinden 
muamele edılıgor? tahsisat almakta olan bazı kim-

Bulgaristan ve POONA, 6 (A.A.) - Gandiye selere ait ve Mohmand mmtaka 
Arnavutluk Yk_e•'W•\dba. hapishdanesinde lçokd~lmeınilke sında bulunan meskenleı·den 

J.rauc ır tarz a muame c e ı e - b 1 " .. . 
SOFYA, 6 (A.A) _Balkan tedir. Mumaileyh uınwniyetle Avru- azı an Kırnıızı Gömleklıler,, 

milli ıruplan arasında hususi palı mevkuflara t~hs.is edilen kısnnda den bir grup tarafından yakıl
temular tesis olunarak Balkan birçok hücreleı-e malilıtir. Genelinin mı§ ve Yak' a mahalli balk ara. 
milletlerinin mukarenetine ma- yattığı hü<rede bir karyola bir masa, smda bazı mertebe heyecana se 

sandalyeler, balılar ;te kitap rafları bep olmuıtur. Bu mesele bari 
ni olan engellerin izalesine ça- Yardır. Yalanda kendi zatına maluus I olm .. . • ç 
lışılmuı hususunda İstanbul keçilerin getirilmesi ve hu mezhebe ak uzere vazıyet salah kes. 
Balkan konferansının kararma menaup bir Hintli tarafından hizmet petmit görünmektedir 
tevfikan Mehmet Fuat, Aılan görmeai ibtinuıl.i .vardır. Mae-6h, Tetlıiı tcraftarlo.rı ne 

Mahatmanm hariçle mektup Yeya 
ve lıkeoder Beylerden mürek- telcraf YUıtasile serbes~ muhabe- gapacaklar? 
kep bir ArnaYUt ırupu buraya re e-.ine mezuniyet verilınui bak KALK OTA 6 (A.A )- Hü 
gelmittir. kmcla biç bir karar alınmanutbr. kUmet tarafmcİ.n ittihaz edil-

Bulıar biikfımeti tarafından Kongr• teşkilltı gayri mit olan kat'i tedbirler dolayı-
M Sakizof P T··-' p kanuni sile tethiş hareketlerine en zi-da • · , r. "'T"" r. 

Gergof ve M. Mitef tayin olun- ·-~OMBA~ •. 6 <!:-.. A.) -.l_i~t bir- yade maruz bulunan aran ve et· 
bgı kongre•ının bu~ı.uı tctkilitile kon rafın himayesi için büyük ihti-

mutlardır. iki grup mülikat greye mensup cemıyetler ve bu me- edb• 1 . l 
d ... L yanda Bombay Şind reislikleri gayri yat t .. ır en a ınmq~. 

ruznamesinde mün eriç meaeae kanuni ilin edilmi•lerdir. Talıribıın Bu cümleden olmak uzere Av 
!eri tetkik edeceklerdir. Bulgar 50 kadar tC!kilit merkezi bu tedbi- rupaldar cemiyeti reisi M. Vil
hükUmeti Balkan federasyonu rin ~ümulü dahilinde bulunmaktadır. liers' in dairesi civarında dolaı 
grupu tarafından misafirler te· Kongre merkeri işgal makta olan 4 füpheli şahıs tev-
refine bir ziyafet vemıi,tir. edildi kif olunduğu gibi, meşhur tah-
Nazis'lerİn kışlaları BOMBAY, fi (A.A.) - Müııel.lah rikatçılardan Mme. Pratina De-

polu lataatının muhafazası albnda vi de tahtı tevkife almmı,tır. 
Bir müddet sükut içinde ge BERLIN, 6 (A.A.) - Vorwartt olarak menuimi mahsusa ile Hint Bazı lDOltakalarda münferit 

çer gibi oluyordu. Bütçe ve a- gazetesi, Nazis'lerin Brunswick'de birliği kongrtsinin merkı>z binası ii- katil hadiselerine intizar olun-
._~!- C!-L-- & H•t1 h- kıt zerine '"Union Jack,, İmperatorluk kt d F k . ti 

Vans kanunla" mu .. zakerelerın· • IUUD '"""""'runıen ı er ucum - ma a ır. a at umumıye e 
beyrağı l<eıide edilmiştir. Bu mera- efk • 

de gürültüler kopmağa batla- alan için ihzar eclilmit olan yeni kq sim kongreye hükumet tarfından va hükumetin arı umumıyenin 
mıftı. Lakin, iti artık kökün- laya yerleımitlerdir. Şimdi Brwıaw- ziyet edildiğini göstermektedir. Me- müzaheret etmekte olduğu zan 
den düzeltmek lüzumu hasıl 

0 
ick'te Nazia'lere ait bet klfla vardır. ı·asimi mütekıp polis, kongre liderle nolunan kat'i hattı hareketinin 

luyordu. Bu 1a,1a bilhassa ahaliyi tethit eden rinden 4 kişi)'İ tevkif erlemittir. müteredditleri ve korkakları 
birçok Pruaya'b Nazis'ler için bir Bombayda firndiye bdr yapılan tı>v tethit harekatına karşı mücade-

Mecliıi en çok vekil intiha bir melce teskil etmekt..dir. kifatın mikdan dokuzu !--.adın olmak le hususunda hükUmete muave 
b - - Lil t• • rdu B ebep üzere 40 kişiye baliğ olmaktadır. Şe 1 a ..... et ınyo • u • · HAMBOUR" G (A.A.) - Zahı- nette bulunmag"a ı"kna ed .... ~,· 

ki)) • tih -, bir ha.ric:inin isayifine memur polis --• 
le icra ve eri ın abı için ta, bi< t"kım ri..,!eler teni etmekte <lıür .i şehir ci rında te<İ• edil..n aznnolunu:.ktadır. 
bir kanun layihası yapıldı. En oian bircok Nazi.'!~ri tevki~ etmic.t:r j !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!! 
cümıende bunu çekiştire çekit-

tire müzakere ettik. Meclise' YEN l RUSYA istasyona hu0 °C d k0 l geldig"ı· gun·· muhalefet sırıtma· \ um e en şa ı er 
Yazan; FALİH RIFKI 

ğa başladı. Bu kanunu en çok 1 KONYA, 6 (A.A) - Birinci Kanunun 31 inci gecesi 408 
Gazi Hazretlerinin imzasını ta ÇIKTI numaralı katarın hareketinden sonra durak İstasyonu bir qkı-
şryan bir takrir ile meclis en- ya baskmma uğramq ve istasyon memuru Hasan Efendi 7, 8 
cümene sevketmi,ti.. Encü- yerinden bıçakla tehlikeli surette raralamnıttır. Şakiler tiddet-
men bu kanun üzerinde pek M . . . le takip edilmektedir. 
çok i,Iedi. üvazeneı tıcarıye A J k l b 

Yunus Nadi Bey (İzmir) Bu buhranı iktisadi _,el.erinde UQRQRlR UrfU UŞ agramı 
Mahmut Eıat Bey (tzmir) bütün memel.ck tle:rin arzu ve endi- h 1 1 d l 
doktor Tevfik Rüttü Bey (Men ııclcri miıvazıenei tlcariyderini. tıev- teza Üraf ıa fes it e İ Qİ 
teşe) Ali Süruri Bey (Şarki Ka ~in etmektir. İthalat ve ilua~t ara
rabisar) ve ben bunun esbabı smdaki müvazen.esizlik, iktisadi ve 
mucibeaim çok uğraıarak yaz- mali buhranların hudusuna sebep 

olur. Milli paranın talihi müvazenei 
mış idik. lcra vekilleri intiha- ticariyeye bağl..Ur. Bi.na.enaleyh 
bmr dürüstçe tanzim eden bu hali hazırda umumiyetle balknıııza 
kanunu Gazi Hazretlerinin kuv düşen vazife, yerli ve milli ma.1Ja. 
vetli ve isabetli görütü biı&e il mıııza ırağbet etmesidir. Bili • 
hımıı etmİftİ. alınacak maJ.ııı matl(ip evsaf .ile 

mücehhez olduğuna kanaat ba&ı.I ol 
Kanlln mecliste müzakere duktan .sonra her halde y.:rti rnalıaı 

ye ba,landığı Yakit buna itiraz tercihen alması .lizımdır. İmdi :rer· 
edileceğini arkadatlarla ümit ıli çimento mevzuubahs olunca mü
etmiyor idik hatta Hakkı Ha· tecanisiyeti ve tmılrıı.-t kabiliye
mi Be,. (Sinop) bile heyeti u- ti itiba~ile hariçten ithal edilen eıı 

t..L.. eder dd mükemmel markalarla rekabet e.dc-
mumiyesini ....... ı ma e- bilecek dereoodcdir. Şu halde inşaat 
lere geçilmesini teklif edecek çılarmırzm mllnlıatıran _,-Ji ,..;. 
kadar belrlenllmiren bir itidal mentoy.u kullanma.tarı nıe'nrl;; ~ 
g6-termitti • miye ıwn.uıa mUli bir vazife te· 

(1Jn.1mı v.or) lakki etmeleri i.cap etmektedir. 

ADANA. S. A. A. - KurtulU!J 1 Sut ıs t" lklediyede toplanan ce
bayramı bugün her !leMldnden faz. mly"t ve ballı: mümessill.,ri, fırb 
la fevkalade heyecanlı bir :mr.ette lı:umıındıınlığın.o giderelı: t"şelı:lı:ü
tts'it edilmiJfir. rııtta bulunmuı;Jardır. B"lediyede 

T.orib1 Tillı:i}"'nin en büyü bay- a.o.ot ıs bııçulı:t.on 17 ye kadar devam 
rağı iuihr, >IP"rcular, milli miifre- eden büyü bir resmi lı:ııbul yapd
uler ve b.ollı: tarafından belediyı>- mştır. Şehir baft.ın bap don.atılmış 
den alınaralı: öade aslı:er bando ol- olup lullı: sürur içindedir. 
duğu ba/d,, b.ollı:ın baı;J.1rı üstünde Aqsm mubte§"'m f.,,.,, alayları 
~briA biJyiJlı: caddelerinde gezdiri- yapıl•calı:ttt. Hallı: için belediyece 
lerelı: merasim ma.b.olline getiri/mi§ mütffddit eğJ,,aceler ttrtip edilmi:ı 
ve vııli, Fulı:a kum.ındıını, mebuslar, tir. Bu geçenin şerefine zabitan yur 
izciler, melı:teplikr ve h.oJk muvacı>- dunda balo verilecelctir. 
besintk merasimle her :ıamanld ye
rin" çekilmiştir. 

.lllütt.okiben .f-0 bin lrl~nin işti
rak ettiği muuum bir geçit resmi 
yapzlm14tır. &lediye önünden gı>
çen mektepliler halka lı:Ağrt içinde 
Üılim, incit, ceviT. içi dağrtrlmftır. 

Mert1inin krırtıılrış btıgramı 
JIERSlN, S. A. A. - Mersin kur 

tulnş bayramı biyülı: U.zalıüratla 

tes'it edildi. Jle-r.osime üç binden 
fazla lı:oylü o zamanki Jciyaletle 
müfreze/er halinde i§tirak ettiler. 

Haftalık Edebi Muııahabe 

Fikirler ve insanlaı 

nizi ne zamar. anlatsanız, o vak'ada 
oizinle beraber huluıunut olanlar el
bette yine e•ki heyecanlanndan bir 
parça duyacaklardır. Fakat acaba siz 
o heyeranı, o vak'ada bulunmamış 

. olanlara da ıirayet ettirebiliyor musu 

ayıran Yllf değil; fikir, zeyk, tema
,.;ilit, haadı bayat !<""aiti farklarıdır. 
Namık Kemal ile ı.izim :>nunrzcla, iki 
nesil ayıran ahiri farkların hepai 
vardır. Fakat biz onu hali niçin •e
viyoruz? Büyük bir şair olduğu için 
mi? Hayu, vatandan, milletten, hür
rirettea bahsettiii için. Biz, Namık 
Kemal'in yatadığı devirden heri, bir 
hami.yet seferberliji içindeyiz. 

aözii bizi heyecana diitüriiyor ma? 
Millet lıizclea azimet utedikçe, 

ist-i ilatimali ba kadar tiddetle 
bulundukça o söz "actvel,, clir Ye 
"actualit. si ceçİp de tekrar taze
lerunİJ deiil. riiz aeneye yalan bir 
zamandan heri fasılasız cıe..- et
mektedir. 1 Ki 'k k ı Namık Kemal'i, Hamit Beyı, batta nıu. Ettiremiyoraanız lıilıiyenizia - ası avgası Halit . Ziya Ye <:e~ Şahabeddin hiç bir ııan'at kıymeti yoktur. 

"Muhit mecmuaıuun 39 uncu Beylen, aha da ilerı giderek Reıat Bugün yazılan bir esuin muhar-
n•Jmarası ('ı.t-1932), her niithaıun Nuri ve P~yami Safa Beyleri zikredi ririni de, uter yakın, uter uzak va
aydaa aya biribiriııe pek benziyen yor. Kendi . ~sında daha ilk kayiden bahıı<:bin, vtınanımaın te
şiirleri ve nesirleri arasında bize, manzumelwuu aetreılen gençleri bil mayülatından müteeııir olduju için, 
Ahmet Cevet Beyin ''Türk kJuik. mem. neden. unubnut? bir arada tattığımız beyecanl•n can 
lerine dair kaleme aldığı makalelerin .. B":. eserm zamanında gerek hü· landınyor; bizde e.._ mncut bir 
ü_üncüsünü de getirdi. Ben, itiraf rük .küt!~.:'.'"·~~ ~'at ifddarmın hitsi kurcalıyor demektir. Bamm 
edeyim ki, bunları sabırsızlıkla hddi tqki1 etticı küçük zumre tarafmdan için o etere bizim göthrec:eiimiz nığ 
yornm; fakat Cevat Beyi,, hu razı- ~~ ~daamaaı hemen hemen bet büyük bir fey ifade edemez. 
ları ilk zamanlarda umduğamuz yük hiç bir ~ ifade elma. Dnamb CÜ Ahmet Cevat Beyin ldUilı: addet 
sek münakaıa ve müseloel mahake ~ k. ııtfetmek. hasıaaanda ha- tiği muharrirler arumda daha ,...... 
mo ahengini veremediğini inlW' ela zan kütlenin de o lriiçiik zümre lıaclar yan)U"ı; hatta ibda haratlanma lıe
kabil değil. ~ h;ilriimler venliii olıır (Mol oiiıı batında bulunanlan Yar. Banla

"Arnold Bennett'in mülihez·•· 
rını mebde alarak tetkikimizi )'iiriit
tük,, diyor; fakat yan yolda o ....._ 
dein çizdiği battan aynlmq oldap.. 
nn söylemiyor, belki keneli de ııiir· 
mü yor. 

lngiliz nmharriri, burada lıirbç 
defa teknır ettiğimiz, "k1aaik -
derken bi~ neslin zevki mih.ı.tı'i 
ne vurularsk 1J11ultiiinia öyle za. 
manla aolacıık giizellilderden oı.... 
dıiı isbat edi!mif eterleri kar'ı ı· 
yor. Halbuki Ahmet Cevat Ber, loi
zinı ldüik muharrirlerimiz ........... 

>ere zamanında eYnli. halk tarafın- nn, hiç olm- Anıold Bennett'"m 
dan allııflandı) buna malıabil geçici Yerdiği mi na ile, kluik olmadılda
eterl- bailanmak hataamdan • nnı kayıle hile !uzum ,.oırtur. Zaten 
ince z...ıdi kimseler dahi lı:urba1amıı içlerinde ölmüt Ye easleri birkaç -. 
mqbr. ail tarafmclan olwnnnıı bir tek tair 

lıte bumıa İfİndir ki 8-nett, bir nr: Namık Kemal. 
-U. ldUik aay,fahilıın11i için yal- Ona ldiailr, yani eurleri birkaç 
mz lıir iki Mail tanıfmclaa delil, bir neslin ,..,.,kine ")'llMlf bir muharrir 
laıç neail tanf ' • lıeienilmetini demelı: kabil midir, bu- arattınhm. 
prt ...... yor. Bir bre wil ae d-ektir? Bir 

Bir 
-

• .. , 11i" L • L ' • -- •ın.,. ıuçiııı nes1ia lıaıı Ye sonu yalnız Yllfla mı 
zama• 'ı bt'i Wr loiil+ıo :e;a;: ... ? Falan aeae mektebi hiW-. 
-1 lw • .,.. fU twibte askere ••meni· 
H~ lıir Yal<'aya tahit oldu- -- aıeeil illi tıet1<iJ eder? Hic ..a.... 

..,_ fa 1 fi Orada ıirdilderi- 1.-ı.. 11.1 La- ıL: --" - • - • •. s....-

Namık Kemal hürriyet için, iıtik
liil için, dahili ve harici eoaretlerden 
laırtu1mak için çalqb, çarpıfb; prp 
bl"fmamızı utedi. Biz ele bili. O P· 
yel..- için çalıfıyorıız.. 

M"frutİyet, Balkan harbi, Umunıi 
harp, Mütareke, Milli Mücadele, 
Cimhuriyet, bu ıleYrİn inlalipları 
bizdea, vatan, millet namına ferağat 
İıtecli n istemekte devam ediyor. 
Bir adam, günün teraiti icabı, evvıı 
1i hıımİ)'et ile ölçülüyor n daha bel
ki uzun zaman böyle olacaktır. Na
mık Kemal'in yatadığı senelerde de 
böyle idi. Bunan içindir ki onunla ba 
günün gençleri arasında, oıııun eaer
lerinin beğenilmeıini temin eden hu 
•usta, bir nesil farkı yoktur; çünkü 
Nınruk Kemal de bugünün cenci de 
aynı hoımiyet seferberliği devrinin 
adamlarıdır. 

Bir k..-e bu c1erir geç.in, daJıili 
veya harici diif.-nlann tecaviizü 
ihtimali büsbütün ortadan kıılkaıa, 
hlıkalııa o z-.n: "Dön..-ııem kahbe . _._ ~ - . . - -

H- imaf edini:ır, Namdı: Kemal' 
in eoeleri, onunla bizim aramızdaki 
heyecan birliğine rağmen, okunuyor 
mu? Ahmet Cevat Bey okuduğanu 
söylüyor; fakat balan naad: "Ne za. 
man bu eserleri açıp lıirtaıç aabifeai.. 
ni olıumağa fırsat bal- " eliyor; 
yani o eserlere tamamile apk değil, 
ooları elinden bvalayor Ye etkrar al
mak İçin bir fırsat kolluyor. Onlan 
olmmaiı kenditine İf edinnwniı 
Halbuki ecleloiyat .. ılu, kendisine 
ud İf olarak, sevcliii -rleri oku
mak yazifesini edinmit adam demek-
tir. • 

Ahmet Cevat Bey diyor ki: 
"itte! edebiyat bayabmızm yet. 

mit "'*"•n •enelik bir icmalinden çı
karl<en kendimizi hiç de zannolundu 
ğu gibi, edebiyat11z, ldasiksiz bir 
millet gönnüyoruz. Şüphetiz cihant4i 
mul töhretler kazanmıf klisilderi
miz rolıtur; içimizden bir Siaakes
peare, bir Molier, bir Bahac, bir Te 
lstoy, bir Doıtoyevski, bir lhsen, bir 
MtıNet, hatti bir O' Annunzio, bir 
Kiplina .•. yelİ4mem.ittir. Fakat ha-. 

Sırrı Beyin bir sual takriri 
ANKARA. 6 (Telefonla) - ~ 

eli meb'usu Sırrı Bey bugün Meclise 
bir sual takriri tevdi ebnittir. Sırrı 
Beyin bu takriri aynen §Öyledir: 

" Bazı fabrikalar teıYiki aanari 
kanunundan İ•tifade ile gümrüksüz 
olark ara(it yağı ve Hindistan cev.izi 
idhal ve istimal temekledirler. Hal
bu mah~ıizlikten fiatleri her sün 
teoıezzüle meyledn zeytin yağı ve 
gün çiçeği ve tısam ca.i memleketi
mizde retita ayaı .,...-ı ıe-;,... 
yi ha.iz mevaddı iptidaiye vardır. 

Kendilerine bir çolı imtiyazlar ve 
mı;, · ı~r balıfolunan bu kabil falt 

riblar tmnin ettikleri .... 
menfaate karıı menddı iptiClai:r 
ni bari memleket mabıulünden t 
rik etmeleri lizun ge1m.,,. mi? B 
husuta ne düfiinüyorlar. lktıaat 
ziraat vekilerinden sorulmasını ye 
falaen cevap itasını teklif ederim.,, 

Sırn 8eyİıİl bu sual takririnin bi 
sureti .W...dar nlrilet!ere KÖnd 
mİftİr. 

Meclis yarın tatile lıarar Yemıııezsl 
cmnartesi in'ikadıncla lktuat Ye Z 
raat vekillerinin bu takrire ceva 
vermderi tabiidir. 

Kaçakçılık liyıhası 
bugün görüşülecek 

Meclisin, bııgiln, şubahn 13 üncü 
cumartesi toplanılmak Üzere 

tatil karan vermesi muhtemeldir 
• 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Ka-ı salôt olacaktır. Kaçak "fya yakala 
çakçıbk kanun la)'İhuı bu ıılqam muı telılilıeaône kartı sigorta 
meh'uslara tevzi edilmittir. Ruzna- lar ancak bükünıetiıı tddifincle mev 
meye alrnan hu liyihanm yannki İn- zu ceza mikdarl.n mahafza edilmiit 
ilu.dmda müstaceliyetle kanır Yft· Ye -caı. hu gibi siııorta tirketlerini 
mek 111retile müzakeresi çok mahte- Türkiye dahilinde ıubıı yeya acen 
ıueldir. Bu takdirde yarıa geç nkte lan ......., cezannı bunlardan alımaa 
kadar içtima devam edecek ve 13 !U· il Ye banlama Türkiye dahilinde s 
bat cwnartesi toplanmak üzere cel- gortacılıktan menedilmeleri esa 
seye nihayet -.ilcccktir. Bütçe en maddeye iliıve ediJmittir. V · 
cümeni kaçalıçılık layihası üzerinde ve fırka kumandanı ile ondan yuka 
bazı tadiller yapmıttır. Bu meyanda n rütbede balunan askerler Ye cleY 
İnhi•ara tabi kaçak mevaddm mü- let memurları ınaaptmın tezyit 
meyyizlerine ..erilecek ikramiye hak- teadülüne dair olan kanunun ·· 
kında. e~elce ~ . eclilm!t bulu- düncü derecesinde ve daha ruksrı de 
~ !ayıba .~addel"':"'! de ~u kamın recelerinde hulwıanlar ve mül.kiy 
lirihatına ilive etlDlftir. Bütçe eocii bymııkamlan ağır ceza mehkemel 
meninin yaptığı diğer tadillere - ri bii1üm ye müddei umumileri n 
ran memnu qya sahibi gümrüklerde bu kanunda yazılı saçlara ait dava 
para cezatıru gümrük idaresine rıu ları ırörecek olan lıikim ve müdd · 
•!1" Yerine keyfiyet gÜmriik idare- umumiler hariç olmak üzere diğer 
sınce tutulacak ve kendisine İmza e- memurların bu kanunda yazıb c" ·· 
dilecek zabıt ...,..abama dercile ilrti )erden doJarı usulü muhakeme kana 
fa olunacak Ye hakkında takibat ya- aa ile menmrlara hahtedilen iınti
pılm,acaktır. Bu suretle ceza sör,._ ,.dardan istifade ecıe.n..meıeri 
nin mahkemeye müracaat hakkr da liyibaya ilave edilmiıtir. 

Irak Başvekili dün akşam ismet 
Pş. şerefine bir ziyafet verdi 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Irak Bqvekili Nuri Pata bu 
akşam Ankara Palasta ismet Paf&Dln terefine bir ziyafet ver· 
miştir. 

Ziyafette Meclis Reisi Kizun Paıa Riyaseti cümhur umum 
katibi Tevfik, lktnat Vekili Muatafa Ş~ref Fırka umumi kitibi 
Rec:E'p, Meclis Reis Vekillerinden V aaıf Berlerle jandarma u
mum kumandanı Kizım Pata ve Hariciye V ekileti erkioı bu
lunmuşlardır. 

