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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Umumi Nep'İyat n Yazı Mlldlirll 

ETEM lzZET 

Meclis 15 şubatta topla mak üzere tatil edildi 
Don Mecliste muhtelif IAyihal 
hakkındaki kanun da bazı kısa 

r. ve bu meyanda kaçakçılık 
irazlardan sonra kabul ed ld 

...,. • ~· I 

Rota: Devlet 
Sermayedarlığı 

(Feri ıermayedarlıiı) can çelriıi
yor. (Devlet ıermayedarlığı) baı
layor. 

Yüz yıllk sermayedarlık ikbaat ni 
ZllDlmln birinci devresi ka~ 
üzeredir. Görülmemit ve bilinm.~ 
bir iiônci d-e siriyoruz. Düdy• 

-···• ~-·· ti. Ye-
iktısat aemiıinin rotu• aegJf 
ni rota, devlet ıermayedarhiıdır! 

F·- edarlıö-.nm milliıi de, - ' ıennay •. bald Milr 
beynelmileli de bitap • e. 1 

fert aennayedarlığında aagl"?' amu
du fıkari kaJınadı. Beynelmilel fart 
ıennayedarlıiında tesanüt yok. 

Bu ıebepten, buhranın tarifi olan 
fi at anartilİ arbyor. Fert ıermaye
darlığıru bu kurt kemiriyor. Bir za
man, düzgün giden, dünyaya net'e, 
ümit, vekar veren müvazeneli eıya, 
para, bizmet fiatleri irtibatlanm kay 
bebnİtlerdir. Metin ve tecrübe edil
mit bağlardan kurtulan fiatlerin bu 
ıerazathğl ile dünyanın 11kınb11 art 
maktadır. Öyle ki, bugÜn, fiatlere 
hükmetmekten mühim iktıaat 111eıe
leıi yoktur. Ancak fiat dünyaıma 
hükmeden, buhranı itaat albna ala
bilir. 

Bu hakikati, en teknik usullerle 
tahakkuk ettirmeğe çalııılıyor. İn
giltere, para fiabni iıkonto ile itaat 
altına almak istiyor; Almanya, qy• 
fiatını bir fiat komiıerinin diktatör
lüğüne tevdi ediyor. Fakat, fert ser
mayedarlığı nizammm çarpılan fiat 
mihveri henüz yerine getirilememit
tir. Fiat anarıiıi, rim olmaz serbest 
likle devam etmektedir. 

Sermayedar memleketlerde, amele 
iicretleri yani siy fiatlerile etya fi. 
etleri arasında ahenk yoktur. Ziraat 
ve ıanayi fiatleri aykmdır. Köylü, 
borç içindedir, amele hayabnı temin 
edememektedir, Mahreçler kapan
ıruş, sermayedar borç içindedir. Dev
let irat alamıyor, devlet borç içinde 
dir. Bundan, hiç bir ferde, bir ıJDJfa, 
bir meıleğe, bir devlete mes'uliyet 
yükletilmiyor. Bütün mea'uliyet, ihti 
yar fert sermayedarbğına veriliyor. 

Yüz yıldır, tekasüf ede ede, niha
yet bir kaç kartel, birkaç truıt ve 
bir kaç konzemde temerküz eden bü 
tün iklıaadi kuvvetleri, bir çıkmaz 
yolda tıkarup kalmıtlır. Tekasüf ve 
temerküzün müntehaıına varan fert 
•errnayedarlığı, içinde mündemiç il
liyetten dolayı, buhranı tevlit etmit 
lir. ihtiyar fert ıermayedarlığırun 
son meyvesi İfte budur, buhrandır. 
Doğurduktan sonra ölen mevcudiyet 
ler gibi, fert sermayedarlığı da son 
ıneyvesini verdi, can çekiıfiyor. 

Çare? deniyor. Ayrı ayrı milli ikb 
•atlar ve kül olarak beynelmilel ikb 
>at neden buhrana çare bulamıyor? 
Cevap olarak denebilir ki, tabiat ka
nunile tahdit edilen ömrü, tamam o
lan bir müe11eıeyi dik tutmak kolay 
mıdır? Bu, bir insan iti değil, bir mu 
cize itidir. 

Arzın sathına ıüs veren çerek ve 
yarım peygamberlerin aaymzhğına 
rağmen, fert sennayedarhğına bayat 
nefbaıı verecek yardımcı görünme
mektedir. Tekmil tartlar bilakis mev 
cut karıııklığı arttırmağa y~or. 

Madd~ bay":tın maddi cereyanı 
m~nfaatıız .~akıp olunuraa, girdiği. 
mız yılm dunya iktısadınıo kat'i ka .. 
rar yılı olduğu anlqılır. Dünya il<tı 
sadının İ;A~rr., iktı at imillerinin vası 
tanz teaırde zaten muayyen istika
m~t~~ tekemmül ediyor. Bu lekem
M~~nl ıe.'jpoıu, maliye ve politika 

·~e d~lı e ~r kat arbyor. 29 ıubata 
tec.~hle ı en lmadn. ticaret borçlan, o 
tan en sonra te ıye edilecek. Mart 
ta ve may11ta Alınan ciimbur reiıi 
,.. Prüsya meclisi seçilecek. Mayıs
la ıilahları bırakmak konferansı ola 
cak. Ağustosta harı_ı "?rçlarm.,, bir 
yıl bağıtlanan takııtlen, 80 yıl ıür
mek üzere yeniden hatlayack. 

Şu maliye ve politika hidiıelerin. 
nız biri, olgun hale gelen lıar 

"' ' truatletmit. kouernlet-
1 dunya ikbaadıııı tek batı~ lag 

yir ed ek kuvvettedir. Bu hidiaele
rin tekmilinin birden pcliğimİz yı
lın ilk bölümüne ıOO.maaı, o tagay
yürü daha rücu edilmez hale ifrağ i-
çin ıe tir. 

. El~t fert ııennayeclarlığı kendi
., mudafaa eclecektir. Bu müdafaa, 
k~ devrin en kesif kudret mer-

ezi olan (devlet) e yaııaımalda o
taktır. Devleti kazanacak sermaye 
d ~ık, böylece, hlr baıka tekilde, C: et ~-ermayedarlığı !inde yafllya 

' leı"n>mül edecektir. 
Gird.iiJ • 

lekeli • ~ yıl, sennayedar mem-
:rılıdır QÇID, dCYlet aermayedarhğı 
kamet• d ~.Y1!cl_a ikbaadın ibresi isti
terivor• Wtlırıyor. yeni rotayı gös-

evl t ıennayedarlığı. 
M"derriı 

Niaame.!din J. L1 

Dün mecliste 11 kanun 
kabul edildi 

Kaçak eşya nakleden gemiler ne 
suretle müsadere edilecek? 

itirazlar ve münakaşalar 

Sırrı, Salahaddin 1111 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Bü 
yük Millet meclisi saat 14 te Ki -
zım paf&nJn riyasetinde toplandı. 
Bqvekil ve vekiller de içtimaa İ§Iİ
rak ebniılerdi. Batla kaçakçılık 
kanun layihası olmak üzere bu ka
nunun tatbikatına dair teıkilat ka
nun layihalarile diğer bazı layiha -

I 

/ 

C: Zelcii Beg 1 
lar ela müıtaceliyet kararile bilifa
ııla dört saat devam eden celsede 
müzakere ve İntaç olundu. 

Terfi eden muallimler 
Kanuniyet kespeden layihaları 

birer birer bildiriyorum. 
ı - Terfi eden orta tedrisat mu 

allimlerinin müstahak olduklan zam 

Hasan Fehmi Beyler 
ları bir haziran ıs3ı tarihinden iti
baren alabilmelerini temin eden ka
nun layihası. 

300 bin liralık tahsisat 

2 - Gümrükler umum müdürlü 
ğü bütçesinde münakale ~e ayni 
bütç~ye kara ve deniz veaaitinin mü 
bay""" için 300 bin liralık fevkala
de tahıiaat ilavesine dair liyiha 
ile posta telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü bütçesinde münakale ya 
pılıruuına dair layiha. 

Ücretten maa1a 11akledi
len %abitler 

3 - Bütçe kanununa merbut D 
cetveline dahil zabitanın ı452 nu • 
maralı kanuna merbut 2 numaralı 
cetvele nakline dair kanun J&yihası. 

Bu suretle tahsisatlar ücretten 
ınaata nakledilen zabitlerin ücretle 
çalıştıkları müddet tekaüt müddeti 
hesabından tenzil edilmiyecek ve 
maatları bu kııma nakledildikleri 
tarihten itibaren itliyecektir. 

Gümrük tarife kanunu 

4 - Gümrük tarife kanununun 
28 inci maddesinin deiittirilmeai 
hakkındaki kanun layiha11. Bu ka -
nuna aöre bir türk altını 8, ı2 türk 
lirası heaabile tesbit olunmuttur. 

Kara Ali ve çetesi haklarında verilen kararı dinliyoT/ar. 

Kara Ali idamdan 
kurtuldu! 

Esbabı muhaffefe olduğu için ağır 
hapse mahkum edildiler 

Kara Ali çetesi hakkında diin karar tefhim 
edildi. Beş kişi beraet etti 

Aylardan beri d<;.vam_ e~en K~a 
Ali çetesi davaaı dun bıtti ve Agır 
ceza mahkemesi hükmünü verdi. Da 
anın maznunları Drama muhacirle

:inden Kara Ali., yeğeni ~ali~, biz. 
metçui Ahmet ve bemşehrılen Bay-

oğlu Hasan, Sülo namıdiğer Sü 
rlamyman Koca Hüıeyin, Mehmet oğ 
e ' H" ' A"al lu Rüstem ve Pal~ uıey~. g a~-
clır. Müddeiumumı muavını Cemıl 

Bey iddianameaini yaptığı zaman 
o vakit gazetemizde bütün teferrüa
tile tafsil ettiğimiz gibi ika edilen ci 
nayetleri inceden inceye tahlil ve lef 
rih edilmiş noticede de Halille Abme 
din yaşları na<arı dikknte alınmak 
üzere, Kara Alinin, Hüseyin.in Ah. 
medin ve Halilin idamlannı i.ı;...;,. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Postahanedeki 
Paketler 

Kontenjana tabi o1-
mıyarak sahiplerine 

verilecek 
ANKARA, 7 (Telefonla) 

- İstanbul paket postahane 
sile diğer yerlerdeki paket 
postahanelerinde kontenjan 
listelerinin tatbikı dolayııile 
teraküm eden paket miktar~• 
rının günden güne artması a
lakadar makamatın nazarı 
dikkatini celbetmit ve bazı 
tedbirlerin alınmasına zaru
ret hasıl olmu§tur. 

lktısat vekaleti ile posta 
ve telgraf idaresi araımda ce 
reyan eden muhabere netice
sinde bu hususta bir karama 
me projesi hazırlanarak he
yeti vekileye takdim edilmi§· 
tir. Bu projeye nazaran güm 
rük tahdidatının vaz'ından İ· 
tibaren §İmdiye kadar paket 
postahanelerinde , teraküm 
etmi§ paketler kontenjana ti 
bi olmıyar;ık sahiplerine ve
rilecek ve kararnamenin tat· 
bikinden itibaren de lüks et
yayı havi olmıyan paketler 
posta idareleri tarafından ka 
bul eclilmiyec:ektir. 

Lükı etY•Yı havi olanlar 
da kontenjan liate1ine tabi o 
!arak memlekete ithal edile
bilecektir. 

M. Loyd Georg Lon
dra'ya döndü 

LONDRA, 7. A. A. - Sih
bi sebepler dolayisile Seylan 
adasına yapmış olduğu seyahat 
ten dönen M. Lloyd Ceorge bu 
sabah Plymouth'a muvaıelet 
etmittir. 

Sabık Hidivin 
Krallığı 

Suriyedeki intiba bu 
haberin doğru 

olduğu merkezindedir 
Beruttan 30 Kinunuevvel 

tarihile Adanada çıkuı Türk Sö 
zü refikimize bildiriliyor: Sa • 
bık Hidiv Abbas Hilmi Pata
nın Suriye laraltığma getirilece 
ğine dair olan haberler Fran
sız Hariciye nezareti tarafın
dan her ne kadar tekzip edil
mi§ ise de, mütarünil~hin ge
rek fevkalade komser a~fmdan 
gerek Amman ve Flistinde gÖr· 
müt olduğu hüınü kabul bu ha 
berin muhakkak olduğunu gös
termektedir. 

Vataniler de Abbaa Hilmi 
Patanın Surye krallığına geti
rilmesine taraftar bulunmakta
dırlar. Bir çok devletler meya
anda lngilterenin de buma ta ·• 

- .~ 

• 

f 

. . . 

• 

• 

Muhabirimizin yetiştirdiği resimlerden: Müheyyiç bir sahne ve bir kala vuruşu .. 

Atina' da yaptığımız maçlar 
çok dikkate şayandır .. 

İkinci maçta bazı hadiseler de oldu, Yunan 
antrenörü oyuncularımızın topunu deldi!.. 

, 

Birinci ve ikinci maçın bütün tafsilatını neşrediyoruz. Hadiseler 
nasıl oldu?. ve takımımız tekrar döndüğü sahadan naııl çekildi? 

lZMIR, 7 (Futbol kafileıine refa
kat eden hu•u•İ muhabirimizden) -

Atina'da oynanan 
ikinci maçın netice 
ıini müteakıp fut
bol kafileıile birlik 
le hareket halinde 
Pirede bekley.,. E 
ge vapuruna dar 
yetiımit ve vapur 
telsizi ile maç halı
kmda biraz malu
mat vennittim. Va 
purua bu sabah lz 
mire uframaım • 

ZEKi dan biliıtifade u-

Muvaffakıyetli bir akın: Zeki Yunan kalesinin önUnde .. 

l 

mumi tafıilitı pnderlyorum. Maç 
gilnü stadyuma giderken bütün oyun 
culanmızda temiz bir müsabaka ya
parak Türk fiitbolü hakkında Atina 
alıaliıine halôki bir fikir vermek az
mi vardı. Tatbik olunacak tabiye e
aaah aurette görütülmüt ve herkese 
ırkı talimat verilmiıti. Geçen maçın 
verdiği neticelere aöre takımda tacil 
lit ta vardı. Bu cümleden olarak Ke
mal Faruki haf hattından •ai inaay
te almmıt, Muzaffer sağ açığa geçiril 

mit ve Supbi sağ haf konulmuıtu. 
Stadyum aeçen maçtan daha kalaba 
lık bir manzara aöıteriyordu. Gelen 
!erin mikdarı herhalde yinni binden 
fazla idi. Türk muhteliti saat üçten 
bir az evvel sahaya çıkb ve bunu Yu 
nan muhteliti takip etti. Mutat me
raıim yaıldıktan, hediyeler verildik
ten ve iki taraf ahaliyi aelimladıktan 
sonra Bulaar hakem M. Doıef'in ida 
resinde saat tam üçte oyuna batlan 
dL 

akım kırarak gene hücumumuzu 
leıbil etti. Kale önünde Zeki, Mu • 
zafferden aldığı bir pası çok kuv • 
vetli bir ıuta tahvil etti iıe de ma -
aleaef açıktan gitti. Bu dakikaya ka 
dar olan oyun çok mükemmeldi. 
Türk takımı yoraunluğunu almı 

---·-········-··--········-
Ete azami 
Narh konacak 
Et komisyonu vazife

sini bitirdi 
Et itlerini ıalah etmek üze

re belediyede mütetekkiJ et ko
miısyonu artık vazifesini ikmal 
elmit ve bu baptaki mazbatası
nı. hazırlamıya baılamıttır Ko
mııyon evvelki günkü içtima.. 
mda nihai kararını vermittir.Bu 
karar narh mahiyetinde olma • 
yıp karaman ve ıığır etlerine 
azami fiyat tesbitinden ibaret
tir. Azami fiyatı iıe daimi en
citınen tesbit edecektir. Ko -
misyon mazbatasını bir kaç gü. 
ne kadar encümeue verecek ve 
encümen azami fiyatı koyarak 
berayı tasvip tubatta ıehir mec 
liıine arzedecektir. 

Birinci lıaftogm 

İlk akını Yunanhlar yaptılar ve 
bir müddet Türk kaletini ııkıtbrdı
lar. Dördüncü dakikada aleyhimize 
olan ilk korneri Yunan sağ açığı çek 
ti ve kale önünde huıule gelen bir 
karaatalıktan sonra lop uzaklattı. 
Bunu mütealap ikinci bir Yunan a
lmu tekrar tehlikeli lıir vaziyet İli· 
daa etti. ve fakat sağ açığın laabet
ıiz bir tütü ile top avuta çıktı. Bu 
tehlike de atlatıldıktan sonra Türk 
talmnı aüzel kombinezonlarla Yu
nan kalesine indi ve Yunan müclafa
a11 topu ancak kornere atmakla alu
m kesebildi. Rebii tarafından çekilen 
korner üzerine lop bir az dolaıblı:
tan sonra kaleden uzaldattı. Yaptığı 
mız ikiııci bir akın da muhaınn bek
lerinin ıeri müdahaleleri neticesinde 
akamete uğradı. Bunu müteakıp Yu 
nanlılarm bir hücumu çok yakın
dan bir tülle neticdendiae de Avni 
güzel bir plonjon yaparak tehlikeyi 
atlatb .. 

Gol ... 

l 
Abbas Hilmi P~.nın yeni bir resmı 

1 

Kasaplar eti, konacak azami 
fiyattan •t•ğı aatabileceklene 

r~ftar olduğu rivayet edilmekte de daha fazlasına aatamıycak-
dır. !ardır. 

Artık Türk mubaeinıleri mükem 
!""! ~ombinezonlarla ve açık paslarla 
ılerlıyorlardı. Bu akınların biri es
n.ıwnda Nihada bir firikik cezası ve
nldi ve top Yunan muhacimlerinin 
ayağına aeçti iıe de müdafaanuz bu 

ve nispeten istirahat etmit olduğu 
anlatılıyordu Oyuncularımız yekdi 
ğerile müaabaka eder gibi Atina hal 
lana teknik itibnrile yüksek bir oycn 
gösteriyordu. Bu ın~yanda bilhassa 
Rqat her tarafa yeti~yor \'e Yunan 
akınlarını ortada kırıyordu, Hal; m 
nıütcreddit ,,e bati. 

(Devamı 6 ıncı sahiftdt) 

sıtnı •ı mnn't"eme-ıa-ır •~··--· ıo.ır 
;t; ......... · - --
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Birinci Millet Meclisi 
;azan: Edirne Meb'uau 

M. Şeref 

Rauf Bey iki yüzlü bir 
siyaset takip ediyordu 

Matbuat bütçesi için bile müzakere cereyan 
ederken muhalefet --~-

bütün çirkinliğini ortaya döküyordu 
Muhalefet cephesi derhal ' 

sıı·aya dizildi. Halbuki onların ' 
i3tediği de bu idi. Salahaddin 
Bey (Mersin) encümenden iıti 
za'h talebinde bulundu. Doktor 
Tevfik Rüttü Bey (Mentefe) 
esbabı mucibe mazbatası kifi 
izahatı havi olduğundan bah· 
setti. Ali Şükrü Bey (Trab
zon) ımıutadı olan çevirme ha· 
reketile kanunun lüzumsuzluğu 
nu izaha ve bi.r emniyetsizlik 
~ekli vermek için iti mugalata· 
ya düşürmeğe ba,ladı. 

Salahaddin Bey (Mersin) 
Mahmut Esat Bey (lzmir) 

Birinci Jılt1cliste 

MiLLiYET CUMA 8 KANUNUSANi 1932 

Fransız kabinesinde 
tadilat bekleniyor 

Harbiye nazırı öldü. Yorgun 
Beriandda . 

Hariciye nezaretinden çekiliyor 
PAR1S, 7. A .A. - M. Ma

ginot'nun cenaze merasiminin 
Pazar günü yapılması muhte. 
meldir. 

PARlS, 7. A. A. - Nazırlar 
meclisi dün gece ölen harbiye 
nazm M. Maginotya milli ce
naze aliyi yapılmasına karar 
Yermittir. Harbiye nazın vekil
liğin tayin edilen Bahriye nazı 
n M. Dumont ordunun matem 
tutmaımı emretmiştir. 

M. Maginot, 17 şubat 1877 
de doğmuıtıır. 

1 Tevkif at 
Devam ediyor 
Hintliler kanun harie 

cinde tuz 
yapmağa başladılar 
AHMETABAT, 7. A. A. -

Polis sabahın ilksaatlerinde 
kongre liderlerinden 30 kişiyi 
tevkif etmiştir. 

BÔMBAY, 20. A. A. - Kon 
gre icra komitesi sabık aza
sından M. Maaulipatan Madris 
ile liderlerden iki kişi nizamata 
riayetsizlik cürmü ile dün tev
kif edilmişlerdir. 

BOMBAY, 7. A. A. - Polis 
bu sabah saat 3 ile 4 arasında 
kongrecilerden 30 kitiyi ve ez. 
cümle ujerat diktatörii Maha
dev Defai Manilal Kathriyi tev 
kif edilmiştir. 

Karachi' de tuz imalin• 
başlandı 

Ha.lep'te sokaklar mu
harebe meydanı gibi 

Aşiretlerin Halep civarına geldik· 
leri ve şehre hücum etmek 

Üzere bulundukları bildiriliyor 

1 

-

Bir kasaba işgal ve yağma edildi tö 

ADANA, 7. A. A.- Suriyeden bildiriliyor: Şam ve civanncfa 
nisbi bir sükiın hükilmferma olmasına rağmen Halep ve havali· : 
sinde halkın galyan ve heyecanı artmıştır. Müsademeler gün 111 

geçtikçe fazlalaşmaktadır. Çarşılar hali kapalı bulunmakta hcı·· 
gün ölü ve yaralı vukuatı kaydedilmektedir. Sokaklar muhare
be meydanı ıeklindedir. Mahalle ve çarıılarda devriyeler, tank· c 
lar dolaşmakta şiddetli müsademeler .olmaktadır. 

0 
Rekka kasabası Urban tarafından l§gal ve yağma edilmiştir. 

l!rban kuvvetler mühim zayiat verdikten sonra savuşup gitmit· p 

lır. Çok mühim aşiretlerin Halep civanna geldikleri ve şehre 
hücum etmek üzre bulundukları bildirilmektedir. 

Basri Bey (Karasi) imdada 
koıtular. Besim Atalay Bey Batkumandanlığm, Erki.nı 
(Kütahya) nakıstan kamile harbiye reisinin, garp cephesi 
doğru gidildiğini ve beni inti- kumandanlığmm hareketleri o 
hap edin diye kürsülerin, sıra· kadar yükıek ve vatanpervera
lann arasında dolaşanlan ıöy- ne idi ki dünyada büyük bir in 
ledi. Birden kendine hücuın lfıidam hazırlıyan bu azim te
ettil~. Tüccarsın, bakkalım, §ebbiis her meraklı nazardaıı 
vekil de olmak istiyorsun dedi- gizli kalmıfb. Büyük Gazinin 
ler. Ali Şükrü Bey (Trabzon) ı Çankayadaki kö,klerinde bir 
avaz avaz haykırmağa batla· çay ziyafetinden bahsedildiği 
dı. vakit kendileri cephede düt· 

Sabık turayi devlet muavin
lerinden, CezayY. valii umuliğl 
s~ık dahiliye müdürü olan M. 
Maginot, M. Poincareenin ri
yaset etmit olduğu Mause umu 1 

mi mecliıi reiıi sanisi olmut
tur. Mümaiıleyh, 1910 da Bar
le Duc meb'uıu intihap edilmiı
tir. Ozamandanberi mütemadi. iki gün evvt!l vefat edM Harhi}'t! 
yen meb'uı çıkmıştır. nazm M. Maginot 

1913 kinunuevvelinden 13141 Müteveffa harp salibi.ni, as. 
haziranına kadar Doumergue keri madalyayı hamil ve Le
kabinesinde !harbiye müıteşan gion d'Honneur nitanmın Che 
olan mumaileyh, umumi harbe valier riitbesini haiz idi. 
çavut olarak İştirak etmiş ve Bir kabina tadilatı 
ağır surette yaralanmıttır. olacak mı? 

M. Magmot, 1917, de Rilot 
kabinesinde müıtemlekat nazı
rı, 1920 de Millerand kabine
sinde pansiyon nazın, 22 nisan 
1924 tarihli ikinci ve nisan, ha 
ziran 1924 tarihli üçüncü Poin 
care, bundan sonraki François 
Mana! kabinesinde harbiye na 

KARACHI, 7. A. A. - Beş 
gönüllü, bugün tuz resmi ka
nununa muhalif olarak başla
nnda bir reis olduğu hıı.lde tuz 
imal etmek üzeer sahile gitmiş 
ferdir. Bundan sonra umumi 
bir içtima aktetmişlerdir. Zabi
t• müdahele etmemittir. Ka
nuna kartı yapılan bu muhale
fet yerli tacirleriı sinirlendir· 
miştir. Bu asabiyt en büyük ec 
nebi. mensucatı piyasalarından 
olan Karachide bu nevi mensu 
cat ıatı,ınm azalması dolayi• 
sile artmıttır. Yeni vaziıyet fi. 
yatlannın yüksekliğine rağmen 

Sabık Hidiv Hilmi Pş. Ankara' da 
ANKARA, 7. A. A. - Sabık Hidiv Abbas Hilmi Paşa bu sa· 

bahki trenle tebrimize gelmittir. Erden hükUm:eti Sabık Bafv& 
~i J:Iasan Halit Paşa da müşarünileyh ile beraber tehrimize gel· 
mışhı·. 

Japonlar 
ilerliyorlar 

lngilterede 
Fırtınalar 

yerli mensucata rağbeti arttır- İki şehir daha İşgal 
mıştır. 

, 
Manş denizi allak bul~ ., 

lak, bazı 
Mahmut Esat Bey (İzmir) man mevzilerini tetkik ediyor-

bu kanunun felsefi :nazariyesi lar ve indirecekleri darbenin 
ni İzah etmek istedi. tesirini dü,ünüyorlar idi. 

Muhalefet dayanaDHyarak 
maksadını ortaya attı . 

Hüseyin Avni Bey (Erzu
rum) bağınp ... 

İşte iş bu idi. Kanuna değil 
müdafaai hukuk gurupuna hü
cum ediliyordu. O kadar kızıl 
ca kıyamet koptu ki. Gurup ar 
kadaşlan bu hücumun karşı· 
smıla sarsılan gurup tesanü
dünün zaafını gördüler yağ· 
mur gibi takrir yağıyordu. Ka 
DUO didik didiık edilmişti, 
Reye konulduğu vakit müda
faai hukuk gurupunun ekseri
yeti aleyhinde rey verdi. Erte
si gün her vekil ayn ayrı isti 
fasını meclise vermiı§ti. Şimdi 
heyeti vekile intihap ediliyor. 
du. Bu · tihaptan sonra mec· 
liste sarsıntı devam etti. Rauf 
Bey (Sivas) heyeti vekile riya 
setine seçilmifti. Rauf Bey 
iki yüzlü bir siyaset takibine 
başlamıştı. Müdafaai hukuk 
grupundaki ekseriyet azanın 

dağınıklığını ve kararsızlığını 
görüyor idi. Mecliste verilen 
bir kararın icra yolunda tasdiki 
mevzuu bahsolduğu zaman 
(Iradei seniye) ile tasdikinden 
söz açan bir meb'u&a (İradei 
seniy!den) bahsetmisti. Rauf 
Beyin icra vekilleri • riyaseti 
çok gürültülü zamana rast gel 
mişti. 

Cephede kıpırtılar vardı. 
Gazi Hazretleri düşmana hazır 
ladıkları darbeyi bildirmemiş
ti • 

Mecliste hiç kimsenin bir 
feyden haberi yoktu. Ve olma 
masında da çok İsabet vardı .. 
Uzun kulaktan işitilen sözler 
bir şeyler olduğunu anlatmakta 
idi ise de, hakikati bilen arka 
datlar da bittabi susuyorlar i
di. Artık mecliste mesele 
vukııatm ne olduğuna ve ola 
cağına daiı· idi. Matbuat büt
çesi müzakere ediliyorken bile 
meclis bili muhalefetin çirkin 
aözlerini dinliyordu. 

(Devamr var) 

Tevfik Rüştü 
Bey 

Vekil Bey dün sefirleri 
kabul etti 

Hariciıye vekili Tevfik Rüş
ü B. dün T okatliyan otelinde 
meşgul olmut ve Yiigoslavya 
ıefirile laviçre sefiri M. Martin 
Danimarka sefiri M.Scov,Mısır. 
sefiri Aptülınelik Hamza B. ve 
itaya ıefiri Baron Alosi'nin zi. 
yaretlerini kabul etımıİftir. 

Tevfik Rüttii Bey yann Ba
tuma hareket edecektir. 