Meclis ruznamesine ahnan layihalar 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Hazineyi izrar eden ıümriik 

memurlarının memuriyetten ihracı hakkındaki. liyiha ile Rus· 
yaya hicret eden Maladanlar'dan alman gayri menkullerin tes
cili hakkındaki layiha rarmki. meclis ruznamesine almmııtır, 

Talebe pansiyonlan hakkındalıli nizamname 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Maarif Vekaleti tarafmdan 

tanzim edilen talebe panaiyoalan hakkındaki nizamname ()ey. 
let Şurasında tetkik edilmeie bqlanm•ıtır. 

Hintlilerin 4 milyon lirası 
BOMBA Y, 6 (A.A) - Zabıta Hint milliyetçileri kooıre

ainia 4,000 İngiliz lirası tahmin edilen mevcut parasmı teYdi 
etmiı olduğu bankalarda tabarrirat yapllllflır. Zabıta banka
lardaki defterleri tıetkik ettikten sonra bu.asi hesaplara ıeçir· 
rilmit olan bu paraya el süriilmemeaini enıretmittir. 

naaehetleı · irin, yeni medeni,.at ha 
yatındaki geeçlİiimizde aramalıdır, 
utidataızlıimuzda değil.,. 

lstidatıızlıiı ı.;.._ iddia ebMdi; 
hu miiatema, Ahmet Cenıt Be,iu çı 
kardığı neticeyi a~ ı..ı..ı edelıi
leriz. Fakat, hilmım ı.w... k•disi de 
gönnüyor ma? Bu netice bizim öte
den beri IÖylediğimize, yani ltizde 
ldiaik muharrir, dolaruile lıir edebi
yat olmadığ- Yllrır. Aı.-t Cewat 
Beyi,, söylediğine göre hakiki lıüyiik 
edebiyat aacak Garptadır Ye bizim 
Garpile münanb etlerimiz daha çolı 
reni olclağundaıı töyle tam lıir ecı.. 
hiyatnmz yolıtar. Ben de ı.a- .Oyle 
dim Ye: "Biziın lıirbç tane iri Piri
miz vardır; fakat bunlann oka -
lıizde patot.Jı let 1 

• üli içia üfi 
cleiilclir; o hilıle bir edel»ya
nr de._., dedim. 

Y olcla bin1ıirimiaden ayr.ın-ı. 

za rafıMn nİha7'elte fıalattat-
İçin -nn-. 

2 - Bir koleksiyon 
Bi:zde klasik -ı..u. tflftiime 

edilmemesinden ötedea beri tilı.iıret 
ediyoraz. Elıserisi fnnsm:aclaa ol
mak iizenı türkçeye çevirdiğimiz ki 
taplar, hemen daima tefriblık ..,.. 
man cinsinden eserler oluy«. 

Bürük lılaııikl•in tercüme · ıe 

nız. Fakat lıir matbu (~ mat 
butı),hir ta1mn iri et«leoin tercım. 
!erini netrecliyor. Banlann içinde 
Sdül1er Yar, Ecard Poe var, Corki 
nr, Wilde nr, Hi~ biri mu.sız bir 
kitap değil 

H- de gayet acuz: 64 sa,,Ealılı 
lıir kitap 10 1ıarn,. ' 

Olıuma 219.tııi her yerde böyle 

- kitaplm-la hatl-qtır. Onua 
için 1ıa lıalelıaiyona çılıaran adamla
ra, hayırlı bir ite Pittilderi için, te
telıkiir ecı-iz. 18'1'1lah onu büyiilt
noeie -"""* ıla ......... 

J>oiraen daha ~ Wrini lam 1 

le o1mma.ı..1 miit.cimleri • -
--- ........ _ lııınıtırılmt, 
tiırlıçe ifu. ,_ ılefll. 
r- o _t .... _ lıir .ı. çoeuld. 

n malatat kc' ' ııir- nr; onlar .ı. 
irice bir lıiirt üz.İll9 lıuılmq, ..... 
ııuiıaıl•i nr. Hep 10 lamı,. 

Eter tanİyenin lıir -- ..... 
... kitapları, melıteplerimizdelıi pof 
1-e taYtiye ederim. Olıuma ~ 
kendine miinener cliyea lıir • .-
Schiller'in Wilbelm Tell'in Aadlıt' 

-'in bikiyelerini -hakkak ........
lidir. itte ı.- iyicıe, .... de --
lıir ---. ... ,.... 4 
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Ekonomi 

Yunanlılar aradıkları 
buğdayı bulamadılar 
Bu noktadan Yunanistana buğ

day ihracabmız artabilir 
Fransız - Romen ticaret 

mukavelesi 
Yunaniatan hükUmeti ticari müva

•netini ihlil ebnemek için hariçten 
~aline mecbur olduto ·~ 500 
b;in ton buğdayı uzun vade ile teda 
nk etmek üzere Amerika ve Kanada 
ya müracaat ehnittir· Rusya hüku
metinin bir tene vade ile 300.000 
t?n buğday teklifini Yunan h~kii.aıe 
ti vadenin kısa olması haaebile ka
bul etmemittir. Yunanistana' bu se
nek~ buğday ihracatımız !"~ m~ 
nuııayet bir haldedir. 1928 de ıh~a< 
bmız 277 ton 1929 da 152 ton, İkel! 
1931 senesi ilk ıekiz ayı zarfındaki 
buğday ihracatnnız 4000 to"." çık· 
DUfbr. Yunanistarun Amerıka ve 
Rusyada buğday tedarikine tete~büa 
etmesi buğday ihracatunız noktai na 
ıı:anndan iyi aörülmezdi. Ahnan eon 
malıimata nazran Yunaniıtamn Ame 
rika ve Kanadadaki teıebbüaab aka 
mele uframışbr. Form Board Yunan 
lıükiimetİnin istediği buğdaylan ge
çen teneki atoklanndan vermek iate
miıtir. Buğday ibraa itile meıgnl o
lan cliier memleketler iae Yımania
tansn iatediği mı"kdarda buidayı ve
l'ell1İyecelderini bildirmiılerdir. Bn 
t'"lril Yunanistana olan buğday ilıra
catımıs aoktai -c1uı tayam 
>MmDUniyettİr. 

Fransanın on bir 
aylık ticareti 

lbracat ofiaine gelen istatistikle
re nazaran Franaarun 1931 ao...,.j 11 
aylık idhalitı 39 ms1yon küıur frank, 
İhracah iae 28 milyon küsur frank. 
tır. 1 dhaliıt fazla11 11 milyon küaur 
&ankhr. ldhalat fazlası karpamda 
Fransa hükumeti bazı tedbirlere mü 
racaat etmek zaruretinde lıahmttır. 
Bu meyanda bir çok qyaye kont
jan Yazedilmittir. 

Şeker yerine üzüm 
• • ve ıncır 

lzmirde Milli Tasarruf ve lktısat 
~aftasında bir temenni izhar edilıniı 
ti: Bayramların üzüm, incir ve fm. 
dık günü olması. Bu temenninin kuv 
veden fiile çıkma11 için Maniaa Tica 
ret ve sanayi odası büyük bir gayret 
aarEetmektedir. Manisa Odası bütün 

PARIS, 6. (A.A.) - 31 Ai_uetoa 
1930 tarihli Franaız • R~ ticar~t 
muk ... eleıinin )iyihaas dun !."'~. edil 
mittir Bıı )ihike, Romen gumruk ta 
rifeterinde bazı Franasz müıtahsala 
bDa 1carp tenzilatı ihtin etmekte
dir. Bilmaluıbele Roınanyaya idhal 
edilecek m111r tanelerine ait olark 
Franaı;ı: gümrük tarifeleri tenzilata 
tabi tutulacaktn-. Her iki taraf nazır 
lan aynı :ı:amancla, Fransa tarafın
dan Macariatan Ye Yugosl&Yya buğ 
daylarınayapılan birtalom müsaadata 
fibih olmak üzere Franuz idhalatı
run ihtiyacı niabetinde olarak Ro
men buğdaylarma karşı müııaadah 
muhtevi bulunan bir itilafnameyi de 
iınzalamqlardır. 

Paris borsası 
PARIS, 6 (A.A. - ilk fiatler Nev 

york borsasının f-ena siclitinin tekdi 
ri albnda kalmq ve birçok fiatlerde 
rica't ıörülmüıtür. Mütealaben piya 
aa kendini toplamağa ve kalkırunağa 
lıqlamkta gecim-iıtir. Fiatlerde 
biraz tereffü ıörülmeie batlamıt ve 
lıa lıal kapıuu, celaeaine kadar de
..... etmit Ye dün kaybedilen puvan 
larm büyük bir kıamı kazamlmııtır. 
Fransız dainleri mütereddittir. Cü
müı para aailamdır. 

M. Hoover fazla bank
not ihracını istiyor 
LONDRA, 6 (A.A.) - Finan

cal N--, M. HOOftr'in açıldan açı-
la fazla mikdarda banknot ihracı 
riyasetine doiru temayül etmekte ol 
cluğuna kail balanmaktadır. 

Borsa fiatlan 
Kambiyo 

F ranıız frangı 
Iugilü: lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
lıviçre franı:ı 
Leva 
Florin 

1 Kapanış 
12 06 O& 
7 10 00 

47 35 91 
9 31 33 
3 40 84 

36 62 00 
2 42 50 

62 67 50 
1 17 95 

Ticaret odalarına bir sirküler gönde 
rerek mesela teker bayrammda teker 
Yerine istihlak edilecek üzümlerin 
tnemleketin lıer tarahnda bulundu
rulmaarru temin için aiparitlere inti 
":"" edildiğini bildirmektedir. Mer
ı~nde.n ve sair yerlerden Manisaya 

U· 11P&n1ler yapılnnttn-. 

Kuron ç. 
Siling A. 
Pezata 

15 91 50 
4 22 53 
5 61 61 
1 99 00 
4 22 53 
3 80 28 

u- Amerikada meyva 
istihsalitı 

Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley . Ofisin teıkikatına nazaran, Ame· 

rilıada bu seneki meyve istihaalab • :3 .milY_?n ton tahmin edilmektedir. 
~tihaalit aeçen seneye niıbetle 500 
bın ton fazladır. 

Dinar 
Çervon,.ts 

Tabvhat 

79 57 00 
26 76 00 
10 73 00 

Kapamş 

la· 
te
lt • 

Çekoslovakyanın şekeri 
• Çekoılo.,.~kyanın 1931 ıeker iatih
alôııı. 11 milyon kentali balmuıtur. !ii mskdar geçen aeneye niıbetle bir 

Yon kental fazledsr. Çd<oalovakya 
Din şek~ ihracatı senevi 5.5 milyon 
lsentaldir. Çekoalovakya teker taldı
iınuz memleketler araamda hirinei 
"8recde sdmektedir. 1929 da Çek.,. 
lovakyadan aldıtımız 9'ker 6 m "Jy 
liral·k ?7 milyon kilo idi, ı -

Dahili 
D. Muvahhade 
A. D,.rn;r•f'lu 

00 00 
38 50 
24 35 

Bor .. Harici 

Oda meclisi dün ka
rarlarını tesbit etti 

Muhtelif işler arasında Istanbulda 
beynelmilel bir 

erginin açılması da kabul edildi 
Tıcaret odası 7cni ınecliJi kiil"t 

celaesind sonra dün ilk içıiuıamı 
liablp zade Ziya Beyin riyaaetindc 
Y8Ptı. Ruznan:ıeyc geçilmecleıı ewel 
kutaı cclaeainde Reiaicümhnr Hz., 
~•eksi ismet Pllfllr,Hz. lktuat ve 

Muatafn Şeref Bey ,,. c. H. F'. 
uıtaın.;ın_ni. kitibi R Beye çekilen 
...... t telgraflarına gel cevaplar ""7:;-. Hasan Necip Beyin idare 
· Bu hyaaetİne intihabı tasdik edil 

kutu .._". ~ra l_ııgı1iz liraumn ıu 
...,,.;.. -!IDftJ u:ıerıne taalıhiidatı ti
b,d. o aw-etle ifa edileceği hak 

~ • da •dare heyetinin tetkikata 
ti ba CZ:~,!'ar~~un~u. 1 dare heye
" kararına • ":"""J'llelnülel Ticnret oda 
eli ıttsba edilmesi • t klif 

B teklif kabul ."da.i';. o.İa 

Dm !~ MDea1 bütpeieVı llrtıaat 
Ve~ taadilı: edildiiine dair 
tezkere o_!<un~ktan sonra Ticaret 
boraası butçeunc geçileli_ Jktıaet V 
kaleti borsa bütçesini kabul etmek~ 
le beraber, bor.tıiya idlıal"nc karar .,,8 
nlen nebati yağlara ait tetlrlkat dos 
yaımın vekil te ıö..ıernn-ini iati
yordu. Bir çok koıniayonlara Yftli· 
den aza intihabı yapıldıktan ıonra 
odanın 1931 may11 - tetrinievvele ait 
ilk yedi aylık tetln1ı:at raporu okım· 
d11. Hamdi Bey itiraz etti: 

- Vaktile gelmesi temenni ohsnur 
du. 

Buna besııbat müfeltişi Hü•eyin 
Sabri Bey cevap werm i.tedi, fakat 
mesele yapandı. Sicı1li ticarete İmza 
ve firmalarını tesçil ettirmeyenlerin 

Tevfik Rüştü 
Beyi ziyaretler 
Amerika ıefiri dün 

akşam bir 
ziyafet ve balo verdi 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik RüJtü 
B. dün Franasz, Yunan, Bulgar, n· 
gilz aeliTlerinin ziyaretlerini kabul 
ebnittir ve ııaat 16 te Rus ·konsolosa 
neaine gjderek Suriç'i ziyaret etmiı
tir. Tevfik Rüıtü B. dün aktan• A
merika ıefiri M. Grün tarafından ve
rilen ziyafette hazsr bulunmuştur. 

Ziyafeti mütealup bir balo veril
mit, sefaretler mahafiline menıup 
birçok zevat hazır bulunmuttur. Tev 
fik Rüttü Beyin Tahrana hareket 
günü henüz takarrür ebnemiı ise de 
cumartesi günü hareket etmeleri pek 
muhtemeldir. Tevfik Rüıtü Beyin ri 
yasetinde bulunduğu heyet, Tahran 
sefirimiz Hüsrev Beyden maada Ha 
ricye üçüncü idare müdürü Hasan 
Va fi, müşaviri aıkeri miralayı Şük
rü Ali, it Bankası müdürü Celal ve 
banka müfettiılerinden O Nuri 
Ye Hariciye vekiJeti memurlarından 
idris Çora Beylerden mürekkeptir. 

Barut ve Fişek 
inhisarı 

Tasfiye için heyeti 
• 

umumıye 

bu ay toplanıyor 
Hiikümete kartı olan taahhüdab. 

• ifa ecı-diğindea dolayı tasfiye 
edilecek· olan buut ve fi,ek inhisar 
tirketleri heyeti uınumiyesi 24 kanu 
nnaanide İçtİmaa davet eclilmiıtir. 

Heyeti nmwniye tirl<etlerin tasfiye. 
ııi meaeleııini ~ edecektir. 

f zmirde oturan 
Vapur 
Kurtarılan Iliç dün 

limana getirildi 
Bir müddet enet lzmir civarında 

karaya otman l1i9 ı npunınan kar
tarıldığnu yazmtftık. Vapur dün li
manımıza getirilmiıtir. SoyYet aeyri 
aefain acentesine mensup olan lliç 
vapuru bandan iki hafta kadar eyyeJ 
ki hrtmada karaya oturmuıta. Cemi 
kıçtan karaya oturduğu için kurtul
ınuı çok miifkül olmuttur. Seyriıe
fain idaresinin Alemdar tahlis.iye ge 
miai lliçi mevcut veaaitile kurtarama 
1n11, bundan sonra dört vapur birden 
tahlis ameliyatına baılamqlardır. 1-
liç diimelli kınlarak tahlis edilebil. 

-- •• el rar yu 
Mahkemelerde 
• 
lzmitten gelen karışık 

bir tereke davası 
Maznunlar dosyalar tetkik edilirse 

mahkemeye sevklerinin yersiz 
olduğu anlaşılacağını söylediler 
Dün Aiır ceza mahkemesinde ıa-ı Raknn Bey vazifesini aui istimalden, 

yanı dikkat bir dava rüyet eclilmittir. avukat Ahmet Arif Beyle Şef"ık Bey 
Davanm maznunlan Sultanahmet de vazifelerini ihmalden meznandur 
beıinci ıulh hiıkiini JU.mil Rakmı ve !ar. o.,.. lzmit Alır ceza mahkeme 
avukat Ahmet Arif .Şefik Beylerdir. sinden naklen gelmiıtir. Maznunlar 
Kimil Rakım Bey bakim bulunduğu ve vekilleri bu davanın tamamen yer 
esnada müteveff~ Agoı Ağa verese- siz olduiunu, tahkikahn iyi yapılma 
sine ait 100,000 liraya yalan bir te- ~ğsnı, dosyalann t~k. edilmediği
reke dava11na bakarken diier dava nı, doayalar ve ba •fe aıt evrak tet
lara ait terekelerin taıf\yesine avu- kik edildiği zaman itlerin hüanü ted 
kat Ahmet Arif Beyi tayin ve muma -.ir edihniş olduğu ye k~~il~nin 
il_eybe 9000 lira ücret takdir ebnİJ- mahkemeye ~:'k11~ aevkedildıklen an 
hr. Bu ücret fahit görülmüt. Kamil la~ılacaims soylediler. Mahkeme bah 
Raknn Bey hem b kt dan, hem ııolunan nraksn ve Sultıınahmet ı.... 

u DO a • • Jb bk • •-'-' d -i-de diier muamelatta olıuz hare- ımcı au ma emeam11C9>1 os7--· 
kette L-J ak !_,_bed "k rm celbine karar ~eli. Muhakeme 

~ anm n mu.-...... e ı • lıa. ka ·· lıaldı. 
mal gostennekten, avukat Arif Bey 1 gune 

.ı. vazifesinde ihmalden ...-nu.~d~. Varna - Hırisis davası 
Fakat dava bundan ibaret değildir. 
Gene Kamil Raknn Beyin hakimliği 
esna11nda •balı. Prene sneb'uau 
Hamdi Beyin 60 bin liralık terekesi
nin tasfiyesine avukat Şefik Beyle 
gene avukat Ahmet Arif Beyi me
mu!• Ka!abet Efendiyi de kıyem 
tayın etmiftir. KM.il Raknn Bey bu 
~ede. de Alıınet Arif Beye 1700 
lira, Şefik Beye 1800 lira kıyeın 
Karabet Efendiye de 800 lira ücret 
talı:dir etmiıtir. Bu davada da Kimi1 

Varna - Hriaia davusna ' dün 
birinci ticaret mahkemesinde devam 
edilecek ,,. elıli vukuf dinlenilecek
ti. Fakat tarafeyn yekdij'erile ıulh 
olmak için müzakereye girİftiklerin
clen, ehli wkufun celbine te-.e .. ül et 
memiılerdir. Mahkeme de tarafeynia 
müzakerab sulhiyede olduldannı na
:zan dikkate almlf n duayı ba mü
zakerabn neticeaina talik etıniıtir. 

Fakülte hastanesini 
belediye de istemeyor 

1 •••••• 1 

"Biz Üsküdarda hastane açbk 
amma, tahsisab yok,, diyorlar 

Teklif meclise verilecek 

Tıp fakiilteıi haatahanesinin bele
diyeye devri İçin Dariilfünllll -
tinia yaphjı tetebbüsat İçin beledi 
ye erkaru ayn ayn fikirde bulun
-ktadn-lar. Dün bu huıasta yaphğs 
nuz tahkikattan aldıinnuı netice ıu 
dur: Belediye erkiruıdan sahibi -
lih.iyet bir zat lııu husuıta ıunlan 
oöylüyor: 

Bele iyede 

Açığı 
Kapam~k için ! 

Memur maaş ve 
adedinden 

tasarruf edilece 
Belediye yeni aene bütçesi için e

saalı surette hazırlanmağa baılamıı
hr. Bu sene açık olan 800 bin lira İ· 
çin en fazla memur maa1lanndan ve 
aded;nden ta•arruf edilmesi dütünül 
melı:tedir. Halibazsrda bütçenin nıa
hndan fazlası memur ll'aaşlanna sar 
fedilmekte ve beledi vazaif layikile 
yapdamamaktadır. Bu lıuaua ehmı
miyetle nzarı dikkate almacalıtır. Ma 
amafih açıia memur çıkanlınayacak, 
fakat münhalita kimse tayin edilme 
yecek asgari bir kadro ile idare me
kanizm.., yürütülecektir. Keza lıele
diye idaresinde yeniden hiç bir tube 
veya memuriyet ibdaa edilmeyecek· 
tir. 

Müsadere edilen 
Kaçak etler 

Belediye kaçalr etlere kart• açhğs 
mücaclel07e eh-iyetle deftlll et
mektedir. Her sün telırin muhtelif 
yerlerlncle kaçak et müsadere olun
makta ve sahiplerine ceza kesilmek· 
tedir. 29, 30 ve 31 kinunneyyel ciin 
!erinde muhtelif yerlerde ne lradr 
kaç.ır et yakalandıiım ba hua.uta 
m fikir verebilmek İçin llfAiıya eler 
cediyonu: Şelırenüninde Hİİleyİn 

Efendide ıa kilo karaman, Şiflide 
Osman, 8KI Dimitri ,,. !ait efendi
lerin dükkanlarında 20 kilo koynn, 
18 kilo dana, 7 kilo kokınaı manda, 
S kilo lrolımuı- ujır, Sillvrikapula 
fınncı Paakalda 88 kilo inek, Vezne
cilerde lı:aaap Hamdide 5 kilo kok. 
mnı aıp, Alı:avayda Hamdi Efendi 
de 15 kilo kolmı"f keçi, Eyipte R• 
cep Ehndide yarım kilo ko)'lln, F• 
DWde Bürbaneddin Efendide 23 lıilo 
sıiır, Hahaoğlunda Halit Efendide 
21 kilo lıeçi eti müsad- oı-ut
tur. 

Darülaceze için 
Darülicae lılmaye luıaıiteııi için 

tiic:cardan lıir zat ikinci nluf lıandıı 

l 

i1ıi aaloe tahtia etmittir. Kamite pa
_. ıünki içtimaım orada yapacak. 
tır. 

Pide fiah tesbit edildi 

ce 
Alpullu 
Şekerleri 

3 
3 

Şirket müdürü yeni 
vaziyeti iz.ah ediyor 
Alpulla ....... ...~. -"." .. 

Hayri Bey dün bir-;::&-' .. m~u~ 
deki izahatı vermiıtir: """-ze atı 

"Alpullu teker şirketi telcer f" 
ne zammetmiı clejildir. En çok ·~t!~ 
mü olan normal ıekerlerimiz ,.;:'; 
fiah muhafaza -...ırtedir. Fakat ı.. 
zı kimaeler en ufak bir fırsattan iıti 
fade ile ihtikira aa-"ta ve ellerin 
de meYC11t nalı "Alpalla fiata :zam.. 
metti. Daha edecek., teranetile fazla 
ya sürmektedirler. 

ŞiTketimiz harcıim olan ve tasfi
:Je edilınİf gayet parlak -rmaı şeke 
ri evvelki beyanab Yeçbile sene eski 
fiatma satsakta clevıun etmektedir. 

Bizim eri ~ülliyetli aarfiyatanız y11 
brula bahsi geçen normal tekerleri 
mizdir. iki defa tasfiye edilmit ayrı 
ca lüks kriatal ıckerlerimiz dahi var 
dır. Fakat ba nevi ı•kerl-eri dailNl 
ıek~cilerin arzu ye aİJ>ıu"İ!İ üzerine i 
mal edegelmekteyll.. Son zamanlarda 
herkesin ihtiyacından fazla teker .J 
mau yüzünden bu tekerlerimizin 
mevcudu dahi tiikenmqtir. Bu nevi 
tekrleri kampanya haricinde dahi j. 
mal etmek mümkün ve fRkat lrampan 
ya haricinde fabrika çalsşhnldığı tak 
dirde telr.erin maliyeti lıriloclıı bir iki 
kurut fazlalaıır. itte mütterilerimi
zin talep ve ısrarına lıi....... kiloda i
ki kunst fazla a1-" aaretile fab
rilwnızs kampanya lıaricinde dahi 
sui bu nevi ,.keri imal için çalııtır
dık. F"sat zammı bu.dan galatbr. Eaa 
aen bu nen ıelıı:erin .-fİyah hiç me 
ubeaincleclir. 