Celil Bey 
İt bankası umumi müdürü 

Celil bey bugüm Ankaradan 
şehrimize gelecek ve yann 
T evlik Rüttü Beyle beraber 
Tahrana müteveccihen hareket 
edecektir. 

( Haftahk siyasi icmal) 
Senenin, timdilik tarihleri 1 ihtilaf vardır. Fransızlar, 

mlilm olan üç mühim konfe. Young plinma dokunmak iste 
ransından birincisi için hazır· miyorlar. Esasen diyorlar, bü. 
lık devam ediyor. Eğer son da tün bu müıkülit Y oung pla
kika bir teehhur olmazsa, ta- nı imza edilirken derpiıt edil
mirat konferansı Lausanne'da mişti. Binaenaleyh meseleyi 
kanunusaninin 18 inci gunu Y oung planının kadrosu için· 
içtima edecek. Bale' deki müte. de halletmek mümkündür. Mak 
haasıslar komisyonunun rapo- sat, Almanya'uın para verme
rundan sonra arttk Almanya- mesi değil mi? Almanya para
nın tamirat bedelini tediyeye yı vermez. Fakat Young pla
iktidarı olmadığı tahaklnık et- nı da hükümden sakıt olmaz. 
ti. Bunu nihayet Fransa da tes Young plinı Avrupa .ıistemi
lim ediyor. Fakat en mühim nin bir cüz'üdür. Fransızların 
mesele fudur: Acaba Almanya bu defa moratorium'u iki ıe
va yine Moratorium mu ver- ne temdit etmeğe razı olduk
meli? Yoksa bütün Young pla ları anlatılıyor. 
~ını yeni şeraite göre uydur· Almanlara gelince; bunlar 
malı mı? Yani uzun sözün kı. tamirat ımıeaelesinin kat'i suret 
sası, tamirat borcunu muvak- le halledilmesi için şim:li za. 
kat bir halle mi raptetmeli yok manı müsait telakki ettiklerin
sa Y oung planı yerine yeni bir den, behemehal halledilmesini 
plan ikame ederek daimi şekil istiyorlar. Tamirat borcu, Al. 
de mi halletmeli? manlara göre, muvakkat l:ıalle 

Bu nokta etrafında mühim dilemez. Çünkü bu, öyle tecil 

mın olmuıtur. 

1926 dan 1929 a kadar son 
Poincare kabinesinde 1929 tem 
muzundan teşrinisanisine ka
dar devam eden Briand kabine
sinde, 1929 ve 1930 tarihinde i
ki T ardieu kabinesinde ve şİm· 
diki Lava! kabinesinde harbiye 
nazırlığını ifa etmittir. 

Demokrat sosyal grubuna 
mensup olan mumaileyh, 1912 
ve 1913 senesinde meb'usan 
mecliıi katibi. umumisi ve bir 
çok defalar harbiye encümeni 
reiıi olmuftur. 

PARIS, 7. A.A. - Bazı 
gazeteler, M. Maginot'ıwn ye
rine bir başkasının getirilmesi 
lüzumunu ve beynelmilel müza 
kerattan mütevellit büyük yor· 
gunluklara düçar olan M. Bri
and'an inMlil edecek :nezarete 
birinin tayni imkanını derpiş e· 
den makalelerile bir kabine ta. 
dilitı yapılması faraziyesini ö
ne sürüyorlar. 

Le Matiın gazetesi. M. La 
val'in hariciye nezaretini ken
disinin deı-Uhte etmesi veyahut 
harbiye ntızareti için ismiı ge
çen M. Paıd Boncour'a tevdi 
eyl«nesi ihtimali olduğunu ya-
zıyor. 

L'Oeuvre gazetesi de bazı 
meb'u&ların, M. Laval'in kabi
nenin İıltifasını vermeği tercih 
edeceği telakkisinıde bulunduk
larını yazmaktadır. 

Dini /ıafta tamamen ettiler. Amerika 
tatbik ediliyor yeni tarziye istiyor 

BOMBA Y, 7. A. A. - 4 NEVYORK, 7. A. A. - An-

f~;d'::oı::.~,,e:tduğ~ari~; 
1

~~ laıddığına göre Harbindeki A-
kilde dini Hartal haftası devam merika konsolosu hadisesi daha 
etmektedir. Hususi itler bile henüz bitmemittir. Japonyanm 
thir ve talik edilmittir. Ma.mı- V ashingtondaki sefiri M. De
mafih kıymetler bor&ası bugün bouchinin hariciye nazın ile 
açılmıştır. yeni bir mülakatta bulunmak 

ft•atsizlik lıarekttti fi• üzere dün akıam oezarete da-
müslüm:ınlar vet edilmif olduğunu söylemi§ 

LONDRA, 7. A. A.- Daily tik. Mumaileyh, Japonyanın 
T elgraph gazetesi Hint vaka- tarziye vermit olduğu hadise 
yiine dair mutalealar serdeder· hakkında yeni Amerikan haber 
ken, hali hazırdaki en büyük lerini ihtiva eden maliimatı al. 
tehlikenin mağazaların boyko-
kotajı olduğUJliU yazıyor. Çün· mıt olduğunu beyan etmdcte-
kü bu tedbir, menfi itaahizli- dir. 
ğin en mühim silihıdu-. Fakat Anlatılan Amerika bu tarzİ· 
pek az İstisnalar hariç olmalı: yeleri gayrikafi bulmakta. ve 
üzere müslümanlar bu hareke • yeni tarziyeler talep etmekte-

Aı ı t • t te ittirak etmemektedirler. E-man ar amıra JD sasen müslümanlar, kongr-in dirŞ.ANGHAY, 7. A. A. -Tien 
maksadının kendi menfactleri-• 1 b ki • 1 nin temamen muhalifi olduğu- T sinden gelen bir telgrafta bü· 

gemiler istimdat ediyor 
LONDARA, 7 (A. A.) - a 

Dündenberi lngilterenin bü . el 
tün cenup havalisinde esen fır 
tına aktam üstü durmuı bir ha· el 
le gelmiştir. Plymouta'ta ge· ., 
lecek olan bütün gemiler teah
hurla muvasalat edeceklerini l 
bildirmişlerdir. 

Tahlisiye vesaiti aldıkları 
istimd•tlara kotaıuılardır. 
iki büyük yelkenli batmış, mü 
r ·Uebatı kurtarılmıştır. lngitte 
renia Atlaı Okyanosu torpito 
mubripleri filotilası maiyetine 
memur bir balina gemisi Med
vaid ırmağı üzerine karaya 0 • 

turmu§ mürettebattan biri kay • 
bolmuttur. 

LONDRA, 7. A. A. - Bah
ri muhit ve Mllllf d~i üzerİD 
deki fırtına Phymouth'e gelme 
si icap eden gemilerin muvasa· 
latmı teehhüre uğratmıştır. 1 gasını e ıyor ar na kanaat için· her türlü esbaba yük Çin seddinin denize ulaşt

maliktirler.Ve zaten valii umu- ğı noktada bulunan Shan Hat 
BERLIN, 7. A. A. -Alman liyeceklerdir. minin de müsade etmiyeceğine Kuan şehrinin bu sabahtan be- Vaucouver limanından ge· 

hükômeti, bu hafta Lauaanne Almanyanın Lausanne kmı- kanidirler. len Balbao vapuru 24 saat teab 
ri Japonlar tarafından isgal e- h 1 ı · · · b'ld' · · 

konferanslllm teknik istihzara- feranımda ileri süreceği tezler Wi/İington, Sir Tej Sapru d'I k ld • bild. ·j · · ura ge ecegını ı ırmıttır. 
tını yapmaga t~ebbüı edecek- evvelce gayet vazih ve sarih bir ile görüş•cttk 1 me te 0 ugu ırı mlştır. Diğer taraftan havaların fena-
tir. surette teşrih edilmiş olup bu- ALLAHA T LONDRA, 7. A. A. - Pe-

1 lığı hasabile lngiliz dor.ıanma· 
Birkaç ııündenber~ Badede bu günlerde yapılacak mütekad- Hint liberali!~ ~~·i A.st·-Tej kin'den Daily Expresse'e bil sının talimlerini tehir ettiği bil 

lunan Almanya maliye naun dim mesainin bu tezlerde en u- Saprunun valii umumi tarafın. dirildiğine göre Japonlar Hou- dirilmektedir. 
M. Dietrich, bugün behemehal fak bir tadil yapılmasını intaç dan yarm göriitülmek üzere lato'yu İfgal etmişlerdir. Diğer 
Berline dönmüt olacak ve im- etmesine katiyyen ihtimal ve- davet edilmiı olduğu haber ve- taraftan Nankin memurlarrun 
peratorluk kabinesi azası ile rilmemektedir. rilmektedir. · 
tamirat meMlleainde ihtisas sa- Almanya, Lausanne konfe- fil•••••••••••• menfi rüesası Çin hükômetme 
bibi olan müsteşarlar, M. Bru- ransından tamirat meselesinin y E N I tiddetli bir telgrafname gön • 
ning'in bizzat riyaset edeceği kat'i surette hillini.,yani Alman R U 5 Y A 1 deı·erek siyasetini tebdil etmesi 

Yazan: FALİH RIFKI 
Alman heyetinin Lausanne kon yayı tamirat namile tediyatta' ve batta bunun için Japonya ile 
feranıında takip edeceği battı bulunmaktan tahlis edecek bir ÇIKTI harbi göze almasını talep et • 
hareketi kat'i surette tesbit ey- bil sureti beklemektedir. meğe hazırlanmaktadırlar. 

ile olacak it değildir. Tecil 
ne kadar uzun müddet için ya
pılsa, tamirat borcu Damok
lis'in kılıcı gibi Alımanya'mn 
başında asılı olarak kaldıkça, 
devlet için mali ve iktisadi va
zbyetini düzeltmek mümkün de 
ğildir. Almanlar, mali şerait 
ne olursa olsun, bir defa daha 
tamirat bedei vermiyecekleri
ni inkara bile lüzum görmüyor 
lar. Hükilmet vermiyeceğiz, di 
yor. müfı-it fırkalar, verilecek 
menfi cevapta bir kutsiyet ol
duğunu söylüyorlar. 

Ingiltere de Almıanya'nm 
tarafını iltizam etmiştir. lngi· 
!izlere göre tamirat meselesi 
her halde bu defa nihai şekil
de halledilmelidir. Bir tecil 
işi halledemez. Gerçi Y oung 
plim, bir takım mali müşkü
lit karşısında bazı tedabirin 
alınacağını derpiş etmiştir. Fa 
kat bu defaki buhran alelade 
buhranlara benzemiyor. Young 
plim İmzalandığı zaman bu 
derece geniş ve şümullü bir 
buhran akla, havsalaya gelme-

mişti. 
Tamirat meselesinin daimi 

~kilde halline en büyük en
gel, Amerika meclisi ayanmm 
verdiği karardır. Bu kararla 
Amerika reisicümhuru Hoover 
borçlar meselesinde bir müsaa 
dekarlık göstermek salahiyetin 
den mahrum edilmişir. O dere
cede ki, bu defa bir Ameri • 
kalı mütahidin bile Lausamıe'a 
gideceği çok şüphelidir. Hal • 
buki eğer tamirat meselesinde 
Almauyaya müsaadekirlrkta 
bulunulacaksa - ve eğer 
Y oung planı tadil edilirae bu
lunulacak demektir - bu mü
saadekirlıktan mütevellit feda
kii.rlıkların bir kısmı Amerika. 
ya tahmil edilmek İcap eder .• 
Cerci Amerika tamirat bedeli 
alm;yor. Fakat Almanya'dan 
alacaklı olan devletlerin alacak 
!ısıdır. Amerika, kendi alacağı 
olan borçlarla, diğer devlet
lerin Almanya' dan alacakları 
olan tamirat bedeli arasında 
bir müna:ıeb:? t görmediğini 
iddia etmekle beraber, bu iddia 

daima nazariyatta kalmıttır. 
Ameli politika sahasında Ame
rika iki nevi borç arasındaki 
münasebeti tanımıştır. Ve bu 
nun en büyük delili de Hoover 
mıoratorium'udur. 

Ancak vaziyet bu merkezde 
olmakla beraber, ortada bir em 
rivaki vardır: Amerika kongre 
si reisicümhurun ellerini bağ
lamıştır. Kongrenin bu sarih 
karan karşısında Hoover hiç 
bir şey yapamaz. Kongrede 
tatili faaliyet ettiğinden Ame
rika Lausanne konferansında 
bir rol oynayamaz. Binaen
aleyh mesele şimdi ıudur: A· 
cı:ıba moratorium'un temdidi 
aureti!.e muvakkat ola un, pli.· 
nm tadili suretile daimi olsun, 
Almanya'ya ka111 İngiltere ve 
Fransa tarafından yapılacak 
her hangi müsaadekirhğı, bu 
devletler kendi başlarına yapa 
bilir mi? Yani kendileri Ame
rikaya olan borçlarını tediye 
etmekte devam ederek, Alman 
yadan tamirat bedeli almıyabi
lirlcr mi? 

F ransızlann cevabı kat'ı. 
dir: Haber veriyorllr. Bunu ya 
pamayız. Amerikalıların ceva
bı da ayni derecede kat'idir: 
Evet diyorlar yapabilirler. Çün 
kü madem ki. mesele imkan 
meselesidir, o halde Almanya
run yaptığı kadar da Fransa 
da yapabilmelidir. Hiç bir dtev 
letten almadığı halde Alman· 
yadan naiıd ki tamirat bedeli
nin tediyesi isteniıyor; daha 
zengin olan Fransa da Ameri
ka' ya olan borçlarnu hiç kimse 
den para almaksızın tediye ede 
bilir. Amerikalılar, Fransa'nın 
hatta daha büyük bir borcu te
diye iktidarı olduğunda asla 
tereddüt etmiyorlar. Ayin mec 
tisinin müzakeratı eanasmda 
bir izanm aöylediği gibi, Fran 
sa'nın, borçlannı tediye husu 
aundaki iktidarı bizim bu borç 
lan bağışlamak hu.auıundaki 
iktidarımızdan daha fazladır. 

Amerikalıklar İngiltere için 
vaziyetin daha müşkül oldu
ğunu itiraf edi;yorlar. Bilhaısa 
lngiliz lirası kıymetinin o/0 25 

ftalya'da bir infilak 
VlCEN, 7. A. A. - Vaf· 

dagnodaki Faıist te,kilitı mer· 
kezinde bir bomba patlamıştır. 
Bu infilak ciiz'i hasarlara sebep 
olmuıtur. Nüfusca zayiat yok-
tur. 

• 

ni kaybettikten ıonra borçiar 
dolar olarak tediye edileceğin· 
den o nispette artmıştır. Amıe • 
rika maliye nazırı Mellon dahi 
İngiliz lirasının sukutu üzeri
ne lngittere için vaziyetin 
müşkül olduğunu itiraf etmiş
tir • Fakat her halde Amerika· 
ldar lngiliz borçlarında da 
müsaadekarlık göaterilmesine 
mütemayil değillerdir. Esasen 
Franaaya baıka, lngiltere'ye 
batka muamele olamaz. Ayan 
meclisinin müzakeratı eanasm· 
da sarfedilea bazı ıözler lngİ· g 
lizleri çok rencide etmittir. A- ~ 
zadan biri, İngiliz müzelerinin 
asin nefise ile dolu olduğunu b 
ve lngiliz müatemlekelerinOI 
de dünyanın her tarafına yayıl 
mıt bir halde bulunduğımu ve b 
böyle zengin bir devletin iflit 
edemiyeı:eğini ıöylemiıti. lngi 0 

)izlerin bu sözlerden çıkardık· 
lan mina, borçlara mukabil 
bazı asin nefiıe ile müstemle
ke verilmesi talep ediliyor. İP· 
giltere'yi böyle "Satar Ali,, va 
ziyetinde görmek lngiliz gunı· 



- -

toplanıyor yakliida 
Ekonomi 

• • Oda ihracat ışıne 

Tütün 
Kongresi 

ly 1. b n·neecne-J Adnyeda er ı ma ye .... 
b• l } t Kocasını olduren 

Belediyede 

Memba 
Suları Şubatta toplanacak 

kongrede hangi 
meseleler konuıulacak? 

ı ma ı a ana ceza. Kadın 
• ehemmiyet verıyor 

~- --o-41Me-1111 • ı Ankaracı. toplanmaaı ınıır 

1 ıd l kvrer büyük tütün kooıresi Raportörler yeni vaziyet er a 1 ar hakkında dün tehrimrz iktiıa· 1 

Ticaret oclaııncla yeııi tetldlit '!.00 

Jll.İle vazifelerde mülıim tebed~-

lıa cins buğdaylar !tef .,. ~!" ka eli mebaiiline mühim malumat 
clar ~ılonıf!ır. Buğday !Y"~ler"';'n da- ıelm.iştir. 
ha fazla yükseleceil umıt edilmek· AJchğımız malOmata naza-bü..,,_ tor 

olmuttur· Odanın ''.?' -~~-
leri tetkikat ıubesi mudurlqune 

.ıı • ıuerbnt bulunmaktadll'. Her rapor· 
11 I töriin uhdesine mevcut vazifesinden 
- -da ihrtıç eıyamrzla meıııul ol
tla mak vıızifetıi de verilmiıtir. ~~
l' · törler bu ihraç maddesinin ~yet?
• . 

1 ni dikkatle takio edecek, tayın edi· 

tedir. •
1 

ran, tütün kougreei kat'i olarak 
Borsaya ithali istenı en ı Şubat tarihinde toplanacak. 

nebati yağlar hr. Kongrede Ziraat bankuı 
• ,._ murahhuı ve tütün itlerile met 

Ticaret oclau meclisi ~ya!'. gu] elan milli bankalar munh-
ve diier ııebeti yağlarlıo ~~ ._ İ -'-

len esaslar dahilinde me9gulpar1olar°t 
a-" Ticaret boruamda mu.usa• nularile ıtanbul Ticaret o-. • 

•· esini kabul etmiıti. lktuat Ye- andan üç, diğer odalardan birer 
f:i: bu huıustalri t~tkik~. d~u!- murabhu ve tütün iflerinde ih 

Ankaraya gönderilmesım ıtted:i- t• 
;i.,den d~n ~ca bu dosya vekale ııu ıahibi zevat bulunmakta -

~·· her hafta nihayetinde bir ra ".le 
"hah neticesini müdürlüle bildıre-

• cektir. Diler taraftan odada ilk ~ 
hir raportöre yerli mallarla meıgu 

• olmak vazifesi yerİ)lftİltİr· Bu rapor• 
r • tör yerli mallara ait b ... leyle Y• pro 

1e gönderilmıttir. dır. Kongre ruznamesi ıu tekiJ· 
Mersinde Rus şekerleri de tertip edilmiıtir. 

1 - Tütün seriyabnm tah· 
didi. it· p&l'andasile meşgul oJaealrtır• Sovyet bandıralı Leninırat vapu-

N ru bq gÜn enel Mersine gelmit ve 
re e bati dört yüz ton kadar teker getirmiıtir. 

Geçen oene Menine hariç memleket 

Y " ılar !erden 1500 ton kadar ıeker selmiş agc tir. Bu sene ise gelen toz teker mik 

1 
U··n toplanarak vaziyeti elan soo ton• lıalii olmuttur. u,.ı. 

teker f.brikaunda hali hazırda elli 
a- müzakere ettiler vagon kadar sevke müheyya mal bu 
r&- lundufu haber .tmnnıbr. Fabna ce 

r
l- J)Üıt saııa:ri hirlilinde nebati yağ nup viliyetlerimise ı.,., fek.,. pn-

fahrikacılan içtima etmiıtir. içti- clerec:ektir. 
nıam sebebini Kocaeli meb'uı SllTI h 
Beyin Büyük Millet mecliıine ver - Ofiı istihbara e em-
&ği oual talıriri t99kil ed:iy ... du. • et yeriyor 

Fabrikatörler dünkü müzakere - mıy 
)erinde ıu neticeye Yartnı§~dır _: Bu sene ihracat ofisini harici teı-

Türlôyede mevcut nebati yag kilatma büyük hir ehemmiyet vere
fabrilralanmn umumi iıtibaal kabili- rek, kiiçük, fakat esulı bir !1-"ci ~t
retine söre yerli İptidai nıad'!-lo:r tihbar teıJ<ilAb vücude get?"ece~: 
umum fabrikaların iki üç aylak ıbtı- Bilhassa Pire ve 1 skendenyede iki 

l d ajanlık tesis olunacaktır. Ofisin dahi - yacm kifayet e emez. . •. L-vvüJi. .. 
Bugün ıehri 300,000 kilo. rad~e- li te§kilahnda da bazı ...,_ . t YD 

h--• d"J (V tali ) cude getirilece.:.i söylenmektedar. sinde isti - e ı en eıe n 6" 

memleketin her köteıinde iatiblak 
r eclilmekte, yalnız Ankara ıehrinde 

ayda ( 50,000) kilo sarf olunmakta • 
• cl1r. 

Vejetalin yapılan hindiatan cevizı 
lıabu"'-· memlekete girmediği takdir

- de y.:;:eklik yağ ihtiyacının hayvani 
• yağlarla teminine imkan yoktur. Bu 
• gÜn ucuz fiat denilen ve okkaımı 
- 160 kuruıa sahlan hayvani yağlar, 
1 vejetalin yapılmadığı takdirde 2,3 

misli fazla fiata sablacaktır. 

Borsa fiatları 
Kambiyo 

Fransı:t frangı 
hıgiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 

J Kapanış 

2 - Tütün ticaretinin inki· 
,ah çareleri. 

3 - Kaçakçılık meaelea• ve 
mini olacak tedbirler. 

Büyük tütün konıresi iktıaa. 
d1 mahafilde allk. ile beklen • 
mektedir. 

Ticaret ve 
Sanayi bankası 

Heyeti umumiye 
kararı ile 

tasfiyesine başlandı 
Uzun bir müddetten beri va 

:ıiyeti meşkUk bulunan Ticaret 
ve Sanayi bankaaımn nihayet 
taıfiyeıine karar verilmittir. 

•••••••• 
Ecnebi malı alanlardan ceza alınacak 
vermiyenler cemiyetten çıkanlacak 

Mühendis mektebi talebe cemiyeti azası içtima halinde 
Mühendiı mektebi talebe cemi- katasaz kabul edilmiı ise de yerli 

yeti, azasının yerli mallar kullan - malı kullanmıyanlar hakkında ter -
nuı.tma karar venniı ve bu h ısuıla tip edilecek cezalara dair olan mmd
azadan Şevki Beyle arlradaflan tara de miin'lkaşayı mucip olmuıtur. 
fmdan verilen bir takrir üzerine ce- Neticede yerli mlı knll•nmıyan 
miyet llİzarnnametine ilave eclllecek azanın tecziyesi ve maddenin ıu au
maddeleri tesbit içiu dün fevkalide retle teabiti takarrür etmiftir: 
lıir kongre toplanmıthr. Kongre bi- Ecnebi malı alan aza, aldıfı nuı
rinci reisliğine Osman Nuri ikind im fiab on liraya kadar olursa bunun 
reisliğe Kenan, katipliklere Şeref yüzde 15 i nispetinde, on liradan faz 
ve Rifat Beyler intihap edildikten lau iPn beher lira batma yüzde 
aonra müzakerata baflanmııtır. E•· on ilivesile para c:eza11 -.ıktir. 
Yela takrir sahihi olan Şevki Bey Bu cezayı venniyen aza heyeti ıı • 
bıkririni izah ederek makaat memle- mumiye kararile cemiyetten ihraç 
kette yerli malının revacını temin 
olduğunu ve cemiyetin bu meselede 
halka rehlıer olmasa lizımgeldiğini 
söylemiştir. 

Bundan sonra cemiyet azaaınt'(ll 
yerli mah kullanmaları mecburi ol
duğuna dair cemiyet nizamnıımesi • 
ne ilave eclilecck maddeler okunmu, 
tur. Birinci madde cemiyet azasının 
her türlü ih tiyacıru yerli maim dan 
tedarik etmesi mecburi ol4~iuna da 
ird:ir. Bn madde leh ve aleyhinde 
söylenen bazı sözlerden sonra ka • 
bul edildi. idare heyetiniı> bunu mu 
rakab& edeceğine ve azasına yerli 
mallan hakkında malı\mt ·..,._ğine 
ve kolylık göstereceğine cleir olan 
2 inci " üçüncü maddeler müna -

edilecektir. Kongre milli ikbsat Ye 
Tasarruf cemiyeti reİ•İ Kazım Pı. 
bz. !erine arzı tazimat için bir tel
graf kqidesine karar vererek da -
ğılmıfbr. Kiz.ım paıa hazretlerine 
ke§ide edilen telırraf ıudur: 

"Yerli mallar haldı:mdaki heyeca
nı tamamen hitseden ve bu husus
taki rehberliğinizden müstefit olan 
cemiyetimiz aza11 bugiln aktettikle
ri fevkalade kongrede anulannm fi 
len tehakkukuaw temin edecek ka· 
rarlar verirken zatı devletlerine bu 
Yetile ile hürmetlerini takidm eder
les: Ef. 

Yüksele Mühendis mek -
tehi talebe cemiyeti fev • 
kalade kongre reisi 

Osman Nuri 

Bu mikdarm bütün nufuıuna tak
sim nisbeti yapılırsa senede adam ba 
pna bir kilo bile düımez. Şunu da 

Ü ilave etmek icap eder ki memleketi-

ro

e lnİzde çıkan zeytinyağı kamilen 
memleketimizde istihlak edilmez. 
Zeytin yağı tacirleri daha iyi fiatler 

e le bunlan harice gönderir. Zeytin ya 
~- iının dörtte .üçü hariee1~fder. Bina-

Drahmi 
lıviçre frangı 
Leva 
.Florin 

12 06100 
7 14 00 

47 35 73 
9 29 29 
3 40 91 

36 40 18 
2 42 91 

61 60 00 
1 17 88 

Ticaret veı Sanayi bankası 
büyük bir ikrazla Cenevre ban
kasına merbut bulunmakta idi. 
Almanaydaki mali buhran baş· 
ladığı esnada Cenevre bankası 
da tatili tediyat mecburiyetinde 
kaldığından, Ticaret ve Sanayi 
bankası fena vaziyete dütmiit" 
tu. Bankanın oı :ıamandan beri 
vaziyeti düzeltilememi§ ve mil
li bankalarla bir anlaşma yapa- r -=-==,,.,.--~------.,==-..,,==~===-=--,,.,,.--
bilmek için vuku bulan teşeb • Maarifte Viliyette 

enaleyh zeytin yaiJ da ..a i dejildir. 
Hindistan cevizi kabuğuıwn kilo

su 13 luıruıtur. Arzu edildiği zaman 
y milyonlarca stok bulunabilir. Bunun 

yağı alındıktan sonra hal.an lröspesi 
• Marsilya, Hamburg, diğer memleket 

lere ihraç edilir. Bu suretle memlo
ketten ç'kan paranın yüzde 40 ı ıe

·ı 

ne memlekete girer. 
Dünkii müzakerede, m.ı..Den tet 

kikat yapmak üzere bir komisyon 
letkilinin ve karara kadar vaziyeti 
bazn.arun devamına müoaade ediline 
cinin hökimıette ricasına kanır veril 
eli. 

Brezilyadan üzüm, 
incir isteniyor 

Brezilyada bir ticarethane Odaya 
müracaatla incir, üzüm ve fmclık al 
mak için Odanın tava11utuna iote
miıtir. 

Kuron Ç. 
Siling A. 
f>ezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çervon~ts 

Tahvilat 
f. Dahili 
D. Muvahhade 
A. Demirvolu 

15 89 00 
4 20 00 
5 60 86 
2 00 00 
4 20 00 
3 78 00 

79 45 00 
26 32 00 
00 00 00 
JKapanış 

001001 38 50 
17 05 

Albn 91551 
Mecidiye 149100 
P~~k-nt , 2 ~5 

Gençler mahfelinin .. . 
musameresı 

B ., d Aksaray gençler mahfili dün ge· 
ug ay yükseliyor ce Davutpa§a orta mektebmde b.ir 

• Buğday fiatlerindelô aon tenezzül müsamere tertip etmiılerdir. Müsa-
41en aonra f"aatler dün yeniden yük- ıntte kalabalık olınuı ve ıençler mu 
telmeğe batlamqtır, Buğday fiııtleri Vllffaloyet göıtermitlerdır. Möııame
ton bir luıç gÜn İçinde sak dü - rede bir piyes, bir de lcomedi temsil 
tii Eluıtra beyu buğdaylar .ıGrt 'i.:. eclilmit. monoloi söylenmİI ve musi 
nıı otuz paradan muaınele ıönnİİ§- ki ıubeti tarahndan çok güzel PIU'Çll 
tür. Diin fiat).., biraz yükselmit ve lar çalmmııtır. 

nma çok dokunmuttur. 
İngiliz veya F ranaız ırunı

ru rencide edilmİJ olabilir Fa-i kat fU muhakkakm ki· hem 
iz:ıeti nefis etrafında ha kadar 
banasiyet, hem de borcu tedi
ye etmemek bir arada gide
~. lngilizlerin ve F~sız. 
ların iatedikleri tudur ki, benı 
horçlamıt tediye ~inler; 
henı de borçlarmı tedı!e ~er
mit gibi muamele gorsünledr: 
Hakikatte etmesinler de ken 1 

lerini bütün dünya ederlernıit 
gibi eöraiiıı. Öyle bilsin. Düıı
Yantn alacaklısı olan devletle
rin bazen de verecekli vaziyeti 
ne dütmeleri dünya için fayda 
lıdır. 