Küp ıekerlerine kelincıe: Alp1>llu 
....... fıılırika11 küp ...ııc. imaline ba 
aene bııtlaıruıtır. ilk tecriibede çıkan 
tekerlere lüzumu derec:eclo ..,..tlik 
verilemediği cihetle çDYallar deru . 
nunda afalamakta Ye A""'paaınkina 
ııiabetle fazla toz bsraJıbiı ,örülmek 
teyeli. Muahheren ba ma"2ur i:ı..le e
dilmit iae de evvelce çıkan küplerden 
lııa:zılan bilihare salah edihnit cins
lere Jaınım•t t...lunclu. Küp şekerle
rimiz Avrupa ıekerlerimİ2 iıyarında
dır ve lıer ıı\İn ıalalı edileııehnekte
dir. Bu aebeple eyyelce illı tecrübe 
olarak çılrardığmuz tekerleri bilaha
.. çskanlaıılara bnthiı anlaşılırut 
olduin cihetle mete11t kilp tekerleri
ınizi timdilik piyaaya aı aetmek is
temiyonu. Çünlrii bizim küplerimiz 
AYrupanmki.nden keyfiyet itibarile 
lüç a,aiı olmadığı halde bizimkı1erin 
kilosu üç dört knnaı nokaanma satıl 
maktadır. 

lıte buna binaen küp ıelıeri aah
flD& muvakkaten fasıla -.erdilı. An· 
calı Avn1parunki ile hizimki araunda 
ki kı1oda dört bet kuruş fark bizi 
mevcudumuzu yeniden manipole et
meğe ve bir taraftan de fabrikada 
mevcut bir defa tasfiye edilmi1 nor
mal şekerimizi ilıinci lılr cl«a kttye 
ebnek auretile küp t"kere talıvit.Sev 
ketti. 

- Fakülte hutabaneaini devral. 
mamıza imkiru maddi yoktur. Bütçe 
miz. ba aeae 800 bin lira açdmr. Ba 
vaz>yette yeniden bir yük tahmil edi 

; !!!!!1!!!!1!!!!1!!!!!!!!!!!1!!!1!!!!!1!!!!1!!!!!!!!11!!!!B9 I l<mez. Belediyedea herıey beldeni. 
yor, ıiklyet eCliliy.... Ba kadar dar 
bir bütçe ile belediye -ın bittabi 
hakkile yapılamaz.., 

mİftir. 

latanbal Belediyeaindmı: Ekstra 
... elan yapılacak müdevver ve tulani 
fekillerde 250 grıunlık pideler üçer 
kuruşa ve 500 gramhk pideler altı
tar kurup aablacaktır. Yumurtalı 
o1c1u1u ı...haneaile baladaki fiattan 
fazlaya satmak memnudur. Arzu e
denleHn yumurtayı fınncıya Yererelıı: 
pide yaptırabileceği Ye lıi1ah hare
kette bulunan fmncılar halıkında a

DNrn belediyeye müteallik ahkamı 
eezaiye ı.a-nunun tatbik olnnac:ajı 
ilin ohonur • 

U-.-.z ki •- ınöateblilı lıallmnı 
lllD meafaatine olaralı yalnız hu ta· 
bavvül dolayııile aarfedeceğimis meb 
!ağı ummetmek aaretsle klip 9eka 
rİD cJahi aJabiJdiğine ta effaij,,., rna
llİ olmaP çalqsyonoz. hiç bir muamelelerinin yapılmemeıı 

oda idan heyetince talep olunuyor
.... Hamdi Bey söz aldı " eledi ki: 

- Bu, esas itibarile çok doiru
dur. Yalnız muameleaini yaphrmak
la olanlara auhalet göaterilmeai Ye 
miiaamaha edilmeai lazımdır. 

Reis cevap vereli: 
- Fakat bazılan bur.do iatifade 

ederek eğri yola lapl)'orlar. 
Hamdi B. - Ya meıru mazereti 

cılanlar? Bir adamm meıru mazereti 
"t'lll'U, onun işini ne halda tfardu.n. 
ıraz? 

Katibi umumi vekili Nezihi Bey 
laararetle ayap lıallıb n dedi ki: 

- Efendim, aeneler geçiyor, fakat 
er- - ıeı..- yap1:1r.-yor1ar. 

Hamdi Beyin teldi& ~ kanda, 
lalıat ekseriyet kazan-ıh. 

Bundan aonra latanbul boraaımda 
muamele ıördüğii halele, diier bir 
iskeleden aevk ve ihraç edilen ınalla 
ra da lıona -.izeaile tehadetnaıne ve
rilıMai ,,. Borsaya dahil olan mallar 
den Rıuyaya ihraç olunanlar i9n 
de ..,._. maayeneye ihtiyaç olmadı 
it kabel ecliJdi. yalnız arqit yağ, ha 
riçtee -1ekete pcliği İçin bu ka
yıttan hariç tutuldu. Vakıa Cani B.: 

- Mademki memlekete giriyor. 
Çıkarken de yerli malı sibi tehadet
name veriniz dedi. Fakat bu fikre İ! 
tirok edenler bulunmadı. 

Menıe tahadetıuunclennden alına
cak harçlar haldanda vekaletin teb
lili okunduktan sonra. latanbulda a 
çdma11 düıünülen beynelmilel ve pe 
riyodilı •erci haldaıııda odanın müta
leaırna aeçildi. Oda idare heyeti 
böyle bir aerginin açdmas,_ esas i
tı"ban1e muvafakat ediyordu. Oda ser 
gide, memlt-ketimizin bir ziraat mem 
leketi olmasıns nazan dikkate alarak 
~sulatı zinıiye. iUb ziraiye ve aa 
nayı kı ı bulunmaamı ııerginln 
eylül aylan da açslır.aamı 'Çsrağan, 
Ysldız sarayları yeya Harbiye mek
tebinde bul'!"""'smı muvafılı görü
yordll. MeclJs te bu tekli tasvip etti. 
Bu serai:ıin parasının umum odalar 
lktısat vekaleti, latanbul belediyesi 
tarafından temim muvafık görüldii. 

Diier taraftan beledin erkirun· 
elan bir zat ta fÖy)e eliyor: 

- Bu haatahane meıelesi i~ ına 
lramsn kat'i karar •-ek aıılihi eti 
yoktur. Onun için bu teklif ıuı.!'tta 
telıİr ınec:liaine ıırzedilecektir. Eier 
kabul edilirae filiyata &eçilecektir 
Tıp fakültesi reisi Tevfik R_;;: 

Bey de dün ba ıı-ta muhan;rimi 
ze clemiıtir ki: 

Tıp faltOJttsi reW T. Recep Bey 

ne ~ lıanr •ermİf ve Darülfii 
nun -ti de aç>hAk lıutalıane 
yerine fakülte hastalıanesinin devra
lmmaum teklif etmiıtir. Fakat bele
diye Oiküdar cihetinde bir baataha
ne tesiaine karar wrmekle iktifa eclo 

- Her memlekette haatabaneler bilmit. ı.. huauata bütçeye tahsiaat 
belediyelere aittir. Tıp fakülteleri konDlllJDlfhr. Yalım: bütçede bir fa· 
kendi bütçelerinden bir de hutaba- sıJ açnuf olmak için Oaküdar lıattll 
ne id~e ~aarah yapmazl~r: lstanbul hanesi heaabatına bir lira kaydedil
lıeledsyesı cle_~tabanenuz. alıraa ya mİftİr. Bir lira ile Laataha.ne açılama 
~ muhim .tuıırru!la cli~er ib yacağı bedihidir. Esas itibarile bele
tiyaçlanmaı t- ederiz.,, diye falıültenin lıaatahanesini alma-
~dığunız. nııdiımata n~ran, be-1 mak .ist · bu bütçe vaziyetincleıııı 

led1yc filvtdu Oakildarda hır lıastaba ileri gelmektedir. 

Polisle 

Kansına canı sıkıldı, 
kendisini vurdu! 

Sarhoş eve dönen bir başkası da 
evdekilerden dayak yedi 

Samatyada oturan Tahir Ef. iamin 
de biri evvelki geoe oldukça keyif bir 
halde geç vakit evine aelmit ve lıapı 
dan içeri gjrer ginnez, refikasile kav 
ı•:ra tutupnUftur. Ailesi, lıer aktam 
ki bu hale ıırtsk nihayet •• Dklini 
iatmnİftir. Tahir Ef, buna lıidcletlen 
mit ve bu hiddet ve ıec .. ürle bssaiı 
nı çdı:erek, wdini kıılbinia .ıt ta
rafmdan tehlikeli •urette r.ıralaınıt 
tır. Tahir Efendinin rdil<ıuı vak'ayı 
polise haber vcnnİf ve gelen zabıta 
mesnurlan Tahir Ef udiyi hastahane 
ye kalilırmıılardır. Ailesi, hidiaeyi 
old~u gibi polise anlatm1,1 ol""'lım 

lıeraber, zabtta talılııikata devam et
mektedir. 

.. * • 

Teksif 
Makinesi 
Mü$/cirat müdürü Telı.ir

dafın• ıitti 

Müakirat idaresi umumi müdüni 
A9ım Bey dün akpm Tekirdafma 
gjtmİftir. Aann Bey prap fabrika. 
amda tetkikat yapcak ve yeni getiri
len son aistcın teksif makinesinin tec 
rübeainde hazır bulunacaktır. 

mıt ve lsaldannda tahkikata lsatlaını.t 
tn-. 

Esrarlı cıgaralar 
Ahmet ve Ali namlarında iki .,... 

~da, Uleli camii avl.- girerek, 
sçmde __. bulunan birer cİgara tel 
hnclirmitler, fakat hoanun farkına va 
ran bir ııolia memura, her ikisini de 
cİgaralıırile birlikte yakalamtıtır. 
Haklanncla tahkikat yapılmaktadır. 

Piyango biletinin son 
numarası 

BeyBZttta oturan lranh Ali Rw., 
eliııddci tayyare piyangobiletinin ş0n 
.rakammı tahrif ederek "6" ya.plnlf 

ve Beya:ntta bir ıı:ifeye müracaatla 
amorti mükafatıııı almalı: iateusiıitr. 
Bunun farlnna varan bari Ali Raayı 
yakalayarak poliae teslim etmiştir. 
Bu aahtekirhiın taaddüt edip etme
tiiği haldunda zamı- tabkibt ya
pılmaktadır • 

Terzinin yaraladığı 
adam 

Paketler yığıldı, 
Kaldı! 
Kontenjan fçin yeni 

bir usu) 
tatbik edilecek mi? . 
Hariçten selen kolilerin ıle kon

tenjana tabi tutulmuı paket posta· 
lıaneaini hlılım tıklan doldmmJıtur. 
Koli muamelitnua bir ..-.det dur
nnalmat oı-u, .-. • it1Wat1-
nm tahdit edilmit bal>m ı paket 
poatalıa.-ini doldurm"t ve yeniden 
paket koyacak hiç bir yer \ahnamıı· 
br. Söyleoıilditine söre, haN. paket 
poatalıaneainde 12000 e yalım paket 
.,,....,.., T ...Jriiıınin ö..W. ıeçnıelıı 
için paket kontenjanı içle yeaibir f• 
mül tatbik edilecektir. 

ftalya ıefiri geldi 
~da bul~~ olan ltalya 

sefiri Baron .Aloizi dlin telıriıniae 
selmiıtir. ------
Darülbedayide 
Pazartesi 
~lbed~yj puarteai Mpm)an 

temail •~yor. O geceyi ıimdiye 
kadar tatil yapıyordu. Bundan böyle 
pazartesi akşamlan da temail vere
cektir. 

İlk tedrisat müfettişliği 
imtihanı 

B ayın 18 inde Erkek munlln 
mektebinde bir ilk tedriıat müfdtit 
liii İmtihanı açılacaktır. lıntı'handa 
munffalı: olanları!.. beş ııniifettiı ec 
nebi ve ekalliyet ~eplerine me
mur edilecektiı·. 

Gaıl• ... teni Piyer i1a arkadaı 
latrati bir alq .,.er;, da-...ından kav: Y E N 1 R U S YA 
P ~ler, IMltİcede Piyer, lstratiyi 1 Yuan: FAIJH RIFKI 

bsçalda yaralamqhr. Piyer yaJ.alan.. I ÇIKTI 
mıt. latııati de tedayj altına a1mm.,. ..••••İill••••••ıııi 
br. 

--------.------.-.ı~~ı.....:=ı::wJ:b:~~d~1~::::::=::;;;;m..----.:;ow-.......-....----~ ................... .__~~~~~~~~~~~~~-1 

Buna '*- eliler W.. Yak'a da 

Sulukıdede ohnuftnr. Burada otu
ran lbrahim iatrinde lıir ıenç geç 
vakit çak:ır keyif olduğu halde eve 
gelmit. fakat evde güzel ltir dayak 
Yl!lnİştir. lbrahim Efendinin poliae 
vuku balan iddiasına göre, karıas Ha 
cer Hanımla bacanağı Mustafa Ef. 

kendia.ini dövmüşlerdir. Polis Hacer 
Harumla Mıııtafa Efendiyi yalcala-
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Asrın umdesi «MilliyetD tir. 

7 K. SANİ 1932 
iDAREHANE - Ankara cadde. 

ai No: 100 Telsraf adresi: Milliyet, 
lstonbul. 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 

G Türkiye için Hariç için 
3 aylıiı 400 kllnlf 800 kurut 
6 " 760 .. 1400 " 

12 " 1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ır~ ııuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete Ye -tı.uya ait iti« 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz iliıılarm -•ufiyetini 
kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye~lköy ashri rasat mer/ıresin

den verilen habere göre ougün 
lıava az buluNu olacak ve rlizgıir 

!ıafil surette mütebavv/ olarak 
esecektir. Dlin tazyiki nesimi 770 
milimetre, azami harar.et 6, ez. 
gati, nakıs • derece idi. 

ffm:LE~ 
Şu masuma ver! .. 
Analık, tabiatın yarattığı gü 

:ı:el te)'lerden biridir. Anuun 
çocuğuna kar§ı beslediği hinin 

, derinliği Ye 9iddetidir ki; onu 
ber :ı:ahmete katlandırır .. Şim-
di bunu bir tarafa bırakalım da 
şuna bakalım .. 

Muhtelif dilenme vasıtaları 
içinde küçük çocuklar en mües
sirlerinden biridir ... Yolda gi. 
derken önünü:ı:e perİtan ve ekse 
ri genç bir kadın çıkar ve ku
cağındaki altı aylık çocuğunu 
göstererek: 

- Şu masumu sevindir beğ
ciğim !. der! . 

Çok kimse bu em:ı:ikli anaya 
para verirler. . İ!te ana çocu
ğunu dilenme vasıtası yapmıı
tır •.. Ben .hayatın bu küflü ta
rafını gördükçe aıra olmadığı
ma tükrederim. İtiraf etmeli
yi:ı:: Çocuğunu böyle dilencilUc 
vasıtası yapmak kadm için ifti· 
har edilecek bir şey değildir. Ço 
cuğunu dilenme vasıtası yapan 
baba belki vardır, lakin bizde 
tesadüf edilmiyor. . . Bu, belki 
erkek hiuinin daha manevi o
luşundan ileri geliyor ... 

Radyo ve Telgraf 
T elıraf idaremiz, bazı tel

a-rafları radyo ile verecekmit .• 
Şimdiye kadar vermeyifi abes! 
Dünyanın her tarafında rad
yo ile muhabere yapılrr. Yalnı:ı: 
bi.r noktaya dikkat etmesini ri
ca ederiz .. O da bu telrraflan 
mümkün ise ründü:ı: ve eğer de
ğilse saat sabahın birinden son 
ra versin de memlekette de rad 
yo amatörleri bizim istasyonun 
:ı:ırtlbsmdan müteessir olma· 
sın •• 

El elden üstündür( 
Napolyonun bir hikayesini o 

kudum. . • Çok yerde burünkü 
hayat vak' alanna tatbik edile
bilir diye naklediyorum. 

ismi habnmda kalmıyan bir 
kumandan bir gün Napolyonla 
görütürken Napolyon yüksekçe 

PerJembe 
7K.S.932 Hafta Sohbeti BURHAN 

CAHIT 

balolar verilmi9. Yakın bir vi
layet merkezinde verilen balo 
hakkında relen telrrafta ıöyle 
bir cümle gözüme ili!ti: 

- "Y ılbatı balosu bu sene 
çok ne,elio geçti. Hatta ilk defa 
olarak bu seneki baloya kadın· 
lar da geldiler . ., 

SiNEMALAR 
Kitapçının asık surab-Faydaıız bir cemiyet

Ukala bir Anthologie meraklısı
Kadınsız balo - Balomu, esnaf sergisi mi? 

Balosuna ilk defa kadınlar ge 
len bu vilayet merkezini ka:ı:an- 1 

dığı :ı:aferden dolayı tebrik ettik 
ten sonra dütündüm . 

Acaba timdiye kadar verilen 
Geçen gün Babıali caddesi- ı görmüş, ecnebi me~lerinde balolarda erkekler ne yapıyor- I 

nin epey eserler net reden bir yetitmit, yarı tatlr ıu türkü bir lardı. Nargile mi içiyor• tavla 
kitapçısile karııla§tım. Elinde :ı:ümre. Bunların Babıali cadde- mı oynuyor, yoksa •nce sa:ı: mı 
bir paketle kütüphaneye dönü· ai kütüphanelerile alakalan yok dinliyorlardı. 

in akşam: MAJiK'te 1i1 ~ K G l ~ l . 

yordu: tur. (Libreri Mondiyal) müda- Anlatılıyor ki (balo) nun ne 
- Nasıl itler, dedim, yeni 'i"imleridir. Ve :ı:engindirler. O· olduğunu hali kavnyamamışı:ı:. 

bir roman bannağa niyet yok nun için lıtanbulda Fransı:ı: mu Üstat Selim Sırrı Bey bana 
mu? harrirlerinin romantarı bizim- geçenlerde Er:ı:urumda iken da. 

RICHARD T AUBER 
BUyOk Varyete 

Gülümsedi: kilerden fazla satılrr. vetli olduğu bir (balo) dan bah 
- Niyet var, fakat imkan 2 - ikinci sınıf paraca za. setmitti. Üstat kendine mahsus Yerlerinizi 

(Die Grosse Atrakt'on) filminde 
evvelden te ~arik ediniz • Gişe sut 10 dan 

yok. yiftir. Yalnı:ı: tam ö:ı: türk kari zarif nükteli ifadesile bu baloyu · 
Sonra elindeki paketi göstere sınıfıdır. Muallimler, memur- ıöyle tarif etti: 

rek ilave etti: lar, serbest meslekte bulunan -.- "Daha akşam saat sekiz· 
- Bastığım kitaplar raflar- mütefekkirler.:. Türk muharri di. Beni alıp götürdüler. Üzeri 

da çürüyor. Şimdi fareler de da ri ancak bunlara güvenir. Bu 11 kapalı salat gibi bir yere girdik. 1 

1 
dandı, üstelik bir lira verip ilaç nıfın da yekUnü iki bini geç- Ba:ı:ıları rakı içiyor, pastırma 
aldım. me:ı:. Bunları böylece bildikten yiyorlardı. Bir kenara oturduk. 

" "" " sonra kitabı sevdirecek yeni j Kendi kendime: i 
Bir muharrir için tabiin nete bir sınıf mı aranır, yo.~a ~u - B~loya . yemekten sonr• ı 

siz ve ümitsiz yüzü kadar gam sevdadan va:ı: mı geçıhr bıl- · gideceğız galıb~. 
lı çehre olama:ı:. Sevgilisinin mem. Temenni ederim ki iyi fi. Dedim . 
aşk buhranından çatılan katla- kirle işe baflıyan bu cemiyet Rakı getirdiler: ! 
n, tabiin it buhranından asılan muvaffak olsun. - İçmem! dedim. 
suratı yanında mamasını yemi! Vakit geçiyor, etrafımdakiler 
bir çocuk yü:ı:ü kadar sakin ve Bir mektep hocası kendi gö- harıl harıl içiyorlardı. 
sevimli kalır. Hele muhanir rüfüne göre Yeni bir (Antholo- Kamım acıkmıttı. 
başında henüz bahar kelebekle gie) yapmıf. Bir köşede incesa:ı: çalıyor, 
· uç t• b" heveska· "•a t•b" Gönnedim, söylediler. n u n ır r •-, a •· rakı fİteleri boıalıyordu. 

in ekti çehresi, onun kalbini kes Ve dediler ki: 
kin bir baykal aya:ı:ı gibi dondu· - Bu :ı:at bazı muharrirleri Saat ona geliyordu. Artık ye 
rur. Çok tükür ben ve benim unutmuş. Meseli türkçeye en mekten ümidi kesmittim. Ya. 
sıramdaki arkadatlar, sporcula gü:ı:el nesri veren, ve şiir, naz· nımdakilere: 
rımı:ı:ın gol y'emeğe ahıtıkları ma yeni bir ahenk getiren iki _ Haydi artık baloya gide-
gibi böyle acı mükilemeler din muharrir<len hiç bahsetmemi,. lim! dedim. 
!emeğe o kadar kanıksadık ki, İsmimi hiç bir zaman üdeba 
ne bayiin, neıeaizliği, ne tabiin sınıfına koymadığım ve bütün 
ümitsizliği bizi teliıa dütürmü iddiamı ga:ı:etecilikte topladı
yor. (Profesyonel) olmak in· ğım için bitaraf sayılırım. Bu 
sanda san'at gayelerini söndü- itibarla yapılan münasebetsiz
rür derler. Belki doğrudur, fa- liğin sebebini sormak isterim. 
kat şu iyiliği var ki insanı he- Türk edebiyatına eser ver
veskirlar kadar yese ve ümit- miş, binlerce kari toplamış ve 
sizliğe kaptırmıyOI". hatta baslı başına bir (mektep) 

Maamafih kitapçının açık tesis et..:;İf olan bu simaları mu 
po:ı:ları beni ne kadar münke· allim efendinin kitabı ihmal et
sir etmediyse (Kitap sevenler se bile onların karileri unutur· 
cemiyeti)d•ye peyda olmağa ça !ar mı, ve edebiyat tarihini on
htan teşekkülleri de o kadar ali !ardan bahsetmeden geçebilir 
kadar etmedi. Çünkü (kitap) mi? 
ın pırlanta, inci, kürk manto (Edebiyat) diye etrafında 
gibi :ı:iynet eşyası araıına gir. patırdı yapılan nesnenin ııö· 
diği bir devirde onu halka sev- nüllü angaryecileri saysaru:ı: ilci 
dirmeğe imkan yoktur. mangayı geçmez. Bunların a-

Hayretle biribirlerine baktı • 
lar. 

- Ne var, dedim. 
Güldüler. 
Biri: 
- İste balodayı:ı:ya! dedi. 
Üstat bu vak'aya iki yd ev· 

vel u:ı:ak bir Anadolu köşesin

de şahit olmuş. 932 yılını aç
mak için Balıkesirde verilen ba 
!oya ilk defa hanımlann geldiğt 
haber verildiğine göre şimdiye 
kadar verilen bal9lar hep üsta
dın şahit olduğ incesazlı içki 
ziyafetleri nev'inden olacak! 
Hoş uzağa g,İtmeğe hacet 

yok. 
lstanbulda bile (Balo) nun 

ne demek olduğu anla,ılmadı. 
O kadar ki (balo) salonunu es
naf ıerıisine ben:ı:etmek istiyen 
ler var. 

7. K. s. 932 
Harbiye 

Btlrhan CAHİT 

BUGÜN 
MELEK 
Sinemasında 
Sevimli ve şfoin 

LlLlAN HARVEY 
Armand Bemard 

veROANNE 
ile beraber 

AŞKA 
TÖVBE 

filminde 

Bugün akşam 
saat 21.30 da 

İş adamı 

ı~tınbul Beltdi~ui 

~ehirTı'yaİl'OSU 

Yazan: O. Mi 
rbeau. 
Tercüme E.: 
R~şat Nuri 
Yakında: Enin
de Sonunda. 
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Yunan Milli Opera Heyeti 
Fransız 'Tiyatrosunda 

Bu akşam saat 21.30 te 

Lll Tosca 
Yarınki Cuma günü nıatine 

saat 16,30 te 

Carmen 
Cuma akşam· 

Lucia t• 
PEK YAKINDA 

Zinci Tiyatroaundan 
DANSÖRLER KİRALI 

DOUGLAS 
siM zinci dan-slarnı, zinci heyeti 

mu,ganniyelerini, zinci komedileri, 
zinoi şarkıları, zinei mu5ikisi ve 

zinei dekorlarını takıdim edooekti.r. 