* • • 
b Mançurya'da harp tekrar 
~şladı, diyecektik amma Ce-

mı ı· ' Ye ı Akvam bir muharebe 
olduğunu kat'iyen kabul etmi
Y.or. Japonya da harp kelime
ımd kul!anıfnı smı aureti kat' 
;ye M menetmiştir. Bu va:ıiyet· 
e ançurya'nın eşkiyadsn tat 

biri ıuretile Japonya'nm ken· 
di kendini müdafaa muamelesi 
ba.tladı diyeceği:ı. Öyle ya mü
dafaa hakkı Kellogg misakile 
de tanmmı§br. Cemiyeti Alı:va 
mm da müdafaaya bir diyece
ği olamaz. 

Japonlar geçen ay hareket
lerini tevkif etmezden evvel 
Çi.nçu denilen ıebirden maada 
Mançurya'yı kimilen i§gal et
mitlerdi. Gerçi Cemiyeti Ak
vam meclisine tahliye edecek
lerini vadediyoTlardı. Fakat ica 
hında eşkiyaya kuşı tedabir 
alnıak hakkını da muhafaza e
diyorlardı. Son hareket "Eşki
yaya karşı tedabir,, cümlesin. 
dendir. Çinçu da i§ga) edilmiş
tir Binaenaleyh şimdi Çinli
ler• tamamen Mançurya'dan ih-

edilıniş bulunuyorlar. Çün 
raç Sedd' ç· •-kii Çinçu nıeşhur ı ın ın 
timıalindeki ilk şehirdir. Esa

sen Japonlar geçeo ay bu_ şeb-
• d i•gal etmek üzere iken, n e ~ .. k 

Ç. 1•1 ·n mukaveınelını ıra· 
ın ı en 

büsler de akim kalmıttı. Niha-
yet banka heyeti umumiyesi iç yılbaşı idare 
tima ederek tasfiye karannr.ı ver 

miştir. Tasfiye memuru olarak Tatili bitti Hey'etı• 
lt ve Ziraat bankalarile Cenev• 
re bankau tayin edilmiıtir. Mekteplerde yarın 
Bankanın tasfiyesine derbıl bil§ • tedrisata Dün Vali muavininin 
lanmıştır. f devam edilecek , riyasetinde toplandı 

Kilçilk Haberler Yılbaşı dolay1tile tatil edilen Viliyeı idare heyeti dün Vali mu-
-t<tepler yarıad ... itibaren tokıv •vinİ Fazb Beyin riyasetinde toplıon-

* Veremle mücadele Cemiyeti i
dare heyeti çartamha günü toplana
rak Erenköydeki ._toeyoma muk
tezi malzeınenin mübayaatlDl ıö
rüımüt ve senelik konıırenin de aym 
29 u- cuma aünü -t 10 da Hııllı 
eYinde içtiınaına karar venniıtir. 

• Fatih kuıwndaki tahrir koaıi. 
yonlan 85 mahalleden 80 mahallenin 
cetvellerini malmüdürlüğüne vermit 
!erdir. Malmüdürliiiü de cetvelleri 
Maliye ıulıelerine tevdi ebniı ve ıu 
beler de emltk sahiplerine tebligat
ta hllhınmuılard1r. Geriye kalan beı 
mahallenin cetveli de yakında verile 
cektir. 

* Evkaf işlerini tetkik etmek üu 
re Antalyaya ıritmit olan evkaf hu
lmk itleri müıliirö Süleyman Bey 
diiD uclet etmİftir. 

• :F.bbba odatı heyeti idaresi diin 
-tat içtimamı alrcletmİJtir. 

111adıklan veya Cemiyeti Akva 
mm tenbihatile amil olduklan 
için değil, Amerikanm protes
tosundan korktuklannda.n bu 
tasavvurlarından va:ı geçmi,Ier 
eli. Anıda Ayin meclisi toplan 
dı ve dağıldı. Amerikada A
yin ve Meb'uaan daha çok ta
mirat borçlarından bahsettiler. 
lngiltereye ve Franaaya kartı 
ate§ püıkiirdüler. Japonya ara 
da unutuldu. Binaenaleyh Ja
ponlar bu noktada fazla evha
ma kapıldıklannı dütünerek ce 
nuba doğru ilerlemeğe ve Çin
çu'yq da ifgal etmeğe karar ver 
diler. 

Çin bermutat Cemiyeti Ak
vama bir protesto yollıyarak 
istimdat iıtemi,ttr. Fakat da
ha ev...el üç içtimada Mançur
ya işini halletmeğe muvaffak 
olmıyan meclis, bu defa imda
da gitmetkte istical göatermi
yor. Cemiyeti Akvamın bu me 
selede prestiji çok haleldar ol
muştur. Çinin bu meseleyi Ja 

denlere baflıyacaldarclır. mııtır. Bu içtinada lıezr idari dava-

Devlet matbaasında 1ara hakılıruıtır. 
basılan kitaplar Defterdar Bey 

Defterdar Şefik Bey rahatsız oldu 
Devlet matbaasında basılan bazı "-•ddıuı dün clai-e ıelmemittir. 

eserleri tetkik etmek üzere maarif 11- --ı 
vekaleti neıriyat miidürü Faik R91it l!l!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!ml!!!l!!
B. bir iki ay kalmak üzere fehrimi
ze gelmiştir. 

Maarif müsteşarı 
Ankaraya gitti 

Bir müddentt.,beri ehrimizde 
bulunmakta olan maarif müsl91"tı 
Salih Zeki B. dün Ankaraya avdet 
etmiıtir. 

Orta mektepler için 
tarih kitapları 

Ortamektepler için devlet mat . 

ponya ile hususi mü:ıakere ile 
daha kolay halledeceği ileri sü 
rülmektedir. Bu da Japonya
nın ilk ileri sürdüğü teklifti. 
Şimdi Cemiyeti Akvamr bu İ§e 
karışhrmak bata olduğu söyle 
niyor. Hatta buı ga:ıeteler, 
Cemiyeti Akvamın şark mem 
leketleri arasındaki ihtiliflan 
halledemiyeceğini iddia edecek 
kadar ileri eidiyorlar. Filhaki
ka Abayı Şarktaki tecrübe
den sonra Cemi;yeti Akvamın 
bütün hüviyeti değişti. Ameri
ka esasen cemiyeti tanımıyor. 
Şimali Amerikadan 111.aada .di
ğer Amerika devletlen cemıye
te aza olarak girmişlerse de 
Monroe kaidesine isinat ede
rek Amıerika cemiyeti ula ye
ni dünyaya kanşbrmaz. Afrika 
hakkındaki ıiyaıeti de manda 
namı albnda müstemleke ~İya
aeti olduğuna ıöre, Abayı 
Şarkta nüfuzundan çkanıı., Ce
miyeti Akvam yalnız Avrupa 
devletlerinin ve onlard11D da ba-

"' 

...... mda baııhnakt.a olan tarih ki • 
taplanmn tam bitmiıtir. 

Onümiizdeki hafta mekteplere 
tevzi edile«ktir. 

Çocuklann okuyacağı 
mecmualar 

Maarif müdürliijii ilk mekteploo
re biF tamim ıröndererek, küçük ta
lelımin okumau için tavıiye edilen 
mer.mııa ve kitaplar haricinde mee -
mua ve kitap okutturulmamaoı bil
dirilmiştir. 

:ıılaı·ınm, cemiyeti olacak. 
'f. ,. ,. 

Hindiıtanm manzarası &nH 

zm değişti. Esasen lngilterede 
Amele hükUmeti iktidardan 
düıüp te Muhafazakarlara isti 
nal eden milli hükUmet iktida
ra geldikten IOIDra, Amele hü
kUmeti zamanında takip edi
len mülayemet siyasetinin de 
değişmesi bir :taruret halini al 
mıştı. Muhafazakarlar Gandi 
ile Hindistan valii umumisi ara 
sında bir mütareke akdine ka
dar ileri gideaı bu siyaseti zaaf 
telakki etmişlerdi. Fakat siya
setin, Yuvarlak masa konferan 
sı devam ederken değişmesi 
doğru olamazdı. Yuvarlak ma· 
sa konferansı esnaamda da 
mahirane siyui tabiyelerle 
Hintlileri :zayıfla,tırmak ve bü 
tün kuvvetle taarnıza ıeçmek 
istediler. Ve bwııa muvaffak ta 
oldular. Siyui hayatta becerik 
si:t ve tecrübesi:ı olan Hintli
ler ikirıci Yuvarlak masa kon 

Cani kadın mastantik- Fahiş fiatlarla satıldığı 
liğe tevdi edildi anlaşıldı 

Balnrköyüne tibi A.Yaı karye- Vaki olan bazı fİkiyetJ.,. üzerin o 
Iİnde Jrocuı HiiteJni zebirliyerek belediye içecek su fiyatlan hakkın
öldiiren Sıınem kadın miistantikliğe da tetkilcat yapmaja '-ı' ı11tır. Su 
tevdi edilmiıtir. calar ekseriya iyi ouyun bir tenekesi 

ni 100 para, bet kunqa aldıkları hal y anlıı kararname ele bardağını kırk paraya atmakta

Din aiıı - -hlcanetiade bir 
l!Nlhalle ihtiyar heyeti ile hilifı ha,. 
ki.Irat beyanname veren bir zabıl 
muhakemesine batWuJımfbr. 

Mehmet Sadık bey imıincle lıir 
aıt ba,ka y•de çalııbiı balıle ken
disini itm ılbi aö•tereı-ek bil8fı ha
kikat beyann•me vermit. Bqiktqta 
Kılmç Ali mahallesi ihtiyar heyeti 
de bu iıi hilclilderi halele biWı heki 
lıat beyannameyi mühürlemitlerdir. 
Son tahkikatın ~ama dair YiJi. 
yet icı.n. heyetinin kanırnamai o
kundu. Fakat kararnamede zikrecli.. 
len maddeler atfedilen cürme uymu 
yordu. Maznunların vekilleri bu nok 
taya i§U'et ettiler ve kararnamenin 
tulıilıillİ istediler. Heyeti hikime 
tashih için kanrnaınen.in viliyete ia
desine kanır vereli. 

Kaçakçılar filmi 
faciası 

• Kaçakçılar filmi yapılırken Mu
laktıı vukubulan ve hir kitinia ölü
mü, bir kitinin de tıiır ıurette yara
Jıonmm•ile neticelenen facianın muha 
kemetine dün devam edildi. Yapılma 
aı takaJTür eden ketif ~nü ehli YD· 

!ruf kePf mahalline ıitmitte de, o 
gün haTa Ye yerler karlı olduğu için 
ketif yapılamadığı anlqılclı. yeni
den ketif yapılmuı İPn muhakeme 
batka süne hlrakılclı. 

Karakollan teftiş 
Müddeiumumilik poliı karakolla

nnda adli muamelat. teftiı ettirmek 
tedir. 

Şahitler getirilecek 
Çifleaar•ylar civannda yamalı Fat 

ma İ•minde bir kadım ağır surette 
yaralamakla maznun Feyzullb oğlu 
Hüoeyinin mahkemesine dön ağır ce 
za mahkemesinde batlamlmııbr. Hü 
teyİn cürmünü inkar etmiı, yamalı 
Fatma kenclisini Hüseyiııin yaraladı 
ğmda W'lU' eylemiıtir. Muhakeme 
§Bhitlerin celbi için batka ~ne bıra
kı!Dll§tır. -------
Yeni 
Muhriplerimiz 
Pazar günü gelmesine 

intizar ediliyor 
halyacla Anealdo tezıihla

rmcı. inp edilmit olan yeni 
mubriplerimiızd«ı birinin daha 
bugün limanımıza gelmeai ümit 
edilmekteydi. Fakat dün ıeç 
vakte kadw ıebrimi:ı reaıni me
bafiline bu huauata malUnıat 
geJmemittir. 

yem mubribimizin pazar ıü 
nü limanımıza ıelmeai ümit e
dilmektedir. -------yeni cüzdanlar 

Eytam, et"ıı.mil ve mütekaiı -
dinin ellerindeki cüzdanlarının 
tediye pualaları kalmadığı ci
hetle, §Ubatta yapılacak yokla
mada yeni cüzdanlar Yerilecek. 
tir. Bu cüzdanlardan 7000 ade
di F atib malmüdürlüğüııe ıön
derilmi§tİr. Diier malmüdür • 
lüklerine de peyderpey gönderi. 
lecektir. Bu gibi m&&f uhabı
nm cetvelleri yeniden tanzim e 
dilmektedir. 

feranıında biribirine geçtiler. 
Gandi Hindiatana avdet ettiği 
zaman Parya'larm tezahüratı 
göıterdi ki, Hindular dahi ara 
lanndaki teaanüdü kaybetmiı
lerdir. Diğer taraftan milli 
kongre liderlerinin Hindiıtan
dakiı yanhı tabiyeleri de ayrı 
bir ıebep teşkil etti. Ve İqiliz 
ler şiddet ıiyaaetini takip etme 
ğe karar verdiler.. Gandi ve 
diğer liderler tevkif edildi. Mil 
li kongre dağıldı. Kongre bi
naaı İşgal edildi. Ve lngiliz ida 
reai, Hint milli hareketine açık 
tan meydan okumaia karar 
verdi. 

Bu kararla Hmtlilerle ln
gilizler arasında yeni bir mü
cadele baılıyor. Filhakika ıid
det siyasetinin meseleyi balİe
demiyeceği söyleniyor. Eğer 
halledebilaeydi, timdiye kadar 
lngilizler tatbik ederler ve 
Hint meselesini hallederlerdi. 
Bu, doğru olmakla beraber, lıı 

dırlar. Bu İte çok fal.it ıöriilmekte
clir. Memba sulanmn iıe tlte•İ pera 
kende beş kuruşa. sinemalar ve sair 
,Pbi yerlerde iae 10 • 15 lıunıta sa
tılmaktad1r. Keza bu fiatler de çok 
yÜktek görülmektedir, Memba sula
n kapalı ıiıeler içinde Ye clalıa mao 
raflı olduklanndan bunlar makul bir 
raddeye inclirilec:ek, bardakla verilen 
iyi ııılar ise gene temıil olunacaktır. 

Ramazanda davullar 
~ çalacak 

Dünkö pzetelerden biri Rama· 
nncla geceleri daYDI çalmmayaca;,'mı 
yaz>yordu.Bu hususta yapbğmuz talı 
lı:ikata ııazanuı, böyle bir teY yok
tur. Geceleri muayyen nkitte gene 
davullar çalınacaktır. 

Mezarhklann haritalan 
Belediye mezıorlıklar miicliirlüğii 

ıelıir mearlıkl•nnm harltalarmı ik· 
-ı etmiıtir. Ar"' ailıi tatılacak o
lan metnık mezarlıldar •yrıca tefrik 
Ye tesbit olunmuıtur. Arsa olarak sa 
blacak mezarlıklardan belediye mü 
bün "t'JU"İdat temin edecektir. Çür.kil 
metruk mezarlıldar eın.iya §ehrin 
en !f!n!fl.i yerlerinde bahmmaktadır. 

Dahiliye vekaletinin 
yeni bir eseri 

Dahiliye vekileti "Belediyeler,, 
uınile yeni bir eser nqretmeğe ka
rar venniıtir. Bu eserde tehirlere a
it umumi malümet, yollar, abideler, 
mektepler, sular " ııair.ı hakkında 
izahat bulunacaktır. Eıer reaimli ve 
haritalı olacaktır. Vekalet bu husus 
için lstanbul belediyesinden de ma• 
lumat istemiı ve 30 sahifelik bir '"" 
por gönderilmiıtir. 

Belediyenin kestiği 

cezalar 
Belediye tarafından eanafa kesil•n 

c:eza1ara vaki itirazlara ıulb cez~ 
mahkemeleri halımaktıulır. Geçenler
de Beyoğlu ıulh ceza mahkemesi bir 
konturııt cezasnıtaı iptaline karar ver 
mittir. Sulb ceza mahkcaıelerinin ka 
rarlan iae kat'i olup kabili temyiz de 
fildir. Rüsumu belediyeden mütevel 
lit cezalar ve esnafa tarhedilcn ceza 
lar kabilinden olmadığından, beledi
ye hu konturat cezası meael!ısi ijıin 
Şurayı Devlete ve Dahiliye Vektı.lo
tine mİİRc:aat etmeje U.- vermiı
tir. 

Nişanlanma 
Çiirükaulu Mahmut JIBl_,n ke

rimesi Meziyyet lıanmıla AlıfBDJ mu
harrirlerinden Vali Nurettin Bey ni
ıanlammtlardll'. Ce~ muharriri 
tebrik eder, ... ı1et1er ~ •• 
ftriz. 

Kolera tedbirleri 
kaldınldı 

Gerek kara ve aerelue deııia teri. 
kile lnk'tan Tiirkiyeye plecek yol 
culıor hakkında Ye Basra mİİYarecla
tma lulrıı konulmaı olan 1ıütün ted
birler lralclınlmlftll'. lralrbm aelecek 
pla ımddelerinin Türlüyeye duhul 
!erine sahdıı yeçhi)e ..,;;..... .. l olun 
muma .,.. Basra körfezi sahillerinde 
ki lrıın hüldimetine ait limanlar mü
vıoredatma laartı konulnmı olan ted 
birlerin tatbikına dev- olunacak
tır. 

eilizlerin tiddet aiyaıetini tiın 
diye kadar tatbik etmek isteme 
meleri ve ıimdi tatbik etme. 
leri de manidardır. Demek ki 
evvelden muvaffak olamıyacak 
lamu bildikleri bu tedbirio tim 
di muvaffak olacağına kanidir 
Ier. Ve Hintliler arumdaki 
son tefrikada İngilizler bu 
fınatı bahtetmiı görünüyor .• 

Bu mücadelede hangisinin 
kazanacağı malUın dği)dir. Her 
halde öyle görünüyor ki, ar
tık Gandi nüfuzunu kaybetmit 
tir. Hiıııdistan iıtikliline ka
VUfmak istiyoraa, baıka liderle 
rin baıka yollar takip etmesi li 
zımdır. 

Yuvarlak mua etrafındaki 
konferanslardan bir netice ç~· 
maz. Oç çeyrek uır evvel Bia 
mark'm alman ittihadını temin 
için koyduğu kanun hili ·mil
letlerin iatiklil davaaıııda _., 
iclir • 

- Kan ve d-;r. 

Ahmet ŞOKRO 
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olan cevheri san'atkir duyufi· 
Asrrn umdesi cMi/Iiyet» tir. B H t ı le hisseden artiet, kadını ana· 

8 K. SANI 1932 eş aS a Vaf :ıı;:r~avuıturuyor. Himaye e-

ıoAREHANE - Ankara cadıt.. Yazanı Etem izzet Bey Ne çare ki geçen bu çirkin 
,; No: 100 Telaraf aclreai• Milliyet, hayat, ıenç kadmın bitkin YÜ 
lıtanbuL cuckine en fena damgumı 

Telefoa numaralan: Bir hayahn acı hikayesinin içine vunnuıtur; bu bayatm en acı 
24310 - 24319 - 24318 neticelerinden biri bu zH·alh 

bütün bir cemiyet varlığının derin vücude musallat olmuıtur: ABONE ÜCRETLERi 

G Türkiye içilo Hariç içia 
3 aybir 400 lwnrı 800 kunrt 
6 " 7SO " 1400 ,. 

12 .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen ~tak geri verilmez. 
Müddeti ıeçen nıuhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbu.ya ait ltl• 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Cazetmıiz iiinlann mH'uliyetiııi 
kabul ebnez. 

BUGÜNKÜ HAVA 

derin tahlilini sıkıştıran bu roman FK~ini kahreden bu neti--
cenin önünde kadm kuduru-

ki tap halinde çıktı.. yor: Deli hamleJerile ko9uyor, 
feliketinin ilk sebebi olan Pa

Geçen ıeııe "Milliyet,, ıü- ıma kendini Pqaya mal et- fayı, onun vekilharcini, sabık 
tunlarında tefrika edilen "Bet mek mecburiyetinde kalan nazırlardan ikisini ısıra, dala
baata var!., timdi de kitap feic genç la, o zamana kadar, sev- ya, hastalığına arkadat ediyor. 
linde ortaya l<oıldu. Bu ro- ıiai için, ıevgiliı• için yaıar· Kendi de, ıon nefesini annesi
man, Eteıiı izzetin aon eaeri- ken, o zamandan sonra "yafa· nin yolda rast gelip ölüm dö
dir Birkaç senenin içinde ro- mak için yafamak., dıiiatunxıa ıeğinin ba,ma getirdiği ilk 
manlarmızıa listeaine genç mu bağlanıyor. ve eski sevgiliaini son defa 
harririn ili.ve ettili eaerlerin Zengin Mıaır Prensesi ke- kokluyarak veriyor .. 

Yeşilköy askeri rasat merke
zinden Vt!rilen maHımata göre bu
gün hava bulutlu olacak ve rüz
gar lodostan l!secektir. 7-1-932 
tarihinde tazyiki nesim1 165 mi
limetre, azamı suhuMt 8, asgari 
2 santigrat kaydedilmiştir. 

IF~iEi1il 
Davul 

dördüncüaüdür. "Yakılacak ki ıilen ııenç kadını seyahatlerin· Romanın beş hu tası, işte 
tap,, , "lztınp çocuğu;, "Aşk de, zevk bayatmda, kendini bu frengiye uğramış bedbaht 
günqi,, ve "Bet hasta var.,, .. botuna giden erkeğin kucağı- kadınla onun, felaketinin inti· 
Bu dört eseri yan yana koya- na abtmda takip ediyoruz. Ala kamını almak için, daladığı 
rak yazanuı geçirdiği ilerleme .bildiiine kendini hayata koyu· dört adamdır. Fakat romanın 
bubranlannı romanlarından aor veren Prensesin bir mazereti ıahısları araamda hasta olmı-

1 sak önümüzde adeta bir fik- var: O yaıa ak için Yatıyor, yan yok gibi: Para tamahile 
rin tarihi belirir bir çizgi ha· o eski genç kız rusunun ölü- kuduran övey baba, acizlik i
linde görünür. Genç roman- münün intikamını o ölüme se- çinde kızını ziyan eden anne, 
cmm gözlerindeki adese altın- bep olanların hepsini kendi zevk alemlerinde çıldıran sürü 
da, hayatın muhtelif ıekilleli· zevkine payimal ederek almak sütü a,ıklar, hep birer hasta
nin bıraktığı akisleri, bu ro· istiyor. dır. Roman hakikatte beş has 
manlarda aize belirtir. Prenses, o kadar zevkine tayı değil, bütün bir cemiyetin 

"Beş hasta v&TI., m mevzuu mecbur bir keyif hayatı aürü- haatalığmı teşhis ediyor. 
Tanırsınız! Sesi uzaktan iyi 

gelir ... Tokmağı çaldıkça ses 
verir.. İple boyuna aıdır.. içi 
boş dışı deri ve ahıaptır .. Sdn
ya gelemez patlar.. Rütubette 
gevJer, sıcakta gerilir .. Gazeto
ci!ige hayli müşabebeti vardır .. 

itte bu davul denilen teY biz 
de resmen iki vazife göriir .. 

1 - ihtiyar heyetleri inti
habmı haber vermek; 

2 - Oruç tutacaklan rama 
zanda sahura kaldırmak. 

Beledi.yemiz, balkın daima 
rahatını düşündüğü için bu ae
ne ramazanda davul çaldınnı • 
yacak ve bu çirkin ideti orta
dan kaldıracakmıt! .. 

Adetin çirkin olup olmadıiı· 
nı mucibi münakata göriirüm, 
fakat halkı rahatsız etmek ıne
aelesinde belediyemizin davulu 
lüzumsuz görmesi pek haklıdır. 
Sokaklarda gece otomobil klik· 
sonu, sarhoş naraaı ve sayııaız 
bir takım heriflerin bağınp ça 
ğırmaları, kaba kaba latife edip 
şarkı söylemeleri balkı zaten da 
ima uyanık tuttuğu için artık 
onları davulla uyandırmıya ma
hal yoktur. 

Davul çaımanm ayıp olma ·• 
ama gelince.. Sahurda davul 
çalmak sessiz sedaaız yafıyan, 
evinde hatta çalar saati olm.r · 
yan ücra mahalleler sekeııeai i
çin pek lüzumlu bir ıeydir .. Bu 
olmazsa sahura uyanamaz uya• 
namazsa orucu sahur yemeden 
tutar ve 11hhati muhtel olur .. 

Hassas belediyemizin gözı.. 
ne batan bu eıki adet sahur
dan kaldırmadan evvel, güpe 
gündüz, pırbl bir herifin boy • 
nwıda bir mütevekkil davulun: 
"Güm, güm de güm güm,, ça
lındıktan sonra: 

"- Y ann mahalle ihtiyar
ları intihabı var. Arpacı cami . 
sine buyurun!,, diye bağırdığını 
hiç görmemişti. Asıl ayıp bu
dur .. Uyuyan bir adamın uyan· 
ması için davul çalmak en man 
tıki şeydir. Lakin uyanık bir 

çok acıklıdır: Basit bir aile ku yor, cemiyetin ıartlarmı o ka- Etem İzzet, bu teşhisini sa· 
cağmda yetitmiı, komıu ço- dar hiçe sayıyor ki nihayet ın. dece bir hastalık haber vermek 
cuğuna yürekten bağlanmıı gü tiyar Prens bile kıskançlığıı:ı- teklinde bırakmıyor. Bunun 
zel bir genç kız var. Bu kız, dan kuduruyor. Şiddetli bir derinliklerine girerek hastalı. 
bir sandal kazaaı neticesinde kavga!. Evveli. muvakkat bir ğın sebeplerini de bulup göste
görilttüğü zengin Mıaırlı bir aynlık... Bu sırada geoç ka- riyor. Muharririn göriitüne gö 
Patanın çılgın sevgiaine uğra- dm, yine yaıamak için yaşa- re, bu hastalığın sebebi, dün 
yor. Ovey babaaı, paıanrn al- makta devam ediyor. Aııkile ile yarının arasında abli.kın 
tınlanna tamah ederek kızı, birlikte elmaalarmı satarak geçirdiği büyük buhrandır. 
bütün inadına rağmen, aldat· kendini idareye çalışıyor. Bu Dünkü cemiyetin bir nizamı 
ma yolile patanın yalıaına atı· defa da nazırlar, iş adamları, vardı. Bu nizam, asırlarca yer 
yor. Sevdiğinin hürriyeti baba zenginle,· bu bal alınacak çiçe- leşmiş bir takım alıli.k inanış· 

ğin etrafına ütüıüyorlar. Genç lan üstüne dayanıyordu. Bıi 
kadının ıerbeat hayatı o kadar inanışlar bugün ortadan kalk
ileriye gidiyor ki nihayet tek- mıştır. Yarınki cemiyetin de 
rar birlqmeden üm.ıini kesen yeni bir nizamı, yeni ahlak ina 
Prens, bot kağıdını yolluyor. nışları olacak. Fakat onlar da 
Kadına göz koyan nazırlar, atı tamamile belirmemit, yelreş
kını da valilikle Bağda'da yol- memiştir. işte cemiyetin çek
luyorar. tiği hastalık, bu dünden çık

halka intihap vazifesini davul
la ihtar etmek pek yakı,ıklı ve 
güzel bit' ,ekil midir? 

Rüzgar gelen delikler 

Şirketlerimizin, tüccarımızm 
ekserisinde garip bir zihniyet 
peyda oldu ... Meseli: Kibrit in
hisarı hükWııete müracaatla: 
"-Halkta çakmak var. Onun 
için kibrit ıatışı azaldı .. Çak -
mağı yasak ediniz!., diyecek · 
mif .. 

HükUmetin ne cevap verdiği 
veya vereceği malUın değil! 
Fakat bu talep haddi zatında be 
nim garibime gitti.. Kibrit sa
blıın diye bugün halkın elin • 
den çakmağını alalım.. Yine 
kibrit satı'' artmazsa bu sef« 
de kibrit çok kullanılam diye ıi 
gara kağıdını ortadan kaldır • 
tıp halkı pipo içmeye ve bu su
retle fazla kibrit yalanıya icbar 
edelim. Daha sonra bilmem 
ne! •. 

Sonra: Filin ıirket ziyan e
diyor .• Otobüaleri yasak ede • 
lim .. Sıkııtıralım .. 