Douglas Kızları 
Douglaa Heyeti 

Muge,nniyesi 
Douglas Ca:ı:ı 

Çocuğunun mektep kitabını dım ve eserini unutmağa im
almak için doksan okka buğ- kin yoktur. Bunları unutan e
day sattığını söyliyen bir baba- sasen böyle bir Antholoeie yaz
ya, yüzünün podra11nı tedarik mağa muktedir veya salihiyet
etmek için modası geçmiş elbi. tar değildir. Eğer bu hareket 
selerini yahudiye satan bir kü- kaadi ise edebiyat tarihine hür 
çük hanıma edebi, ilmi bir ki- metsi:ı:liktir. Ceplerinde bir lise 
tabı sevdirmek onu ancak ken- diploması olmadaıı (Juıtholo
diıine hediye etmek t•rtile ııie) yumağa kalkanlar, eler 
mümkündür. isimlerinin üzerinde bir de mu-

Bununla metgul olanlar fU allim firması varsa onları der-
iki noktayı unutmasınlar. top edip evveli bir yüksek ınek-

1 - Bi:ı:de iki sm1f kari var- tebe sokmak ve terbiyesi elleri. 
dır. Birinci ıııf yüksek tahsil ne verilen yeni nesli bu meyva 

Yeni Rusya 
- - düımanı tırtıllardan kurtarmak 

bir yerd- bir tey almak iste- luımdır. 
mİf ve yeti,emem~, kumand R Bir edip siyasi fikirlerin kur-
demiı ki: banı olabilir. Fakat edebi varlı-

- Efendnniz ! Müsaade eder ğı tarihten sökülüp atılamaz, 
seniz ben alayım. Ben sizden bir muharrir fikren umumi te
yükseğim!. . lakkilerin bir merhale ileri veya 

- Evet, siz benden uzunsu· gerisine atlıyabilir. Fakat üılii-
nuz, buyurun.. Cevabını ver- bu aforoz edilemez. Bir edebi.-
mit. . . yat hocasının bunu bilmesi ll. 

Hayatta yübelmeği uzamak zımdır. 
tan ayırt etmek çok lüzumlu 
!eydir. 

FELEK 

• • 
Geçen yıl batı, Anadohmun 

uzak ve yakın bazı yerlertnde 

Falih Rıfkı Beyin Yeni Eseri 

Komşu Df;vlet için dilimizde yazılmış ilk tıed:ci}'4ı::. 

Gençlik ve halk terbiyesi metotlarının, şehir ve cemiyet 
bayatmm, kızıl llrkanın en eyi tahlili. 

ON FORMA, 150 KURUŞ 

Tevzi Maıhalli: Muallim Halit Kütüphanest: 

BU AKSAM AS R l SİNEMADA 
Büyük Gala olarak 

CANLI CESET 
Tol11t.oi'nin aynı namdaki eseri'llden muktıebes aşk dramlarının en muh· 

tıeşemi olup dünyanın bütün sine!I13laruı.da büyük muvaffakiyetler 
kazanmıştır. 

Bu filmi temsil eden meşhur yıl<lızlar: 

fohnGilbert-Renee Adore-Conrad Nagel-EleonorBoaı;dmann 
İhtirasatı beşeriyeyi (CANLl CESET) filminde olduğu kadar ve 

bütün çıplakılığı ile hakiki bir surette şimdiye kadar tasvir edilmemiştir 
Bütün İstanbul halkı bu filmi müker.rere'll görecektir. Haşiye: Bu 
muazzam .fi.ime heT akşam mükemmel BALALAİKA ile SAN'ATKAR 
MUGANNİYELER refakat ve film ile beraber şarkılar taganni 

edc:ceklerdir. Musikisi: Maestro Polian,.ky tarafı~dan hwm1'i bir 

•••••••• surette tatbik edilecektir. 

I ·--- ~~-----·----
Bugün matinelerden itibaren 41------

ALEMDAR Sinemasında 
Türk parası, Türk artisti ve Türk musiki,;i ile vücutla getirilen: 

ISTANBUL 
Sokaklarında 

İlk Türkçe sözlü, sesli ve şarkdı büyük film başlıyor. 
Öz dil ve öz musikimizi filmde .dinlemek , ve yakından tanıdığımız 

yiiksek Türk san'atkarlarmı gönnek için her halde bu filmi seyredini z. 

Bu filmin devam ettiği müddetçe seanslartmtZ: 
Gündüz: 2, 4. 6 da, gece 9.30 ta olacaktır. 

Dikkat: Bu muazzam şaheser, lstanbul cihetinde yalnız 
sinemamız tarafından gösterilecektir. ........................................ 

• 

Nafıa vekaletinden 
301l adet meşe köprü traversi pazarlrk suretile mubayaa 

edileceG.ttir. Pazarlık 16-1-932 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te Ankarada Nafia Ve1dileti Müsteşarhk makamında 

yapılacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin yüz liralık teminatı 

muva.kkate ve Ticaret qdası ves~kasile birlikte ayni gün ve 
ve saatte Koımisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler şartna
meyi görmek üzer.e Ankaıratla Nafia Vekaleti malzeme da.İ're
sine, lstanbU"lda Haydarpaşada İ~aat tesellüm ve muayene 
memurluğuna müracaat edebilirler. (4661) 

Dr. KADRİ RAŞtT Pı. 
Seyahatten avdet etmiş ve muayene

haııı.ea>ni Cağaloğlu Halk Fırkası 

kat"şı:sınde " S1hhat " Şamlı apartı

manma .ruılo!etmiştir . 

SOlR DE PARlS 
P.udra ve parfömü P.a-
ric'in me,hur F ARDS 
PASTELS, CENDRE 
DE ROSES ROUGE 
MANDARİNE in muci
di BOURJOİS ıt•iyat 

hanesinin en son ibdala· 
rıdır 

Dr. HORHORUNl 
Zöhreviye ve bevliye tedaviha

nesi : Sabahdan alqama kadar. Bey
oflu Tarlııbaşı. Taksim Zambak Sok. 
No. 41. 

FERIKOY (HAMAM)da 

1 

(400 metre mürabbaında) beton 
armc vasi mahal SATILIK VEYA 
KİRALIKTIR. Zemin katı ve ta-
ra~ ile örtülmüs bir l<attan mü· 

1 

rekkeptir. 
Bir.inci kat beher metre mürab

baı itibarile 600 kilo ve taraça SOO 
kilo sikletıe mütehammildir. 

Fabruka. atölye vesaireye elve
rış.lidir. Şerait müsaittir. Tel. B.O. 
1148. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 5 bjr takım sesler geliyordu .. Bel 
kis kulak kabarttı, Lamia: 

Adnan Bey kahn yünlü pi· 
jamasının kordonile oynaya· 
rak, sevimli sevimli gülerek, 
Paşayı teskine çalıııyordu: 

- Siz de buna müsaade et· 
tiniz! .. 

tur ... Her şey deiii!İr, fakat ta Lamia Belkisi gazetelerin 
biatin kanunları deği,mez Ad yanına doğru çekti. 

Güzellik Kraliçesi 
lki genç kız bu :ı:arif ve kıy 

mcttar çiçek sepetine doğru 
kottular. Açrk penbe güller· 
den yapılmıt olan mutena bir 
buketti, bu... Acaba bu hediye
yi rönderen kimdi? ... Belkis 
bu muammayı dü,ünürken Li· 
mia haykırdı: 

- itte gönderenin kartı! .. 
Belkis ta görmüıtü, penbe 

bir kart ilittirihnitti. Kartı 
aldı. Lamia da yanma gelmit· 
ti. Beraber okudular .. 

"Mısırlı Harun banıer Mec
di,, Belkis: 

- Bu da kim?. diye sordu. 
Lamia dudaklannı büzdü: 

- Hiç tanımıyorum .. dedi. 
-Sahi mi? 
- Elbette sabi .. Bütün ba-

lo.nun halkını nasıl tanıyabili
rim? 

- Bu da mı balodan biri? .• 

Nezihe M•lıiddin 

- Hiç ~üpbeo olmasın .. Dü 
tünmeğe değme:ı: nasıl olsa an 
lıyacağı:ı: .. 

- Hiç te lü:ı:um görmüyo
rum. . 

- Sen ister gör ister gör
me .. Mademki bu kadar. alaka
dar olmuı, elbet kendisini mey 
dana çıkaracaktır •. 

- ÇıkarmHa daha iyi o
lur .. ismi bile serince dokun
du •. 

- Belki yüzü daha :ı:iyade 
dokunacaktır •. Fakat her halde 
çok zengin olsa gerek! .. 

- Nereden anlıyorsun? 
- Sen anlamıyor musun 

sanki Belkis? Şu sepete bak bir 
kere... Düğünlere; nitanlara ııi 
denlere benzemiyor mu? En a
ıağı yü:ı: liralrk bir hediye .. Da 
ha ziyade münakaıaya devam 
edemediler.. Açık pencereden 

- itiliyor musun? · diye 
sordu . Babamla Ziver Pata 
konutuyo,rlar,. 

Linıia sinsi sinsi güldü: 
- Konuımuyorlar, adela 

kavga ediyorlar .. iki genç kız 
sanki gürültü etmekten kOl'ku 
yorlarmıı gibi, ayaklarının ucu 
na basarak açık pencereye yak 
!aştılar. Başlarmı uzatmağa bi
le lüzum ııönneden bahçede 
konuıanları görüyorlardı. On
lar da ilkbaharın tatlı tatlı 111-

tıcı güneıinin altında birer ka 
mıı koltuğa kartı kartıya otur 
muılardı. Aralarındaki masa· 
nın ü:ı:erinde bir yığın ga:ı:ete 
vardı. Ziver Paşanın beya:ı: sa 
kalı &aptetmeğe çalııtıjı hid
detin sanılmasına tutul01uı ııiı 
bi titriyordu. Samur kürkü
nün yakasını örterek sözüacle 
devam ediyordu: 

- Aramızdaki komtuluk 
ve dostluk hakkı, sohbetimizin 
daha çok fevkındadır .. 

Belkis ııelinim olmMlan eY· 
vel kıı:ımd,._ 

- Dostluğunuzun kıymeti 
çok büyüktür Paıam ... Fakat 
meseleyi izam buyuruyorsu
nuz.. Kendiniıı:i üzüyorau-
mu: .. 

Ü:ı:ülmiyecek ıey mi bu 
Beyefen.di? .. Senelerden beri 
keranbeha bir pırlanta ııibi sak 
ladığımı:ı: Belkisin ııüzelliğini 
bütün lstanbul duydu •. Ah fU 
küstah ru:eteciler !.. Eski ikti· 
danm elimde olıa idiı, alim. 
allah hepsini .•. 

Lamia yavatça Belkisin ku 
!ağma fısıldadı: 

- Eyva'h .. eyvah, hepsini 
raliba Fizana sürecekti.... Ve 
dat N acinin talii. varmıf .. 

Adnan Bey Pataya cevap 
yetiştiriyordu: 

- Fakat bu kadar teli§ 
ve biddetinizin ıebebini bir tür 
lü anbyamıyorum Paf&DJ .• 
Güzellik kadar t•yanı iftihar 
ne vardır? Balo balkı Belkiei 
baiendiler .. 

- Alemin ııözlerini bağla· 
yıp dillerini kesemezdim ya e
fendim.... Bunda ınucibi ir Ye 
haya olan nokta neresidir?. 

- Beyefendi güzellik, hele 
kadın rüzlliji, bir srr gibi mu
hafaza içinde kaldıkça kıym.t
lenir .. 

- Bu naıı:ariyeyi asrın yeni 
:ı:ilıniyeU kabul etmiyor Paıa 
efendi.. Fakat netice rene si
zin istediğiniz gibi oldu... Bel· 
kis müsabaka teklifini kabul et 
rnedi. 

- Demek Belki& kabul et· 
seydi siz razı olacaktınız öyle 
mi? 

- T abil değil mi ya efen
dim.. Y ermi Y•tınd• t•hsl
yetine sahip olmut bar kı:z: ken 
di kendine karar vermek sali 
hiyetini kazanmış demektir. 

Pata asabiyetle yerinden 
kımıldıyarak CeTap verdiı 

- Asla 1 •• Bu da size mab
sus bir nazariye ... Bence kadın 
her Y•tta ve her zaman erkek 
himayesine muhtaç bir: '!'a'hluk 

nan Beyefend.... - Bak şu resimlere, §U ya· 
- Bu da bir terbiye mese· :ı:ılara ... Birden bire meşhur ol 

leei •.. Zaten sizde garip terbiye dun gitti .. 
usutünıü küçük Y•ttanberi ta- Belkis omuzlarını silkti: 
kip eden Lamia, Belkisi ya- - Bir günlük şöhret! .. 
vaıça içeriye çekti, biri ııü· _ istersen bütiın •ençli-
lüyor, öbürünün ıözlerinde • iince devam edebilir ... Dütün timtekler çakıyordu. Limia: 

- Bunlar iti uzattılar • de Belkis .. Düo alqamki muvaffa 
di - varsınlar biri birlerine na- ki yeti göı: ön ·ne ııetir •. Bun
:z:ariyelerini kabul ettirmeğe ça dan sonra hl!I' gittigin yerler-
ht11nlar .• . de bütün gözler seni arattıra· 

Belkis d..dak büküyordu: caklar •.• Küçük bir iltifabn 
- Her zamanki münakaıa· ıörmek için ıtık etraf1nda do-

ları.. Baban latan pervaneler ribi etrafmd• 
- Biliyor musun? 

teker ııibi bir adam... Fakat dönecekler.. Hayatın :ı:evki ne-
sen Nedinı MUnirle nlendi. dir zataı? •.. 
ğin zaman Ziver Paıanın ta- - Fakat Lamia hötün bu 
hakkümünden epeyce çekece- soylediklerin yalnı:ı: giızellik· 
"ı" le temin edilme:ı: .. Bak ben ikin an var ... 

- Y Mllhyonun Lamia.. ci bir baloyw. gidereem değiıtt 
Nedim Münir hiç babasının recek tuvaletim bile yok •. 
oğlu dejildir.. - Dü,ündüğün feye bak~ 

- Babasının tesirinden kur 1 Servet, ihtiıam Ye tuvalet biı 
tulrıcağmı , :ı:annetmiyorum.. iıaretine bağlı.. Hatti timdi 
Biz de timd" bu münak•t•Y• . bile .• 
bırakalım.. ( lHvamı .,ar). 
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BeIÇikalı Malfait Noeli 
yüzme kupasını aldı .•..... ' 

Müsabaka çok heyecanlı olmuş 
ve Fransız Moulin 

umumun hayreti içinde ~enilmiştir j 

r 
1 

Noel kupası yüzme musabakası başladığı zaman .. 

Noel kupası 25 kanunuev- nuz olduğu halde sesli si~e
vel'de Belçikalı Malfait tara- ma mikrosunun önünde Belçık" 
fmdan kazanılmıttır. Bu neti.- ve F_ransız lisanında iki ufalr 
ce efkarı umumiyeııin son de- ı nutuk ta söyledi-_ . 
rece hayretini mucip olmuştur. . Bu. yüzmeye ~ştır:ı.k ede~lt 
Çünkü Fransızlar kendi vatan- rı tebnk etmek lazımdır. Çun 
daşları olan Parisli f..touin'nin l 
kazanacağrnı zannediyorlardı. 
Müsabakayı kazanacağı çok · 
kuvvetle ümit edilen Cartımnet 
büyük bir taktik hatası yap
tığı için ancak beşinci olabil
di. Yüzerken önceleri rakip
lerini kontrol etmiyor ve hede 
fe doğru yüzmüyordu. 

Bunun aksine Belcikalı Mal 
fait ile Parisli Moulis'in en kıaa 
yoldan gitmek İstiyorlardı. Bu 
arzularından dolayı az kalsın 
cereyana ka['llıp çok açıklara 
düşeceklerdi. Maamafih bir
birlerini kulaç kulaç takip et
n: eğe başladılar. Ancak Mal
fait, Moulin'e nazaran biraz da 
ha seri yüzdüğü için bir el far
kı ile birinci geldiı. 

Her zaman olduğu gibi bü
yük bir seyirci kütlesi vardı. 
Eski Noel kupası müaabıkları 1 
bu sefer de gençleri tetci ediyor 19.11 senl!si yau~rnrn galibi 
lardı. 1906 senesinde Noel Belçikalı Malfait 
kupasını alan Meister 1919 kü oldukça zor bir it batar-

' ' d 1920, 1921 ıalibi Pouilley, bu mıılar. ır. 
Yarıtların banisi Noebs orada Netıceler tonlardır: 
idiler. Ve çok meşgul bulunu- 1.- Malfai~ (Belçikalı) 2 
Yorlardı. Hepsinin antrene et- dakika 28 sanıye 3 5 
tikleri çırakları vardı. 2 - Moµlin (Fransız) 2 da 

kika, 28 saniye 3/ 5 
Yarış çok zahmetli oldu. 3 _ Dreyfus (C.N.F.) 2 da 

Buna da sebep suyun suhunet kika 42 saniye. 
derecesinin --4 ve haricinde 4 _ Maloubie (U. S. mel-
de- 3 bulunması ve akıntının ro) 2 dakika 43 saniye 
va~a~i vaziyeti 3 km. 500 olma 5 _ Cartonnet (S.' C .U. 
sı ıdı. F.) 2 dakika 45 saniye, 

17 müsabık kaydedildiği 6 - Boost (Belçikalı) , 
~alde 1~ müaabık ittirak etmiş 7 - Menut (C. N. P.) 
tır. lıtırak etmiyen bu döı-t 8 - Ledouse (S. S. P.) 
~üsabı~n- içinde geçen sene- 9 - Direkse (Belçikalı) 
nın galıbı İtalyan Gambi de 10 - Massan (S. S. P.) 
~rt1• Müaabakanın galibi 11 - Angustius (S. S. P.) 

a fait soğuktan müıteki ıö- 12 - Trka (Çekslovak) 
zükmüyorclu. Sırtında bir bor- 13 - Jayet (İsviçreli) 

Fierst Y iettna Arsenalle 
Colombesda kar~ılacacak mı 

(Auto) dan - Firat Vaenna 
kulübü ikinci · reisi Ftiedman 
ile konu9tuk ve öğrendiloı: ki A
vusturya kulübünün en har ar
zusu Colombes sahasında Ar· 
ıenal ile kartılatnıakmıt. 

u proje belki mı sahasına 
çıkabilir. Çünkü M. J. Bemard 
Levy, Racinr kulübünün bazı 
organizasyonları ile meıtıul
dür ve bunu da pek eüzel orga
nize edebilir. 

lniçr• • Alma11g• 
l1Yiçre Almanya milli takımları 

martın alb11nda çarpqaeaktır. 

t 
Maç l.eepzig ıehrinde yapılacak 

ır. 

Avustralganın 1932 Olim
pigadı11a gidecek takımı 
Avuıturya'ldar 1932 olimpiyadı 

na gönderecekleri takımın en fula 
kazanma11 ihtimali oll\n atletlerden 
terekküp etmeaini iıtemiılerdir. 

Bunun içindir ki takım ancak 8 
atletten ibaret olacaktır. 

Amerilcada bir Almanın 
muvaf/alcigeti 

Amerika' da bulunan Alnı an ko
,ucularrndan Brunya 15 mil koıayu 
1 ... ı 21 dakika 4/10 da kofllluı
tur. Bu derece yeni bir dünya reko
rudur. 

Güreş 
Müsabakaları 

v. İçin minder hakemi 
• A. C Mısıra gidigor llhami Beyin ıöyle-

cblda fed aayonu ile mutabd< d•kl • • \ k h f 
lan v· rı veçhiJe Mmra ıidecek 0 • 1 ennt ge ece 8 -
olarak 'Y&na'nın V. A. C. aon teklif ta ki spor sahif em İzde 
ıulfl d ldarclan bir raranti iote-
1'9dd tıni ti Mmr federasyonu bunu yazacağız. 
ltlar tenh • unun üzerine Viyana L.;~----------.... 

•ten vaz ıeçmi,lenlir. 

MİLLiYET J 

• 

ıı Yunanistanda niçin 
mağlôp oldu ? 1 

1 •••••• 1 

Burada kolaylıkta çalışabilen 
forvet hathmız neden 

orada bir şey yapamadı? 
___,.Yunanistan' da neden 1 rasim yorgunlukları ikinci den 

yenildik? cede kalır. Asıl hakikat yukar 
Bu suali bütün spor merak- da söylediğimizdir. l lılan hatta bütün Türkiye ken Yine telıraflardan anlatıl· 

. di kendine soruyor. dığına nazaran, bizim talam-
1 . - Hakikaten niçin yenil- pazar ~ünü Slavya'ya çıktığı 
dik?.... kadro ıle çıkmış olacak. Yani 

1 Galatasaray - Fenerbahçe föyle: 
takımı Yunanistana gitmeden Ulvi· Avni 

1 
evvel Slavya ile yaptığı maç
larda atağı yukar1 formünü bul 
muıtu. Yalnız artık inkarı ka· 
bil olmıyan bir hakikat var ki 

ı o da takımın haleti ruhiyesinin 
l lalamın formünden bile yük
\ sek olmaaı.. Bizim takım bura 

Mitat Bürhan 
M. Reşat Nihat Kemal 

Rebii Fikret Z..ki Muzaffer 
Leblebi • Niyazi 

Bu şekil son Slivya maçını 
O - O bitirmeğe muvaffak o
lan takımın şeklidir. 

i·!;.ofH.'t 1 : ~;·f~."''\t giire~ mü:-:.a.bakasında Karalerlj Arif ile ç ·oban Mehmet 
dan gitmeden evvel bize aon 

\ yaptığı maçlarla formünün iyi 
Biz bunun kabahatini oyun

cularda kat'iyen aramıyacağız. 
Çünkü haleti ruhiye bozuklu
ğunu düzeltmek inaanın eli.n
de olan bir şey değildir. Ve 
nihay~t hir. meselesi.lir. 

Serbest GOres Meselesi 
Memlekette ·yeni ve çok ümitli 

bir spor: Serbest güreş .. -. 

olduğunu ispat etti. 
Hatta burada yapılan maç

lar da bile en iyi oyuncumuz, 
takımın göz bebeği dediğimiz 
oyuncularımızdan bazılarının 
daha topa yeni ba§lamış ipti
dai mektebi çocuklarına dön-

Telgrafta deniyor ki, Yu
nan muhtelitinin içinde 8 tane 
Olimpyakos takımmdan oyun-

Avrupaya iki defa güreş takı
mını götüren Bürhanettin Bey 
-Atletizm federasyonu reisi
şöyle diyor: 

928 senesinden beri Avru
pada birincilikleri icra edilmek
te olan serbest güreş bizden 
ve bazı güreşte geri kalmış mil 
!etlerden başka her yerde tat
bik edilmektedir. 

928 senesinde ilk defa ola
rak Grekoromen Avrupa şam
piyonluğuna ittirak için Türk 
kafilesini Pette'ye götürdüğüm 
zaman şubat aymda yapılma
sı takarrür eden ilk Avrupa 
serbest aüreş birinciliklerine 
ittlrak için Pariae eitmemizi 
o zaman beynelmilel güret 
federasyonu ikinci ve Fransız 
federasyonu birinci reisi Mös
yö Perroud bana teklif etmişti. 
Biz 924 olimpiyatlarından biri 
ilk defa olarak beynelmilel 
bir müsabakaya girdiğimiz ve 
onu da bin mali mütkülatla 
bata çıkarabildiiimiz için bu 
teklifi kabul edememittik. Et-

• 

Kara/erli Arif Pehlivan 

sek te götürecek adamımız yok 
tu. 