İyi amal bütün bu buausi 
menfaatlerin bozulmaması için 
ben, yani halk neden muttuıl 
sıkıntıya ginin? .. Neden kibrit 
şirketi kir etsin diye günde bir 
kutu kibrit yakmıya mecbur ol 
sun? .. 

Rüzgar gelen delikleri böy
le birer birer kapadıkça hava
sızlıktan patlıyacağız yahu! 
Böyle ticaret mi olur?! 

FEL~K 

Kocasından botanmış, aşı- mıı yarına girememiş olmak 
kından ayrılmış, kazanç mem- yüzündendir. 
balan kurumuş olan genç ve Böyle büyük bir tezi göa· 
ııüzel kadının etrafmı saranlar, teren "BeŞ haSta var!,, , ayni 
paralarile onun vücudünü aatın zamanda Etem izzet Beyin 
alabiliyorları Fakat kalbini as canlı uslubile de kuvvet bul
la... muştur. Muharrir, bu 1<0ca cil 

Roman, kahramanını, bize 
on bir sene süren bu uzun, mer 
hametaiz hayattan sonra, mor 
fU-Uan, kokainoman, düş
kün bir kadın halinde bir da
ha gösteriyor. Kibar aleminin 
bu en nazik çiçeği, şimdi bir 
sokak kadını kesilmi§.. Bitkin 

di uzun uzun taksimlere bile 
uğratmadan, hemen hemen bir 
n.efeste yazmıttır. Bütün eser, 
başta ve sonda müellifin söz
leri .. diye gösterilen iki parça 
ile üç kısma bölünmü,, o iki 
parçadan baıkası da roman 
kahramanı olan kadının kendi 

Yeni Rusya 
Falih Rıfkı Beyin Yeni Eseri 

Komşu Devlet için dilimizde yazılmış. ilk tıedciyk 

Gençlik ve halk terbiyesi metotlarının, şehir ve cemiye; 
'ıayatının, kızıl fırkanın en eyi tahlili. 

ON FORMA, 150 KURUŞ 

Tevzi Mahalli: Muallim Halit Kütüphanesi. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 6 pıdan seslendi: - Beyefendi 
sofrada sizi bekliyor hanımlar .. 
yemeğe buyurunuz .. Size öyle 
bir ispanakh börek hazırladım 
ki .. 

yet var: - Beni ne çabuk unu 
tuyouun? Seni hiç terketmiye 
cek .. Beni her zaman ekıilmi
yen bir Jefkatle sevecek olan 
beni niçin düşünmüyorsun Bel 
kis? - diye fısıldar gibi dudak 
ları kıpırdıyordu. Genç kızın 
ıözleri birden yine gazetelerin 
üzerine kaydı. "Gün Aydın., 
hepsinin üstünde duruyordu. 
Bu ga:ııetede sanki bir tılsım 
bir sihir vardı. Gözleri
nin ö:ıünde Vedat Nacinin ber
rak, ne•' eli çehresini canlandı
rıyordu. Bunun gözleri yakıcı 
bir zevk kaynağı idiler.. Bel
kisin baıı yine dumanlandı. 
Kalbinde taptaze bir raıe ör
perdi.N edim Münirin hayali ge 
ne ecza11 uçmut bir fotoğraf 
gibi sislendi ve silikletti. Bel
kisin bütün benliği §İmdi yeni
den canlandı. 

Qüzellik Kraliçesi 

- Muamma söylüyorsun .. 
Zavallı babamın tekaüt maa9i· 
le zor geçiniyoruz .. Nedim der 
aen? .. daha tabaiJini bitirip bir 
it sahibi olmuına tam üç sene 
var •.• 

- Babanın maaşile, Nedi
min istikbalini beklersen, bu 
küçük eaki kÖ!kün içinde ça
buk yıpranırsın Belkis .. 

Bak beni dinle.... F arzet ki 
iki sene aonra Nedimle evlene
ceksin. Birkaç sene sonrakiı ha 
lini düşünüyorum: iki tarafın
da iki tane çocuk .. Bir tanesi 
ile dizlerinin üatünde bekle! ... 
Bu güzel cildin solmuf .. Gözle 
rin ve çebren bütün taravetini 
kaybetmif.... Bu tenha ki>fkün 
bir odasında Nedimi bekliyor
sun... Bugünkü gazetelerdeki 
rf'smin bir gün eline geçtiği za 

' duyacağın ıztırabı da sen 

Nezihe Mıılıiddin 

- Devam etme Limia .. İçi 
me fenalık getiriyonun .. 

- Aklın varsa önüne gelen 
fırsattan istifade et .. 

Belkis dalgındı: 
- Nedim Münir . diye . mı 

rıldandı .. 
- Nedim Münir.. Nedim 

Münir ... O senin yerinde olsay 
dı bakalım ne yapacaktı.. Hem 
işitmedin mi Ziver Paıayı? .. 
Hayatının krokisini güzel çizi· 
yordu! .. Nedim Münir aenin 
arzunu kabul etmezae aen de, 
kararını değiştiriverirsin !. Kar
tına kimbilir kaç tane milyoner 
Harun Mecdiler çıkacaktır .. 

lkiıi de biran ıuıtular ... Li. 
mia batını kaldırdı: 

- Niye karar veriyorsun 
Belkis? 

- Nedimin maııım hülya
larını yıkamıyacağım Lamia .. 

Belkisin ihtiyar dadısı ka-

Limia gülüyordu - İapa
naklı börekle maydanozlu köf
te! .. İtte hayattaki nuibimiz 
kendi kendini hal' eden kraliçe 
hazretleri! .• 

Belkia yemekten sonra oda
a.na çekildi. Lamia biraz sonra 
onu yalnız bırakıp gitti .. Dü
ıüncesi &ittikçe derinlefiyor
du.Ayaklarının ucuna kadar ge 
len büyük fırsatı kaçırmıı ol
duğuna müteessirdi. Havanın 
sabahki ne,' eli yüzü de mahzun 
!atmıştı.. Belkis dünyasından 
bezmiş gibi ıezlongun ta ki>fe 
sine büzülmüştü. Kalbinde ter
kedilmiş, unutulmuş bir in:;a. 
nm yeai szlıyordu. Teselliye, 
tefkate muhtaçtı. işte Nedim 
Münir, küçüklük arkadaıı, ni
ıanlıaı Nedim Münir ince zarif 
endamı, uçuk sarıtm benzi, ıef 
kat ve muhabbetle dolu temiz 
ve aaf gözlerile yine karşısına 
gelmişti .. Bu ince hayalin göz
lerinde derin ve munis bir tiki 

içinde yeni, müphem ve 
meçhul emeller kıpırdanmağa 
batladr .. 

Dııardan - Tık .. tık .. tık! .. 
- kapı vuruluyordu. Silkin&
rek ayağa kalktı. 

Dadısı içeriy., girmişti. Elin 
deki kartvi-riti uzattı ... Belkis 

ilk Türkçe sözlü, sesli ve şarkıh şaheserdir. 
Tllrk &(tİstlerinin ecnebi filmleri kadar vücude getirmeğe muvaffak olclukları bu 

bllyllk filmi her Türkün görmesi ve alkıtlaınası lizımdır . 
Dikkat: Bugün matineler 12 den itibaren başlayor. ilk matinede gelen talebe Efen· 

dilere tenzilat yapılacaktır. Müteakıp matinelerde tenzilat yoktur. Ve her s"ans niha
yetinde salon tamamen tahliye edilecektir. 

ALEMDAR SİNEMASI~ 
ağzından anlatılmıştır. Lisa- ı 
nı, kesik, açık, içli, konuıtur
mah canlı ve kuvvetlidir. E
tem izzet, bu romanile evvel- 1 

kilerden daha derin ve daha 
güç bir mevzuu, için için tah- 1 

lil etmiş, edebiyatımıza yeni 
ve mühim, kıymetli bir eser 
bağıtlamıştır. Birkaç şenenin ı 
içinde elde edilen bu ilerleme, 
muharririn yarınki esereri için 
de büyük bir ümit kapısı açı· 

Dün akşam AS R l SİNEMADA 
fevkalade muvaffakiyet lr.azanınış olaıt 

CANLI CESET 
Meşhur FRED NİBLO tarafından LEON TOLSTOİ'nin ayni nam 
daki e.ıerindoo. iktibas ve JOHN GİLBERT - RENEE ADORE. 
CONRAD NAGEL ""' ELEONOR BOARDMAN ta.rafından temsil 
edikn muhtetem aşk ""' ihtiras manzumeai.dir. Bugün 16,30 matinesile 
suvaresinde filme mükemmel bir BALALAİKA ile dehakar mugaııni
ye.ler Tefakat ve şarkılarını tıaganni edeceklerdir. Maestro Po-

liansky idaresinde orke9tra tarafından tatbiki mueiki parçaları., 

"Beş hasta var!,, ın mevzuu •••••••••••••••••••••••••-; 
yor. 

1 olan tez, bugünün bütün ce- Bugün M A J İ K SlNEMASINDA 
miyetlerini saran "Yeni ahlak., R 1 C H A R D T A U B E R ' i 
ve "Yeni cemiyet nizamı,, ihti B Ü Y Ü K V A R Y E T F. 
yacma dayanıyor. Bu kadar (Die Grosse Atraktion) 
mühim ve hemen bütün mede- filminde görüp işidiniz. 
ni insanlığa sari olan bir mese İlaveten: FOX MAGAZİNE, Tüııkçe taganni eden ve 
leyi tetkik ederken müellifin konıuşan Boğaziçi ıbalrkçılan. 
yalnız bir cepheden iti gönne- Bugün saat 10,30 da matine. Umumi dühuliye 25 kuruş. 

sine belki itiraz edilir. Roman 
kahramanını bu ileme dütü· 
ren tesadüf, belki uzak sayı
lır. Fakat İ.f bu tesadüfte de
ğildir. Asıl bize gösterilmek 

1 
iatenen fey, servet ve nüfuzun 
kütle üzerinde kurduğu zorba 
hakimliktir. Kütlenin uyandı
ğı gün batından atacağı bu 
zorba hakimiyetten kurtulduk
tan sonra kuracağı yeni ah
lik.... hte romanın ruhu bura
dadır. 

Yarının yeni ahli.kmı teş

hiate müellifle ayni fikirde ol
mamak mümkün müdür? Li-
kin bu bahis, ronıtna değil, 1 

romancının içtimai göriitlerine 
ait bir meseledir. Roman, mu-, 
harririn cemiyet hakkındaki . 

Bıugüın görmeniz lazırngıelen ve evvelce gösterilen "ŞİRK" 
filmlerine benzemeyen 

Aşk va Cinayet 
sözlti ve şarkılı filmidir. 

Dıillbei- LİANE HAİD tarafından temsil edilen bu eserin 
başlangcı çok şen ve his-si olduğu kadar nihayıeti ağlattıracak 

derecede fecidir. 
ARTlSTlK'te 

BUGÜN 

GLORYA'da 
E. A. DUPONT'un şaheseri 

ÖLÜM ÇEMBERi 
Haftanın en güzel filmini göreoeiksiniz. 

Gina Manes ve Daniel Mendaille tararından 

samimi görüşünü ve samimi Harem 
ümidini göstermekt'! ruhuna .. --• Esrarı--
sadıktır. 

Filminin başmilmessili:DON JOSE MOJİCA'nın yalnız ismi 

Opera'da 
gösterilen bu muazzam filmin muvaffaıkiyet kazandığına bir 

teminattır. Cazip ve sellhar bir sese maliik olup ve Amerikalı

ların mabudu tabiT edilen ı:ıu · artiıatin en iyi filmi olan bu 

e&eri her halde görünüz. 

Tuavvur edilen yarınki ah
lakı teşhisinde gösteren yeni 
bir sima eserde nokaan gibi 
görünüyor. bu ahlikı dünle 
yarınm araımda ziyan olan ka· 
dında, yahut zevk ve içkiye 
boğulmuş bir artiste göster
mek pek te kifi değildir. Fa
kat öyle bir timsali göstermek 
için roman yarına ait olan da
vasına bugünden nümune bul ı 
mak gibi bir hayale vücut ver- -----------B-U_G_Ü--N----------

meğe mecbur,olurdu. ı •••••••••-
Cemiyet nizamının bozuk ELHAMRA M E L E K 

Sinemasında Sinemasında 
tertiplerine kurban olan bir za- MARLENE LILIAN HARVEY 
vallıyı genç kızlık hayatından DIETRICH'in ARMAND BERNARD 
ölüm döşeğine kadar derin de- en güzel temsili olan ve ANDRE ROANNE 
rin gÖ!teren, bu hayatın acık- ile beraber temsil ettikleri 

lı macerasında bütün bir cemi- 27 No Ju 
yetin hasta varlığını tahlile c A s u s 
vesile bulan "Beş hasta var!,, 
çok canlı ve kuvvetli bir tez ro 
manı omuştur. Muharririni 
tebrik ederiz. 

l. Necmi 

~--

ecnsahsiz filminde görünüz. 
Saat 11 de tenzilatlı matine. 

İlaveten: Paramount halihazır dünya 

AŞKA 
TÖVBE 

kahkaha, musiki ve neşe filmi. 
Saat 10,45 te tenzilatlı matine 

havadi<ıleri ile sesli varyeteler 

' 
i 

karta bakınca birden bire sap 
sarı kesildi.. Kalbi yerinden 
kopacak gibi çarpıyordu. Ve
dat Naci ziyaretine gelmiıti ! .. 
Dadısı hayretle yüzüne baka • 
rak: 

ma hayret ediyorsunuz değil 
mi? - diyordu -

Cevap vermiyoraunuz. .. 

- Ne kadar aarardın yav. 
rum! - dedi - huta m.ram? 
Misafiri salona aldım.. Şimdi 
Beyefendiyi de uyandıraca· 
ğım. 

Belkia: 
-Babamı uyandırma dadı

dedi. -
Dadıaı çıkar çıkmaz Belkis 

hemen aynanın önüne kotlu. 
Titreyen elleri podra ve kar
men tüpünü araıtınyordu. Sür 
atle poclra aürdü, dudaklarını 
ıayanr hayret bir meleke ile 
boyadı. 

Salonda Vedat Naci Belki
ain güzel büat bir resminin 
önünde durınuı derin derin ba 
karken genç kız içeri. girdi. 
Heyecanını zaptetmek için e
peyce giiçlük çekiyordu. Vedat 
Naci eski bir ahbap teklifsirzli
ği ile onun iki elini birden tu 
tup öptü. 

- Cesaretime, sabıraızlığı-

Belkia - bilikis - diye ce
vap verdi - yalnızlıktan sıkı
lıyorum - çok memnun ol
dum. 

Kartı karşıya koltuklara o
turdular. 

Vedat Naciı sordu: 
- Bu aabahki gazeteleri o· 

kudunuz mu? .. 
- Evet .. Hakkımda çok faz 

la teveccüh.. Hatta mübalağa 
var. Balodan çıkar çıkmaz unu 
tulduğuı:na eminim. 

- Çok yanılıyoraunuz Bel
kiı Hanım. Herkes ama her
kea sizden bahsediyordu .. Hat 
ti. bugün bana küçük bir va
zife de vardiler . 

- Naaıl vazife? 
- Dün gece size en çok 

benim refakat ettiğime d'kkat 
etmitler .. Tertip heyetinin bazı 
lan bugün sizi ziyaret ederek 
teklifi tekrarlamamı rica etti
ler. 

Belklain içinde gene bir fır
tma başlıyordu ... Ne cevap ver 
meli idi ? 

• • 

·1 
ı. Belkis sizi aıktım bile değil m 

Sizin gibi kararlarında cid 
olan insanlara reddedilmit bi 
teklifi tekrarlamanın doğru 
mıyacaimı hiaaediyorum., 

di 
r 
ol 

di Vedat N acinin yine ken 
verdiği bu cevap Belkiai § 

fırttı. Her halde genç ada 
onw müaabakaya girmeain 
pe t.;.aftar değildi. T ~vik ed 
ceği yerde cesaretini kırıyor 
du .. ' Sözünde dumıa•ını adet 

a-
m 
e 
e 
. 
a 

ihtar eder gibiydi~ 
di Ah Lamia burada olaa i 

belki meseleyi yoluna koyar 
dı !. Belkisin uzunca aüren ıiı 
kUtu Vedat Naciye büabütiı 

. 

. 
n 

cesaret verdi: 
a· • Affediniz - dedi - z 

ten kabul ettiğim bu vaziie 
bir bahane, - genç adam 
ıesi hafifçe titriyerek deva 
etti - sizi görmek için bir b 
hane telakki ederek kabul e 
tim.. Artık bu bahsi kapaya 
hm ... 

y· 
ır 

ır 

' t 
. 

(D<!v 
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Tiyatro yet eski kan11 ile buluıtuiu zaman 
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------ onun kendisine çok yaban ı olduiu-

M üsa hİ p zade Celal Bey ~;·;.;~~y':r_ve bu defa tekrar Ki-

Ve san'atkar 
San'atkıi.r_ yaradılmıtın 

Yaradılmasını beklediğimiz 
halikrdır. 

deiil, 
alemin 

San'atkir tılsımlı bir fırça ile yap 
raklan kurumayan,. çiçekleri aolma
Yan dünyanın yarachcıaıdrr. Tüpü
nün parlak renkleri ile filizlerunit 
çayırları ıulayan san'atkir tabiate 
kartı aerinmiı tuvalinin üstüne ma
veramn kokularım serperek hali!ı,ın 
eserile boy ölçüten bir alem yaratı
yor. Allah ve san'atkiır, biri tabiatı, 
Öteki tabiatin üıtündeki dünyayı ya
ratmak isteyen iki rakiptir. 

Hayalden kanaatleri ile yerden 
ayakla.mu keaebileo san'atkir hilka
tin fevkine çıkmalı için tabiati mer

diven yapmaz. 

BH üıtüne heyec~olarmı, .ihti· 
raslannı, ihtiliçlannı ıtlemek 11te
yen san'atkar, tabiati taklit etrn02. 
Ona meydan okur. 

Bundan bir lı.aç hafta evvel bu ı 
ıütunlarda Hüseyin Rahmi Beyin on 
bCf ıene evvel yazmıf olduiu bir '";" 
kaleden buı parçalar almıt ve telif 
eserlerin azlığından, aahnemizin a
dapte ve tercüme piyeslerin ia?Ii&1-
na uğradığmdan ıikayet eden bır ya
zıda Süıahip zadenin piyeal"':~den 
de bahsediliyordu. Bu yazıya ıııurle
n- Selimi izzet Bey "Alqam,, da 
Müsahip zade aleyhinde bir yazı yaz 
dı. Kencliıne lizım gelen cevaplar ye 
rilcli. Şimdi buırün Mü":"hi!' . ~de 
hakkında Vaıfi Rıza B. ın fikrını so
ran muharririmizin aldığı cevabı ay
nen dercecliyoruz: ..... 

Azizim, 
Mektubunuzu aldım. Eıerlerinde 

rol oynadığım Müıahip zade h~n 
da dütündüklerimi sorman ben~ se
vindirdi. San'atini har•rmız lehınde
ki gayretini çok beğendiğim bu kıy
metli adam hakkında yeniden dütü
nebilmek fırsatını bana verdiğin için 
sana teıekür ederim. Fikir ve düşün 
celerimde çok samimi olduğum için 
belki ulu orta ıeyler yazarım .. Eğer 
sen bunu ıütunlarına geçirmek ister 
ıen metb ve zemleri sağdan, soldan 
krrpabilirıin .• 

il 
Avamın adetlerini gülünç bir te

kilde göıteren Karal!fÖz oyunile bll§
layan temaııamız, uzun müddet bir 
san'ntkir elinden öteki aan'atkar eli 
ne geçe geçe genelerce hükmünü sür 

tında yeıi.ne yer tutandır .. (Aleyhte ı 
söyleyenler de oldu .. Af"ğıda Müıa
hip zade hakkında yazacağım düşün 
celerim bunun aleyhtarlarına da bir 
cevap tetkil eder.) Umumi harpten 
sonra çıkan Reıat N ııri, Vedat Ne
diın, Cevdet Kudret gibileri tem 
ıillerden hariç olduklan için yal 
nız Müsahip zade Celil Beyi ala 
cağım. 

iV 
Hiimit te dahil olduiu halde bü

tün tiyatro yazı san'atlıirlarını garp 
eserlerinin le8İri albnda görürıünüL. 
Bunlann içinde cene - cesuru Ab
dülhak Himit'tir. O kitabının ba§ın 
da "filanca eserden,, iktibas ettiğini 
yazar ... Ben bu gibi yerli eaerleri 
yerli lavantalara benzetirim. Şiıesi 
Avnıparun, iıpiı1:oıu, esansı Avrupa 
nm .. Yerli olarak bize yalnız bir çal 
kalaması kalıyol' •. Piyeslerde de mev 
zu , ecnebi, fikirler, düıünceler, ya
tayı§ ecnebi, bize yalnız bir yazma-
11 kalıyor demektir .. 

Bunları takdir etıne;yecek kadar 
küstah değilim, Hiç §Üpheyok ki ti
yatro müelliflerimiz bir kudret, mr 
varlıktır .. Eclibiz diye heaapıız bir 
kütle arasmda parlayan bir iki yıl
dızdır .. Yukanda da yazdığım gibi 
mevzuumuz Müaahip zade olduiu 
için ötekilerden bahıedecek değilim .• 
Ben yazdıklarrınla Celil Beyin eıer
lerinden bahsedebilmek için zemini 
hazırlamak İstedim •. 

v 

naz, ıize tulumbactları daha bilmem 
neleri gösterir •• Bunlar elediğim gibi 
yama teklinde kalmaz, nk'a ile halt 
edilir .. Bütün bunları roman, bikiye 
tarzında yazmak kolaydır. Fakat se
yirciyi 11kmadan, aktörü koınııtura
bilmek İşte ancak on dört milyon 
nüfusta böyle bir kitiye nasip olu
yor •. 

Benim Müaabip zadede beğenme 
eliğim ıeyler ciddi olan taraflandrr. 
Eaerlerinde bir İddia olrnamuı la
zım ıelirken bir kemhaa uıtaıma, 
bir tezhip aan'atkiınna nutuk söyle
tir.. Ben bunları lüzumıuz ırörüyo
rum.. Fakat her aan'atkinn bir zaaf 
tarah vardır. Hüseyin Rahmi Beye
fendinin romanlarındaki felsefe lo
s1mlarr gibi .• 

Vll 
Bir çok büyük müelliİler ke~e 

rniden evel gel- ve halk araımda 
tanınmıı oyunları dahamütekimil bir 
şekle ıokmuılardır. Bununla beraber 
Avrupalı tiyatro alimleri iddia eder
ler ki Moli.<re yazdıiı komedilerin 
nıevzuunu Fransız milletinin avam 
o.>":'nlarm~an alrruı ve kendi mille
tının edebıyatına klaıik eserler narru 
altında bırakmııtrr... Nitekim İtal
yanların (Komediyadel Arte) dedik
leri oyunlar da 1 tal yan avammm lıo
nuıuşu, onun ya'ayıııdu-.• 

Bugün. vaziyetlerinin 
Halikın eseri mahvolur, aan'at

karınki layemuttur. Yetil ile pembe
sine dil veren, paletinin bütün renk
lerini konutturan o halik - ki ona 

müttü .. Muradı rabi zamanında en Aynaroz kadısında, Kavuk dev -
güzel devrini ya,adıktan ınrao yeri- rildide ınubakkak ki bildiğimiz Av
ni canlı oyunculara bırakmaya bil§- rupai tiyatro ıan'atı yoktur.. Belki 
lamıı ve (orta oyunu) dediğimiz fC müteba1111ları ona, tiyatro değil re
kil kuvvetli bir tarzda tema~ya ha- vü diyecekler .. Amma revü de de
kim olmuıtu. Öyle zannediyorum ki ğil .. Orta ~unu deıeler, o defil .. Ne 
bu tarz oyunlar tamamile bizimdi.. o, ne de öteki böyle olmaz .. Ya ne? 
Çünkü Karagöz oyunu gibi ıuradan Bilmem! .. Her halde ondan babıe -
alınmıı, buradan getirilmit diye esas derken (Müaahip zadenin eıcı;) de 
lı bir dedikodusına tesadüf etmedik. mekten başka çaremiz yoktur. Görü
Oımanlılann tamamile garba dön- lüyor ki bu adam tiyatro ıahnesi üze 
dükleri Selimi salis devrinden sonra rnide kendi batına bir çığır açmıt
Türkler mıııikide olduiu gibi tiyat- tır. Bu ne Yunanlının, ne Fransızın, 
royu da ihmal etınemif, lstanbulda ne de Almanın eseridir .. Bu doğru. 
alttan alta cereyanlar batlamıştrr.. dan doğruya Oımanlıların payitahtı 
Sefarethanelerde ve huıuıi ıurette olan lstanbııl ıehrinde doğmut ora
ecnebi evlerinde yapılan temıiller da okumuı ve orada yetitmiş cedbe
tanzirnatı hayriyenin ilanından son- ce• Türk olan bir adamın eseridir ... 
ra Galataaaray karfısındaki kötede Bu ne şeyh Keşri gibi Arabistandan 

baktığı Müsahip zade, diyebilim ki 
Türk ternaıaıırun temel taımı yont
~akl~ meıguldür .• Şurası muhakkak 
ki azız dostum; ,yüz sene sonra za
manımızın tiy•trosundan ve eaerle
rind- bahsederlerken (Müaahip za
denin muaıırı) diyecekler .• 

" 27 numaralı Casus " filminden bir sahne 

"ıan'atklr" diyoruz - göklerin, çi
menlerin, denizlerin renginden daha 
gıizel bir alem yaratam. O, gözle 
gorunmeyen varlıia bir YÜcut, bir 
renk verıin. Öyle bir vücut, öyle bir 
renk ki ... Allah onu kııkansın. 

Elif NACl 

Not 

Ali Sami Beye 

Ali Sami Bey reasandar aleyhinde ve timdiki Tokatlıyan otelinin oldu- gelıniı, ne de Kıssa han, Şehna -
bir makale neıretti. Bu makalesinde iu yerde tiyatro binalannın yapılma me han cibi Acemden bize intikal 
reseamlarımızı uyumakla itti.ham et- srna sebep olmuıtu.. Avrupanın en etmiştir .• 
mektedir. Ali Sami Beyin iddiasına mühim opera, operet ve dram beye't VI 

kartı biz, yalnız Galatasaray mekte
bindeki resim sergisi !le, geçenlerde 

••ki Türkocağı binasında "Müstakil 

ressam ve beykeltr8flar birliği tara

fından açılan sergiyi ve beynelmilel 

karikatür ıergiıine hazırlanan res-

ıamlarımızın meaaiıini zikretmekle 

iktifa ederiz. Ali Sami Bey bu yazı

sının haıiyesinde evvelce yazdığı bir 
makaleye Namık 1 ımail B. tarafın-
dan verilen cevaptan bir dostu va11-
taaile haberdar olduiunu, fakat han 

ti gazetenin hangi tarihli nüıbasın
da olduiunu bilmediği için cevap ve 

lerini lıtanbullular bu ıahnelerde Yirmi seneye yakındır ki ben Ce-
görmüılerdi.. lil Beyin eserlerinin oynandığını bi-

Bunlann teıirle olacak ki Türk lirim. Onun şöhretinin bu kadar yük 
edip ve ıairleri de Awupakiri eaer- selmesine fÜphe yok ki Daı-ülbedayi 
ler yazmağa baılamışlardı. de sebep olmuştur. itina ile çıkardığı 

Şinasiden sonra başlayan tiyatro piyesleri :ıan'atkarlar da büyük bir 
edebiyatı o zamanam bilgisine göre zevkle oynamışlardır .. Biz ona yal
pek pa! lak bir ıurette ilerlemitti. ruz muharriri diye değil eskiden orta 
Şinaıi (Reıadm evlenmeli) ni Na- oyunu oynamış bir mealekdaı diye 
mık Kemal (Vatan ve Siliıtre, Akif hürmet ederiz .. Orta oyununu ve or 
Bey. Zavallı çocuk, Gülnihal) ini ta oyuncularını pek iyi bilen Cel&I 
Mithat Efendi (Çerkeı özdinleri) ni Bey eserlerindeki eski zenne ve ka
yazmışlardı.. Bu cereyana Vefik vuklu, piıeııir muhaverelerinden de 
pafarun Moliere tercümeleri de daha istifade etmiıtir .. Fakat mahirane 
ziyade bir revnak vermifti. kulandığı kalemile bu muhavereler 

111 o eserlerde bir yama olarak lıalma-
Bilmiyorum, Abdülhamidin san- mıt, onu kendi malı ıibi cöıtermeıi

aörü mü, yoksa bizim maymun itta- ni bilmiıtir. 
hamız mı nedir, Gedikpa,a tiyatro- Karagözde gördüğilinüz tipler 

remedifini yuıyor. Biz haber vere- ıu yıkıldıktan sonra edipler arasın- naıd ki han müzemizin en kıymetli 
lim ki: Namık lsmail Beyin kendiıi- da da bu tiyatro fikri kül oldu gitti.. eserlerinden iıe Müsahip zadenin pi
ne vercliii cevap ııazetemizin 20 tet- Meırutiyetten sonra yazılan ve yeslerindeki eıhaı ta öyledir. Size 

çok cavalacoı eıerler bir tarafa atı- bir kadı nümuneıi, bir 9eyhislam a
riniaani 931 ~~?IS numaralı nüıha ~Ömer Seyfettinin (Mahcııbluk ilesi, bir kemhacı uıtaaı, bir dalka
sında dercedilmıtti. ımtıhanı) komedisi tiyatro edebiya- vuk tipi göıterir .. Size bir çengi teh 
~ .............. ,, .. , .. ,,,,, .......................................................... ~ ...... '' 

Londra' da bir • 
sergı 

Fecir (Fr•gonard) 
Oduncular ( /. F. Millet) 

Folies-Bergere barı (Manet) Serenat (Daumier; 
ı alo( drada her ıene kışın bır ıer- lerini ıeçmekle meıguldü. Müze - ler alıninıtlır. Reıimlerimiz 1400 

çı ır. !erden, huıuıi kollekıiyonla:,dan. ·~- ıenesinden 1900 senesin<> kadar 
0 

• 

"But-lııta H sim bulup seçm~k epeyce guç bır ıı lan franaız pentürünü ihtiva eden 
sergide B lçib aıı~e,ia'!:' açılal bu olmu~tur. Louvre'dan kırk beş eser I::• serı:iden bazılarını göstermdtte-
Y•dan •onra b ' o da ve tal- al nmış N evyorktan, Chikago' dan, dır. 
Ya ıelmışt' u •ene llra Fransa· Be,rlı"od,en h ıta ln'l"iliz kıralının hu Bu ıergic!e (550) tablo 
b;,. 1 nedenır berFr nsada bir komite d ( 400) 

Gözl<!riuden öperim .. .. 
Vaıfi RIZA 

Erzrumda Picasıo 
Kardeıim Kemal Aıkeriye 

Elhamra'da 

27 numaralı 
Casus 

Marlene Dietridı ila Victor Mac 
Laırlen tarafından çevrilen bu yeni 
film bu hafta Elhamra'da cöıterili 
yor. Filmin mevzuu ıudur: 

gidecekler ve nipnlılan muhafaza e 
deceklerdir. 

Küçük ııruP For d'Erkül ptoıu
na giderler. Buraaı bir pansiyondur 
ve bir çok yolcular da oraya inmit
tir. Bıınlann arasında bir de meıhur 
nıiliz i.limi vardır. 

Yemek yenildiği eınada, meçhul 
bir el elektrikleri ~ndürür ve aynı 
meçhul el, liimbaları yakmaya gider 
hizmetçinin kafaaına bir kemik paı 
""3.SJ vurur. Herkea, methur Larsaı 

Ne o! •.. Ş8ftmız mı? Gözlerinize 
ıüphe, itimataızlık gölgesi mi düıtü? 
Yanlıılığa mahal kalmamak için İı· 
terseniz bir defa daha tekrar ve te
yit edeyim. Evet Erzurumda Pi
casso! .. Bu yani 1900 küsur metre 
irtifaında Picasso demktir. Ufak te
fek ve küçücük adaırun boyu gerçi 
bu irtifadan çok fazladır., fakat o 
§Öhretine devri i.lem seyahati yaptı
rırken buraya, müteve~ı uzak öz 
Türk şehrine fÖyle bir uiram•f· is
panyanın cin fikirli l'icaaso'su ki kü· 
bizm, fotürizm mim•ları ıürealizm 
bilmeceleri Volume (açmaz) !erile 
metıruldür. Resmin telmik devile 
cebelleşmektedir bir taraftan da u
mulmadık zaman ve mekanlarda içi. 
mizde yaf&Dlaktadu-. Erzuruma ayak 
baıtığımın haftamda idi. Yüksekliğe, 
yükıelrneğe alııık olmaynlara ne fe· 
na oluyor!.. Göğıümcle bir darlık 

Maruz kaldığı sukutu hayaller · ~~"-

teneffüıümde uıret hiuediyordu0:. 
Erkek muallnı mektebi talebeıinden 
birinin genç sesinin ihtizaz eden a
ıabi telleri ÜZ•inde bu cihanıümul 
artiıtin iımini duydum ve dinledim. 
~u~~arıma fnanamadDD. Y anht i
tıttıgıme :rahip oldum. Picaıao mu? 
diye tekrar sordum. Evet Pablo Pi
ca110! diye gülümseyen, İti1D11t ve
ren bir uvap aldrm. Amma cliyecelı
•İniz ki bundan ne çıkar 1.. Benu bu 
nun mana11 çok derin •e ıümullü
dür. lntibahm kuvvetli bir silkinme 
ıidir. Yayla rüzgarlan kadar sert ve 
amanıız bu yayla çocu(unun sesile 
büyülenmiıtim derdime derman bul
muıtum. Bu bana Zigana veya Kop 
hanlarında Bethof-in bir kvarettini 
dinlemek kadar intirah vereli. La
kin imkanaız geldi. Bir düşününüz 
viyolanın vaku.r, reciline ıeıile kay
natmak isteyen viyolonun neavi is 
çekiıi, yipanonun ince •ular gibi akı 
ıı !.. Sarp yamaçlannda çobanların 
kavalmılan çıkan iptidai ıeıle, inat
çı keçilerin çıngırak •adalarından 
başka bir ıey duyulmamıı olan o ta 
biat içinde insan nasıl hercü merç ol 
maz, nasıl afallamaz?. Müstakbelin 
genç muallimi bir parça ıonra yine 
önüme dikileli. ıaıkrnlıirma acıyan 
yumupk, kadifeli bakıtile Yaklattı 
"Eiendim sizden evvel burada resim 
muallimimiz Saim Cemil Beydi! .• De 
di ve elinde Portique neıı·iyatından 
bir Picasso vardı. O azİ%, kıymetli 

arkad8fun ki benden çok evvel bura 
larda ıan'at havariliği elmitti talebe 
!erine klisik ve modern yollardan 
yürümeği belletmişti buna ben olan
ca aczimle neler ilive edebilir. Da. 
ha neler yapabilirdim. itte içimizde 
nice i~im~iz feraıat kahramanlan 
var ki kalbimizde sıcak bir köteyi 
her türlü mevkil«e tercih etmiıler
dir, Şarlatan şöhrett- tiksiniyorlar. 
Büyük itleri baprırken vazifelerini 
li.yıkile yapamamanın 11lııntısıru çe
kiyorlar, üzülüyorlar. 

Erzurum: EŞREF 

..................... ·-··-··········-··············-· 
Piyango talihlisinin 

teberrüü 

yüzünden bezgin bir hale celen dil-
ber ...., akıllı genç kız, Avrupnam mü 
him hükümetlerinden biri hesabına 
caıuıluğu kabul ediyor. Bol para ve 
müsbet bir idare tahtında işe baılı
yan bu genç caıus, meur edildiği ilk 
vazifede meleketine hiyanet etmek! 
te olan Yon Hindav nam miralayın 
maskesini k...Wi muvaffak•yetle dü 
şürdüğünden son talibin garip bir 
cilvesi olarak miralayın aağ kolu te
likki edilen genç mülbım Kranav'm 
teceııüsüne memur ediliyor. 

Arbk ıeoç kadın hizmet ettiği 
teıkilatıa amirleri tarafından X. 27 
namile tanınmaktadır. 

Bundan sonra müli.zun Kranav'la 
x. 2:1 araıında her anı tarafeyn için 
ölümu hesabına mal olacak amansız 
bir mücadele başlıyor. Hakikatte 
dütman orduıu miralaylıklardan o
düırnan orduıu miralaylanndan o
lan Kranav, X. 27 nin takibatından 
yakayı 11yrrıımıyacaiım anlayınca, 
menıup bulıftlduğu orduya iltihak 
mecburiyetinde kalıyor. Bu ıefer ge
nç kadm tetkili.ttan aldığı emre tev 
fikan Kranav'ın menıup bulunduğu 
dütrnan orduıunun bulunduğu bir 
misafirhanede tebdili kıyafetle ifayi 
vazifeye baıhyor ve tam bir ak§am 
bir zabiti sarhoı etıikwn sonra icabe 
den malilmatı alrıkcn Kranav'la kar
tılaııyor. 

Her caıuıun uğradığı akıbete nam 
zet olı<n ıenç kadın bu sefer bütün 
zeka11ndan istifade ederen Kranav'ı 
eli elde etmek ıayesile ona kartı ade 
ta bir acvdalı vaziyeti alıyor. Ancak 
bu hareketi pek te kendi lehine bir 
netice vermiyor zira bu sefer hakika 
ten genç zabiti ıevmeie baıhyor ve 
hareketin vazifesine engel olacağım 
bisaedince de bir fırsatını bularak 
kendi tarahna iltihak ediyor. X' 27 
nin firan müteakip getirdiği malu
mat büyük bir muvaffakıyete ıebep 
oluyor ve alınan üıera meyanında 
müliızım Kranav da bulunuyor ve 
tam diğer üıera miıillu ıanizona 
ıevkedilirken hüviyetini tanıyan bir 
zabitin yüzünden baırna ıelecek a
kıbete lntizaren hapse atılıyor. Hapi 
sanede genç kadın kendiıini iıtinta
ka beliyor fakat arada seçen bazı ba 
cliaelerin yardımile müli.zım firara 
muvaffak olunca bu ıefer hiyanetine 
bükmeclilen genç kadm zabiı;n yeri
ne idama mahkı'.im ediliyor ve hük
mü de infaz ediyorlar. Ancak baya
tından ıam alamadığı atkının bariz 
izleri soluk dudaklarında birer tebes 
ıüm ıeklinde sezilmektedir. 

Glorya'da 

Siyahlı kadının 
Kokusu 
Hüıette eı< - Dufloı ile Rolaod 

T outain•in "San odanın eıran,, ndan 
sonra çevirdikleri bu film mevzuu i
tibarile çok antrikalı ve merakhdır. 
Bu filmi fÖyle hüli.ıa edebiliriz: 

Möıyö Darzak ile nipnlm Mat. 
Himareietfal Cemiyeti lıtaobul mazel Stanıeraon ile nlenmek iize-

Merkezınden: ı redirler. 
Y_ılba~ı pi!angoıundan birinci ik- Büyük "Kontinantal,. gazeteıinin 

ramıy~?"' bir kısmın~ kazanan Mes- başmuharriri Senkler düğüne gidece 
rup Gule.zya? ~fondı t~rafından bu ği zaman, Roultabil lıendiaiue, m•ı
k~re. ce!'1ıyetımı~e 100 !ıra tcberrü e- bur kati!Frederik Larıan'ın ölmedi
d1Jmıştır. f\!umad':vh:n Cemiyet:miz ğini, hafatta olup iki gencin birleş
hakkında. gostcrmı~ olduıı-~· al ·ka ve melerine mani olmak İstediğini ı.,,. 
uluvv:.ı hnnnıetc knrşı alenen te:!ck. ber veriyor. 

''Siyahlı kadının kokusu" filmiadt! 
Roultabille (Roland Toutaint) 

dan batkaaı olmayan bu meçhul elin 
sahibinin peıine koşar. fakat botuna. 
Zi7.a, o, kaçnuıtır. 

Aynı akf&ID, Laraan, Madam Der 
zak'ın pencerelerinin altında, onu ka 
çırmak Üzere dolaşır. Fakat Rııltabil 
oıadadır, ve tam genç gelinin odaıı
na girec~ği sırada Madam Darzak 
bir kurtunla onu yere serer. 

Majik'te 

Büyük varyete 
Ricbard Tavber'i bir kere daha 

Majik'te clinleyoruz. Filmin mevzuu 
na göre, ıadece büyük bir tenoru din 
lemelde kalmıyoruz, aynı zamanda 
bir cambaz kumpanyaaımn hünerleri 
ni de ıeyrediyoruz. Rikardo bıı fil
min kutbudur. Bir gün angaje ettiği 
bir kız Rikardoyu seviyor ve men
ıup olduğu kumpanyayı bırakarak, 
':"?'~zbaneye ıirrnek suretile ıevgi 
~·~n ranında kalmak iıtiyor. Krzm 
ısmı Kıty .. Muvaffak ta oldııiu için 
Rikardonun yanında kalıyor. Fakat 
kumpanyada da dedikodu ve kııkanç 
Irk _ı..tlıyor. Fakat Kity nihayet ga
yeaıne muvaffak olarak Rikardo ile 
evleniyor. Ut.in Rikardo ıenelerd
beri beraber bulunup ta nihayet ay-

Artistik'te 

Aşk ve cinayet 
Liane Hait'in pzel bir eseri .. Bu 

hafta Artiıtik'te ırösterilmekte olan 
bu filıniıı hulaauı ıudur: 

Busclı canbaznaneai, eski proır
ramaıın son seceıi olduiu halde le
balep dolu .• 

Canb.zh•neni.n sah.ip ve müdire
ıi Elvino Starlce eıki proırnunda oy
nayanArtoniı canbaz kumpany ... ınra 
programını tecdit ebnİftir. Arılan 
mürebbisi Haupt, müdirenini itılo 
ve nipnlısıdır. Artoniı'ler ile yeni 
bir kunturat yapıln.11nı Elvino'nm 
Henry Artoniı ile ıeviımesine atfe. 
den istihzası aralan mürebbitini çıl
gına döndürüyor_ 

Aynı kumpanya Fred ve Kitty 
iıminde iki kardeı te at üzerinde 
canbazhk numaralan yapmaktadır. 
Oyun esnasında Kitıy'ye bir fenalılı 
geliyor. Celbeliden doktor genç kı
zın gebe olduğunu söylüyor. Fred 
hemşireıiui çocuğu kimden olduiu
nu söylemesi için tazyik ediyor, fa
h;:\t bir ıey Öğrenemiyor. 

Niıan atıcı Morini ile Kitıy haki
ki bir •tkla seviımekteclirler. Genç 
kız ıevgilisine feliıketi itiraf ediyor. 
Pariı'te kıtlık canbazhanede çalıJtık 
ları eınada Henry Artonis bir balcya 
davetle iğfal etmit ve genç kız on
dan gebe kalmıttır. Morini genç la: 
bu periıan vaziyette brrakmıyor y 
onu himayesi altına alıyor ve gen 
kızı bu feliikete sürükleyen Henry 
den intikam alacağını açıkça söylü
yor. 

Aynı gece Eden otelinde Henry 
Artonis ile müdire birleımitler, ei
lenmektedirler. Haup bunu haber a
Y<>r ve Henry'den hesap soracağını 
açıkça söylüyor. 

. Diğer taraftan Kitty oyuna çık 
amayacak dereced<! rabatarzdrr. Elvı 
ra genç kızın feli\ketinio sebebini Öğ 
renince onlan tekrar canbazhanede 
ayru ücrele alıkoyuyor. Bunu bir ae 
daka ve hakaret telakki eden F re.ı 
bir çılgın gibi oda11ndan çıkarak gi
diyor . 

Tam bu esnada Artonia kumpan
yası hava canbazhltları yapmaktadn 
lar •. Arena'da altlarında batı boş arı 
lanlar brrakılıruştır. Ansızın lamba
lar sönüyor, iki ıili.h sesi işitiliyor 
ve karanlıklar içinde Henry'nin ars.
lanlann araıtna düştüğü görüli.iyor _ 
Henyy ağn- yaralıdır, hastaneye nalı. 
!olunuyor. Poliı tahkikata başlıyor. 
Bütün zevahir ibtidada bu cinayeti 
Haup'ın yaptığı kanaatini veriyor. 
Onun muumiyeti anlatılıyor. Sonn 
Morini zan altına alınıyor ve itham 
edilmek üzeredir. Nihayet Fred orta 
ya atdıyor ve Henry'yi hemıireı4.-ıin 
tecavüze uğrayan namuıunun İnti~ 
kamını almak Üzere öldürmek kaıtile 
kurtunu kendisinin attığını söylüyor 
Hakikat anlatılıyor ve Morini'de sev 
ıilisioe yani 111adete kavu,uy.-.r. 

Opera'da 

Harem esrarı 
Don Joae Mojika'yi bıı hafta Ope 

rada ''Harem Eırarı,. ismindeki yeru 
filmlerinden birinde görüyoruz. Bu 
film fÖyledir: 

Arap aıiretleri prenıi olan El Ha 
di sahranın aurur ve azametini tem 
sil etmekte ve an'anelerini sevmekle 
beraber bilbaısa kadınlar üzerine 
kat'i bir tehakkümden boılanmakta 
dır. 

Tesadüf, onu, Pariı kibar alemi
ne mensup, asri ve erkek intitibabm 
da hürriyetini kıskanan genç ve gü
zel Röne Düval ile karşılattırır. 

Bütün kadınlara kartı lakayt o. 
lan El Hadi, Röenye delicesine işık 
olup musırra ne bir mülizemeti it aka 
neye batlar. 

Evlenirler. Ve bir müddet Pariste 
mes'ut ve bahtiyar vaıarlar. Fakat, 
halayları, Avrupalı kadınların meluf 
oldukları ve ıark kadmlannkinden 
pek farklı olan ıerbeıiyetten müteyeJ 
lit ihtilaf dolayrıile çabuk biter. P
rena,bir Arap zevcesinin erkek doıtu 
olamayacağını anlatarak bu hürriye 
te mümanaat eder ve tekrar saadet
lerine kavuıurlar. 

Bunlarla beraber Röne kııkançlı
ğına mailup olarak prens, Avrupa 
cemiyeti ile Arap cemiyeti i.dat •• 
an'anatı arasındaki farklan anlatır. 
O zaman aralannılaki muhabbet bi
ter. Röne zevcinin aıla kendini ...... 

(LfUft!n sahifeyi ~virini•) 

ı Fransız •an'•t eser ıusi kollek iyonundan da bozı e.er esen teıhir edilmoktediı-. 
kiiı·ü bir vnzife biliriı:. Binaenaleyh, iki razeteci düğüne ' Büyük Variyete " . filminden bir sahne 

sıt .... aı ınuhten1c:Jdır 



IBDrlıncn Salhl~ofeden Geçen Va:zoDar 
Atina' da yaptığımız meçlar çok dikkata şayandır Dün mecliste 11 kanun kabul edildi Kara Ali idamdan kurtuldu 

(Ba§ı 1 i.od sabilede) nı yapmap çalışıyordu. 'Maemaffh 
Bu analılı: !ılic:ıı•lar müte lıikimiyet gene bi2lde idi 24 iin<:ü da 

ftz.ia. "VUiyettedir. y..,_ mWıacim kikada kalttnizc tevcih edilen birYıı 
lerinin tclıllkeli bir .iniflni Suphi nan akmı ecza ııalıasma kadar gel 
1w.rtudı. Bicu aonra da Fikret Ze mİ§ iken müdafil«imiJ:iıı &östen:J.i
kiden Mclıfı bir f>Uı awıa gönde<"- ği kı11a bir te~üt Yunan ııol açı
di. :e.ııw mlltıcakııp Yunan mulıacinı. ğına ikinci gollerini kaydetmek fır 
leri topla beraber Türk ka1ctıinc in- oatını verdi. Takımımız vaziyetin 
d>!.u. Yaıptıkları pek ifikh bir fav- bu suretle ve alıey~ tebeddülü ü 
lü halıem &örebildi tqı lıa.lcmi..!cn zerine gene akınlarmı sıklaştırdı ve 
uaklqtınl&ralı ..,.,haann 1raJe &ü- Yuruın kaleei'lle tehlikeılıi dakikalw 
ne ~i, hafif b>r ıüt, fakat top ka yaşatmağa baş.ladı. Yuııan müdafaa 
leclıMn e.liıııe cesıti. 36 mcı dakika- sı ceza çizgi9i dalıiılindıe olsun. hari
da Ymı&n kaıkmi 111.rafmdan avuta cinde olsun her türlü favllerdcn iç
&iden topun Yıımın antrenörü tara- tinap ctmeğe lüzum bile görmilyoc 
fınclm delinerek patlatıldığı hayret ve müteaddit penaltıları hakemin 
ltt iç.inde göriil.dil, oyundan evvel görmemeşinden cesaret alarak en ge 
her iki tarafm topunu muayene e- dit ve memnu mlidahakJerde bulu
dcn bakem Türk tDi>unG kabul et- nuyordu. Bu penaltılardan birisi ar 
mitti, antrenöriln bu barelıieti Türk ka arkaya iki defa tekrar edildiği i 
oyuncularını haklı olarak asabiLeş- çin hakem görmek mecburiyetinde 
tİTdi. Ve oyllllll birinci oyundaki ka dı ve bu suretle dört penaltıdan 
topla devam edildi. Bir akınımız ancak birisiıu görebildi. Penaltıyı 
_..,mda Filoretin verdiği bir pas çeken Bürhan takımımızın ikinci go 
Kemal Fazuld ofa.ayı vaziyetinde aJ !ünü de kay<ietmiş bulundu. Bun
dı ve aleyhimize ceza verildi. Seyir dan sonra oyım ta.-namile Türk ta
cilec' biıısiyatlarma hikim alamadık kımının hakimiyeti altına geçmişti. 
lan için oyuncular üzerin.de fena te Tqp, umumiyet lizett Yunan kaleai 
airl.H uyandı.rauk gekilde bağırıyor önünde dolaşıyor, fakat basım taraf 
laıdı. Bitınet?ce oyun da pek sert tamanüle müdafaaya çekilmiş oldu
bir şekil almıftt. Yuııanlıılar müte· ğundan takımımız fazla "3yı yatpa
madi favl.krlc Türk mııhacimleri- mıyordu Artık oyunun son dakika
n.in faaliyetine mini oluyorlardı. !arı yakla.smıştr. Zeki, Rebiiye ep 
Hakem ise ancak Türk oyunc arı- ,pclik çok güzel bir pas vermiıti. 
nm avantajı olduğu zamanlar bu sol açığımızın önün.de kimse yoktu. 
f.tvıLlcri görüyor ve düdüğü ile oyu Maalesef galibiyetimizi temin edıe
nu aleyhimiııe tevkif ediyordu. cck olan bu fırsat kalenin yanından 

Oyun bafbyalı 42 dakika dakika avuta gitti ve oyun da ilıi ikiye be
olduğu hakie hiç bir taraf gol çı- rabcrUkle bitti. 
kannağa muvaffak olamamıştı. Si- Takım kaptanı Zeki B~gin 
cirler çok gergindi. İJk &ayıyı kay- 6!"gııııatı 
detmek için her iki taraf tı0n gayret 
!erini ııarfediyorlaııdı . Fikretin ve 
Zekinin biribir.ini tak~p eden iki gü 
xl şOtünü Yunan ka1ecisi kurtar
dı ve haftaym bu suretle O • O a be
raberlikle ve Türk takmunm haki
miyeti alımda bitti. Bu müddet zar 
fında Yunan takımından sol içi fev 
kaladc güzel bir oyun göst.ennişti. 

ikinci haftagm 
İkinci devreye saat dörtte başlan 

dı, llk hücumdaYunanlı1-m kalemi 
tt gönderdikleri tehlikeli bir şütü 
Avni çok güzel bir plan
jonla kurtardı. Buou müteakrp biz 
:hücuma geçtik. Fikret topu ortadan 
kaparak seri bir inişle Yunan müda 
filcrini atlattı. Gol mubakak gibi 1 
dl. Tehlikeyi hisseden müdafi Fik 
rcte çcılme takarak fena halde dü
şürdü. Ceza çizgisi dahilinde olan 
bu hareket en tabii bir penaltıyı i
cap ettirirken hakem gönncmezlik
tcn geldi. Bunu takiben Yunan kaJe 
si sıkışık birvariycttıe olduğu zaman 
bize şüt çektirmeyerek lehimize 
Iavl verdi ve Filuetic çektiği firi
kik avuta gitti. Yunan41ar eertlikJe 
rin.i arttırdilar, bir hü.cumları esna
sında lpkir ofsayt vaziyetinde bu
lunan bir Yunan muhacimi topu al 
.ıı. Hakemin müdahale etmediğini 
gören Avni kaleden çıkaralı: topa 
bir ayak vuruşu yaıptı i.., dıe Yunan 
eol içinden yediği fidde1ı1i bir darbe 
ile yere düşerek bayıldı. Oyun Av
ninin gaha<Jan kaldırılmaaı için bil" 
an kemdi lıendlaine duııcloa i9e de ha
kem düdük çalmarnalrta ısrar edi
YQrdu. Vaziyet çok pip bir §Ckil 
almıştı. Halocmin vukufaınl.ui:u
ve tarafgirliğinin derece5itıi göster 
mek itibarile bu vaziyet kayde p.
yandır. On bqlncl dakikada Reşat 
hafif sakatlanarak çıktı ... yerine 

· Cevat gicdi ve Ywıouı btesi ııaıe 
ıeblikeli anlar ııeçirmeğe başladı. 
Oyun bütün şiddeti.le devam ediyo.r 
fakat bi1a bir netice alınamıyorıdo. 
Bu ıırada kendini toplamış olan Av 
ni yerine geçti. On a ltıncı dakilıa 
da Zeki X-lden aldığı topu çolı: 
eeri ve ııert bir tüd.e Yunan ağları
na taktı. Bu gol, muhalım takım il 
Eerine tafJl'lKJ bk tesir bu&We &e 
t:irmişti. Hücumlarımız bidl>mni 
ta~ ediyordu. lıl&ızafferin mükcm 
mel bir tekilde ortaUdığı top aıkı 
bir fÜÜC lıaleyc havtie edildi iee öc: 
direie çarptı ve kale öcıiinden uzak 
Jattı. Bu aralık Rqat ta tıekrar ye 
rioe ııeçmifti. Bir Y- hilcumu 
-ıı•da mütıeaddlt f....ıler ve ol· 
eaytiar oJ_.._ nıjwn 1ıaloem mii 
dahalcyoe Jilzmn göımeclıipvten Yu. 
nan mubacimleri de illı golJttini 
bu ııuıetle kaJ"detaılt oaaıılar . A-r
tık her iki Waf ta plibiyet uy.ı 

cliiiai itinıf •" Niind- Gola11 çok 
m.&t-ıioclir. Prw ._ kendi nea 
linclea olaa erkeklerin, zncelerine 
aık esiri olduklarun ada itiraf ebne 
dikleri .,. bunun kadmloı ftck -
aında ibtilifa YeSile te!kil ettiii cenı 
hını Yerİr. Zene.ini ikna etmek ..... 
bil oıa.dığmı ıören ...-.. Aralıista 
na nclet ederek :ııewceoini arza ettiği 
hayatta oerbett lıoralur. Fabl ba if
tiraluı clayanamayaa Röee ıle Arabia 
tane döner. 