O zaman görüıtüğüm Avru 
pa güret erkanı kendi memle
ketlerinde de - İngiltere müs
tesna - bu güreıin taammüm 
.etmediğini fakat bunu tamim 
için her halde Avrupa ıam
piyonaaınm tertip edilmesi la
zım geldiğini söylediler ve ne 
olursa olsun, hiç olmazsa iki 
kiti ile ittirak etmemizi ilti· 
mas eylemiılerd;, 928 de Amı
terdam 'da icra edilen olimpi
yatlarda Grekoromen güreşi
n yanında serbest güreş 
dünya birincilikleri de yapıldı. 
Hayretle göu:lüm ki 927 de Av 
rupa ıampiyonluğunda kendini 

göstermiş birçok değerli, ama 
tör pehlivanlar o tarafa geç
mişlerdi. Hatta Estonyalı • Kepp gibi her iki güreş müaa-
bakasına da girmiş olanlar, Gre 
koromeni orta yerde bırakıp 
serbest gürqte Jllevki alanlar 
vardı. 

927 - 928 Grekoromen 
müaabakalarıııda 1 ep iyi netice 
alınış olan hocamız Macarlar 
928 olimpiyadında serbest gü
reşte varlık gö'ıterem.edilerdi. 
Ayni millet 931 de serbest gü 
rqın şampiyonluğunu kazan
mıştır . 

Avrupada serbest gürqin 
şu bir iki sen.elik müsabaka va 
ziyetini anlatmanın sebebi biz
de de bu nevi güreıe başlama 
nın zamanı geldiğini göster
mloktedir. Türkiyede Sultan 
Azizin gürete merak etmesi 
ve en iyi pehlivanları batına 
toplayıp onlarla dütüp kalk
ması yüzünden rağbet bulan 
alaturka ıüret, fenni güreşin 
Avrupada henüz inkitaf etme
diği zamanlarda dünyaya mey 
dan okuyan pehlivanlanmızı 
yetittirmitti. Hatta, 1900 se
nesinden sonra cihan pehlivanı 
olmut olan Kara Ahmetle IÜ
t'efen Fransız Paul Ponct 
bile ancak, 12 - 13 oyundan 
batka alafıranıa güreş oyunu 
bilmezdi. Bunun böyle olduğu 
1lU yazdığı eserlerden anlıyo
ruz. 

Gerek bu kitaplar, gerek 
bundan on beş yirmi sene evve 
line ıelinceye kadar gördüğü
müz alafıranga eüreş müsaba
kaları eösteriyordu ki Greko
~omen basit ve kuvvete müste 
.ııit bet on oyundan ibaret i· 
di. 

Bu oyunların kuvvete müs· 
tenit olmaaı bizim pehlivanlan 
mızın da içlerinde acı kuvvet 
li adamlar bulunması, bize dün 1 
ya ıampiyonluğunu kazandır< 
ıordu. Vakta ki güreı iılene 
itlene bir taraftan merkezi Av 
rupa ve lskandinavyada ve di 
ğer taraftan da serbest eür~ 
hususunda lnıilterede bueün 
kü fenni ıeklini bı:Jdu, artık, 
kuvvet fennin ve zekinm önün 
de ikinci safa çekilmek zaru
retinde kaldı. Şimdi, bir vakit 
ler, dünyaya meydan okumuı 
ve Türklüğün namını cihana 
tanıtmıt olan eski pehlivanla 
ı ımız sağ olsalardı, o zaman
ki muvaffakıyetleri bugün elde 
etmelerine kat'iyen imkan o
lamazdı. 

Yalnız bizim pehlivanları
mızın diğerlerine kartı yağlı 
güreş gibi hünere ve zekaya 
müstenit bir mektepte yetiş
mit olmaları faikiyeti elde 
kuvvetli bir koz olabilirdi. 

işte ben bugün bu kozuı. 
oynanmasını teklif ediyorucı. 

Türkiye Grekoromen gür~ 
şinde 24 millet içinde bütün 
katagoriler nazarı itibara alı
nırsa yedinci, sekizinci gelir. 
Sekiz on sene çalışılırsa üçün-
cü dördünıcü olabilir. Birinci, 
ikinci olabilmesi için alafranga 
güreşin Almanyada İskandi- l 
navyada, Macaristanda olc1 ğu 
gibi, 10,000 !erce bilfiil gü111· 
şen amatörleri mevcut olması 
gerekti,-, İ • 

Halbuki bizde bugün Gre Yunanistanda yapılan ilk maçta sekiz oyüncü veren 
koromen güreti yapan amatör-
lerin adedi 200 ü bulmaz. Olympiakos talummm müdafaası burada Galatasaray forları 

Bir kere bu noktaya bir önünde bocalarken ... 
mim koyalım. Diğer taraftan düklerini gördük. Yunanistan cu yarmıı. 
serbest güreıt belden afağı kı- da bu şa9ırma kat kat fazlalaş Bu bir mana ifade etmez. 
sımla da ıüretmeğe müaait, tı. Ve telıraflardan da anlaşıl Olimpiyakos takımının 8 oyun 
olduğu için seyircinin ve gü- cbtı ,üzere takım umumiyet iti aıau ile değil, 11 oyuncusu ile 
n!9Çİnİn daha ziyade zeYkini barile çekingen ve ürkek oyna takımı tetkil eden klüpler ayn 
ok9ama11 ve vücudü bütün ak- dı.. Buna sebep kartımızdaki ayn maç yapmış ve her ikisini 
samını develope etmeai, yüzün takımın Yunan takrmı olma11 de Yunanistan ıampiyonu 1--0 
den dünyada, sür'atle inkitaf Ye Yunanistan' da maç yapma- 2 --0 ıibi büyük farklarla yen 

· tiği gibi, öniiınüzdeki, olim- . nıızdır. Bizce en esaslı sebebi mitlerdi. itin asıl ıarip tara-
-~~--..----,,-_, oudur. fı bize golleri atan yine bu for 

Edirneli Himmet Pehlivan 
piyatların yapılacağı Amerika 
da münaha11ren ve büyük ala
ka ile tatbik edilmektedir. 

Buna nazaran, bizim de er
geç bu ite, başlamamız zarure 
ti vardır. Buna ne zaman bat
lamalr? 

Yapılacak fey birayak ev· 
vel yapılmaloı: en do~ru bir hare 
ket olur. Esasen serbest ıü
reşle alaturka ıüret arasmda 
ki büyük müıabehet bizt, bu gü 
rete çok daha çabuk ı11ndıra
cak ve bir iki sene sonra Avru 
pa şampiyonasının başlarında 
bulunmamız ümidini verecek
tir. Türkiyede yağlı güreş ya 
pan binlerce heveskar vardır. 
Bu heveskarlar yağsız yapılma 
sı yüzünden daha kolay tatbik 
"dilen. serbest ı?Ürese ve bir 

Anadolu Ajan11oın verdiii verdir, yani ufak tadilata ma
malumata nazaran ilk dakika- nu: kalmıı Olimpiyakos fonret 
!arda Yunanlılar bizi sıkııtıra- hattı... • 
maD11flar ve atağı yukarı bu Burada biz onların kalesini 
tazyilderi ikinci lbaftayıınm son bombardıman ederek mü4afaa 
15 dakikasına kadar ıürmüı. hatlarında allak bullak eder
Bu da ifade eder ki bizim ekip keın, bu sefer de onlar orada 
orada tapı bir saat on bet da bizim kaleyi bombardıman et
kika I.:eodini toplaymmamı+. mit ve bizim müdafaa~ hırpa-

Y<ol yorıunluğu ve bazı me lamıtlar ... 

kaç sene zarfında Türle güret 
federasyonuna binlerce mevcut 
lu serbest güreı ordusu verebi 
leceklerdir . Grekoromenin 

1200 - 300 kitilik mevcudu ara 
sından çıkacak bir takımla 
birl<aç bin kitilik mevcuttan 
seçilecek -tlest güre, takımı
nın ayni kıymette olacaiı tüp 
besizdir. Binaenaleyh ben der 
hal ite başlamak ve memle
ketteki alaturkacılardan en 
müstaitlerini toplayıp serbest 
güreş bilen, birinin eline ve
renılc: çalrthrmak, fikrinde
yim. 

Bundan birkaç akıam evvel 
Haliç klübünün F er.b sinema· 
smda yaptıfr, serbe.t güreş 
müsabal<alan bana, bu fikri be 
men ortaya atmak c:eaaretini 
verdi. Gördüm ki; Türkler ser 
best ıürette pek yakında Ma
carlara rakip olacak istidatta 
adamlara maliktir. 

Ben, bu itin hemen maddi
leşmesi için, ıu teklifleri yapı 
yorum: 

1 - Güreı federasyonumuz 
bütün mıntakalara bir tamim 
gönderip, serbest ıüreı - şim
dilik - tetvik müsabakaları ter 
tip etmelerini emreder. 

2 ~ Diğer taraftan memle 
kett .. tanınmış meşhur alatur-

kacıları bir iki ltiübe yerletti
rip, derhal serbest güreıe çaht 
tırmaya ba9lar. 

3 - Ayni zamanda Ameri
kada yapılacaloı: olimpiyada -it 
tirak edildiği takdirde- bir ser 
best güret takımının da götü· 
rüleceğini ilan eder . 

4 - Kızılcıklı Mahmut peh 
liYan merhumdan sonra elimiz 
de serbest eüreti uzun müddet 
yapmıt yegane adam olan Yu
suf Hüseyin pehlivanı muallim 
olarak celbedip, yetittireceği 
adamlan onun eline verir. 

5 - lst.anbulda serbest gü
rq ıöaterilen müsabakalan ya 
parak halkın alakasını tezyit 
eder. 

Görülüyor ki antrenör meae
leainden batka diğer teklifle
rim paraya pula dokunur teY· 
ler deiildir. 

Antrenör ayhiiı ise ecnebi an 
trönörlerine nazaran çok daha 
ehven ot&cağmdan spor tetkili 
tı bütçesi için büyük bir yük 
tqkil edecek mahiyette ola
maz. 

Umuyorum ki Türkiyede gü 
reşiın bueünkü inkitafına büyük 
hizmeti ,dokunmut olan ıüret 
federuyonµmuz, benimle hem
fikirdir. 
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Sabatay Zevi 1 
NalclneazR. N. 

Bir kahin zuhur etmiş, bu kahin 
yirmi altı yaşlarındaymış 

Mesihin gelmeıi yaklaıbğı için herkesin günah 
larına tövbe etmesini tavsiye ediyormq 

Halk Natan Gazani'de bü. parça daha söylettirmiftir. Bu 
tün kuvvet ve ırayretini "M&- aunla beraber ıene uykusunun 
ıih,, fikri üzerinde toplamağı ağırlıimı ıidermek kabil ola. 
muvafık görmü9, bu zeki bir mamııtır. Nataa Gazati bunun 
adamdı. Onun her söylediğine üzerine aon derece asabi bir ha· 
hakikat nazarile bakılıyor, her reketle oradan oraya gidip gel· 
ıözü ve süalü görünüyor, me- meğe baılamıı, elbiselerini yırt 
ıiyetleri mübalağalandınyor· mıt, ne yaptığını bimez bir ba
du. Söylediği sözler, ketfetti· le gelmittir. Dostları onun bu 
ği kehanetler bütün ıark mem hali karıısmda bir fey yapamı· 
leketlerindeki yahudiler arasm yorlardı. Hepsi ıaıımıış, l:.;\o 
~ ağızdan ağıza dolaııyordu. karken Natan Gazati de kendi
lşte o zaman yazılmıı bir mek ini yere abruf bulunuyordu. 
tuptan alrnmıı bazı satırlar: Bunun üzerine hepsi onun ya· 

"lskenderiye yahudilerin- nma koıarak kendisini yerden 
den gelen mektuplarda gaze- .&.aldırmak istemitler, lakin Na 
tede bir kahin zubvr ettiğin· tan Gazatiyi gözleri kapalı bir 
den bahsediliyor. Bu kibin halde ölü gibi yatıyor bulınut· 
yirmi altı yatlarında bir genç !ardır 
imiş, türlü türlü harikalar gös Bunun üzerino bir hekim çağ 
teriyormuı. "Mesih,. in gelme nlmıı, gelen hekim kııa bir mu 
ıi yaklaıtığı için yahudilerin ayeneden sonra Natan aazati' • 
günahlarına tövbe etmelerini nin ölmüt olduğunu söylemiı· 
tavsiye ediyor, Kudüste top- tir. Bunun üzerie hepsini yeis 
lanmağa kendilerini davet edi- ve elem kaplamıı, Natan Ga1'a· 
yordu. Bunun üzerine Kudiiı ti gibi herkes tarafından hür· 
tebri civar ve haricinde bin. met ve itibar aören mqhur ki 
!erce yahudi toplanmıt, bu ka- hinin ölüm haberi az sonra ça· 
labalığın üzerine gelen bir bu- bucak yayıldı, duyuldu. 
luttan da zeytin yağı damla· Hakikaten ölmüş mıi idi? 
mağa batlamıştır. Yine bu 11° 
rada bir aes duyulmutlur. Bu Natan Gazab aibi fevkalade 
aea ıöyle diyordu: bir kuvvet aahibi diye itikat e-

- Bu beklenen "Mesih,. dilen bir adamın böyle ölüver-
tir. "Mesih,. larail oğullamıı mesi herketi yıldırımla vurul· 
dutmanlarrndan kurtaracak- 1DU4a döndürdü. Onun ruhauz, 
tır .. Dünyanın her tarafına ya-
yılmıt olan yahudileri bir ara· hareketsiz cesedi üzerine kapa
ya getirecek olan odur. nan dostlan derin bir elem ve 

Beklenen "Mesih,, in iımi kederin ağırlığı altında ne ya. 
"Benhadat,. olacakınıt. Yatı pacaklarmı bilemiyorlardı. Fa· 
da kırk. Yine bu sırada Kudüa kat çok geçmeden yeni ve fev. 
te Sahyun dağı üzerinde bir bu kaide bir hidise kartıımda bu· 
lut belirmit, etrafa ate, ıaçma lunduklarmı gördüler. Çünkü 
ğa başlaınııtır. Bunun üzerine 
genç kihin kendini dinliyen ölünün üzerine eğilmit olan 
binlerce yahudiden mürekkep dostlan onun göğsünden derin 
cemaate hitaben Kudüae gel- bir ses geldiğini duymUflardı. 
melerini ve orada kendilerine Derinden gelen bu aea, Nataa 
yahudiliğin mukaddes ve gizli Gazati'nin bir kaç kelime ile bK
ety~sını meydana çıkarıp, gÖS· ıeyler anlatmak istediğini gös
tereceğini söyl,.miştir. teriyordu. Daha şaşılacak bir 

Cemaate tövbe etmelerini, 
perhiz ve riyazetle meşgul ol. şey de Natan Gazalinin filhaki-
malarını tavsiye ederek bilhaa- ka bir takım kelimeler telaffuz 
sa İsrail peygamberlerinden etmekle beraber dudaklannı hiç 
(Ermiya) peygamberin kitabı- kımıldatmaması idi. Bu kelime
nı okumalarını aöyledikten son ler sanki uzun bir mücadeledeıı 
ra "Mesih,, in gelerek salta· aonra kendilerini itittirmek için 
natı istirdat edeceğini haber 

uğra9ıyorlannış gibi. ağır ağır 
vermiştir. Kahin sonra elin- duyulabiliyorlardı. 
deki boruyu üflemiştir, Onun 
bu boruyu üfürmesi cemaat Natan Gazati ne söylemek 
tarafından pek hayrlı bir ali. istiyordu?. · 

"Mesih,, İn geleceğini artık 
met olarak telakki edilmittir. 

Diğerleri iki ayda olacaktı. kurtulut zamaumı haber veri-
y ah udilerin bir kıamr bunun yordu!. 
haki'·· Bundan sonra sustu, ses ke-

K&ti etrahnda fÜpheliydi,. sildi. Daha sonra Natan Gaza· 
ler. Çünkü ne, Kudüs, ne de 
Kudüa 'civarındaki yerlerden tinin genrt bir nefes aldığı du. 
h b yuldu, göğüs bir kere kabardı. 

. iç ir mektup almaınıtlardır. Nalan Gazatı etrahndakileri 
Fakat diğerleri zımni aurette 
her feye inanıyorlar, yahudile- büsbütün 9aşırtan bir hareketle 
rin kalabalık kütleler halinde gözlerini açtt !. . Ölü dirilmit· 

ti! .. 
Helebe doğru yollandıkları söy Doatlarınm tatkmlığı geçti. 
!ermektedir. Q· da araplarm 
hükümdarına karşı harp ede- Natan Gazatiye, kendine gel-
celdermiı. Fakat Halep ahali.. meıi için yardım ettiler. Natan 

Gazalinin artık tamamile haya· 
ıi bunları püıkürtmüttür. 

Duyulan sözlere nazaran ta avdet ettiii anlatılmca etra-
yahudiler evlerini satmakta ve fındakiler bu metbur kibini bir 

çok auallerle yorınağa başladı-
gitmeğe hazırlanmaktadır.) 1 · · ? 

O 1 ol b
. ar. Kendıune ne olmuttu .. Bu 

zaman yazı mlf an ır h t b. .. dd . . I 
mektuptan alman bu sözlerden ~ı:.!ana ır mu e~. ıç~ ~~1; · 
"anlaıılıyoı- ki, Buna benzer da _....-1 lonrta ndedaldormuıkmııu .. I. 
b b. k b ali 1 naıı o up a u a an • 

a ır ço ay , ası ve eaq d ı-ıa d eım· ti? D h t h · I aman a r ı ıt • . a a 
akın mad rumBnvaye

1
t er ortaya böye bit çok auaL •. 

çı yor u. u ııra arda vuku F k t N l Gazat• h' b. 
bulan bazı hadiseler de pyanı b~ a d:- ~ liı ık 
dikkattir. Yahud· erin büyük teYk . ab~a gmı •0 Y. yeredu. 
b 1 d 

eabrme ır cevap Yeriyor 
ayram arı esnasın a Nalan j S 1 il . ab b 

G t b 1 d - G b . oru an aua enn cev 1 ep 
aza ı u un ugu azze ıe n· L"-J ld N tan G d ) · ·ı · ı h b • ....,,, e o u. a azatı .a • 

nın ı en ge en a amlarmı a- k d. k d' d.. .. .. 
1. ı · · d ed ' gın, en ı en me utunuyor· 
ım ennı avet erek gece ya· d A t k t afınd kil . .. 
rıa~ma kadar Museviliğin mu· l 'd'·.kl r .1 

• ediıılr a lmenn soy. 
ı. dd k. 1 k e ı erını eınez o uıta. Ka es ıtap armı o umut, a· • _ _ 
raştırmıı, derin derin okumuı- Sabatog ıl n••ıl goriiftaler? 
lu. Fakat gece yarıaı Natan Ga Bu vak'anın üzerinden çok za 
zati'yi mukavemet edilemiye- man ııeçmemitti ki Mısırdan 
cek derecede ağır bir uyku bar kalkarak Kudüıe gitmek üzere 
ınııtı. Likin Natan Gazati bu yola çıkmış olan Sabatay Zevi· 
uykuyu gözlerinden uzaklştır- Cazede bir müddet kalacağına 
mak için evin içinde aıağı yu. dair haberler alındı. Sabatay Ze 
kan dolaşmağa ve dualar oku- vi gibi töbreti her tarafa yayıl
mağa ba9lamııtı . mıt olan bir adamın bu ziyareti 

Bütün gayretleri beyhude ol etrafında Lir çoklan merak ve 
du. Çünkü bir türlü uykuyu alaka göateriyordu. Lakin Na· 
yenmek kabil olmuyordu. Bu tan Gazali bu haber karıısında 
nu dinledikten aonra bqka bir sadece meı-ak etmeği değil, da-

Vila·yette 

Ağaç 
Kesilemez! 

Bi •inci sahifeden geÇen yazıları Fırkada 
Hamallaı 

Ziraat vekaletinin 
tamimi geldi 

ilk 

Y eai. ihclaa olunan Ziraat vekil• 
tininiU. bınıimi dün vilayete gelmit
tir. Tamimde memleketin afaca olan 
ihtiyaa nazarı dikkate alınarak, vu 
ve tedvin olunan 1527 nıunarııh ka
nunun 28 inci maddesi mucibince 
meyıre bahçelerini kim.ilen veya kas 
eli ticaretle lunnen kökl-ek veya 
lre.melr ancak ziraat memurlannm 
müsaadesi ile tecviz olunur. Bunun 
hilifmcla hareket edenlerin Türk ce 
za kanununun 516 mcı madcleıi mu• 
cibince cezalandmlmuı Ye tiddetli 
takibat yapılmuı lizımdır •• 

Çiçek ıergisi yeri 
Çiçek aergiıi yeri için mülga Dii

)'Una umumiye binası bahçe.inin mii 
naıip olcluiu kanaati de vardır. 

Şefik Beyin teftişi 
Defterdar Şefik Bey diin Eyübe 

ciderek Maliyeye ait iılerle meıcul 
olmuttur. 

ha derin manalar aramağı mu
vafık buluyordu. Nalan Gazati 
Sabatay Zevi hakkında büyük 
ümitlere kapılmıştı. Şimdi o
nun böyle keneli bulunduğu y&
re kadar geleceğini duyunca bu 
ümitleri tazelendi. fıte ıesıe bu 
sırada idi ki Selinikte bulunan 
J.ak Levi'den gelen bir mektup 
ta Natan Gazatİıye Sabatay Ze
viden ehemmiyetle bah~ili· 

yor ve Sabataym beklenen "Me 
aih,, olduğuna dair kendisine 
mühim bir aır tevcii ~tiii bil
diriliyordu . 

Bu andan itibaren Natan Ga
zati için artık huzur ve aükUn 
kabil olmadı denebilir. Son de
rece asabiyet ve heyecan içinde 
idi. 

Nalan Gazalı bütün ümit ve 
intizanna, alaka ve heyecanına 
bir istikamet veıeıek muayyen 
bir hedefe varmak istiyordu. 
Bunun için de Sabatay Zeviye 
yardım etmeği, onun hakikaten 
bekleen "Mesih., olduğunu ilin 
ederek kendiaine kuvvet ver
meği muvafık buldu. 

Artık Natan Gazati için asa· 
biyet ve heyecan devri geçmit
ti. Şimdi bilaki. kendini aakin 
buluyor, hedefi, gayesi muay. 
yen olan, yapacağını bilen İn· 
sanlara mahsus bir aiikWı ııös· 
teri yordu. 

Sabatay Zeri kimdi?. latik· 
balin adamı... Nata n Cazati 
de istikbalin adamıa hizmet el· 
mekle ne mühim bir rol oynıya.. 
cağını dütünüyordu. lcap eder. 
ae onun için iıtırap çekmek, ya 
but onun oturacağı tahtın baaa 
maklanuda kendine de bir yer 
bulacaktı . 

Artık faaliyet ve harekete 
geçmek zamanı ıelınifti: Na

Tavassutumuzun 
Neticesi 

(Bap l iDci sahifede) 

Karp'ın yekdiieri ile huıuıi Ye g•y
ri reımi ıarette rörü,tülderi görül
mektedir. Bu aebeple Ankara, Ro
manya ile Ruıya arıı.aında baılaya
calr müzakerat için bir zemin hazır
lanmasına en miinaıip bir şehir ad
dedilmİf Ye Hariciye Vekili Tevfilr 
Rüıtü Beyin tavuıutu talep eclilm.iı 
tir. Verilen habere göre, T evfilr Rüı 
tü Beyin bu meaeledeki rolü M. Su
riç ile M. Karp'm resmen temasa rel 
melerini tamimden ibaret kalırutbr. 
Besarabyanın Romanya tarafından 
itralini hiç bir zaman tanımamıı o
lan Ruıyamn bu meaele hakkında 

ıiliha aanlmak gibi bir harekette bu 
huımayacajıru tanin etmiı olması i
ki bükümet arumda bir mü:takere ze 
mini bulunmasını teshil etmiıtir. 

Romanya sefı'ri M. Karp dün bu 
mesele hakkında §U beyanatta bu
lunmu§tur: 

- Benim bu meseledeki rölüm M. 
Suriç ile görü§l!rek müzakerat için 
bir z~min hazırlamak. ve müzakere 
mahallini tayin etmektir. M. Suriç 
ve ben rwticede müzakeratm Riga
da cereyantna karar verdik. Müza
kereye dün b2§lanmı§ ve Romanya 
nın Riga maslahatsüzaı memur e
dilmi§tir. 