EGE VAPURU, 1 (A.A.) - Tel 
sizle (Takım kaptanı Zeki Bey Ana 
dolu Aj.ınsma şu beyanatta bu.J.wı.
muştu.r: 

İkinci maçta oyuncularımız birin 
ci mağltlbi} etin tC$irlni izaıle etmek 
gaycsile ve bll müsabakanın elu:m
miyetini ta"""""1\ müdrik olarak sa 
haya çıktılar. Soğuk kan~ıkla ve 
ahenktar bir oyun oynamağa başla 
dıkır. Maam.afih maçtan evvei arka 
daş.Jardan bir kı111T1mm asabi bir hal 
d ' oldukları görüldüğü için takmJ
da bazı tadiJat yapıınağa mecbur ol
dum. Bu ciımledeo. olarak Muzaffe 
ri ıı:ı.: «çığa geçirdim. Umumiyet il 
zere çok teknik ve kombine bir o
yun gösterdiğimiz kanaatindeyim. 
Fazla ııayı çıkaramamamızm sebebi 
insaytlarnnızm biraz geri oynaması 
ve Yunan beklerinin çok güzeı1 ve 
biraz da m·'dafaa oyunu tatbik etme 
!erinden ileri gelmiştir. Oyun, baş
tan aşağı hiıkimyetimiz ~tmda de
vrun ediyor ve onların gol yapmala 
rına meydan bıralanıyorduk. Eğer 

sağ miidafiimiz biraz asabiyete lıa
pıJ1p yerini kayf>etmezıııc ..., fazla i
lerlememiş olııa:ı-'llı Yun.anlılar bu gil 
zc.l oyunda hiç bir gol yapmrya.calı: 
!ardı. Yalnız hakemin fav·llerine kar 
'ı aü.kUt etmeaioden ceaaret aılarak 
Yunanblann fazla sert oynamaları 
o~ biraz bozuyorou. Bı.ı. 
lıaaııa lrale önün.de oyuaa her müda
haleleri favllii idi. Halımı çok ha· 
riz olall bu hataları görmüyor ve 
karşı tarafa fazla cesaret Yeriyordu. 
Halremin bu idare11izliği hidh-· i
kinci devrenin sonlarına doğru teli 
ilini göstenniş ve oyun bütünbütün 
eert bir şeöl almıştı. 
Maf; hale.kında b,· zı taf11ilal 

ATlNA, 6 (A.A.) - Oyıımun ha 
şıında hakem Türk talnmının topıı
tıu ınt-iMp ederek ortaya getiroi. 
Yunanlı oyuncular bu topu fena bu 
larak itiraz ıetti.ler. Halk ta bu itira 
sa iştirak etti. Fakat buna rağmen 
oyun Türk topilıe oynaıımağa ba§Ja 
dı. B>r aralık tq:ı halk tarafına düş 
tüğiiaden eeyircilıerden birisi topu 
deldi. Türk oyuncular toıpun Yumn 
antrenörü Macar taraf ııııdan delindi 
fi.ııl iıddla ederek ealıayı 1ıerlııettiler 
ittik fll'Oteato ct1ıi. Muhte.lif zevatın 
ml\dah•letıi üzerine Türkıler tekrar 
oyuna ı..,ı-ışlar ve sahaya gcldik 
.Jerinı:lıe »lir keodilcrini çok alla,ı. 
IDlftJr. 
"·~ ,.,,,, ... , - .Aliıt• 
•af6•ahnır1 miltaletıh 

ATINA, 6 (A.A.) - E.!ıeltron Vl 
ma pııetıeei nıep-ıettid bir batmab 
Jede diyor ki : 

HFutbol eahalarına &claı bir kı
smı ha.Ilı: eberl}'etle bu gibi hAdlse 
Jeri çıkarmaktadır. Hatti y...,an e
kipleri oynarken bile aynı vak'aya 
f'lhit oluyoruz. Fakat dünkü hadi
ııeyi biJJıa958 tCHSilrJe karşilarız. 
Türk ve Yunan doatluğu sağlamdır 
.... ClllU takviye için futbol maçları
- ihtiyaç yoktur.,, 

duk. Atiaa ııpoııcu.ları Pire Jiırwnm 
dan ııeçeceğimiz.i haber aJmu;Jar. Bi 
,.; npurdan çıkararak fehiııdc aıe• 
dimıitl«di. o ~ biz, y...,.,, 
futboliiniln derec:ai hakkında ma!Q 
mat almak Htıemittik. Bizıe gülerek, 
futbo.le henüz yeni ba§-1.adıklaxıru, 
bi zimlıe reka~ girişecek bi.r dere 
<:eye henüz &c1medikJcrUıi söyl~iı 
!erdi .. 

Fi.lhakika Yunanlılar futbolu İ• 
tanbuldan gclenJC<"den öğrenmişler
dir. Bueün Yumıniatanm en büyük 
Ye Populer oyuncuları olan kale
ci Yamali müdafi Malyo İıstanbu.1-
da yctiıımiş.!e'f'dir. Bizi mağlüp eden 
mııhteliti teşkil eden üç takımdan 
biri olan ve bu o.ene en iyi formda 
bıılunan Enosia takımı İatanbu!JuJar 
dan mütetckkildir. İşte bundan ye• 
di sene evvel biz Mısrr sahalarında 
galibi~tler kazanırken henüz fut
bol oynanmayan bir =lekette bizi 
bugün kolaylık.la mağltip ediverdi
ler. 

Lüzumsuz bir teessüre kapıJarak 
mağlubiyet hatalarını takım teşk1lin 
de, yalmz bir.de mevzuu bahsolmuı 
idet edinilin maneviyat mesel~in 
de aramak, fimdi ye kadar olduğu gi 
bi hiç bir dş ~mamak demektir. 
Oyunculanmız da, bu maçın kaza 

rulması için .ı.&.zım ııeicn maddi ve 
manevi hazırlıklar bi!he""a 600 Sliv 
ya maçından soma mükemmel değil 
se bile hiç te faıa değildi. 

0}1'lınCularnnız vaziyeti müdrik i
diler. 
(P~) kulübünün dort 

tarafı t.ııibilnJcrle muhat ""baınna 
yerultı yolundan Yunan bayrağı el
lerinde havaya kaldırılmış olarak 
çıktığımız Z2man sahanın etırafmı 
yirmi bin kadar tahmi.n olunan bir 
seyirci kütlct;i çevirmişti. Etraftaki 
damlar, sahaya bakan yüksek lıi.r te 
penin eteği bımahmç bal!r.la dol-u i 
di. Takımımız dört tribünü de tıe· 
JaınJa.dıJar ve şiddetle alkıflandtLar. 

Lacivert forma, kırmızı ıpantalon, 
knmızı çorap t.aşıyan taknnwnrzJa, 
kımıızı fonna beyaz pantalon giy
miş ~ Yunan oyuncuları arasın
da "romoniler y<tpıldı, ıresimler çe 
kildi. Nutuklar söylendi yani mutat 
dennw.i, mutat olan merasim yapıl 
dı. 

Bizim kaptan: Zeki. 
Y.uııanlı.larm. kaptanı: Sol açık 

Vasi.l.ia Aııdrianapulos 
Hak=ı: Bulgar M. Doçe.f 
Yan hakemleri: Biri bizim antre. 

nör, Fred Punem diğeri Yunanlı. 
Merasim esnasında bilbaaaa evve

li bizim milli marı ça.Lınmı§, bayra
ğımu: direğe çekilmiş, mütealuben 
Yunan millt ınartı dinlenmit. bay
.-akları sel&nlanmı§tır. Bütün bu ha 
va, bu meraaim bizim oyuncular ü
zerinde bir abi. -U }'9PllbiU... Faz 
la heyeandan ve a.biyettesı ~ 
tutkunluk verebilirdi. Netelıim, bü
tün buınlar, memlıcketten ayrılırken 
olsuıı, daha ......-a alaun büyük bir 
hüsnü Diyetle göı.tttilmif olaı:ı gali 
biyet temenniieri oyurwularmuaa 
lüzumundan fada bir ı.-aiyet, b>r 
gerginlik venniıti. İşte bu gergin
liğin -.erdiği tutulduk lın>dimi ıı• 
teroi. Parayı biz kazandık. Rilagir 
ve günqi akylıimize aldık. Oyuna 
onlar bıatladı. Akmlar derhal kırı.J.dı. 

Yediğimiz goller: Biırincisi ilk 
~ ecmlarma doğru kome<Oen 
gelen bir top lrantıkl.ık nct:iccei eo1 
iç tarıtfından kalemize eolnıidoı. 

(Başı 1 inci s•hifede) 

Yeni teşkil edilecek 
ına/ılcemeler 

S - Adliye veküeti 931 HDelİ 
hüt~esine 229 hin 525 liralık fewb
lade tahsisat konulmasına dair 1ca -
nun liyihası kabul edilen bu kanu
na nazaran kaçakçılrirn meni için 
yeniden teşkil olunacak ihtisas malı 
lcemelerinde istihdam olunmak üze
re devlet memurları maA§alrnın tez
yit Ye teeclülü baldmıdaki kananwı 
ikinci maddesine merbut 2 numara
lı cetYelin adliye vekaletiae nıahoua 
kadrosu- 16 hikim, 16 müddeiu
munü, 16 ımiUtantik, 16 hafki.tip, 
64 kitip, 64 mübatir "19 uncu dere 
celi,, 931 bitçeoine merbut D cet
velinin adliye vekaleti kumına 30 li 
ra ücretli 16 odacı ve 25 9er lira üc 
retli gene 16 odacı, ki cem'an 32 oda 
cı ilAve olunmuftur. 

Maaş zammı 
lhıt.a edilecek 16 ihtisas mahke

mesine tayin olunacak bakim ve me 
mtırlar 931 bütçe kanunuuun 15 İnci 
maddesi hükmünden müstesna tu
tnlacaklar. yani m""! zammından is 
tifacl'e edebileceklerdir. Mezkur 
mahkemelere tayin edilecek hak.im, 
müddeiumumi, müstantik, haf • 
katip, ntip ve mübaşirler teadül 
cetveline dahil bulunan her hangi 
b« dereceden terfian lay:İıı oluna
bilecelderılir. 

Her mahkemede ancak iki odacı 
istihdam olunabilecektir. 

Vazifelerini suiistimal 
edenler 

6 - Gümrük memurlarından Ya
zifci memure.ini suiistimal edenler -
le vazife veya mesleklerinde kendi -
lennden istifade ecjibniyenler bak
kında yapılacak muameleye dair ka
nun liy:ilıa11. 

Bu kanuna nazaı:an ıümriik ıne
murlarmclan manifeıto, ambar, mua 
yene, tetkik ve muhasebe işlennde 
müstahdem olanlarla bunları doğru
dan doğruya aevk ve idare eden 
gümrük batmüdür ve müdürlerin -
den Ye mülhakat memurları ile ida
re memurlarından vazifei mcınurele
nni suiistimal ettiklen teftit veya 
tahkik raporlan iizerİM inzıbat ko -
misyonunea anlaşılanların memu -
nyetten alakalarımn kesilmesine bu 
komisyonca brar venlebilecektir. 
Ancak komisyon kararları vekilin 
tasdiki!,. tanılun olacakhr. 

Bu memurlardan vazife veya 
meolelderin8e kendilerinden isti
fade edilmeail! teftiı veya tahkik ile 
.eyahut sidlleriain tetkilöle anLı,ı
lanlar hakkında ayni muamelenin 
tatbikine ırürnrük ve inhisarlar velô 
li reııen 1aliıhi1etlidir. Bu karar kat 
idir. 

Alakası kesilenler 
V azifei mcmuratini suiiatimal

cletı dolayı memunyetle alikası ke
silenlerden lıaldanııda adli takibet 
yapılıp da bir cezaya mahkiim ohm
yanlar veya baklamula adli bir ta -
kip yapılmıyanlarla mesleklerinde 
kendilerinden istifade edilmiyenler 
taıfiyeye tibi tutul,,,.,,klardır. 

7 - Ruıya19 hicret ecı., .Mala
darilardan alman pyrİmenkallerin 
tescili haklmıdaki layiha. 

Gıinuiilc muhafa•tı 
k•mandanlılı 

8 - Gümrük ve inbisarlar velri
letine merbut ve fırka kuınandanlı
iı oalilıiyetini haiz olmak iizse 
merkezde giimrük muhafaza umum 
kumandanlığı tctkiline dair liyiba. 

Kabul edilen bu lı:anuna aazanm 
bu kunıandanlığın kaçakçılığın men 
Ye takibile laİr vezaifinin İcap et -
tircliği tekil ve YÜı'atte bir karar
ııah heyeti bulunacaktır. 

Kara ve deııDlerde cümrük mua 
takalan dahilinde devlet inhiıoarı al· 
tındaki mevat kaçakçıbğma karJı mu 
hafaıa itlerinin vezaif vesaiki de da
lı.il olduğu halde gÜm•ük muhafaza 
teıekkülleri ve memur ve "1llttalan 

OYvelce kanuniyet kespetmit olan 
cümrük muhafaza teşkilitının u . 
kerlqtirilmesi baldnndaki luınıında 
yazılı kıt'alar ve aalibiyetler tey. 
bit edilerek giimrük mııbafaza e
mir ve kumanduma tevdi olnnac:ak
tır. 

Bu kumandanlığın karar!fab be
yetile yeniden teıkil olıınaca1ı: .kıt
alarcla İfayı hizmet edecek o!ı.n ilme 
ra ve zabitan IDll8flll11m ııümriik ..., 
inbisarlar vekileti bütçeoindea ala
caklar ve mezkUr vekaletçe gösteri
len -.nzrtler arasmda müdafaa ve
kiileti tarafmdan tefrik olunacak • 
lardrr. 

/tirnzfar 
Memnu mrntaluılarda kara ve de 

nizde yapılacak teftitatm ~eldi icra 
vekilleri heyeti tarafından tayin o
lunacaktır. Bu kanunun miizalı:eren 
sıra11nda Sırrı bey (Kocaeli) söz al
dı. Ve ezc:ümle dedi ki: 

- 1841 numaralı kanunda bu ka 
nunun vaz'mdaki hikmet hükfunetin 
eııbabı mucibesinde tasrih ediliyor. 

Sırn bey hükumetin mazbata11n 
daki esbabı mucibe ile keneli fikir
leri arasında bir mukayese yaptı 
ve dedi ki: 

- itiraf olunuyor ki tümullü va 
ridat için tehlikeli manzara ane
den kaçakçılık ve buna mani olmak 
için ittihaz edilen tedbirler, madem 
ki, cenup hudutlarında faydalı neti
celer vermedi, ayni tedbirleri hafka 
yerlerde tatbik etmekten ne C.yda 
beldeniyor? 

Maliye 11ekilinin ce11a6ı 
Maliye wkili Abdiilbalilı bey -_d .. il-. ____ , _______ J ..... ırerdiı 

- T etkilit yapılah ılaba iki ay 
Hiiliatıcn, Y<Manlılar bitxlen da- oldu. Eier müddet daha fazla oı.ay. 

ha fu1a at.J.etik kabiliyet gösterdi- dı, tetkilit ikmal edilmq, vuifeye 
ler. Bizim talanı oyuna .fena başla- ı...111111D1f Ye neticeler beaa söre 
dı, iyi bitirdi. Galibiyet Ywıan beMp edilmit ol1aydı 0 zaman ben 
takımının +amam>le hakkı idi. de belki Srm beyin enclİfeeini ye-
Hakemıe aelince, M. Doçef ti... rinde bulurdum. Halbuki le!kili.t an 

Sofyadmı rehataıa edip ~irilen bir cak tetriniunide İfe haflamıı balu
ba1ı:em değilmif. Bunun mağ!Qbiye- _,.or. Faaliyetiaden makiıs netice 
ti beıbaıngi bir tevil 1-olik yamıJ- çılaıcaiı bakkmda bende hiçbir ka -
yonım. Y.......ı..ıar da beğenmediler, -t yoldur. Bilikis hü.kWnetiniz bu 
Onlara bir iki ofaayt 90kti ki ofııayt teıkili.tm miiapet ve çok miif1t 11• ler 
dcğüdi. ~ mukabil bilhaaa en göreceği kanaatiaıledir. 

açık bi6 of.saydı göremedi. Favllü Ml!l'IHlddı infirdlcige ıirketl 
oyuna ıda çolı mtıa.ade etti,. 

9 - Mukaveleli feshedilen me -
Çtqaınba ma:ı, ~a';,,fımıroan kaza vaddı infiliikiye firlıetinin bir mu • 

. Yaklrat idare tarafından idaresi içİll 
rulebilir fik:rindcyim. (Elefron Vi- maliye bütçesine 400 bin liralık m
ma) gazettainin oyunumwı hakkwı.- kalicle tahsisat verilmesine dair ka· 
ıdaJri filıriıı.i aynen koyuyorum: nan layihası. 

TürkleT kaybettiler. Kaybetme lr.le 10 _ Maliye .,. milli müdafaa 
benıbet- hakiki oyunlarını hiç 1n za bütçeleri araamcla ( 4500) linbk mü 
man göoteıeıııediler. Türkler ümitle n*'oye dair olan li)'İlıa ile (710) 
çılot.ıltları oyunlarda ademi muw.ffa UtKU harcırah tertibinden teminine 
kıyctle karplqıyorlar, netekim Sof imlıin balundaiu itirazile recldohın

(Bqı 1 inai sahiled~) terlıi daru diyar "' 79 ~ ol• 
tir. Müdafaa vekili Vedat Bey ise ..ı., tehdit tah-rif ırilıi Mlıepler iıı 
uırun Ye müaalıaıalı bir müdafaadan zilıredilmekted. 
soma, beraat talebinde bulıın-t- Okunan llı:ararnıımecl Kara Ali ı 
tur. Mahkemeyi batından beri takip i.a lbr~in katlinden dola)'i 150 i• 
eden ye salonu bmc:abmç dol.ı..r.u. 1 cı. mad.ılenın dördüneü bendi müci· 
aamiin dört cinayeti ihtiva eden bu bince ıclam ınahkUm edilmittir. F .. 
mııbakcmeain neticesini ve karann kat ismetin oila Abmedin yefeııİ 
tefhimini beyeeanla merak ediyorlar Halile. t~viizü eobalu -haffeclerı. 
dı. Nihayet karar ııünü geldi Ye diin addedilmit, cezuı 59 uncu maddi 
karar tefhim edileli. Zaten mabknae mücibince 24 -e aiır bapae tahvil 
aaloaaaa ufmıyn meraldılar küt.lesi edilmİftİr, 
- dün bir o kadar claba kalabalık kara AH aia çohan Haoanm kat• 
inzi-m etmİf, Gebzedea ve Daıwa ~~ dolayi ela 448 inci ....ide mi
dan da karan dinlemek için mühim eibi"':" !5 sene alır bapoe mahkiiı8 
bir kalabalık ııelmiıti. Daha saat bir- eclilmiıtrr. 
de mahkeme oalonu, locUar dolmuı, ~~ ~nn. ~timai dolayisiy• 
salon haricindeki koridor da ııeçil- la ~ ceza ~ettırden.k 31 oene • 
mez bir hal almıftı. Mübatirler bile ay agrr haı;>ı~ cezuı -lhıı4, hıbt 
mahkeme salonuna giremiyorlardı. kannn muabince cezalar 30 seneyi 
S.ilabJı jandMD18lar izdibamı ve hü- ııeçemiycceii İçin Kara Ali ağanııı 
cumu menetmek için pala5kalarmı 30 sene müddetle ağtr hapsine ka· 
kullanmak mecburiyetinde kal- ...,. verilmiıtir. Kara Ali ağanın hiz• 
mıılardır. Salona ıirec:ek ve ınetkiin Ahmetin llırahimin kotlin-
bükmü teblii edecek hakimler beye elen dolayi idamına lıiilonolunmur 
~ polisler ve janclarmalar mütkü- tur, .faka~ ~':~ı eobalııı . muhaffefe 
lit!a yol açabildiler. önde reis Ha- ~aktir eılıldıgınden dolaıc> 24 ıcne w 
san Lı'.itfi Bey olduğu halde reis ve- gır. -~apse tahvil edilmit. cürmü ib 
kili Nüsret, aza Asma ve müddeiu- etti~ es.n~ da 18 yapm bitirmeınit 
mumi Cemil Beyler salona dabil ol- ol~u"1 ıçan bu ceza 6 acneye indiriJ. 
dular. Maznur.lar daha evvel getiril- mııtir. 
mqler -ve .,.k; uralan veçbilo ~ ~t çoban Hasama katlinded 
nun mahalline oturtulmutlardı. Mü- ~layı da 15 sene ağır hapıe mah• 
baıirler halkı •Ükfita davet ettiler. kum olmuıtur. Bu ciirmii ika ettiği 
liyordu. ~ da 21 YBflDJ bitiaıaem4 oldu-

- Karar okunacak efendiler de- ıııı ıçm, cezası 12 sene 6 aya inı!i· 
nilinee hi.kimlerden, k.itipler.ıer: haf ~,, fakat iki cezanın içtimai do
ka herke• ayqa kalktı. Maznnnlar- layıaıyle cezalar t...ı.it etlilerek 11 
dan Kara Ali ııözlenni yerden ayır- sene 3 ay müddetle aiır hapse k.,. 
nuyor, diğer maznunlar ıla mütema- ııahna.ına .k'!"ar verilmittir. 
diyen önlerine bakıyorlardı. Y alıio: H Kara Alin'!' Yeteni HAiii çobaır 
Kara Alinin yeğeni Halil Kararna- _ Manin katlinden dolayi 15 sene :v 
meyi elinde tıltan katibe bakıyor, il~~"': mahkUm edilnıqtir. Fakat 
haldundaki hükmü pcrvuızça bek- c~~~un ıkaında 15 yaşnıı bitirme 
liryordu. dıgı anlaşıldığından c:ezaoı 3 sene a• 

Katip Ekrem bey, bütün vakayı iır hapae indirilmiştir. 
tahlil ederek billi.sa eden kararnmne Kara Ali ağadan ve Abmett .. 
yi taoe tane nkwnağa haflaclı, oalon ~aktul ,lhrahimin veresesine binct 
~ ~t, ~o~tu, herkes hpla maznunlar in. .Y.enlmek üzere iki bin liranııs 
gıbı,, ılinl}yor~a. ~amamede "i - tahsiline karar verilmiıtir. 
dam kelimesı ııeçtikça o kesif ka- Çetenin dig' er efradı Koca H .. 1 balık 'H .... ., di . -ı.: . use-
• mı ye ıç ~yor, fakat yın, Pala Hüseyin, Rüstem Sülo ve 
~n~~d!' en küçük bir qmizaz Hasan cürümlerde alakal;.. sabit 
bile ıorulauyordu. . olınadığlndan bcrnet etmitlerdir. Ka· 
~eye ~aran. ~,... ~ı rarm .. Kara Alinin sebebi husumet 

ağa lsmetın Ahmedın yegenı Halile ve curmü laamnıüden ·•--- h ki 
t ·· •-' '---- da • d """ a un• ecavuz eu~t o ...... m n mugber o aki kıamı <kıenyetle, CJn t · · 
larak ismetin Ahmedi öldürmek ;.. ittifakla kahili tem...:~ ol~-!_ s~reSl 
• k d" L:_ •-• J- """' uzeı·• çın . en ı =et...,n Abmede para verilmiıtir. 

teklıf ve onu ismetin Ahmedi öldür- Kararname okunup bittikte • k . . F k . • n soıı-
mege. sev etm.iştır. a at Ahmedın ra reıs Hasan Lütfi Bey mahkfönları 
ismetin Ahmede attığı kurşun yan- yan yana ııetimıit, Kara AJ; ağ . 
lıtlılda yanında ııiclen lbrabime İsa- - Senin hükiimün temyiz :J.~ · 
bet etmiı ve ölılürmatlür. Kara Ali- cektir. ı e-
nin bu itte müıevvik olduğu, Abme- Ahmetle Halile ele· 
din. ikran ve phitleria .... deti)'le - Siz de isters~ temyiz eder-
sabıt. o~~ıtur. C..-~ Ali afa- Iİnİz, demİf, cliier maznunlara da: 
"."' bir ıntihap maeleaınde ralobı 1 d- - Siz de beraet ettiniz, dem· ti 
rıs beye kızarak onu öldürmeğe az.. Beraet edenler: ıı r. 
mettiği, fakat çoban Huanın bu ı.... - Allah ömürler Yenin be . • 
ran İdris Beye bildirmesi üzeri-, demitler, Ali aia da bir feY Jy'fe; 
çoban Ha.sam bu ilıbarmdaa mai- mek istemiı, fakat muvaffak olanuı
ber olarak Yeieni Halil ve W-- llllfbr. 
karı Abmede ölcliirttiiğü ele sabit ol MewMt eclealer diin ak.-n tahliye 
muttur. Kararnamede birçok tahlil- edilmitlerdir. 
ler ve mabkfüniyet sebep'eri Yardır. Kara Ali aianın avukatı hükmii 
Bu meyanda halka debtet •'-k, temyiz edecektir. 

çak etya kıymatİDİn 2 milli veya ela- T•aildt gapıl,,..,dı 
ha 8faiı kıy-le olduju tak r ıle Biz -dim•de -- -nen ... 
sefine müsadere edilecektir. Fada bir b~'-

• • biri" • ü..iim kabul ederlren onu mut• kıymette ise laymetinın 4 te Dil lalr do"-- oıı.- • 
, ·'-·--•~ a•u uulu ıçİn "-"'' hususi petinde aiır para _.ı -ur. '-·biiJ meml-'--ç • .., ,......,, muaa .. et menafii u• 

ltirazltır mwni1esine tanin ettiii neticeler· 
Bu madcle1e ilk iôraa Halit loey le mukayese ediyonaz. Nitelıiaı aen<t 

yapb ve bu maddeaia kiraya ,,..._ "bıı kanunla DIUUll.İyeti mesakio 
1· :.ı.•Qii . . • inde fer haklua~ en -ı.a••eo lıir baldo 
d! •:u.hlt ıı-ua Z "--' "adliyenın elinde alıp idare amirine 
ın ye ve aezar I11Z1a e- t eli t"'- ....___.. 

be ._. ....ıi" . lıı:ana • ..,.,,__ ev e ...._ ..._.. ve -delenin ka· 
~~"':' ~ .. a....- lıaliacle ...... etti. 

tatbık ııçm Mlineınn b?iı: ı.-ı. Neticede -deleni tadil" ld"fi 
ıinden baberdar olnuyan sahipleri - reclcleclikırelr: maclde n ı le 1 

aia bu mea'uliyettea kur•nl-ları hmd. •)'- kabul o-
için -tlalıa lıir kayıt ı.-ı-.u i- ' 
cep ettijini oöyledi. Raif Bey (T ..... 
zoa), -'nlİ)'etİJI luıçalı aaklİ)'llb 
ile ...... cılım)'UI _. 1abiplmi-
IM ....... ..r1 MM halckmdalıi 

aolrtai .... - etti. yada Bulgarlara kU1I uğradıkları du. 
ınağlllbi;poet üzerine milt ir cııla-
ralı Supüıra karıı bqıei bil'Cleın .,_. 

S·M' ttiw loey (~~), -'ıte 
Ktıçalcfılık llgiluısı lit -iimı• •-• ıtn ı •• COYllP 

Haftaym bu ·..,ret.le 1 - O bitti. !
irinci devrede bet dakika .aaıa aol 
açığın ortaladığı bir topa çıkan lı:a
kcimizıi sağ açık §U"je etti. Yetip 
oağ iç goiü attı. Kolundan sakatla
nan kalecimiz çıktı, yerine Avni gir 
di. O da girer girmez dcfaııınnızm 
ofsayt di~ bıraktığı bir topll sağ 
içleci kalemize attı. İkinci devre 
başlayalı on dakika olnnıftU. Nctiu 
3 - O Y.uııanJıJar lehine buodan son 
ra takımda biraz aksülimel &örüldü. 
Haftaymuı orta.lanna ..ıotnı ağdan 
Dir ıakmda BWhan iaka geçti. lıler
lııez mahacim rahat rahat bir gol yap 
tı. Buaa rap.en bu sıralarda bizim 
takun hikim bir vaziyet almıştı. Ze 
kinin uzaktan ~kliği bir tüt üet di 
repo tam orttıısma çarptı. Geri gıc
ılen toıpu Cevat Malyo tanıimdaıı 
a.rke edilmesine ıl"aimen ~.re ya· 
tan k.alec:icin üzerinden .üılıelerıe attı 

Bazı şayanı dikkat ·notllll": Birinci 
devTeöe ofsayttan iki gol attılar, ba 
kem ofeaytlan görmilttü. Gene bi
rinci devrede çok milait vaziyettt 
topu yakalayan Zekiyi mildafi MaJ 
yo elile itti. hakem çalmadı. Gene 
Yunan müdafii çhgi üstünde topu 
elilıe tuttu, Zekinin attıfı şilt avuta 
gitti. 

İkinci devzode üç eoJdaı -
kale<:ileri vakit gıcçirmek iatedi, 
Halle homurdandı. Bımua üzerine 
Yunan takımı oyunun sonuna ka. 
dar çok eportmencc oyuadı. 

Jak bic oyun oynadılar ve muvalfalı: 
oldılar. Buraya gıc.Jmezden evvel de 
ayni b&diııe viki oknuttur. &11..,... 
ya karıı O - 2 rııailübiyet~en .oma 
Tilrlıler ikinci oyunun neticesUıi da 
ha vahim tabmin edcrJerlr.en O • O 
berabere bitmai lrendi:leri için par
lak bi.- muvaffakıyettir. Bunun nc
ticeaid.ic ki Pazar günkü muhtıcliti 
miz lılll)ısWI çıkan Türk takımı ke.n 
diainden ümitvar bir vaziyetet idi 
fakat bu itimat dünkü gayri memul 
neticeyi ve:<ll. Bili i<;ti8118' bütün o 
yun<:uJar asabi idiler. İetaııbulda 
ııöroüğümüz tehlikeli forvet battı 
(ki bizi iJk oyunun yirmi dakikaeın 
da büyük bir paniğe uğratmıştı) 
hiç muvaffak olamamıştır. Buna mu 
kabil bizimkiles- çok canlı bir an:lq 
ma neticesi oyunu kazandılar. 

11 - Kepıkçıl• lumn .. li)'ilıa- ...ti. 
sı. Bu la)'İlıa mabtelit -· ınıle - O.nisellllc lı.gldı••• 
lıütçe - • ıai .. ıle -.ıı ..... -ı.. ti-
lıi tutulclaiandaa he)'9ti .,.. Aı-et ....... loey (<Wıı) - "-
de aıiizakereeincl üw· iı - lı:u:.-- .,_ .a.. =ıh+ a. _. 