Rusya ile Romanya arasında si
ya.si müzakeratın iadesi meselesine 
gelace bıı ceeryan edecek miizake
raun neticesine bağlıdır, müzakerat 
müspet netice verdiği takdirde si 
yasi münssebst iade edilecektir. 
lılüuJcerat hüsnü suretle neticeleD
diği takdirde bile Rusya • Romanya 
münasebatının iade edilemiyeceğimt 
dair Bülueşten verilen haber doğru 
değildir: 

Riıa'da müzakeratı kim 
idare edecek? 

BtJKREŞ, 6. A.A.- Bir ademi 
tecaüz misaki aleti için Rusya ile 
Romanya arasında dün ba§lanılmı~ 
oldııluna dair verilmiş olan haber 
te<>yyüt etmif(r. Ayni umanda mli
masjJ bir misak akti için Rusya ile 
Letvanya arasında da müzakereler 
ba§lamı§tlr. 

Sovyet mümessi/j, Rus hariciye 
erklnından M. StO-niakoff'a her 
in müzahreyi idare için salahiyet 
veıilmiftir. 

Dplomasi mahalilinde Rusysnrn 
Romanya taraf11 .lan misaka imza
larım koyan devletlerin hali hazır
da bu.tolcu bükümranilerine tabi 
bıılıınan araı:i tamamiyetinin misak 
tarafından temin olunmaıu suretin
de ileri sürülen teklifi Jcabul ede 
"li amit olunmalrtadu. 

Hariciye nazırı pren:ı: Ghih, bu 
müzakerattan muhtelif Ro~n sjya
sr lrkalarını haberdar etmiştir. Mü
maileyh, bilhassa liberallerin reisi 
M. Duca, milli çitçi lırlca.sınd;uı M. 
Mironescu ve halk fırkasından Jl. 
Goga ile görü§lDüştlir. 

Türkler: 2 
Yunanlılar: 2 

(Bap J inci sabil.U) 

Yımanlılarıft ıoll•riıal 
/cim •ttı? 

tan Gazali pek parlak bir ziya. Yunanlılann attıfı birinci 
fet tertip etti. Sofra maaaaınm ııolü M. Mungrass yapmı9, i· . . ı llİııc:isini de penaltıdan olmak 
batında genıı bır yer yapılınıt· ·· M y ·ı And · uzere . asr enonopu. 
h ki bu sanki bir tahta benzeti!. los atmıthr. 
mek istenınittin. Bu tahtın her K - ~k 'bir lıdd • 
tarafı .. 1 . b. h··küm· ııçu ... aus ennııt ve ır u • 
dar armasındaki ituetler gibi 
ifaretler do konmuıtu. 

Nalan Cuatinin maksadını 

kimae bilmiyordu. Yalnız •o• 
radan görüldü ki ba ziyafet Ga 
UJYe ııemit olan Sabatay .levi 
ıerefiıne veriliyordu. Yemek bit 
ti, idet olduğu üzere misafir te
refine içmek ve nutuk söylemek 
sırası geldiği zaman doıtlan 

ıarap tasını Natan Gazatiye u· 
:ı.atmıtar, o da elleri titriyerek 
tası aldıktan sonra hunu yukan 
kaldırmış, ıerefine ziyafet ver
diği miaafirine doğru uzatarak: 

- Cenabı Hakkın namına ge 
lea kimae mübarek olsun!. Mer. 
haınetli olan Cenabı Hak hü
kümdanmız Sabatay Zeviyi mü 
barek etsin! .. 

Maçta birinci baftaym aonım 
da iki takım arasında bir ibti. 
lif çıkmıttır • 

Yunanlılar, birinci baftaym· 
daki oynadıklan topu değiıtire 
rek ba§ka bir topla oynamak is 
temiılerdir. Fakat bizim takım 
oyun kavaidi mucibince buna 
müsaade edemiyeceklerini bil. 
dirmi9lerdir. 

Bu itiraz üzerine gene eski 
topla oyuna devam edilmiştir. 

T aknnımtzın Yunaniıtanda 
aldığı bu netice tayanı mernnu
illiyettir. 

Maç hakkında Ajans ta fU 
telgrafı vermiıtir. ! 

ATINA, 6 Saat 16,40 (A.A) 
Birinci haftayım neticesinde iki 
takım O - O beraberedir. 1 

ATINA, 6 Saat 17,10 Müs
taceldir - (A.A) - Türk ta. 
kımı 2, Yunan muhteliti 2 ola
rak maç beraberlikle bitmiştir. 

Sofrada bulunanlar arasında 
büyük bir hareket oldu. Fakat ~·Y_E_N•l-•R-U•S_Y_A_ 
en büyük hareket ve heyecanı 
gösteren bizzat Sabatay Zevi 
olmu9hı. 

Yazan: FALİH RIFKI 

ÇIKTI 
[Devamı var) ı ••••••••••••mıi 

Çakmak 1 Vali Muhiddin Meselesi 

Kullanılmıyacak Bey anlabyor Fırka bu işi ıslah ve 
(Başı 1 inci sahifede) 

kabilinde balkın elinde bulunan çalr 
maldarla tebdil ettirmeği diiıünmek 
tedir. 1 nhiıar tirketinin çıkaracağı 
çakmaklar aynı tekilde olacaiı için 
küçiik olup olmadığının derhal tefri
ki kabil olacakbr. Kibrit inhisar tir· 
keti erlrinınclan bir zat bu mesele 
lıalrkında bir mubarririmize ıanları 

(Ba§! ı iaci sabilede) t f' il l 
yapanlar ihzari tedkilıat ve IDUQle· as ıye e meşgu 
lit ile aıetıruldür. latan bul dairi ham.I itlerini ulah 

Bu tetkikatı intaçtan sonra bi; için fırka tetkilratına ehemmiyetle de 
kat'i teklifi yapacaklardır. Kendileı \'am etmektedir. Hamallarm mesaisi 
mümkün mertebe teabilat görüyor-, daha aalim bir tekle lronmalr için ça 
lar. lqılmaktadır. Bu meyanda tarifeler 
Otöbüsçüler •e mütekabil ~e tadil edilecektir. 

aôylemittiı·: 
şikdget i F otografçıların 

Otobüsçüler bizden filıiyet ediyoı 1 .. • 
- Tütün inhiaannın aabı iıtatis

tiklerine nazaran memleketimizde 
bir sene zarfında 12 milyon küıur 
ıigara aarfolunuyor. Halbuki tene
lik kibrit satııı 5 milyon küsur çöp
ten ibarettir. Bu hesaba göre ilri si
garaya bile bir çöp isabet etmiyor 

lar. Biz de halkın hayabnı ıiyanet ı. muracaab 
çİn onlardan ,iki.yet ediyoruz. On
la< batı boş kalmıı ve diledikleri gi
bi ortalığı kırıp ıeçirmek emelinde. 
dirler. Buna asla müsaade edemiye
ceğimiz tabiidir. 

Küçük tak•i 
demektir. Dökülen, ziyan olan, yan- Bazı otobüaçüler arabalarını oto
mayan kibrit çöplerini nazarı d.ikka- büs teklinde işletmek iıterlerse, mü 
te almasak dahi, gene hiç olmazaa aaade edilemez . Bu taleplerin iıtih
bir !:'Öpe bir ıigara iıabet etmeai ;. dal ettikleri gaye otomobillerdeki 
cap eder. Ara yerdeki yedi milyon- taksiyi kaldmnaktır. Bu da ballan 

menafi ine halel Terİr. 
luk farkın dameasız çalmıaldarla te Eğer isterlerse teklif edecekleri 
min edildiğine fÜpbe etmiyoruz. Şii"- mikyaıta ucuz takoi koymak şartı 
ketin noktai nazarı kabal edilerek ile iıleyelıilrler. Yani makine koyar
çakmak istimali menedildiği takdir- lar Ye tarifeyi tatbik ederler. 
de kibrit ıatışlan şimdikinin iki mis Şiddetli c•za 
lini bulma•a dahi mutlaka artacaktır. Kazalara ıebep olan tolörlerin tec 
Satı• arttığı gibi bir taraftan kibrit ziyeai için ceza usullerini tadil ve tec 
fiatleri ucuzlayacak, diğer taraftan ziyeyi teori edecek ,elrilcle layiha ha 
hükumetin varidat hiueoi o mabette zırlıyoruz, Bunu hükumete arzedece 
artacaktır. u . ğlz 

Lausanne konferansı
nın tarihi değişecek mi 
Fransa bir kaç gün tehirini istiyecek 

LAUSANNE, 6. A. A. - Müıtalr 
bel tamirat konferan11 Auchy ıato
sunda toplanacaktır. Takriben 300 
!radar murahha11n it tiraki zannedili 
yor. 

Almnıtlar " Hagır n 

degecekler mi? 
BERLIN, 6. A. A. - Çelilr nui· 

ferlilerin reisi muavini M. Dueoter
lıerı ; Hanovra'da bir nutuk irat """ 
derele Almanyanın tamirat bedelleri
ni tediye edemiyeceğini ve eaaııen 
bunu tediye etınetine lüzum olmad
dığıru söylemiştir. 

Moratoriumlann Almanyaya bir 
yardımı olamaz. Memleket, baraçla
nn tamamen ortadan kaldırılm
muhtaçbr. 

Lausanneda Brüning hükümeti, 
Almanların 13 senedenberi bekle
mekte oldukları "Hayır'' kelimesini 
telaffuz etmek ve Cenevrede teali· 
hat meaeleıinde Almanya için mü
vat talep eylemek mecburiyetinde
dir. 

lnıiltue'nin lıattı lıtueketl 
ne olacak? 

LONDRA, 6. A. A.- Dün aahab 
nmi mabafilde wlrubulaa ve hüku
metin Lauaanne 'a ittihaz edeceği 
hattı hareket haldonda 12 Kinuna
aanicle nazırlar mecliıine te..di edile
cek nıponın tali komiteler tarfınclaa 
tetkik edilmetke olduiuna dair bu
lanan beyanatın rayeai, lnciJi:a bii
kümetinin tamirat meselen balıkm
dalıi ıiyaııetine müteallik olaralr bir 
lnailiz razetesinde lntifAJ' eden Jıe.. 
yecanlı haberler ce,,.p vennektiı-, 

Malıinı oldufu v~ mevzuu 
babaolan ıazete, Citenin banlralar 
mahafiline menıap mühim Ye yiilrııell 
f'lbııiyetlerin önümüzdeki konferan
ım lıendisne te..di edilecek metel• 
ye lrat'i bir bil ıüreti ......aeaini ar
zu ebMaıelıte olduldanm J'IZDUJtı. 
Bunlara nazaran lronferanam Bale 
raporunun tetkiki ilrmal eder et-

Lizbonda azılı 
bir katil 

UZBON, 6 (A.A.) - Beja'clan 
bildirildiğine söre, lıir ,.ı... öldür
dükten IOlll'll kendi ilıametrüuna lra 
panmıı olan bir askerin e.i 7 oaat 

müddetle va mitralyözlerle müııellab 
polia tarfmdan aarılmııtır. MuJıaaa,. 
ra eaııaamda poliı müdürü ölmiiı ve 
komiaer de tehlikeli surette yara)an
mııtır. Askerler nihayet katili öldür 
mefe muvaffak olmaılanhr. 

mez. mesaisini tehir etmeei muva.. 
fık olacaktır. 

Bu haber dün ıiyui mabafilcle 
bir nebze heyecan tevlit etmİf olap 
meııelenin tetlrilı edilmekte olduiu
nun ve tetkikat neticelerine ait e..
velden tahminlerde lıalunmanm na· 
behenııam olacağının taarih edilme
ıi hayret uyandırmamıfbr. 

Mamafih, bu haberin aoa rüaler
de deveran etmiı olan bir talmn 
fayİaları bir derece teyit eyi-ekte 
olduğunu gizlememek İcap edeF. 

Ancak vakayiin aeyrine ... h olan 
ıiyaıet adamları, kabinenin kabul 
etmeıi ümniyeaile böyle bir talmn 
teklifler ileri siirülmiif olması takdi· 
rinde bunun lngiliz mümesalllerinin 
Laaıanne'daki hattı hareketlerinin 
esaıiru teılril edecek olan •esikamn 
kat'i metninin teobitinden ...,,el mub 
telif nufuz ve fikirlerin gİritmiİ 
olduklan müca elenin bir aafhuı te
lald<İ edilmeai mutale9ımda bulun
maktadır. 

M. Leva/ konferansın 
telıiri.,i istegeeek 

PARIS, 6. A. A. - Almanyadan 
alacaklı olan ecnebi bankerleri dün 
Berlinde bir itilüruune aktetmitler
dir. Bu itilaf mucibince ıubat nihaye 
tinde ndeai hitam bulan lırediler bir 
sene temdit edilecektir. Bu itibarla 
Y oung planı ile alilıadw olan bi
kümetlerin bir lronferanı toplaına
lan için lıir mani yoktur. Fakat 18 
lranunuııani tarihli M. l.aval' e naza 
ran pelı yalmıdır. Sebebi de parla. 
ment ioçtimama çok lrarip olmıwdır. 
Filvalri, parlamentonun 1932 içtima 
devreai 12 kanunuıanide açıJ.calı, 
fakat, devrenin ilk haftası her iki 
mecliate de riyaset divanlannın inti 
babına lıaarolunacaktır. 

Ba terait albnde parlamento me
aaiıine talıHn ittirak etmek anuıun 
da bulanan baıvelıilin bınıirat lıon
f~ınm içtimaa. davetinin birkaç 
gun ve hafta belki de 24 kinunusa
niye Jaıdar tehirini teklif edecefini 
süpheoizdir. 

Oustric meselesi 
PARIS, g (A.A.) - 11 inci ceza 

mahkemesi, banlrer Ouıtric'i Raoul 
kunduracılar firketi tarafmclan !ren 
diıine tevdi edilmit olan sermayeleri 
ihtilaa ve emniyeti suiiıtimaJ etmiı 
olmak töhmetile 18 ay lıapse ve 
6000 fNnk para ce:zauna mahküm et 
mittir. Murabbaı aza M. Erlich, bir 
- bapıe Ye 5000 frank nakdi ce
zaya mabküm olmuı, bapia ceza51 te 
cil edilmittir. Dancı tarfa 10,000 
frank zarar ve ziyan tediye edilecek 
tir. Fazlaaı, biilıUmet tarafından tes 
bit edilecektir. 

Fotorrafçılaruı memlek~timizde ic 
rayı aan'at edebilmek İçin Türk ol
maları lazım reldiği baklwıda fırka· 
ya TUku bulan müracat dün Ankara 
ya umumi merlreze bildirilmiıtir 

Uşak mekteplerinin 
müsamere~i 

UŞŞAK, 6 (AA) - Birinci 
devre tatili münaaebetile Unak 
orta mektebi bir müsamere ver 
mittir. Mektep saloııu.kamilen 
dolmuı, bir çok kimseler otura· 
cak yer bulamamıtbr. Yerli 
mallan hakkındaki piyesler hal 
kı derin heyecana sevketmiştir. 
Bu muvaffalayetinden dolayı 
talebe ve heyeti terıibiye, milli 
iktisat ve tasarruf cemiyeti ta
rafından tebrik edilmiflerdir. 

Muğlada tütün aabşı 
MUGLA, 6 (A.A) - Vila

yet dahilinde ve bir kaç mınta· 
kada tütün satışı betaatle de· 
vam ediyor. Piyasanın açıldığı 
zamandanberi bu ane kadar bir 
milyon 44,000 kilo sablmıttır. 
lstihsalat miktarile mukayese 
ediline vilayet dahilinde daha 
aatımamıt 2,765,000 okka tü
tün vardır. Tütün :aütraınm İt 
Baakaıma olan borçlarrnın va
desi gelmit ve lt Bankası zür
ıaa borçlarının tediyesi İçin 10 
gün mühlet vermittir. Tütünle
rini satmıyan zürra borçlarının 
tecili için makamatı aliyeye ve 
İt Bankası umum müdürlüğüne 
müracaatta bulunmuılardır. 

Fransanın ıark 
hudutlan 

PARlS, 6 (A.A.) - '-Le Malin" 
gazetesi, 1930 ııenet.İnde baılanılmış 
olan ıimali f8rlü ve cenubu f'U'ki hu 
dutlan tedafii teclıizatının bitirilmek 
üzere olduiunu batırlatmalrta, fakat 
ıinıali ıarbi hudutları için henüz 
hiç bir istih:ı:arata batlanmamıı oldu
ğunu söyleyerek; milli lrömürlerimi· 
zin bette dördünü ve ıınai istihaala
tımızm üçte ikWni ihtita eden bir 
mıntakanm ,imalcle 200,000 hektar 
araziai tahrip edilmit ve 61 milyar 
frank zarar etmiı oldufunu, halbuki 
tarkta 800,000 hektar araziıi harap 
olduğu gib, 20 nu1yar frank zarara 
oiraclıiuıı yumaktadır. Le Matiıı 
gazeteli, ıimal mıntabaı techizab· 
nıa ıür'atle f8rlr ıamtakaıına da 
teımil Ye temdit edilnıet.inde ıaraı 
etmektedir. 

Bn ıene buhran ni· 
hayet bulacakmış 

PARIS, 6 (A.A.) - Paria ticaret 
odası reisi M. EncW Saadet, bir ga 
zete muhabirine beyanatta buluna· 
ralr buhranın 1932 ııe 'ıule hitam 
bulaca.ima ymjmiyetle inanmakta 
olduiunu, çünkü bir takan iyi ala
metlerin bunu ıöıtermekte olduğu· 
na aöylemi,tir. Eier hülrümetleı- mil 
abiyeti kabul ederek ve bu- lrani o
li, iktnatlar arasındaki irtlbet ve le· 
!arak lazım olan it:ilaflan tahakkuk 
aahaına iaal edecek olurlaraa itimat 
yeniden doğacak Ye belki de tahmi
nimizden daha Oerİ Ye daha Mİ bir 
telıilde nziyetin düzeldiı}iııi görece
iiz. zira birçok ııenna:reler kul!aml
mak istenmekte ve istoldaı- da bitta
bi tükenmek üzere ı..mıı•ı,.lrtadır. --·-
Habeşistan veliahtı 

Elizede 
PARIS, 6 (A-A.) - F,_ Rei

akümbunı M. Doumer ... refikuı, 
Habeşiıtan veliahcli ıerefine, dün 
Elyoee sarayında bir öile ıriyllfeti 
vermitlerdir. 

Resmi fıinlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar edenbütün 

gazeteler için bilumum r mi daireler 
ilanlarını kabul ede 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilin • Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 
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• MİLLİYET PERŞEMBE 

İktibaslar Hikiye 1 Muhabir mektubu 

1932 

Yeni neşriyat 

A'mahk .. 

7 

Japon imperatorları 
• 1'HE NEW _ YORK TIMES MAGAZiNi:: den -

Mektep arkadaşı 
Ali Bey yol çantası elnide bızla 

kapıyı açtı ve hiddetindeo lop liır
mJzı kesilen kanımın ivazelerini elin 
lememek için, merdivenleri dörder 
dörder indi ve sokağa çıktı. Zaten 
cevap vermeğe kalksa mutlaka vapu 
ru kaçrracaktı. Karısı arkasmdanba
ğınyordu: 

Paris belediyesi 
Nasıl çalışıyor? 

Dr. A~dullah Cevdet Bey Aıına. 
hk a~lı bır kıtap neşretmittir. Dr. ı 
bu kitabını halkın anlıyacağı bir 
lisanla yazmış ve göz hastalıkl:ırmm Etem 

Hasta var! 
• 
izzet 

imparator Hirobito'nun elindeki 
k•ıdret apon tetkilitı esasiyesinin 
vcrcliii kudret değildir. Hirohito Ja 
ponya üzerinde veladet hakkı ile hü 
kihn ıiirüyor. T ebRası imparatoru 
ırüneı aliheııinden ve Japonya üze
rinde hüküm sürmüı ili.iti cedleri o 
lan Kamilerin sülalesinden addeder 
ler. 

imparator zıllullah değildir, biz
zat allahuı kendisidir. Onu hiç bir 
kanun imparator yapmamışbr. Çün 
kü kanun kentisidir ve devlet irade 
sini o temsil eder. 

lnıparator Meiji 1868 de Japon· 
ya' da 'bir tefkilitı eıaıiye vücude ce 
tirmek istedi. Bunu Japon milletin· 
den iıteren bir fert dııt.i yoktu. im 
pa."atorun salibiyetlerini tahdit için 
ihtilatı.,.. vukua pimi! değildi. Halk 
sadece deorebeylerden .aJihiyetlerin 
alınmasını, impanıorun ise salibiye
ini ınulıafua etmesini iıtiyord~ F• 
kat Meiji kendi arzusu ile millete 
t"!fıilitı eauiyeyi bahıetti. Oyle ol 
makta berııloer, bu teşkilitı eaasİyede 
imparatonan hilcimiyet hudulannı 
ahdit etıniyorclu. Y alDIX iki meclis 
vücude piriyonlu. Bu meclislerden 
birini nıilfet, ötekini İmparator seçi
yordu. Meclisi •Ükeli ise ancak im
paratora karşı meo'uldur. Ancak 
ıneCli•ler karpsmda akaliyette kalır 
.., iıtifa edebilir. Fakat hakikatta 
buna karar Yeren yine İmparatordur. 
imparatorun salihiyetlerini hiç do
kunulmamq holde bırakmak için, 
mecliderin salahiyetleri tahdit edil
mi~tir. 

sevdiği mevzular coğrafya, tarih, 
hayvanat ve nebatattır. Sarayda ta· 
rih tabii tetkikatı için bir laboratö
varı vardu-. Bundan sonra imparator 
tayinleri, muhtelif nazaretlerd.e~ 
gelen evrakı ve saraya ait vesaiki 
imzalar. Sene de bir defa orduyu Ye 

donanmayı teftiş eder. 

Hirobito'nun erkek çocuğu yok
tur. Japonya'da i•e imaratora halef 
olacak zat, erkek eYlittır. Eğer impa 
ratoriçe erkek bir evlat dünyaya ge 

tirmezse, jmparatorun yerine kar
deJi Şişibu ıreleccktir. Şiı!,bu .~apon 
ya' da çok populerdir. Çunku ~.,.. 
halde imparatorun rouvafakab ıle~ 
daima balk arasında dolaıır. Japon
ya'da izci hareketlerini o idare eder. 
Sporun himiıidir. Bütün meraaimle 
re _.iderek milletine görünür. Yani 
imparatorun pemılilc: zamanında. ki 
poltikasmı takip eder. 

Meiji feudal bir Japonya'yı mo

dern bir memleket haline soktu. Y o 
!İhito zamanında Japonya umumi 
harbe girdi n ve harpten sonra bir 
devlei muazazma halini aldı. Cemi· 
yei akvamm dıUıni azası oldu. Cenup 
denizinde ki adalardan mürekkep 
Alman müıtemlik""inin mandaoını 
Japonya'ya •erdiler. Hirohito :zaına 
nında ise, Japonya yepyeni bir mern 

lekettir. 

Fransız güzeli nasıl 
intihap edilmiş? 

insan her gün yeni bir 
değişiklikle karşılaşıyor 

çeşitini ve vikaye çarelerini İzah 

1 
eylemiştir. Herkeı için faideli olan 
bu kitabı tavsiye ederiz. 

Resimli Şark 
13 numaralı kanunusani 1932 nüs - "Beni Yalova'ya kadar ırötür- (Mülkiye mektebinin geçen j 

mezain de, kendin Buna' da ki mek-
tep arkadaıını ıröreceğim diye ırez- seneki mezunlarından Ali Mü. hası üç renkli ve zencin mündericat-
meğe gidersin.. nip Bey, şehircilik tahsili için 1 la çıkmııur. 