0 t... 1 .L. • .ı_ ( ..ı.: ....__,_, dıı_L,..-C. L-~ • JDDN ıaar ........... "t9 74) madde - -7"' --·- _,, __ 

ile muvakkat lıir -elde' ilıiırret • • fw teAr ı•ı - ıt.pitilü
lan ... li)'İlıa bezı laaa itlrulaNıııa ,.......... iJıraımd n lıılft lllri Jıir ia
IOlll'll blıal edileli. lıipl ... _ tirlı ' 

1 ?iii .. 
U)'ibama mi k • iı tiz a • madde ile lıir ırwi w 1 ti Y11P • 

ı. 1 ·- Riittii ...,. (8-uı) ikinci 1 - Bilha- .......... k r od 
maddedeki heyeti ihtiyariyelenn va- ai, tarihimizcle olm1a, okuya bu keli 
zife n mecburiyetleri balıkmclalıi Jl+dea tevahbaı ebnit inaanlaru. 
kayda itiraz etti ve tayyedilmetini Ahmet Ihsan bey maddeyi miicla 
teklif etti. Teklifi kabul ...ı;ııne.ı; ,_ ..ı- Salahattin beyin bir ...... 

Hakla T~ Bey (cn-.), j, - da cenp unuılu 
meı -ddedelô (Kaçakp .. ile mit- - Ba maiiıdeki ıw'aliyet U
temô ı ea ittiııal etmek mabaclila lriimlerinia diier kamuılarıa ı.a -
iki Ye daba zİ)'ııde lıimıel ı. lıir - lriimlerile kantbnnalt .,. _........ a 
lctmeleri) fılırumdaki miat~ iman netiulai -tlalıa bam da 
kayclma itiraz etti, itirazı Y1ll'it ııö- verecciiai &mit ebnelıı ılein ıleiil
riildii ve müıtanirren kayııb madcle- clir .• Bir kaplama lıir .-ııi)'i, lıir to-

Mülkiye mecmuası 
Hw •>' inlitar eden Möilkiy• ·--•·unun -.W ikinci ki.nurı 

* * * Bizim takrma gelince: Oynayan 

Bu (Eleftron Vima) gazete6inin 
hakkımız.daki dli§ünceleri. ,. ... dea çılı:anldı. förün 1ıir ot • ;ı; r.. ı.lm111U--

Kaçalc eıg• nolclede11 sına kart• sabihi-in aLmiı lıaa teıl 
pasıtaltu birler ..ardır. Mınla ..ıım oiıı.m 

L. •• ı.. • ettirir. C.- kenditine ~ ...._ 

B '·a ..,,netli miiaclericat ile in• Sahradaki :rtmı)'a clöadiilılen -
ra, - idat.,. aa'uatmı kendi 
an'aaelerile mabyea ederelı: ıeknır 
ıneyuı olar. lhtiliftar ........ ....... 
şrka mabsus olan hile ft "eoinl• 
de kanşır. 

Sa"'-am, bu paılıaJI ......... 
prenae, nedemeU olan kmm tezwiç 
etmek istemektedir. 

Röae oradan kaçar. Ve Röneyi 
lı:urtarmaia jJidecek eed•dmm mu
kaddes vazifek-rini ihmal eden prens 
aleyhine bir c;ae)M ı...ı.r. 

Fm..Jiıle heyeqnb 'bir salıae 
esn•=ıla sevdiiiain "-Yatuu kurbr 
-k ~ rcna keneli hnatuu tehlike 
ye k..,.... Röae de kalbinia pereotİf 
Un ve ebeJiyyen öyle kalacak olan 
preı den art:k ıüpheye ..ıı.ı ..ı.. . - . 

ATINA 6 (A.A.) - BlitilD mafıa 
ft1 Ye biltün gazıetoler maç Mdiaeai 
ni ehemmiyetııia telikki etmekte ve 
bu gibi lıidieeı!erle çok ajlam olan 
Türk - Yupıın doetıNiunun lrati'y
yen -.ılmayacaiJııı lıaydetmekte
dirler. Gueteler nihayett.e balbn 
Till'kleri pek çolı alkıg.tadığıru yazı 
yorlar. Bu lıAdiee milnhaaıran ma• 
çm aldığı fevlı:a.lide ihtiyatkir ma
biyettaı ve oyııncularla hakemin 
paikolojieinden ileri gelmiftİr. Bu 
mahiyet elaıeriyetlıe bizzat Yunaıı 
talmn!an uwwla bile daha nbim 
...... 1 1 = tevlit etmıekteclir. 

B:rinci maçın tafsilib 
Atir1aga •ııntl .. aU.sa

tla 'iıler1 .. 1ıa6frmu ga
AflW: 

ATINA (ıtu.ıai muhabirimiz
den) - 125 -inde Mııır ııeyaha 

her iki kaleci de takımı bu mağlUbi 
yetten lwrtaraınulardı. Yani kaleci 
!er ne kadar iyi oynaaa.lar mağlfibi 
yet gene mulaıddcrdi. Müdafaa hat
tımız teknik itibarile iyi değildi. Ya 
Di hallarımı• imaytlar üzerine gi
dince, açılr.lar belde.r tarafındao. mar 
lr.e edilemiyorlardı. karşıki açıklar 
ae1'beet kalryc.-laıdı. Hal hattımız 
ve müdafaamız hülmten YaBattall 
faz.la oynayamadı. Forvet hattmuz 
garip bir telmilr.le oynadı. İlı.i. açığı 
mız tamamilıe marke edilmi~rdi. 
lnııayt!ar da semeuli bir netice el
de cdeuk bir oyun ~Y'l;l'> amadılac. 

(Yamali) Yunatı takımı kaJ<.cisi, 
antrenmanda aakatlandığı için dün 
oynamamıttı. Oyundan sonra bizi 
otelde göroü. Bir tek climle iıle fik
rini hülisa etti: ' 

- Bizim sahalarda dribling ııök-
mu. 

* •• 
(Yorgi Andria rıopıı.loe) Olimpi

yakoıı takımının kaptanı olarak ls
taııbula gelmit ve bugün fut.bolü ter 
ketmİ!> ayni lıulüblln mm buhıınan 
.eat: 

- Dünkü aidn oyununuz değil
di. :ee.ı şah.sen memnunum. Çünkü 
takımın yapılm;uıını bana bırakmış 
Jardı. Muvaffakıyette halim ıh~ 

B~n - --.- etJ'• ..ı.ım.. fi bir a.m Ue kaçakçılık ,.,.... lıir 
kıde ,t1~47 ~il~, vaaolı~~-bha-ık- kaptana kartı salıibi na ,.,..L?ir. 

n mcı - .... e -- Ahlik · orta edilebilir "? nıretli nriinakaıalara wetile le!kil et- lllf -
ti. Bn maddeye - kaçakçılık- Gemi ••ltlplerini11 luılı:lfl1'ı 
ta lmllanılaa kara vaaıtalan 100 to
nili.todan küçük deniz nakli1e vaaı
tıılan müsadere edilecektir. Bin to
nili.toya kadar olan oefinelerin ise 
kaçak hamuleti, kaçak olmıyan lıa
mulesindea güaıriilı re.mi itibarile 
fazla oluna, sefine gene mü1aclere 
edilecek, cleiilse seline luymetiıııia 
içte biri lr:ıymetinde ağır p1ra ce
ZAN aJuıacaktır. 

Bin hamule t-.daa futa oı... 

Müteakiben Sari.hattin loey (Ko
eeeli) cevap Yercliı 

- Bu hüküm yeni ıleiilclir. 
Şimcliye kadar ~ _, 
banoanıla çok fayclatı ıröriilmiit bir 
lı:ayıttır. Kendileri Soia eytam, tü 
beda çoculılan diye tavsif edilen ıe
mi ııabiplerinin _,.,;,.etlerini id
clia Ya baklarnu miiclafaa eden ar -
kaclatlara teşeldriir ederim. Ne ya • 
~yım lô, adalet mut!M olmı 

-- etmittir. P+c ade Şiikrü, Mi 
,..... Elıilili, Hilmi Ziya, m-llinı 
......... Aran-, Riza Halit Bey • 
~ J'Ullan lıillıaı1a .. ,.... dik • 
....... Bun.ıaa lııatka lurlr;iyecle zİ • 
nıi lıreııi ~ buııünkii 
~plı '!'9•1, lnıriliz liraaı, Almaııyada 
..,_ fırlı:alıınn .............. loolte
vik clılrtatörlüğü ismini lafıyan cid
di etütler vardır. Bu lnymetJj ilirtl 
ınecmuaaou karilerinıDe lriloatta ta• 
Iİye ederiz. 

Gol 
Refik Osman Beyin çok şa· 

yanı dikkat yazılan güzel bit 
basılış, mütenevvi münderec•' 
İ)e •tL 

.-~-
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ı~ Beş Hasta var! Sabatay Ze • 1 1 ıı 

- ---· 

1 • 
Nakleden:R. N. 

Sabatay Zevi işleri meharet 
ve kiyasetle idare ediyordu 

Bir otomobil faciası 
daha oluyordu 

Sürat çılğınlığı içinde araba agaca 
çarptı içindekiler kurtuldular 

111111111 
-+.rıı:t-

Etem izzet Beyin yeni ve son 
1 

romanı kitap halinde çıktı • 
Bütün kitapçllarda vardır.Ciltli 200, 
ciltsiz 175 kuruş. Tevzi merkezi 

Sabatay hayalının mühinı bir kaç ~a~ha
sında daima böyle hareket etmıştı 

Evvelki ı:eee ....,t üçe doğru gene 
bir otomobil siira't ve dikkatsizlik yü 
zünden parçalanmıı, gene bir kaç yol 
cu beyecan ı:cçirmiılerdir. Vaka' §Öy 
le olmuştur:Şoför SalAlıaddinin ida,e 
ıindelci 2314 numaralı otomobil 
Beıiktaş tramvay tevakkııf mahal
linde beklemekte iken, tütün inhisar 
idarcıi ikinci ıube müdür muavını 
Hanıdi Be1le refil<a11 Firdevs H. ı:el 
miıl~r ve lstanbuldaki evle~;ne git
ınek Ü.zere otomobile birunişlerdir. 
Şoför, hareketi mütcakıp, arabayı 
ıüra'tle sevketmeje baılamıttır. Oto 
mDbil (•m Camlıkö,k civarına yalc
laşbğı sırada, direkıiyonun yanlış 
kırdması neticuinde, otomobil olan 
ca bızile bir ağaca çarpmış ve bit< 
çok yerleı·i parçalanınıttır. Bu büyijk 
kaza lehülhamd bir facia ile nihayet 
bulmıunıı, yalnız Firdcvı H. oldu!<
ça uzun süren bir haygmlık oreç.ir
mi, ve hepsi de mucize kabilinden 
kw·tulmuılardır. v~k'a mahalline ge 
len zabıta memurları Firdevs Han1-
mrn ilk müdavatıru bir eczahanede 
yaprmtlar, kazaya sebebiyet veren 

ran lsmail Ef. Tak ıim caddesinde 
bı~ak çekerek dolRSt ken polis Halil 
Efendi kendisini y~hlamak istemiş, 
bu •ırada dl\ BekirEf. İsminde biri de 
polisin vazifesine m:imanaat ebnek 
iıtemiıtir. Po!i• Ef. her ikisini de 
yakalayarak ka~Plı:ola ı:ötünnüt , .• 
haklarında tahkikata ba~lanımıtır. 

ü sk~ - Sinemasında 
li 61 lf\ı{ filimi 

Suhulet kitaphanesi .. 

Sabatay hızlı bir hareketle 
yerinden kalktı. O kadar ki 
sofranın üzerindeki kaplar, ta
baklar bile devrildi. N atan Ga
zaniye doğru ilerliyerek: 

birçoğu başka yerlere gitme· 
ğe, bannacak memleket arama 

- Yeter artık, dedi, susu
nuz! .. 

ğa başladılar. . 
Sabatay iıte böyle bır mu

hitte sükün ve rahat ile üç se
ne geçirdi. Sükün ve huzuru 
tercih etmekten başka yapaca-

Natan Gazani daha fazla ğı bir §ey de yoktu. Ortalığı 
velvele ve heyecana vermek bir şey söylemedi. Sustu. Elin 

deki ,arap tasını da sofra~ 
üstüne bıl'aktı. Sabatay Zevı 
de yavaı ~ava§ yürüyerek ev
den çaktı, gitti. 

Bu hareketin manası ne ok 
bilirdi?. Saba tay bu suretle .. N< 
tan Gazani'yi daha fazla soyl•. 
mektaı ınenetmekl~, sonra ~a 
yavaı yavaş, bi~ kımseye bır 
şey aöylemeksizın oradan çıkıp 
gitmekle bir tevazu ve mahvi
yet eseri mi göstemıek iıte
miıti? ••• Pek tevazu ve mahvi
yet sahibi olan bir adam na-
111 kendi büyüklüğü söylendi
gı zaman bir kabahat işlemiş 
gibi mahcup olursa acaba Sa 
batay da kendisinin beklenen 
mesih olduğunu başka biri söy 
!erken tevazu ve mahviyeti 
mi gösteriyordu? Bundan ba!
ka bir ihtimal daha vardı: Bel 
ki de Sabatay 2'.evi bu hareket 
le büyük bir maharet göster· 
miş oluyordu. Bir gün kendisi
nı müahaze edenler bulunur
sa dönüp diyemez miydi ki: 

- Bu mertebeye çıkmağı 
ben sizden İstemedim. Buraya 
beni siz çıkardınız. Ben aize: 
"Mesih benim! Demedim. Siz 
bana: "İşte beklediğimiz Me
sih budur!., Ded\niz ve öyle ka 
bul ettiniz!.. 

Sabatay'ın Nalan Gazani 
kendisini yükıeltmek için söy
lenen bu sözleri itilmek iste
rr ez gibi oradan çıkıp ıitme
si bir tevazu ve mahviyet es&

ri olmaktan ziyade bir maha
ret neticeai olmur daha muh
temeldi. Sabatay hayatrnın mü 
him birkaç safhasında bu vazi 
ytoti ihtiyar etmittir. 

Maamafih bu hareketi il· 

ter samimi bir tevazu ve mah· 

viyet eseri olıun, ister cali bir 

traharet neticesi bulumun, Na 
tan Gazani'nin kendi baklanda 
söylediklerini reddetmit ol· 
makla beraber, Sabatay 2'.evi 
ba meşhur kahin ile temas ve 
münasebetini hiç bir suretle 
kesmedi. Nalan Gazani gele
cek "Mesih,, için yol açıyor de 
mekti. Böyle mühim ve fayda
lı bi-r adamdan iıtifade etmek· 
te Sabatay hiç bir suretle ııeç 
kalm"mağa karar vennİftİ. 

Sabatay Gazeden hareketle 
Kudüsc gitmek için yolda çı· 
karken Natan Gazani de be
raber sitti • Çünkü bu iki arka 
d"l artık biribirlerinden ay
rılmamak lazım olduğunu an
lamışlardı . Müsterek bir itikat 
ve İman her ikisini de birleş
tirmit oluyordu .. 

Sabatay'ın Kudüste kalma
sı hayli uzun sürdü: Üç sene 
kadar !. 

Fakat orada elde edebildi
ği netice de, kaldığı müddet 
i mütenasip değildi. Kudüıte 
ne yapacak, muhit üzerinde ne 
g:bi bir tesir ve İntiba husu
le getireccti? Orada oturup 
kalmakla nasıl bir netice elde 
ed ilecckti?. Dini noktai na 
zarclan Kudüs 'hiç şüphesiz nıu 

zamanı değildi. Bir de böyle 
üç sene gibi uzun sayılacak 
!Jir zamanı Kudüste geçirmesi 
"e sebep ıu idi: Evvelce görül 
nüştü ki, beklenen "Mesih,, in 
niladi 1648 senesinde gelece
ji esrar ve kehanet erbabı ta
rafından ileri sürülmüştü. Bu 
esrar ve kehanet erbabından 
en mühimi de bizzat Sabatay 
2'.evi değil miydi? Bu 1648 
tarihi onu bir zamanlar ne 
kadar İşgal etmitti !. Fakat o 
zamandan beri az seneler geç· 
medi. 1648 senesi gelmit, geç 
miş, fakat dünyada hiç bir fev 
kaladelik olmamı9, beklenen 
"M 'h k ' esı ,, çı mamıştı ... 

Sabatay'm bütün gayretleri 

hava ve dumana kantmıf, git-
mifti. Fakat ümidini kaybetmi 
yen Sabatay başka bir ıey 
dü9ündü ve buldu: 1648 senesi 
yerine 1666 senesinden istifa

de etmek! .. Bunun için de bü
tün eski kitaplan karıştırarak 
"Mesih in geleceği hakkında-

" ki kehanetleri bu tarihe tesa-

düf ettirmeğe çalııtı • Gariptir 
ki kimse çıkıp ta biribirinden 

bu kadar farklı olan iki tarihin 

biribirile nasıl imtizaç ettiril

diğini sormuyordu. Bu çareyi 

bulduktan ıonra Sabatay ta

aavvurlannı hakikat sahasına 
çıkannağa çalqıyordu. Bir za 
manlar faaliyet aahasını fakir 
ler araaında genitlelmekle i,e 
batlamıt olan Sabatay timdi 
Kudüate de yahudiliğin fakir 
tabakasına iatinat etmek isti
yordu. lzmirdek~ karde,lerin
den mühim miktarda para gel 
di. Kudüsteki yafayışı son de 
rece sade idi. Buna mukabil 
fakirler ve muhtaçlar için pek 
çok para sarfediyordu. Herke 
ıin nazarında son derece dindar 
bir adamdL Fakirler ve muh
taçlar için verdiği paralarla 
hakkında beslenen hürmet ve 
itibar daha ziyade artıyordu .. 
Sabatay Zevi herkesin gönlü
nü kazanmağa muvaffak olu
yordu • Bilhassa çocuklara kar 
şı son derece şefkat ve alaka 
gösteriyordu. ·Yahudi çocukla 
nna para verir, tatlı dağıtır, 
kendilerini sevindirirdi.. Bu 
suretle çocukların mubab~tle
rini celbeden Sabatay kendi ço 
cuklarına bu kadar alaka gös 
teren bir adama karşı anala
rının da minnet ve tükranmı 
celbetmi! oluyordu .. 

Baruh'un ıögl•dikleri 
Sabatay Zevinin Kudüıt~~ 

bu faaliyeti eanaaında kendısı
ne yardımcı olarak bir adam 
daha zuhur etti: Baruh Gad 
ismindeki bu adam Sabatay için 
faydalı bir yardımcı olacak· 
tı. Bu adam düuyayı dola,a
rak Kudüsteki yahudiler için 
iane toplıyarak, her tarafı gez 
di • Böylelikle bütün hanı da 
dohşıı:ıştı. Sabatay 2'.eYi Ku· 
düste çalışırken, Baruh da I
ran seyahatinden yeni avdet 
etmitti. Baruh pek mühim bir 
masal ile geliyordu. İSl'ait o
ğullarının kaybolan on kabile
si unutulnıamıttır. "Sabatati
yun,. ~edikleri nehrin öbür ta
rafına geçerek kayboldukları 
söylenen bu on kabileden Naf 
tali kabilesine mensup bir a-

danı. 

toför de yakalanmııtır. 

Üç cürüm bir arada 
Sabıkalrlardan Sabri, Saraçhaneba 

ımda hiı· mahallebiciye sarhot geldi 
ii,. kendisini ıükuna davet eden po 
lise hakaret ettiği ve üzerinde de bir 
kama çıktığı için yakalanarak hak
kında tahkikata batlnnmııtır. 

Caddede eli bıçaklı 
adam 

Sirkecide Bahrisefit otelinde otu· 

Memlekette 

Urla 
Halkına yardım 

--·--
Yardım sıkınhda bulu

nan diğer yer 
lere de teşmil ediliyor 
İmıir gazetelerinden: HiJll.liah

mcr cemiyetinin Urla ve bavalisin
de muavenete muhtaç bir kısım va
tandaşlara yaromıa karar verdiğini 
yaz.mıştık. Hilii.liahmcr eemiyeti ta
.-afmdan ilk yardım olmak üzere 
bir kamyon.da 40 çuval un Urlaya 
gönderilmi,tir. Ayni zamanda sair 
yiyecek te sevke<lilrniştir. 

Urlada bu sene üzüm olmadığı 
gibi o hava,!ide yetif!<'n külliyetli 
miktar.da tütünler de kumpanyalar 
ve tütün inhisarı tarafından çok az 
mübayaa edilmiştir. Müstahsilin e
lincle külliyetli miktarda tütün mev 
cuttur. 

Zirai kredi koo,peratiflc-rinin; or
taklara yaptığı yardım miktarı da 
umumi fütiyaç karşısında pek az 
bir derecedo kalmaktadır. Müstah-
9il1"'r ; yalnız ekmek ihtiyaçlarını 
temin için uğraştıklarından ve el
lerinde paraları bulunmadığından a 
mc.Le kullanarak bağlarını imar ede· 
mernı:ktedirler. Tütünle~in İnbioa.r 
İdaresi tarafmd.an biran e~ müba
yeası için <tıeı;ebbüsatta bulunulmuş
tur. İzmirden gid<:n ve beraberinde 
un götüren heyet <lerbal tevziata 
başlamıştır. 

Şehrimizin zengin un v-e saire 
tilceuları tarafından da Urla.da mua 
vencte muhtaç halka yardım edil
mesi kararlaştırılmıştır. 

Tüccarlarımız, imkan nisbctinde, 
beş, on çuvaldan elli çuvala kadar 
yaroım edeceklerdir. 

Hamiyetli vatandaşlarımızın bu 
yardımları Hilaliahm<:r tarafmdan 
kabul edH<:rek derhal mahallindeki 
muhtaç vatanda~lara tevzi cd.ilc«:k
tir. 
Ayrıca Hilaliahmer <ıemiycti ta

rafından da un satı:1 alınmak 9Ure
tile yardımda bulunukıcaktn:. 

Cuma cvası nahiyesinin Bulgurca 
köyü tütün müstahsilleri çok sıkın
tılı vaziyette kalmışlar ve Viliyet 
nıakJrnuıa müracaat etmişlerdir. 

Çi!'1kii Bulgurca hevalisi halkı
nın tiıtuı:leri cllorinde kalmıştır. 
Kumpanyalar ve tütün inhisarı ta
rafında\\ mübayaa edilmemiştir. 
Tütün inhi~ idaresioin bu havali
den yakında mübayaaı_a ~ri~~i 
ve bu <>Uretle müstahsıllerı muşkul 
vaziyetten -me~mk~n - kurla 
racağı ıemin edilmektedır. 

Hi!ii.liııhmer c:emiycti İ:ımir he· 
yeti merkeziyesinin kararı mucibin
ee Butgul'Cll, Değirmendcre, Cuma
ovası ..., Tire havalisindcki muhtaç 
vata'ldıoşlara da yardım ~il<:cektir. 

Eşkiya bir istasyonu 
baslı 

vıl k ıçin &on derece m~hinı 
lnr mıerkudir. Fakat dunya
nııı diğer t raflarındaki y~hu
tliler uzerinde bu ınerkczın .te 
cırj azdır. Lehistanda elı:ın 
ve mustarip bir halde bulunan 
y hudiler için yahudiiik ale
rtunde paralar toplanıyordu. 
Fakat l.ch yahudileri için para 
verenler Kudüsteki muhtaç 
Yahudileri pek 0 kadar dü,ün (Devamı var) 
rnüyorl rdı 

. Çünkü Lehistan yııhudileri G~lhane hastanesi 
ıç çok p r toplanıyordu. ' U l • 
llıı P ııtları verenler bir de Ku müsamere erı 
dl &t~ i dind d nnı dütiinmü- c··lhanerıin 93·~ sımcsi dördüncü 
Yorlardı B 1 d u • .. - u"~deki 10-1-932 
k ··~ret e yar ımsız .. m..-esı onum • _ 

al K ı mu sa · - ı 7 ele b tlayacaırın· ol~~ llduı f kirlcrı nçlı!ct~n 1 pazar .,ÜUU tme•Jekta,}Rrn> te§nf 
""""" h le gE!ll'! ·~erdi. Bu ym: dan oıuhtcrcın · 

Kı>ny.ı.da çıkan "Babalık" rdiki· 
mi• yazıyoc: Durak U.tasyonu ge
çen çaqa.mba akşamı 408 trenin ha
reketinden ııonra feci bir eşkıya bas 
kınına oğramış ve istasyon memu
ru H3aan dendi eşkiya tarafından 
muhtelif ycderinden bıçak.larurıa-ı< 
sureti!' tehlikeli surette yaralanmış 
tır. 
H,~. • şu şekilde ceryan ctmi~-

K d d 1 · 'caol·nır. u ~• yahuJi!erin !' erı rı · 
11 

.-.. "' 

Silah taşıyanlar , 
yakalanıyor 

Polis; silih taharriyatına devam 
etmektedir. Kumkaprda arabacı Meh 
medin üzninde bir tabanca bulun
muş, müıadeı·e edilmiıtir. 

Tramvaydan düştü 
Çengelköyüode otu<an Şe·;ket Ef. 

MAHKUM KADIN 
İlaveten: H aliye/er Kralr. 

fiiöt -

PEK YAKINDA 

Amphi Tiyatrosunda 
(Asri &tucınası) 

Dansörler kıralı 

DOUGLAS 
size, 40 zinci aktör, 20 zinci ktıları 
20 zinci erkekler ve .rinai c.azdan 
mürekkep büyük revü heyetini tak-

dim edecektir. 
UNE REVUE FANTASTIQUE 

iki kısımlık ve 18 tabloluk b!!yük 
.revü İ•minde biri, Bebek tramva}ile Be

§İktaşa gelirken, 111han!ıkta ı ıi vaze-
nesini kaybedcı-ck yere düşrnüt ve • ... • 
9.i\'ır ıurette yaralanmıştır. Şevket Yunan Milli {)pera Heyetı 
Beyoğlu ha1talıonosine kalc!ınlmış-1 Franıız Tiyatrosunda 
tır. Bugün matine saat 15,30 te 

Bir kayık battı Carmen 
Akşaın saat 21,30 « 

Y edikulede Yusuf reisin bahkçı 
kayığı henüz i•mi tesbit edilemeyen 
bir motöı· tar>.frndan b3tırılrmıtır. 
Kayıkta bulunan 300 lira'ık ağbr d ı 
battp -ıitmi1tir. Yuıuf reis kurtul
muttur. Meçhul motör aranmakta· 
dır. 

Kaça1: tütün 

Lucia 

3 uncu olordu 
ilinlarJ 

İstanbul, Beyoğlu ve Üskü 

dar cihetindeki kıt'alar ve 

Muayen~hane nakli 

Dr. Celal Tevfik 
Frengi ve i c'rar yolu has

tahkları müte!ıass•sı:S rkeci, 

Muradiye caddesi No. 35 
Sa. 14-18 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar mü

tehassısı. Karaköy, büyuk maballe
bici yanında 34. 

İstanbul dördi.:.-ıcü icra memur
luğundan: Tcmamına 1350 1i.ra kıy
met taktir edılen küçük Mustafa 
paeyada Göl camcı mahallesinde es
ki dibağ Yunus beyi bahçeli çıkma
zı sokağında eski I I yenj I numara 
h hanenin temamı açık artırmaya 

vazedilmış olup 2-1-932 tarihinde 

Beıikt14ta of aran Ha....., Efendi 
isminde biı-inin üze.·inde 2 okka ka
çak tüf'iin bulunarok mÜ•adere edil
mİftİr. 

şartnamesi ·divanha-a~ye talik edile· 
rek 16-2-932 tarihine müsadif salı 

günü saat 14 ton 16 ya kadar İstan
bul dördüncü icra dairesin<le açık 
artırma öle satılacaktır. Artırmaya 

iştirak için yüzde yedi ter~.nat alı
ııır. Müterakim vergilerle bcle<liyc 

müessesata ve mekteplerin er- resımleri vakıf icaresi müşteriye 
:ı:ak ve yem nakliyatı pazarlık- aittir. Yalnız icra ve iflas kanunu
la 9-1-932 cumartesi günü saat mm 119 umu maddesine tevfikan 
4 te ihalesi icra kılınacaktır. hakları ta;;>u 11icillcrirl• sabit olnıi-\Halep 

Ka.rgaşahğı 
. Taliplerin şartnamesini gör- }:an ipotekli ala.c•klılar ile diğer. a-

k · · h .. l • lakadaranın ve ırtıfak hakkı sabtp· 
me ıçtn er gun ve pazar ıga l 1erinin bu haklarını ve hususiyle 
iştirak edeceklerin de vakti faize ve masarife dair olan iddiala
muayyeninde ·komisyonumuza rını ilan tarihillden itibaren 20 gün 
müracaatları. ( 18) (95) içinde evrakı müsbiteleriyle bildir

• 
22 kişi ölrn '.iş, 200 den 

fazla yara ı var 
Beru ttan 30 tarihi ile Adana ga

zetelerine yazılıyor: Bütün Suri
yede 11ükıln hüküm sürmektedir. 
Şam ve Halep çarşıları el'an kapa
lı buluıunaktadır. 