Latan . Ali B~y bu •on sözleri işitmedi Parise gönderilmişti. Ali Mli
bile. •. Dogru vapura.. Kamaraya ku- nip B. Paris'ten gazetemize ya 
ru~du.. Uzun .~mandan beridir okşa j u yazacaktır. ilk yazısını bu Ressam Logo Bey, Franıız-
dıgı rüyanın ıçınde, cocukluk arkada .. d . ca nefis bir almanak vi.icude ge 
şma yapacağı sürp;'rizi düşünerek gun ercedıyoruz:) 
memnun oluyordu. Sekiz sene leyli PARIS (Milliyet) Tarihe bıraktı tird~ ve ~tan. ismi altınd.a. DeŞ• 
mektepte yatakları yan yana idi. ğnnı7 yeni bir yılın kucağına mnzi rettı. Nefis bır kpaak ıçınde, 
A)'nı kürsüde beraber yan yana dir- için ikinci bir yrl açmış olunuyor. Bu mükemmel bir surette basılan 
•.ek çürütmü!ler~i. 11~ siğarayı giz- büyük şehir de iki aydan beri de,·am 1 şehrimizin muhtelif meslek a· 
lıce beı·aber ıçmıılerdı. eden reklambr ancak dün cıki §8 şs damlarının karikatürleri zarif 

Mektcpt?n çıktıktan sonra, artık asını kaybedebildi. Bu muazzam teh h"k" l • ·· t ti ' ka 
hayat kendilerini ayırmııtı. Birisi rin pilinı o kadar muntazam hazır- ı 1 ~ye er, mızr us ~ arının 
lotanbul'da biı· şirketin muha•ebcci lamnıttır ki siyasi pı·op:\gandalar. lemınden çıkmıt nukteler, fUh 
si, öteki de Buroa'da doktor olmuş· ticari ttklamlar için ayrı ayn sahaları ve şen yazılar "Satan" a em&a• 
lu. Uzun zamanlar l!"Örüşmemişlet·di. muhtelif ••rgi mahalleri tahsis edil- li ara11nda hakikaten müates• 
~ra sıra bir knrt, bi~ mektup genç diği gibi, yanı batında ayrıca tarife na bir krymet vermektedir. 
lik hatıralarım tazelıyordu. Doktor leı· mevcuttur . F ı· d kal 
evli idi, çocuklan vardı. Kim bilir Hayretbah ı pol"t t-kili ransız ıaanın an zev an 
nasıl bir gururla ailesini tanı~tıracak tı b .. b" f mde-~o 1 e? -,dalı - karilerimize "Satan" ı hararet-
h er gun ıraz ana tev~a ve a I . ed • 

· •ıhhi tür.~ller inıa cc!ilm<ktedir. Esa e tavsıye enz. 
Burusa•ya v"PJDca doktorun evi- sen pıek viıi olan be eserin el'an ik- --------------

ni bulmakta güçlük çekmedi. Kapı- mal edilmemiş oldugu ve ikmali için 
yı açan hizmetçi kıza, beye bir t<Y d". F~ri, belediyffinin tefebbüslerioi 

1 
ZAYİ - Bakırköy ve Üsküdar icra 

söylememeıini, ona sürpiriz yapaca- !!':7.ı'i;'kçe ~tırmamak. mü~kön de-
1 
Jarı.ıdaki tatbik mühürüınü Eyliıl 

ğmı anlattı ve yol çantasını kapının g , · Parn oatbeu bır f•hir. olarıı_k 1931 tarihinde z.a.-.im. Mezk!l.r mü 
kalmıyor, yer altında ela bır Jehİr .. . . . ,~·· . 

dibine bınkarak, ııatıran hizmetçi- kazanmaktadır. Simdilik yalnız rek- hurle hiç bır lrimseye deyın sene· 
nin önünden içeriden bir ~m ses- lim beldesi bu yer altında beferi xe 'ı dim yoktur. Zuhurunda hükmii ol
ler gelen odaya doğru yürüdü. Oda- kanın inc~~ikle~ini g~rüp tak~ ~- madığ ilan olunur. Galata Belediye 
nm eıiğinc gelince durnkladı. ınemek mumkun degıldır. Henuz bıı· tahsil sube memuru Nuri. 

Be, .. ıı, yaıılarmda haylaz, inatçı ay olmıtdı ki dört büyük daha yer ' 
bir çocuk bar bar ba1'ırıyor, ayakla. altı elektrik tren teıkilatı vücude ge- ---------------

0 tirilmiıtir. .. .. .. . 
rınıyere vuruyordu. Baba., da hid- · İstanbul dordııncu ıcra memurlu 
detten lap kırmızı kesilmiı, oğla.na Bu yeni te•isler belediyenin büt- .. nd.an · Temamına 19250 on dokuz 

çesir.de tenkisatı şöyle dursun bili- g~ . . · .. . . itti 
tehditler .,.vuruyordu, •nası bir ke- kis nakliyat ve diğer resimler büt- ı bın ıkı yuz ellı lıra kıymet <la r 

1 

Hirolıito 20 nisan 1901 de doğ
muıtur. 1912 de tahta çıkını, olan 
imparator Y "!ibito'nun büyük oğlu 
dur. Y oıohito on dört sene saltanat 
sürmüıtur. Hayatının sonuna doğru 
h;:ıstatıfı vazifesini ifaıına mini ol
mut ve ffiı"Ohito İlnparatorluk naibi 
o!mu~tur. 

narı'.a sap san, baba oğulu teskine çede te:zyid~t~ pek ani bir sarette gös ı edilen 149 kad«n tul .ve 32 kade~ 
çalıfıyor, eteklerine de bir küçük kız terecelı: kabılıyettedir. arzında 337 gayrı ;afı ve 179 safı 
yapıımış cıyak cıyak ağlıyordu. "Hotel de Ville de halka azami tanolato!u 70 beyğir kuvvetinde 

Doktor od•nın eşiğinde bir adam teshi~at göstc:nnek;e ve ıakinlerin tek kazanlı tiripil makine ile mü- ı 
görünce vaxiyeti"i düzeltti ve aflar azamı rağbetini celbedecek sabalar cehhez halen Galatada Kalafat mah 
diledi. Sonra iıyankar çocuğu yaka- araınaktadır. Bu medeni merkez yal J' d krçtan karaya bağlı İstanbul 

~- t tt • ka L- "--' ruz kendi muhit.inin mabsııllerini cel .n e . 

Hirohito kardeıleri Şiıibu n Ta 
k.-.·natsu ile biı·likte Tokyo'cla aul. 
:.<adclct" mektebinde tahsil ııönnüş 

ve ., kı l>ir terbiyeye t•bi tutulmut· 
tur. Saba!ı aaat altıda kalkar, bir sa 
al 11pdeıt alır, ölen ecdadına •e ya
ıayan akr>ıba11na dua eder. Genç 
ya~ıuda kendisine Çin edebiyatı, fo
b~rafcılık, Japon eıkirimi, binicilik 
,.e jimnastik ö;!·etamiıtir. Hocalan
mn içinde, Japenya'nın Ruıya'yaga. 
libiyetini lemin eden amiral Togu'da 
'\' A.rdır. 

sm .... n u ugu zaman rm .,.,.uuı: bet_nıekle kl\lmıyor, diğer memleket- limanına m11kayyct 149 ""nedi bah-
- Aman caketini ytttaeaksın, lerın unsurlarını bcr an sinesine al- Ti numaralı Zafer vapurun\l'!l tema.-

dikkat et. maktadll'. mı açık artırmaya vazedilmi·' olu~ 1 
- isterse yırtılsın. Keratayı mah Bu ırünlerde Fransada iki milyon 16-1-932 tarihinde şartnamesı dı- 1 

zene hapsedeyim de görsün. dokuz bine pek yalan ecnebi olduğu vaııbaney.e talik ediler;;k 3 şubat 
Baba, çocuğu bütün mukaveme- nu "Service de la Statiıtique Munic 932 tarihine müsa<lif ~rpmba gü

tine rağmen mahzene ıürilkledi. Ka :1~ resmi dııiretinde müııabede nü saat 14 ten 16 ya kadar 1stanouı 
nsı ve lıilii eteğine yapışarak ağla- dördüncü kra d.airesind• açık. e._r- f 
yan küçük kızı da oğlana mahzene Paris yalnız zevk Ye sefahat yeri kt A k 
kadar refakat ettiler. değildir. An'anevi metodun oldukça tırma i4' satılaca ır. rtınna 1 d.aın ! 

•·--- cidir. Birinci açık artırmasın 1 
"- k ha dildilct d k ......... nçı, günler temin ettigıru·· · n ek-,...,..u pıe en ıonı·a, o - 5000 liraya talip çıkmış olup bu ı 

t t kr ld" k ·-· d seri kadınların bo sooyetede sarfet· or e ar ıre ı ve apının qıguı e kerre en çok artıranın üstün.de hı· 
ki l t · ttikt tikleri emekleri ve fokaiyonları gör-za e o urmasıru nca e en ıon- ralnlacaktır. Artırmaya iştirak >için ] 
ra, sordu: memek kabil dejildir. Fransız kadın 

- Hasta mısınız? ları bayatı anlamıftır. Teşkil ettiği yüzde yedi teminat alınır. Mllte-
·ı-~ ı rakim deniz rüsilmları müşteriye 

_ Hayır, hasta değilim. Bilakis aı cue erkek i e her an beraber çalı 

'
an •e her triin cemiyette yenı" yem· aittir. Y~ni icra ve ifli~ kanununun 

sıhhatnn pek yerin de.. 0 - hak İf arayarak hayabnı temine uöra'- 119 uncu maddesine tevfikan -
- O ha.ide ne iıtiyor aunuz? - T maktadrr. Yalnız Pari•te büyÜk bir !arı deniz ticareti müdüriyetinin 

Hirohito 19?.l de Avrupa'cla altı - Ne istiyeceğim? Seni ..;;...,e- • b ~- s· •-·-· say assası varwr. ay mucibi elem verdig"; siciller ile sırbit olmıyan te 
ay devam ede b" --L-t ğ• elini sıkm•aa ıreldim. Benı· tanı- ve -·h ette uzak! t ı - ba n ır •~7- y8pmı,. -. ~ - m. n aş ırı maga t- minatlı alacaklılar ile diğer alllka-
tı. Bu suretle Japon İmparatoru aile madın mı? mektep arkada,ını? Kü- lanmış kı bu s11retle ca7.ip sayin te-

•u""k Alı"yı·.. vellüdüne ve bilhas•- "-"lence •••tle- daranın ve irtifak hakkı sahi.pi.eri· 
ainden bir uzuv ilk defa olarak Ja. T - -• -Doktor Hi• bir •evk ıröstermeden ri bafta programlarında olduk•• yer nin bu haklarını vı: hususiyle faiz 
ponya'yı terkediyordu. O zamandan ' ' t ~-'- d N--• ~ ı · dütündü: u......,.ta ır. """ ve yılbaşı reklam ve masarife dair olan iddia arını ı-
itibuen iki kardeş dijnya etrafında lıırı ne kadar say ile vücude getiril- l.ln tarihind.n itibaren 20 gün için-
bir --•· sey·L.tJere •. ı...-'--. Ali, Ali, küçük Ali .. Ha siz misi- d''"' fakat onun tehha "L._: h .,._ ...... ............. ..,., r C8ZJDC1>1 er de .-vrakı müıbiteJe.riyle bildinne· 

Hırohito lnıriltere'de iken Pereruı niz? Ab, o :ı:amanlar ıimdi ne uzak! ~ kendisine bir mahreç buldu. 
Dogal ile dott oldu. Bu doıtlak Ja- iyi defiımiı •İniz, siz~ tanımadım. gu herkes tarafından ~örülmoktedir. le.ri lazımdır. Aksi halde hakları ıiş-

'da ha d d N "-·-·-ya nirm· aeldı·-:-7 Noel ve yeni yılın uzun aecef....:...de bu siciller ile sabit olıruyan :;atı! 
ponya yret uyan rr ı. aipliği ....,... ~ ~ S h · • • ~· •u 

ela 
Muhasebeci: "Sureti maluuaa da en ne nnın agt1funda parçalanan bedelinin .paylaşmasından hariç ka-

zamarun perenı Dogal'ı taklide.., ıaın.panya. ~İJel~ri Fı·an112 milletine hrlar. Alakadarların isbu maddei 
milletin aratına karqtı. Hiç bir Ja- seni rönneğe geldim,. diyecekti, yem •ene ıçın bıraz daha hamle veri- ı k . ahkimma "'re tevfl.ki 
pon hiikümdan bu derece milletine fakat cesaret edemedi: yor. Sen sınırlarının bir az uzaihn,ı.a anuruye . go 
yakın olmamıtlır• _ Geçiyordum da .. Bir uğradım, bulunan Etoile meydanı hakiki bir hareket etmeler~ ve daha. fula ma· 

dedi. yıldız zannetmemek mümkün mü· j Hlınat .almak ısteyenlerın 931-137 
Avrupa'claıı avdetini mütealıip Fransız giJuli Matmazel Caisson • _ Çok İyi yaptınız. dür? Bu ~e.~b;ol re!oi devletle-'" "" tlosy.a. numarasiyle memuriyetimize 

haıtalılı dolayHİle, Hirohito İaıpara de Soııza Taın bu sırada hizmetçi kadın, ~ .. n~yu~~~.1:.,•=l~~!eev ___ seimnı.folyu0n1uann müracaatları iloin olunur. 
tor nailılifini eline almqtı. cnebi • ~ r. 

ıelr. ti Pan·ı ırazetderiııdea: Mis France doktonın ıapkası elinde, ko§Brak ırel huzmelerı Fnın.ızlann zafer abid-ı" ---------------
._ e .,.. de kendini •lkıılatan d -· 

-L 1 m· tihap eclı"l·-·ı-, ink..___ ıriinünün eli: ni kueaklamkta ır. Arc de Triorn- 1 ul .,_, __ , . 1 • 
genç 8eJ'7- perenı e, imparator -- ec;ea ..._ Dolıtor Bey, dedi, Melek Hanını phe ••nki bir ziya mihral..dır. Sema ıtanb """"' ıcza memur ugıın· 
ilıi •uında öyle ani bir tahanil hu arefesi relcli. Fakat müsabakaya işti yine hastalanmıı: " Aman doktor dan kopan ,ehapları andıran aiir'at- dan: l - Beyoğlu i<;.ra itiraz mor-
sule gelmitti ki, Japon1ar bu defada rak eclenl..- keyfiyetse de, kemiyet- ırelain,. diyormuı. li - fakat programla hareket eden cii tarafın~ konkordatoımruın b 
hayrete düttüler Ye pereoulerini Doktor Ali Beye balı:b: tehlikesiz - bir yığın otomobil ınarı buline karar verilıip .iki ay müddet 
takdir atiler. Hirohtio per ... Nara çe de 0 kadar fakir idilerlci, müsaba- - Bu bizim· ıneılek İ§te böyle- lan -'marche,, bu muhite bir kat da- mehil ita oıunan Beyot;Iıında İ'5tlk 
k ku · ·ı byı tertip edenler tatırdılar, nere- dir, dedi, bir dakika inıanı rahat bı- ha r.üzellik veriyor. 

0 nı ı e evlenmek suretile J- - lal cadd.e&inde 395 numaralı mağa-
' · ye Mt YUncaldarmı bilemediler. ralmıazlar. Bu Melek Hanmun hula Pariı kozmopolit bir muhit diye 

an anesıne aadık kaldı. Halbuki br M. de Waleffe: lığı da baıtalık olsa.. Bir hiç için evi kıılaklarunız dolAr iken talo zafer al zada mücevherat ticaretiyle mllf~· 
deşi Şişibu bu an'ane zencirlerini ne doktor çağırır. Belki bir aaat ka- tmda yatan (S<>ldat lneonnu) ,,,__ gil ( B. 'Yle J. Zengi.I) şirkıetinin 
lnrm ıl ı - E~ahlar ohun, dedi: Ne yapa · h b -·-. 1t vev as o mayan bir aileden ' · dar kalırım. Benim için ıreç kalmayın hul aıkerın er ve er saat ziyaret- mevcut emvali teabit edilmiş ol~ 
Madmazel Setronko Matsudaira ile c:aia? Bir çirlciııi mi intihap edece- doıtum. Ziyaretinize memnun ol- çileri eluik değildir. alacaklıların toplanması ve kayt 
evlenmiıti. ğiz? dum. Milli hissiyatm son derece olduğu edilmesi tıekarrür eyJ.ediğiııden 

Doktor böyle söylerken ole, misa- nu ve müfrit milliyetperverliğin her 
Bu kız Londra'da cloğmuı, Tiyen Derhal Comoedia mecmuası mü lirini kapıya doğru indirdi. Kapının ırün yeni yeni timsalini yalruz meç- 7-1-932 taribind= 28-1-932 tarihine 

Çin'de elwmu1 ...., tahıilinı· Va.n.,_ dürü M. de Rovera'm riyasetinde dibinde yol çantasını ıırörünce sordu: hul şehidin ıreceli gündüzlü baıacun ka~r işbu şirkett<:n alaı:alıılı oJan.. • 
.-- bir meclis '----'du •e müesseıenı·n · · · da • ·· ul d ~ _,,_, __ ton'ıla llonaJ etmiıti. .. unu Bir ıt ıçın mi teyalıat mirim? De. ırorunen ş e e •~naııa """""un- larm bu bususdaki eenet ve -1ka-

muharrir ve dostlarmın her ne paha di. Yoksa Bursa'da "1İ dostu, akraba dür. larıyla Beyoğlunda kiin İıııtaııbu.I 
lınparator Y oıihito 25 kinunue. sma oluıw. olsun, takdime layık bir Y1 filan ziyarete mi ıreldiniz? Ona vetirilen çelenkler, kı! •e yu ikinci ü:ra memuru Bekir heye mil· 

d namzet lıalup ıretirmelerine karar - Yok akrabayı ziyaret ettim. sun'i bir surette yetiftirilen fidan· 
ve! 9?.6 ela öl Ü ve Hirobito yerine Şimdi lstanbul'a dönüyorum. cddarm mahııılüdür. racaatla alaealclarmı kayt ve vesika 

_,_ verildi •e herkeo ırüzel avına •ıktı- ddel d • •'-'' (A --•• · · kb -··'--L geçti. Tahta oturu .. en de Showa T _ O b~lde acele edin. Mudanya Asri ca er e yetıı.,....en ve- ve 6eneuerını ma uz ...........,ilinde 
ısrr.ını f<alıul etti Bu İsim Çin alfabe !ar. treninin kallanaaına bir çeyrek var. nne) a.façlar, fidanlar dtkilerelı: se- teelim eyJemıeleri ve mczkilr miid 

Bir telıı kişinden maada hepsi de Haydi ırüle güle mirim.. nelerce sokaklarda büyümesi belde- .o. • · de -•---ki 
. 1 e .. 

-- .... ,ık ve sulh,. demektir. nilmi" d ğ"I~'- H - L___ u.;t ıc;ın .n=<ıı arını lı:ayt ettir-~~ - ' eli boş döndüler. Bu tek kiti de, tam Zavallı Ali Bey bu inkiaar ile lı- f e ı wr. er gun ve .,... aaat 
Eskiden daima milleti içinde ıe kayt muameloai kapanacağı SD'&laT- tanbul'11 döndü. Karısını claba ••kin istenilen tarafa nakledilen her nm ~=!= ":nkordatıo müzakere-

k da, muzafferane bir ta....,•- yanında buldu: afaçlardır lıi bunlaı·ın ıehrin en kty. sın ç alacakları. Z - Kayt 
z , en aciz bir köylü ile onutan .., Eh, mektep arkadaıın ne alemler metli birer zinetlerini tqlıil etmek- muamelc&nin hitamını miitıe•L.:-

ba on ııekiz yqmda, Nisli lıir avub- · · · ~ 
Hirohito, imparator olunca te uı- tı k de? Böyle çabucak dönüp ıreldio. tedlr. 932 ıeneoı •çın yapılan hazır- on gün içinde mevzuu bahıı o.irketi-n 

• L.t n tzt olan Madmazel Caiıooo ele Ali Bey, •erin serin bir bardak l·kları anlamak yüzlerce Ye her biri .-
na oyle kolayca ıröriinemez bır ııaıe Souza'yı bamifon ıeldi. .,. yuvarladıktan sonra: binlerce nüshalar tabeden pzeteleri lıilançoııu ile diğer evrik ve wuik 
geldi. Şimdi hayatı memleket mese· tiha~·er~naız ııüzeli bu suretle in- - Çok meo'ut aile, çok kibar okumakla pek kolay anlatıla'. ve defterlerinin tetkikl öçin her a-
lelerınia idaresi ile seçiyor. •dam! Dedi. Hila beyecanclım yorul Kırtehirli lıacakaıya llrlnci 1cra dalreainıde açılı 

mu! bir haldeyim. Şöyle gidip yata- Ali MONIP bulıundurulduğu. 3 - İşbu müddet 
Şimdi imparator aabah ıaat altı· t YDn da, biraz dinleneyim. ~tin hitamını müteakip alaeaklan· 

ZA Y - Milat eilzdanımla devair-
ıla r. Abd t aldıktan - irn Yerli mallar i,.ı·n nı kayt ettiren alacaklılarm lcoıı.-

de kulıandıfını tatbik mühüriimii M J"d Ş Y 
paratOt"içe ile beraber, dua oduma .._,._ eV l İ erif Yu-lıselı: miibendiı mdct-'-' taJ-L. kordato milzakeresi için biri.oci top 

• kaybettim. Mes .. ur mühürle kimse- .,.. ""'"' 1 le edil "inden in ııırer. Duadan ao:ıra kahvaltı eder- emniyetinden: anması ra eceg tay 

1 B ye -deyin aenedim yoktar. Bulanuı Geçenler-de, Erenköyde vefat et- 7 /1/932 Pertembe günü Mat 14 kılınan 13-2-932 tarihine müaad.if 
1"" ndan aonra im ator gazete adresime getimıeai, ak&i takdirde mi~ olan Serezli İ1llllail Bey zade de Cümhuriyet Halk Frrlııuı Beyof- cumarte8i gilnii aaat on dörtte 

k~r. Yalnı~ Japon gazete terini YUl9Uf Beyin ruhuna y&1'111ki Cuma ı. kaza merkezinde y..-li mallarmı bor9lu .ırı.et dahi baz... '-·'·-·--

Her ne~:!:!~ ~~tb~::!~~::r!er. Notere 

: 
:;§ 

ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, = 
muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar = 

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

Telefon: 24310 • 24318 - 24319 

,ııııımıııııııımımıımımınım111111~mı ıııooımıı~ıınıımırnr# 

" Muallim Mubabat Bey tarafından 

i '1 ~ . -; ·' 1 ı, ~·. '~ ı 1 "1 'i . • , '• ,., ... ı l. ~ ' 1 
~ . ~r• · ı· .. , J • • • ı . ı:.. ·~···· ·.~ , ~ . . . ' .. . ' ' . .. . . . 
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~ Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un :: 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERI ~ 
. BULMAK SAN' ATİ § 

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

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 
= 

1 
ı 

BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 
11. ci tertip 6. cı keşide 

11 Kanunusani 1932 dedir. 
Büyük ikramiye 

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

15.000, 10.000 liralık ikramiyeler ve 
100,000 Lirahk bir mükifat vardır. 

Bursa Birinci Noterliğine 1 . 1 L ('o. N 
Efcnıdim, Biz aşa.da imzaları atılı İktı .... t V.CkS.!etı Cellicainin ve 

Bursad.a .koza hanında Tüoca:dan tasfiye memurunun muvafakati mu 
büsmen zade Mehmet Bey ve laa.k cibince Londrada hali ta11fiyede bu
Abravanel efendi ile Bursada altı luoan The Conaolidated aas. Com
P.armalı: mahallc.ıinde ı 70 cwımanMla pany Limited şirketinin bütün iş
t..vi~ tıebasmadan Mosyil )(oriı luinio. taafüyesine ve tarafınıza tev 
Mislen arasında ipekli mensucat di edilen teminat alıçosiaıdcn her 
imal ve fürubtu ilıe iştigal etmek bir eigortaluıuı bisleSine ait meb
üzere akı.eylediğimiz ve fekat te.. lağm tevziine memur edildiğimizi 
cil ettinnediğimiz "Hliamcn Zade me.ıkGr ~yenm bililmum tıi
Melımet, Abra......nel ve Müıten kol- go.rta.ldıırma 931 aeneainin 30 Ağus
lektif !!irketini 20 illr:klnuıı 1931 -. 6 ve 13 EylQl 9 ve 16 ve 23 
taribindel'l itibaren rin ""' muw.fa- Tqrinie""'1 tarihkrinde arz etmiş 
btımnola feılheyledik. Möııyü Mi.. idik. İşbu eon ilanımızla alibdar
len !irkettıeki hiıııaeainin HÜlllnen lamı nihayıet 1 Mart 1932 tarihine 
Zade Mehmet Bey.14' hak Abnlva- kadar evııakı müabitelerilc birlikte 
neı efendiye aralarında ~karırilr e- B'l'"f!ıda adresi irae edilen yazıhane
den bedel mülaıhilinde bilcümle hu mise müracaat etmeleri lüzumunu 
kulı ""' 'Ylecaibl ile devir vıe tıemlilı beyan eyleriz. Me.ılıur tarihe lı:adar 
cylemif ve bu bt.- ..,._ileyhi· müracaat etanedikle•i talodirde ber
ma Mehmet Bey ile A.bravanol e- vechi bali hususat hakkında vaki 
fondl kabul etmiş o.\duklarından olat.alı: metalebatm nazarı itiba<e a 
Müsyil l!ıüalenin mefıauh Şi.rlr.et hu- .lmamayacağt ilan olıınu.r. 
.ıuaat:ndan <lolayıı bir gllna meauli- Conııolidatet Sigorta Şirketinin 

:ret ve al!lıası l<aknanııştır. tasfi)'C&İne memı.ır ~dilen lö Fön.iks 
Mezkür h-tm Bu.raada ret- slS Viyen Şi.rketıinin İstanbul Şube

mi Bunsa""' Yeni Fikir ve İısı.nbul ai: Türkiye Milli W:an, Galata Voy
da Milliyet puteleri ile nıetir -vıe voda Caddesi. 
illtuıu reca ~iz. 

latanbul a&Mye 6 1nci bulıuk mah 
locmcsinden: Naciye H. tarafından 
Kadıköyünde Mühül'daı" ~at 66 
No. da mıılı.im Abdünüman Naiız 

Lıtanbul ikinci ifJia m.omı.rlu

ğundan: Müflis latanbul.da Balık 
Pa:rarnda Nafia hanında 10 No Ja 
Çaycı Huan zade Hüseyin efendi 
ııin bir mali oJmadığından dolayı 

malıUmeee taafiyenin tatiline k.ı
rar verilmiş oMl.uğu ic.ra ve if!Sa 
K. nun 212 inci madde11i hükmüne 
tevfikan ilan olunur. 

B. aleyhine ikame olunan boJBlUllB 
davasında möddealeyhin ilıametgl
hı meçhul ol.duğu mübaşır tarafın

dan verilıen terh ve malıalc ilmilha
berinden anlıqılmakla bu blıpta da· 
va arzuhalinin tebHğ edi:lemediği ı--------------
görillmllf ve keyfiyetin i lincn teb
lifine karar verilmit olduğu cihet· 
le 15 gün zarında cevap llyih.ası 

vemıodiği wya t.ııkikat günü olan 
4-2-932 pertembe günü saat 13,30da 
ruıtiye 8 inci Rtılıuk mahlııemeeinde 

hazır bulun-.dıfr 4ıalııdirde hak
kında pyaben mubalııeme ic.ra olu
nacatı tıebUğ w llin olunUt". 

d -.·ı b • yent"•:ft; )<azdırecağım<Mn ııuJıunm. •• Ü "'-!-•• " y '-·-··--'· -!I • ............,. • tun dunya azetelerini de.. - gun =ıunonu, eni <:ami<k mev- ...,.........,. gay_..e nızammmemize ,..__,. &laealdılar 
Z da hükmll olmayacaktır. Ztyrek, !idi şerif olruttlı<'ulaı;ağmdan araı hllzı maddelerin iliveıi için fevkali- ., .. ~an ın mezkfu- -gllo 9e ZAYİ - Ilgaz Şw-lnden aldğım 
da"""1.-ıı •n buyuk bir kısmını nam· t de bir lıonırre akteclilec:ektir. Bütün aatta Beyoğlunda k!in 111tanbı.ıl ı. askeri ...atı.mı zayettim, İlgazın 

İstanbul birinci iflis tn(rwırlu· 
ğu.ndm : M üllioı K.endros mahtum· 

!arma ait nıasa muamelatının tekcm 
mili ve sıra defterinm tanzim olun
duğu ve 11-1-932 tarihine müsadüf 
pazartesi günü saat 14 te ilıinei ~ 
laım>arun icra lıılmacağı evvck.e i 
Jin edilmişti. Billbare bazı alacak· 
lılac müracaatla k.ayt olunmuş ve 
alacakları kabul <"dilmiş olmakla aı 
ra defteri tlüzeltilmiş ve düzeltilen 
ura defteri alacaldıların enz.arı tet
kikin< vazedilmi~ olduğu Hiın olu

nur. 

r tabsi ti • Hacı Kadın Mahallesi marn sokak eden zevatı .kiramın tep-ifleri rica k'--1 ,_ ıu ye erın verdikleri konfe· arbdatların bıılunmalarını riea ed• w"" ....-a memur ğu odaııuıda ha- Buc:uvra Dereköy karyesinden 320 
rans•..., d" 1 N 10 Zeynep olunur. -'• r but·--·'- .,._ 1 

1 mekle ıreçirir. En ç.>k o · .. zı u•uo-... rı '""' o u.nur. wvefüitılti H119Cyin oflu İbrahim. 

:....----~~~...:.....:..~~__;_-----~-==--~~~~~~~~~~~~~~ 



1 lstanbu! Belediyesi llantarı 1 
SATILIK ARSALAR 
~ metre murabbaına 25 lira kıymet konulan cm.u.ir 

yangın yerinde Kaptan çıkmazında 27 inci adada 4,35 metro yü-
zünde ve 115,40 metro murabbaı sahasında Belediye mali anııa 
.aatıımak ve 28-1-932 perfCi~ günü ihale edilmek üzere bpalı 

t.zarf1a müzayedeye konmuşu... Teminat aıkçesi 217 liradır. 
* Beher metro murabbaına 3 lira 50 kurut bymet tuınu1an 

Fatih yang:aı yerinde 1185-1148-1186 harita numaralı analar 
arasında 68 im:i adada 4,10 metro yüzünde ve 45,71 metro mı>
rabbaı sahasında Belediye mali araa atılın* ve 28-1-932 per
tetnbe günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. 
Teminat akçesi 12 liradır. , • 

* Beher metro murabbaına 4 lira kıymet k.omılan Aksaray 
yang:m yerinde Camci Ali mahallesinde 58 inci adada 67, 57,58 
harita numaralı arsalar arasında yüzsüz 53 metro murabbaı 
sahasında Belediye mali arsa satılmak ve 28-1-932 ıperşembe 

günü ihale edilmek üze~e açrk müzayedeye konmuştur. Temi
nat akçesi 16 liradır. 

* Beher metro murabbama 2 lira kıymet konulan Fatih yan
gın yerinde Mirimiran Hasanpaşa mahallesinde 106 incı adada 
3131-3134-3130-3133 harita numaralı ars~ar arasında yüzsüz 
33,17 metro murabbaı sahasında Belediye mali arsa satılmak 
ve 28-1-932 pc'?embe günü ihale edilmek üzere açık müzaye
deye ·konmuştur Teminat akçesi 5 liradrr 

* Beher metro murabbaına 12 lira kıymet konulan Cihangir 
yangın yerinde 32 inci adada 679 harita numaralı ve Tevfik 
Bey hanesi arasında 3,68 metro yüzünde ve 40,40 metro murab-
baı sahasında Belediye mali arsa satılmak ve 28-1-932 perşem
be günü İhale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Te
minat akçesi 36 lira 50 kuruştur. 

* Beher metro murabbaına 4 lira 50 kuruş kıymet ·konulan 
Fatih yangın yerinde Kumrulu Mescit mahallesinde 79 uncu 
adada, 2256, 2255, 2258 harita numaralı arsalar arasında 2,44 
metr.o yüzünde ve 45,99 metro muırabbaı sahasında Belediye 
mali arsa satılmak ve 28-1-932 perşembe gunü ihale edilmek ü-
zere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 15 lira 50 
kuru~tur. 

* Beher metro mura:bbaına 8 lira kıymet konulan Cihangir 

Mevkii 
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" 
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Türkiye Ziraat Bankası_ 

lzmir Şubesinden 
Mahallesi 

Al sancak 

.. 
" M uırtaılı:y a 

Alsancaık 

" Birinci Kordon 
Alay enıini 
Alsanca'lr 

" 
" 
" 

" 
" 

So/rajı 

HacıiBekir 

Hacı Bekil 
Hacı Paşa 

Kısa 

Hacı Paşa 

Karakol 

• Mimar Sinan 
Hacı Bekir 

Karakol 
İzmir Bahçeleri 
İlk bahar 
Hacı Paşa 

Dil:küşa 

Aık Güvercir. 
Hendek Çelikel 

Cinsi 
Hane 

" 'Arsa 
Hane 

" 
" 

Dükıkan 

Hane 

" 
" Kahve hane 

Arsa 
Dük!kan 

" Hane 

" 

No. ı 
23-7 

103-82 
29 
97 
27 
52 

.382-230 
32 

99-101 
~ 

64 
5 

10 
16-12 

ll 
65 

Mubamnum 
Kıymeti 

4000 
5000 
1500 
600 

2500 
2000 
5000 

3000 
3500 
3000 
2000 

1300 
1500 
1500 
3000 
5000 

1 - Yukarda evsafı yazılı emla.k 
peşin para ile müzayedeye 
eşkale göre hak sah~plerine 

edilecektir. 

5 Kanunusani 932 tarihnden itibaren açık arttııma ve 
çrkanlmıştır. Haziran 928 taırihli talimatnamedeki 
verilmiş olan bonolarda na'kit makamında kabul 

2 - Mezkur emlakin ihalesi 27 Kanunusani 932 çarşamba günü saat 10 da Ziraat 
Bankasının Gazi Bulvarındaki binasının salonun da müteşekkil hey'et huzurunda ya
pılacağından talipleorin mezıkilr hey'ete müracaatları. 

3 - Talipler muayyen vakta kadar bankanın muhasebe servisine müracaatla % 
7,50 teminat akçesini yatırabi lirler. 

4 - İstiyenler satış şartnamelerinin rnusaddak 
mezkfir şubeye müracaatla alabilirler. (4654). 

suretlerini ve icap eden ma!Umatı 

• • •..; i ..... ~ • ~ • .• ~ • • • ' . : , • , 

• • • • 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
.A~.AI=>C>L "U 

SİGORTA ŞİRKETİ 

T4'!fkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 

İş Bankasıdır 
Telgnf: 
İmtiyaz 

,,... GaynmUbadll Bonoları ~-
sATILJR ALL'IIR. Allkadaranın doğrudan doğruya müracut etmeleri 1 
menfaatleri icabındandır. Yeni postahane karşısında b uyük Kınacı yan Han ı 

:'lıo. 24 Telgraf adresi: ZIYATOR lstanbul Telefon 22716 ~I 

umumiye, iştehasızlık ve kuvvetsizlik 
büyük faide ve tesiri gllrülen 

FOSFATLI 

ŞARK . MALT 
HULASASI 

Büyükdere~ 

Kibrit Fabrikasından: 
Kadın ve erkek amele kayıt mu
amelesi bitmiştir. Beyhude yere 
müracaat olunmaması ilan olunur. 

Defterdarhk ilanları Tasarruf haffası 
yangın yerinde·l3 üncü adada 180-181 harita numaralı arnalar 
arasında 0,29 santim yüzünde ve 1,25 metro murabbaı sahasın- "~\~ 

da Belediye mali arsa satılmak ve 28-1-932 perşembe günü 

sızın tçın bir başlan~IÇ olsun: 1 1 
Tamirat münakasası İstanbul Adliye dairesinin 2206 lira 4l 

kuruş keşifli tamiratı şartnamesi dairesıinde münakasaya kcr 
nuldu. Taliplerin ehliyeti fenniyelerile birlikte 11-1-932 tarihr 
ne müsadif pazartesi günü saat 15 te Defterdarlıktaki ihale kcr 
misyonuna müracaatları. (4528) 

ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Tem:r.at ak-
çesi 1 lira 50 kurustur. 1 

* Beher metro murabbaına 20 lira kıymet konulan Beyoğ
hında Hüseyinağa mahallesinde Çöplük çeşme.si sokağında 
4,65 metro yüzünde ve 23,48 metro murabbaı sahasında çeşme 

arsası satılmak ve 28-1-932 perşembe günü ihale edilmek üzere 
açık müzayedeye konmustur. Teminat akçesi 35 lira 50 kuruş
tur. 

* Beher metıro murabbaına 60 kuruş kıymet konulan Eyüpte 
Dökmecilerde Bahçıvan İbrahimağa bostanr ittisalinde 457 
metro murabbaı sahasında metrUk mezarhk arsası satılmak ve 
28-1-932 perşembe günü ihale edilmcılc üzere açık müzayedeye 
konmuştur. Teminat akçesi 21 liradır. 

* Beher metro murabbaına 4 lira kıymet konulan Fatıh yan 
gın yminde 80 inci adada 2277-2279-2281 ha'rita numaralı arsa.
lar arasında 2,40 metro yüzünde 12,21 metro murabbaı sahasın
da Belediye mali arsa satılmak ve 28-1-932 perşembe günü 
ihale edilmek üzere açrk müzayedeye konmuştur. Teminat aık
çesi 4 liradır. 

* Beher metro murabbaına 4 lira ıkıyımet konulan Faüh yan
gın yerinde Pirinççi Sinan mahallesinde 91 inci adada 2220-2226 
harita numaralı arsalar arasında yüıısüz 51,87 metro murabbaı 
sahasında Belediye mali arsa satılmak ve 28-1-932 perşembe 
günü ihale edilmek üzere açrk müzayedeye konmuştur. Temi
nat akçesi 16 liradır. 

·~ Beher metro murabbama 25 lira kıymet konulan Aksaray 
yangın yerinde Koğacı dede mahallesinde 59 uncu ai:lada 1738 
harita numaralı 3,20 metro yüzünde 32, 94 metro murabbaı sa
hasında Belediye mali aırsa satılmak ve 28-1-932 perşembe gü
nü ihale edilmek üzere kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. 
Teminat akçesi 62 liradır. • 

* Beher metro murahbaına 3 lira kıymet konulan Çırçır yan 
gm yerimie 59 uncu adada 128, 122, 124 haritıa numaralı arsalar 
ırasında yüzsüz 17,25 ~tıro murabbaı sahasında Belediye mali 
arsa satılmak ve 28-1-932 perşembe günü ihale edilmek üzere 
açık müzayedeye konmuştur. Temin<at akçesi 4 liradır. Teminat 
akçeleri nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye ahna 
rak Bankaya yatırılrp alınacak makıbuz ve yahut ılıükfunetçe mü 
teber tanınmış bankalardan getirilecek teminat mektubu ile 
olur. Yukarıda yazılı işler hakkında şartname almak veya gör
mek ve izahat almak için her gün Levazım müdürlüğüne mü
racaat edilmelidir. Kapruı zarfta teminat makbuz veya mektu
bu ile şartnamenin pullu bir nüshasını teklif mektubu içerisine 
koymak mcap eder. Açık müzayedelerde i<se yalnrz teminat mak
buzu veya mektubu getirmekle olll'I". Talipler ihale günü saat 
on be~e kadar Dallni Encümene müracaat etmelidirler. (82) 

lzmir Belediyesinden: 
Karşıyakaya isale edilecek suların şartna

mei fenniyesine tevfikan plan, proje ve keşif
namelerinin tanzimi müsabakaya vaz edilmiş
tir. Proje ücreti olarak birinciye 4000 ve ikin~ 
ciye 1000 lira verilecektir. Müsabakaya iştirak 
edeceklerin yüksek mühendis mektebi diplo·· 
masını haiz bulunmalan ıarttır. Müsabaka 
1-1-932 tarihinden baılamak üzere müddeti 
beş aydır. Şartnamei fennilerin musaddak su-

retleri on lira mukabilinde verilir. {13) 

afia Vekaletinden: 
1 

Manisa Viliiyeti dahilinde bulunan Adali ile Marmara gölü J 

arasında sulama ve gölün tağdiye kanalı ameliyatı kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. 

BONO 
alır satar. Balıkpaza : 

Maksudiye Han No. 35 
M. Derviş 

Lise1er mübayaat komisyonundan: 
Kandilli Kız melktebinde yapılaoak tadilat ve tamirat 2-2-93' 

salı günü saat 15 te ihale edilmek üzeııe kapalı zarf usulile mir 
nakasaya konulmuştur. Taliplerin proje ve şartnameyi gönnel 
üzere komisyona müracaatları. (78) 

Istanbul Sıhhi Müesseseler mubayaa 
komisyonu Riyasetinden: 

Akliye ve asabiıye hastanesi için lüzumu olan 116 'kalem trlı 

bt ecza olbaptaki listesinde yazıh miktar ve eV'Safta olma) 
Münakasa 1932 senesi Kanunusani ayrnın 23 üncü cumartesi 

günü sat 15 te Nafia vekaletinde yapılacaktır. Münakasaya iş
tirak edeceklerin yüzde 7,50 muvalcltat teminat ve teklif mek
tuplarını ve vesaiki saireyi mezkur saatte kadar Nafia Veka
leti Miisteşarlığına vermeleri Iazımdrr. Talipler münakasa şart
namelerini Ankara.da Nafia Vekaleti Levazım idare.sinden 5 li
ra bedel mukabilinde alabilirler. (12). 

üzere 12-1-932 salı günü saat 14 te pazarlı!k suretile satın alrn3 

~ MAMA <llllllllıllıı. caktır. Taliplerin ve fazla izahat almak istiyenlerin mezk~ 
, ' komisyona müracaatları ilan olwıur. (81? 

1 Dr. Hakkı Şinasi 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!P:========;I 
Yavrunıtzun en sıhhi gıdasıdır. · SEYRISEF AIN 3 üncü Kolordu 

Müzayede ile sabş 

1 D \1 e 'esı ıanıa;;ı sa;;:·~~~ 1;:;~·u~=:~~~ ~ui:~ş c:~ 
• - ma ve 10 uncu pazar günleri sabah 

Bakır lokomotif ocakları ve te fe rrua t <nm k:"palı zarfla ~ü- I saat _rn da B~~o~lu·ada Maçk~d.a 
nakasası 6 Şubat 932 cumartesi günü saat 15 te Ankarada Ida- 1 Teşvıkıye canın cıvarında Teşvıkı-
re merkezinde yapılacaktır. ye sokağında 69 numaralı Gözem 

. ,. .. . . apart ımanın JO uncu dairesinde mev 
Tafsılat Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde yırım beser İt 

1 
. 1 d" . t ... . cut ve a oross.ı e en ıye aıt g..aye 

lira mukabilinde satılan şartnamel&de yazılıdır. ( 42) j kıymettar ve na<lide eşya, gümüş, 
takımları, fayans koleksiyon ve 

Haydaı:ıpa~ geçid1nde bulunan 182 numaralı gazino mahalli 
aleni müzayede ile ve 6 ay müddet için icara verilece<ktir. 

Müzayede 20-1-932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 
te yapılacaıktır. 

Bu hususta fazla malUmat almak isteyenler Haydarpaşa 

gar Müdürlüğüne müracaatla buna müteallık şartnamelere 15 
kuruşluk pul yapıştırılıp imza etmeleri voe 200 lira teminat ak
çesile metkilr günde Haıydarpaşa işletme müfetti liği maka
mında hazır bulunmaları iliin olunur. (43) 

Istanbul Evkaf müdürlüğünden: 
Bahseıka.puda dördüncü vakıf hanın dördüncü katında 26 

No. oda Baladaki oda iki ı;ene müddetle icar için pazarlıkla mü 
zayedededir. Taliplerin Kil. saninin dokuzuncu cumartesi günü 
saat on beşe kadar akarat kalemine mikacaatları. (77) 

Balıkesir Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebirnize şehire yakın Ahmetli membaından getirilecek 
suyun boru döşenmesi ve yapılacaık taksim mahallile su hazne
sinin inşaatı 28/ K. evvelden itibaren 20 gün müddetle kapalı 

zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşifname ve 
şartnameleri görmek üzere mektebe ve münak36ıeya iştirak için,. 
ele 18-K.sani-932 pazartesi saat 14 te mekteptC!ki toplanacak 
komisyona müracaatları. (4599) 

saire müzayede suretile satılacak

tır. Hakiki obusson kumaşlı nadide 
salon takımr, Luyikeru: uı;wü eski 
yaldızlı koltuk ve sandalyeler, mar 
ketiri işleme vitrin, bahü ve masa· 
Jar, hakiki Obusson ve Goblen ka
pı pcrdeleTİ, tarihi eşya ve biblolar, 
akaju ağacından mamul ve maroken 
sandalyah maa vitrin gayet müzey
yen ingiliz yemek oda takımı, aka
ju üzerine limon kaplama modem 
nadi.de di~ektuvar usulü yatak oda · 
takımr, maroken koltuklu ve mahon 
•ğaç ingi•liz komple yazıhane odası, 
halis gümüş şampanyalık, vazo, ta-

1 bak, te,psi, pasta, ve çay takun1an, 
24 kişilik iııgiliz gümü~ü nadide 1 
sofra takımı, saksonya, Viyana.Çin 
ve Acem porsilen tabak ve vazolar, 
e•ki Şam, Rados ve Kütahya duvar 
fayansları, ;,ski İngiliz saatleri, 
Prazosi imzalı rravÜI\Jer, masif 
bronz avizeler, Sultmı Mahmut cı

valı yaldızlı eski tombaklar, A<:em 
minyatürkri, eski türkçe lavhalv, 
fildifi, biblolar, fildişi üzerine ya
pılmış minyatüDler, Rdcf ve e~ki 
Acem çekmece ve rahleler, tablolar 
ve sair e9yalar, Buhara, Tebriz,p-cir 
dez, Karabağ, Hila Hali kolleksiyo 
nu Bulıara, Acem, Rodos, Yanya lj
lemcleri konsere mahsus GISrz Kıl
mann markalı Alman piyanosu~y 
sürenlerden 100 de 25 teminat ah -
ru.r. 

Merkez aoenta: Galata Köprü 
başı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mühürdarzade han 2. 3740. 

TRABZON POST ASI 
(KARADENiZ) 7 Kanun 

sani perşembe 17 de. 

MERSİN POST ASI 
(INEBOLU) 8 Kanun

sani Cuma 10 da Galata Rıh 
tımından kalkarlar. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz Postası 

Sakarya . 
vapuru 10 Kanunusani 

Pazar 
gunu akşam saat 17 de 
Sirkeci Rrhtımmdan ha
reketle, ( Zong:uldalk, İnebo
lu, Ayancık, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon Rize ve 

(Hope) ye ~z~etve 
aynı ı&kele-

lerle Görele ve Ünyeye uğ
rayarak avdet edecektia-. 
Fazla tafsilat için Siıi<e
ci Meymenet ham altında 
ac:esıteliğine-müra<:aat. Tel. 
22134. 

Doktor 
Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal caddesi 

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

Hini arı 

K. O. nun dört aybk un ili 
tiyacı kapalr zarfla münakasl 

ya konmuştur. İhalesi 18-1 -9~ 
tarihinde pazartesi günü sa$ 
15 te komisyooumuzda yapı 

lacaktır. Taliplerin şartname' 

ni almak üzere her gün ve J1l 

nakasası:na iştirak edecekleri~ 

de vakti muayyenıinde temin~ 
ve teklifnamelerile komisyoıı1 

muza müracaatları. (667) 
(4549) 

*** 
Ordu sıhhiye ihtiyacı iç~ 

alınacağı ilan edilen 32 kaleJI 

ırontken rnalzemesin1n görüle! 

lüzuma mebni ihalesinden sar 

fınazar edildiği ilan olunur. 
(13) (6 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye butalıklan 

mütehaaaısı 
Cumadan maada hergün öl 

leden sonra saat (2,30 dan St 
kadar İstanbulda DivanyolU 
da 118 numaralı hu usi dair 
sinde dahili hastalıkları rnıı 

yene ve tedavi eder. Telefoıl 
1 t stanbul 22398. Sıra nurnar' • 
sını beklememek ısteyenlt 
kabineye muracaatla veya t 
lefonla randevu almalıdırlar 

MiLLiYET MATBAAS 