* * 
İstanbulda bulunan kıtaat 

Haleptc vuku bulan müsademede · L f k 
ahaliden 22 kişi maktill ve 200 ii mü pazar!rkla verılen .ciat muva r 

ve müessesatın ekmek ve er

zaklarınm ~enenin nakliyesine 

meleri lazımdır. Ani halde hakları 

tecaviz kimse mecruh düşmüştür. 

Maktüllerin «naze muasiıni gayet 
mutantan bir ur<Ottc yapılmış ve 
merasimde hemen bütün HaJ.ep aha 
lisi bulunmuştur. Suriycnin her ta
rafından rüesı>dan İbwhim Henanu 
beye taziye telgraf vo mektupları 

göriilmediğinden tekrar fiatı 

zarfla münakasaya vazedilmiş

tir. İhalesi 23-1-932 cumartesi 

günü saat 15 te komisyonu- / 

tapu sicilleriyle sabit olmiyanlar 
~atış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. Alak.:ıdarların işbu 

maddei kanuniye ahkamına göre 
tevfiki hareket etme! ı. ve daha faz 
la malümat alma kisteyenlcrin 931-
188 dosya numarasiyle memuriyeti 
mizc- müracaatları i1d.n olunur . 

AV VE REVOLVER 
FİŞEKLERİ 

İNHİSARI T. A. ŞİRKETİ 
muzda yapılacaktır. Taliplerin 

gönderilmektedir. 
Şam, Hama, Hwnusta maba.lılat a- şartnamesini almak üzere her 

ra.sın.a konulan Fransız kıtaatı ve 
Tanklar kı~Jalara alınmış. 6aat beş 
buçuktan Jtibaren evden di~ı çık-
mamak keydi refedilmiştir. Halep- de teminat ve teklifnamelerile 
tc vazedi-len tedabiri askeriye bakı 
olup halk cl'an heyecan içinde bu- komisyonumuza müracaatla

gün ve münakasaya iştirak e

deceklerin de vakti muayyen-

lurunaktadır. 
Fcvk5.ladc Komi9er Ponsot Şama rı. ( 681) 

giderek Komiserlik vekaletini ifa 
etmekte bulunan Şaın, Humus, Ha· 
lep, Havran ve Cebeli Dürzür.daki 
zabitlerle uzun müddet görüşmiis
tür. Bu göri.i~mede intihabın başla
masına ıdair ne~rcdilec~k emirıtame 
nin görüşüldüğü kuvvetle tahmine

(4618) 

~:ı • • 

Ordu ihtiyacı için 51 kalem 

göz fileti aleni münakasa .ile 

ihale edilecektir. İhalesi 18-1· 

dilmektedir. 932 pazartesi .günü saat 16 da 
, İntihabat <:ıınasmda vermiş oldu- komisyonumuz-da yapılacak-
ğu bir çok yolsuz emirler dolayi- . . 
s~e S~yen_in bir_ Ç?_k yer.terinde j tır. Talıplerın artn.amesı~ 
muteaddıt kımselerı~ olmesıne ve görmek üzere her gün ve mu-
ya.ralanmasına ecbcbıyct veren. Fev- . . . . 
kalade Komiser M. Ponsot'nun teb- ruıkasaya ıştırak etmek ıstıyen 
dil edileceği ~yi 0.lT?tı~tur. lerin -Oe vakti muayyen inde <ko 
Şam hakimı ıdansı olup Ber.ııtta 

bulunmakta olan Müeyyit zade 
Vaik bey deniz tarikile Mısıra ha
reket etmiştir. Sabık bükOmct reisi 
Şeyh Ta<:ett.in de vaziyete intizaren 
Berutta bir otelde buhınmaktadır. 

..... ·-·-············ .. ~····--·····-····-.. -
tir: 

30-12-932 çarf"!Tll>a günü gecesi 
408 kat.ırın hareketinden oonra i9-
tasyon memuı:u . !'f•s.;n efendi tre
nin hareketim dıger ıstasyona ha
ber vermek iizrc te.lgraf makina~ı 
basında iken birdenbire arka5Ina bır 
diPÇik dad>a.sı gelmiştir. 

Kiın tarafmdan vurulduğu.ıııo rut· 
lamak için arka~ına. ~öne<ı Hasan 
ef. yüzüne de bır dıpçık vurulduk: 
tan sonra yere yatırılmış ve yedı 
<;ekiz yerine kama saplanmıştır. 

misyonumuza müracaatları. 

(674) (4592) 

K. O. ve Birinci fırika ihti-

yacı için mercümek aleni mü

nakasaya konmuştur. İ:haleısi 

9-1-932 cumartesi günü saat 

15 tc komisyonumuzda yapıla

<:ıtktır • Taliplerin şartnamesi

ni görmek üzere ıher gün ve 

pazarlığa iştirak edecc!ldeırin 

de vakti muayyende komisyo

numuza müracaatlan. (656) 

(4498) 

••• 

• 

Av ve revolver Fişekleri 

t.r1hisarı Türk Anonim Şirketinin 

heyeti ıumumiy~si esas mukavelesi

nin 28 ve Ticaret kanununun 386 
ıncı maddelerine tevfikan aşağıda 
yazılı ruznamedcki rncvaıddı rnü-

1 
LCıkere .etmek Üzre işbu Kinunusa~ 

ninin 24 ün-cü pazar günü saat 11,30 

da şirket merkezinde fevkalade o-
larak içtima edecektir: 

1 - Şirketin vaktinden eve! fes
hi ve hali tasfiyeye vaz'ı. 

2 - 19 Ağustos 1931 tarihinde fev
kalade olarak münakit heyeti umu
miye içtimaında ittihaz edilmiş o
Jan kararın her iki İnlriar şirketi
nin tevhidine müteallik kısmının ve 
bunun netic~si olan tnukacreratı 
ınüteferrianın ipt&li; 

3 - Selihiyeti lazıma verilecek 
likidatörlerin tayini ve ücretlerinin 
takriri, 

4 - Tasfiye müddetince J.izungc
kn mürakqılcrin ;ntihabı ve ücret
Jerinin tespiti. 

Ticaret kanununun 385 inci mad 
desi mucibince L J içtimada hisscle
Anin adedi ne olunıa ohun bUtun 
hiıS9edarlar bila tahdit aahibi bulun
dukları SC'DCdata muadil rey'e ma
lik olar.ık hazır bulunabiliııler. 

İçtimaa ıiıtirak ar%USunda bulu· 
nan hissedarlarm ecnetlerini veya 
bunu.n yerin.c kaim olan tasdikname 
krıi içtimadan li.akal eckiz gün ev
vel tirloct merkezine tevdi etmiş ol
maları linmdır. 

Aletkr. yedek parçaları. pnöma
tiklcr, yaylar, yaylara mahsus de
mirler vesair muhtelif alatu edevat 
satılacaktır Pangaltıd.a Feriköy 
Hamamı caddesi 125 No lu (SER

LİET) garajına müracaat. Tel. B. 
o. 1370. 

BARUT VE MEV ADI 
INFILAKIYE 

İNHİSARI T. A. ŞlRKETİ 
Barut ve Mevadı inhlakıye 

İ'hhisarı Türk Anonim Şirketinin 

heyeti umumiyesi Ha'3 mukavelesi
nin 28 ve Ticaret kanununun 386 
ıncı maddelerine tevfıkan a~gıda 

y.azılı ruznamcdeki mevaddı mü
zakere etmek üzre i.,bu .Kanunusa
ninin 24 üncü Pazar gunü saat 10,30 

da şirket merkezınde fc•·kaladc o
larak içtima cdccck\İr: 

1 - ~irketin vaktinden evci fes
hi ve hali tasfiyeye vaz'ı. 
ı - 19 Ağustos 1931 tarihi·.ıde fev
kalide olarak münakit heyetı umu
miye içtimaınd:ı ittıhaz cdilmi~ o
lan kararın he• iki lnhisar şirketi
nin tevhidine miltcetllik kısmının ve 
lıu·.:ıun .neticesi olan mukarreratı 

mütefcrrianın iptali, 
3 - Sclahiyetı ıazı:na verilcak 

likidatörlerin tayinı ve ücret ~;inin 
takriri, 

4 - Tasfiye müd:ietince lazımge
ltn mürakıplerin intihabı ve ücret
lerinin tespiti. 

Ti'CClret kanununun 385 .. ıcl mad 
desi mucibince bu içtimada hissele
rinin adedi ne olursa olsun bütün 
hissedarlar bili tahdit sahibi bu.lun
dukları SC'lledata muadil rey'e ma
lik olarak banr bulunabilırler 

İçtimaa iştirak arzusunda but.u
nan hi•scd.arlann senetlerini veya 
bunun yerine kaim oJan tasdikname 
leri içtimadan laakal sekiz giin ev
vel şirket merkezine tevdi etmi~ ol· 
ma1arı ıazımdır. 

ı~tanbul mahkemci asliye birinci 
ticaret dairesiıxle: Hofre:;trae Ma
car ziraat makinaları şirketi uıü

meı.-,.ili Kadri beyin bıhasebiılkcfale 
2 bin liranın tahsili hakkında Sam
sunda Eşraf ve tüccardan Hü.oeyın 
zade Behaettin bey aleyhine ika
me ettiği davadan dolayi olbapta 
dava ar<Uhaline mümai!eyh ceva,p 
vermemiş olduğundan hakkında ği

yap kararı ittihaz edilmiş ve emd 
tahkikat 4-2-932 ı..rilıine mw.a<lıf 

perşembe günlJ saat 14 de talik olun 
muştur. Binaenaleyh mezkur gün 
ve saatte müddcaaleyh Behaettin 
bey tahkikat hakimi huzurunda is
patı vücüt etmediği takdirde mu
hakefll«o!\İn giyaben kra ve ikmal 
olunacağrnı rnübeyyi-a kararname 
mahkeme divanharıe•ine talik olun
muıtur. İkametgahı hazırının meç
lıuliyeti hascbile itanen tebliğ ohı 
ııur. 

İsı.tıbu.l 4 üncü icra memurluğun 
,dan: İstanbulda biıfa•i Vakıf ha
nında 16 No. lu yazibane<k ;ken 
elyevm nerede olduğu meçhul bulu
nan Süreyya beye. 

Şislide Mecidiye mahallesinin 
zencirli kuyu ve levent çiftliği cad
desinde atik, 2, 4, numaralarla mu
rakkaın yüz otuz bir buçuk dönlJm 
329 arşm terbiinde tarlanın hiesei 
şayiası 6ôpancalı Baki beyin uhte
sinde olup ahare olan borcundan 
dolayi mahallen haciz ve vaziyet 
yapılarak beher dönümüne yüz lira 
krymet taktir olunnnı~tur. 

Bu hadise istasyonda cereyan et
mekte iken makas başında bulunan 
makascıyı da iki eşkiya tu~u~r 
ve istasyona bırakmamak ıstcmış
Jerdir. 

III. K. O. kıtaat hayvanatı· 
nm ihtiyacı için ııaman ale

ni nWııa'kasa ile alınacaktır. 

İhalesi 23-1-932 tarih cumarte· 

s1 günü saat 15,30 da !komisyo

numuzda yapılacaktır. Talip

lerin şartnamesini almak üze. 

Baki bcy<leki matlubunu<un tc
muu için ipotek fazlasına şamil ol
mak üzere hacze iştirak ettiğiniz 
mephıısunan tarlanın hi 'cİ ~ayıa 
arttırmaya konulacaktır. Bir diye

-------------- ı ceğiniz var iee ta•ihi ilandan itiba 
ZAYİ - Samatya Maliye şubcain· 
den almalrta olduğum 40816 awne
~olu tekaüt maaıarun cüzdouu ile 
tatbik mübllrilm zayi o!muftur. Ye
nileri alınacaimdan hllkmll yoktur. 
Harbiye nezareti ketebeainden mü
tekait Mahmut Mazhar. 

Eller.inden kurtulan maka!!oCı ia
tasyonun arka kapwndıan 
çıkarak tabancayi alınış ve ateı et· 
meğe başlanu~tır. Ateşi gören 
etkiya kaçrnışlaroır. 

Hadise derhal telgrafla Adana 
müddei ıımumiligine ihbar edilmiş 
ve eşkiyayı takip için müfnoze çı· 
karılmıstır. 
İstasyon memurunun dipçik dar

bekrinJcn iıç dişi kırılmıştır. Vü
()Uduru. ea.planan bıçak ·darbelerin
den aldığı yaralar çok tehlikeli ol
dugıı~ :l:·ı A·'3m memleket hastane 
sine yatırılmıştır. 

ZAYİ - 3 numero.lu anbaı:dan slre her gün ve münaka~a iş-
dığmı J. C. F. marka vıe 115-116 

ti.ra'k ed~ekleııin de vakti numeıolıu balyeye müteallik ol'dino 

muayyende atomisyonumuza ı zayolmuştıur. Hükmü yoktur. Yorgi 
müracaatları. (687) _ (4667) Değ'irmcncioğt.ıı • 

• 

reın on gün zarfında 930-495 dosyc 
numarasile İstanbul 4 üncü icra 
dairesine müracaat etmeniz ve key
fiyeti hac.iz ve taktiri kıym ti mü
bcyyiıı zabıt varakası teWiğ maka· 
mınııı kaim olımk üzere ilan o!Uflur. 

ZAYİ - Liman Dairesinden a1rı
ğım 5538-8 numcrolu taife eüzda· 
nun kaybolmuştur. Yeni;ı>inı alaca
ğımdan hükmü yoktur. Paıar ka· 
ryesinden Mehmet. 
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Şifmanhktan kurtul
mak ye kuvvelteıı 
dllşmemek için HASAN Gluten Mamulatından istimal 

ediniz. 

Çünkü Hasan Glüten mamuUitmda nişasta yoktur.Gluttcı İ•k imaledi:lmi§'tir. Şeker hastaJ.ğıruı karşı Avr.uıparun terkibi 
meçhul Gtuten müatahzaratma faik olduğu etiblıayı muktedirenin raporlarile "ahittir. Ekmek, gevrek, makarna, 
jclıriye, wn ve çikolata nevileri vardır. Her taraftaın Hasan marka.smı arayınız. Hasan ecza deposu. 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 

Bar~iye tramvay ca~~esin~e ve Teşvikiye'de 
sablık bynıetli arsalar 

Baı1kamızm tabu tuarrıufunda olup ahiren ifraz edilen 
Beyoğlunıda Teşvikiyıe mahallesinde Harbiye caddesinde kro
kisi aşağıda mevcut arsalardan 44-45-46-47 numaralı arsalar 
açık artınna ve diğerleri kapalı zarf usulile ve peşin para ile 
satılmak üzere müzayedeye vazedilmiş ve 30-1-932 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat on altıda Bankamızda ihaleleri ınu-
kaıırer ıbulunnmştuır. Talip ~!anların ve fazla tafsilat ve şartna
me almak istiyenlerin ahz ve istihsal eylemek üzere bizzat ve
ya tahriren Şubemize müracaatla beraber teklif mektuplarına 

teklif olunacak miktarın yüzde 5 şi nisbetinde teminat mek
tuplarının leffi ve yevmi mezkura kadar Şubemize müracaat
ları. 

Pangaltıda kain ve Emlak ve Eytam Bankasına ait 
arsalardan satılacak parçalan gösterir krokidir. 

I 
~ vJıı kM6fı fi._.mv;ıy ;:d'd'ni 

Evve/ce 
58reyya P<1sa 
kon11jı ve 
Ba<ice.s/ 

Mülahaza: Satılacak parçalar taramasız 
gösterilmiştir. 

lıbbat ve i~tiınai ınuavenf f vekaletin~en : 
İthalatın tahdidi hakkındaki (11986) No. lı ikaramameye 

merbut (F) listesinde dahil tıbbi müstahzarlar ve sair madde
lerin memleekte girmesi için vekaletten müsaade alma'k Hlzmı 
geldiğinden bunlaroan evvelce sipariş edilip gümrüğe gelmiş 
olanların pullu orijinal faturalarının ibir iıstida ile vekalete gön 
derilmesi ve henüz yolda bulunanların mi:kdar, cins ve fiatmı 
f:Österen bir listenin ve eglmiş ise gene pullu orijinal faturaları
nın irsali icap eder. Vekaletçe verilecek müsaade faturalaruı 
arkasına işaret edilerek o suretle gümrüklere ibraz edilecl!ğin
den faturaları gönderilmiyen malların girmesine im
kan yoktur. Bundan sonıra sipariş edilecek bu gibi müstahzarlar 
ve sair maddelerin siparişinden evvel cinslerini ve mikdar ve 
fiatlannı ve nereden getirileceğini bildiren bir istida ile veka
lete müracaat edilerek evvela müsaadesinin almmassı ve oriji
nal faturasının vürudun<la da müsaade edildiği işaıret edilmek 
üzere bunun da vekalete tevdii lazrm geldiği alakadarlara ma
lfim olmak üzere ilan olunur. (34) 

Adana Nafıa Başmühendisliğinden 
Adana - Karataş yolunun 22+ 500: 26-t-000 K. arasında (3500) 

metre tulundaki şosa müceddeden inşa edilmek Ü2ıre ( 44890) 
lira ve 88 ku~ bedelle 3-2-9-32 çaırşamba günü ihalesi icra 
kılınmak üzıere kapalı zarf usulile münaikasaya vazedil
miştir. Talip olanların yevmi mezkilırda saat 11 re kadar Adana 
Encümeni Vilayetine ve keşfini görmek için de Nafia Başmü
dürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. (35) 

Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM 

Baııkyağından 
daha iyi ve alınma
sı daha kolaydır 
Doktorlar; EmuJ&iyon Skot 

kuvvet şuzubunun baJıkyağmdan 
üç defa daha kuvvetıli ve daha 
sıhhi ol duğunu bilfil ispat et
mişlerdi r. Terkibinde o.inideri 
besleyen ve kemikkri sağlamlaş
tıran (Hypophosphit) in mev
eudiyetl Em.ıllsiyon Slrot'u fak
Iüddem, k.uYV<!tsizılik zafı umu
mi gibi ahvalde pek mükemmel 
bir şurubu teşkil eder. Norveçya 
Morina balıkyağınm en :r.engin 

vitaminieri Skot tertibinde mündemiçtir. Bu vitanrinler ruz i.Je beraber 
sağlam kemikler, beyaz dişi.er ve uz.un bir hayat temin eder. Çocuklar 
köpüklü EmtiJsiyon Slrot'u se"" sev.e içerler "" büyükle-r kolay lıezmr-

Faideli Bir ilan 
Son defa 
olarak ve 

on beş güne 
mahsu• 

ticaretha
nemiz 

8 tatsitte 
Kürk 

Mantolar 
ni takdir -ederi.er. Sıhhat ve kuvvet için hakıiki 1 

Emulsiyon Skot !Mahmut Paşa, Kilrkçil Han 

Üzerinde ısrar ettiğiniz takdirde verdiı{iniz paranın BEYKO Tel 
•••m•u•k•a•b•il•i•kıyııııiı•m•e•t•in•i•e•l•d•e•e•t•mmiş•o•lu•r•s•un•uzllll!I:••• 2168S 

lzmir Belediyesinden: 
Karşıyakaya isale edilecek sulann şartna

mei fenniyesine tevfikan plan, proje ve keşif

namelerinin tanzimi müsabakaya vaz edilmiş
tir. Proje ücreti olarak birinci~e 4000 ve ikin
ciye 1000 lira verilecektir. Müsabakaya İştirak 
edeceklerin yüksek mühendis mektebi diplo
ması ı haiz bulunmaları şartbr. Müsabaka 
1-1-932 tarihinden başlamak Üzere müddeti 
beş aydır. Şartnamei fennilerin musaddak su· 
retleri on lira mukabilinde verilir. (13) 

Tütün inhisarı lstanbul 
Başmüdürlüğünden. 

Senevi 115.000 lira satışı olan ve na.kliye ve sair masarif 
için yüzde altmış beş santim veri1meikte olan KUMKAPU 
serbayiliğine talip olanlar yimıi gün zaııfrnda Tütün İnhisarı 
İstanbul Başmüdiriyetine müıracaat etmelidirler. (74) 

Tütün in~isarı ~ıııunıi uıüôirli~in~en: 
1.- (84) santim arzında (7500) metre Amerikan bezi (nümu

Mühim bir 
keşif 

ADEMi 
İKTİDAR 
mağlup oldu 

IRtLINE 
'Erkekler lçin) 
Fertıbne 
Kadınlar için) 

_;enç ve dinç 
hayvamıın 

ıüsye ve Hor 
monlarından 
ntirekkepıir. 

Eczaneler 
den ara
vı.,ız. 

Ticaret l:jleri Umum Müdürlü
ğünden: 

30 İkinci teşrin 330 tarihlıi kanun 
hükümlerw göre tescil edilmiş o

lan ecnebi şirketlerinden F~aruıız ta 

biiyetli (Mcrnaliki Şarkiye Fransız 
Bankası) mn Türkiye umum vekili 
bu kere müracaatla şirketin Yeni 
Po&1ahane caddesinde ETZurum Ha 
nındaki tali şubesinin 1-12-931 tari 
hinden itibaren faaliyetini tatil ~ 
ceğini ve ta9füyeye Galata merkez 
şubesinin memur ediJ.diğini bildir
miş olmalola mezkôr tali şube i1" a
!Akası buJurıanlarm şirkıete ve ica-nesi veçhile): 28-1-932 perşembe saat 10,30; 

2.- Kumaşı İdareden verilmek üzere, nümunesi 
(50.000) adet torbanın dikme masrafı: (Kınap 
müteah'.ıide ait) : 28-1-932 perşembe: saat 14; 

veçhi.le, bmda İstanbul mıntakası Ticaret 
vıe til'C6i müdürlüğüne müracaat eyl=xJcri 

ilan olunur. 

3.- Nümunesi veçhile (1500) küçük ve (700) büyük boy tahta 
etin:et 30-1-932 cumartesi: saat 10,30; 

4.- (2000) metre dikenli tel ve (200) kilo Nitrate de sıcrude: 
30-1-932 cumartesi saat 10,30; 

5.- Şartname ve nümuneleırine göre (7000) kilo çember ve 
(5000) kilo tel satın alınacaıktır. 1-2-932 pazartesi: saat 
10,30; 
Talıplerin yukarıda gösterilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 

teminat akçelerini hamilen Galatada Müdiriyeti Umumiyıe 

karşısındaki Dairede Mübayaat Komisyonuna müracaatları. 
(87) 

1 Devlet Demiryolları idaresi ilanları 1 
İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak hm:lavat, bez hor

tum, toz ve yağlı ooyalar, mangal kömiirü, cebire civatası, çe
lik ve tahta metre, .pirinç levha, pegamoit, kavisli ateş tuğlası 
ve saire gibi muhtelifükins malzemenin pazarlığı 11-1-32 tari
hine müsadif pazartesi günü icra ıkılınacağından taliplerin yev 
mi met kurda saat 9 dan 11,30 kadar mağazada isbati vücut ede 
rek tahriren fiat vermeleri 'bu baptaıki malzemenin müfredat 
listesi mağaza dahilinde asılmış olup nümüne getirilmesi icap 
eden malzeme için pazarlrk günü nümunelerinin beraber geti
rilmesi. nümunesiz vaki olacak tekliflerin kabul edilmeyeceği 
ilan olunur. (94. 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka konınıer~iyalr 
lTALYANA 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liıret) 
Travellerıı (Seyyahin çek

leri) satar 
Liret, frank, İngiliz lirası 

veya dolan f.ran:k olarak sa
tılan bu çekler sayesinde ne
reye gitseniz paranızı ·kıeına

li emniyetLe taşır ve her za
:nan isterseniz dünyanın her 
tarafında, şehirde, otellerde, 
vapurlarda trenlcırde bu çelk
leri en küçük tediyat için 
nakit makamında kOlaylııkla 
istimal edebilirsiniz. Travel
lers çelkleri haki>kt sahibin
den başka kimsenin kulla
namaya.cağı bir şekilde tıer
tıip ve ihtas edilmiştir. 

-" Y•c;i;;bi~til1' 
~· ... c ,.OTJ.t ... O.( "'Orr -...._ ...... . 

Mile••eıae•inin ÇJkardıp ~ ... 

Yeni plakların listesi: 
Radyo sanatkarlarından Vedia 

Rıza Hanım 

No 18668 Kürdili Şarkı Neredesin 
• Hüzzam şarkı Gül Renkli Yüzün 

Gazelhan Mahmut Celilettin Et. nin 
No 18664 Neva rast gazel Bir Yalan Söyle De Sen 

• Neva Ufak gazel Zulmeti Gamda Kalan 

Muganniye Güzide Hanımın 
No 18666 Saba şarkı Gonca Dihen 

• Kürdili şarkı Kederim Var 

Gedikpaşa' da Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Ambalaj için kullanılmak üzere (500) ıküçük tahta kutu ili 
(400) büyük taıhta sandrk pazarlıkla alınacaktır. Talipleri• 
şartnameyi görmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak içi~ 

10-1-932 pazar günü saat on dörtten on beşe kadar komisyonu 
muza müracaatları. (92) 

Hudut ve sahiller Sıhhat 
Umum müdürlüğünden: 

Alem ımüruııkasaya vazedilip talip zuhur etmiyen Ankarl 
motönünün tamiri 18 K.sani 932 tarihine müsadif pazartesi gfuı~ 
saat oın dörtte pazarbkla icra olunacaktır. Taliplerin şartname· 

yi görmek üzere her gün Galatada Kara Mustafaıpaşa sokağııı 
da İstanıbul Limanı Sahil sthhiye merkezi Levaznn memurlll' 
ğıına, ve pazarlığa iştiraık edeceklerin de yevmi mc2Jkfirda me'I'' 
kezde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (93) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Belediye zaıbıtası memurları için imal ettirileook 259 takıııı 

polis elbisesi kapalı z:aııfla miinak:asaya konmuştur. Münaka 
saya ·ginnelk için 497 lira teminat lazımdır. Talipler şar.tname 
almaık için her gün levazım müdürlüğüne müracaat etmelidit 
ler Teminat ~esi nakden ka:bu1 edilmez. Ya Belediyeden it· 
saliye alınaırak banıkaya yatırılıp alınacak ma'111buz ve yahut ihÜ' 

kUmetçe mutelber tanınmış bankalardan getirilecelk teminııl 
mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ilt 
şartnamenin pullu •bir nüshasını ve Ticaret odası vesikasını 

teklif mektubu içerisine ko~rak ihale günü olan 28-1--93; 
pecşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene verilme· 
lidir. (100) 

Feri'köyünde Kurtuluş caddesinde 213 numaralı zahary• 
kızı veırıginanm mutasarrıf olduğu haınenin !balkonu maili ill'hi 
dam olıduğıından def'i mazarrat ettirilmesi lüzumu ba ihtanıır 
me sahibine tebliğ edilmek istenilmiş isede mezburenin elye 
Selanikte bulunduğu anlaşılmakla tarihi ilandan itibaren 15 gi.ill 
zarfında mezkfir balıkon tamir ettirilmediği takdirde ebniy' 
k:anunoo 48 ci maddesi mücibince muamele icra edileceğindeı1 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (102) 

Şirketi Hayriyeden: 
Ramazanın birinden nihayetine 1kadar Köprüden 15,20 de bİ 

vapur hareketle doğru R. Hisarı ve ondan yukarı Rumeli isıke~ 
lelerine uğrayarak Kavaklara kadar gideceği ve gecıe &eferler1 
ne ait tarifenin de vapurlara ve isıkelelere talik edildiği iliin olıt 
nur. 

tt~J~ THl~~TINI 
Umumi acentalığt l11tanbul yazı

ha.nderini Sirkecide Eminöniiııde 

İzml.r eokağmda 14 numerolu Mü
hll:r<lar zade hanına nak~ylediğini 

muhterem halka ilan eykr. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz Postası 

Sakarya 
vapuru 10 Kanunusani 

Pazar 
günü aıkyam saat 17 de 
Sirire<:i Rthtımından ha
rdcetle, (~. tnıcbo
lu, Ayancılk, Samsun, Ordu, 
Gireson, Tıra'bzon Riııe ve 

(Hope) ye ~~etve 
aynı ıskele-

lede Görele ve Ünyeye uğ
rayacaık: avdet edecektiır. 
Fazla tafsilat için Siıke
ci Meymenet hanı altında 
acenteliğine müracaat. Tel. 
22134. 

Şehrimize yeni müvasalat edeıt 
Dan~ profesörü 

F. RUKER 
az zamanda öğrenilmeoi~ 
teminat yeni metodla aJ 

~ dans dersleri veriyor.l0-1 
: arasında. Tele fon t 
1 

2781. 

liralıl Boyut Depo 
Fındıklıda Molla B;ıym &0kag 

da ıramw.y i11taayonuna bir daki 
mesafede, 1200 •'1m murabbaı 
eahai sathiyesi.nde, 10 metro i 
tamda, üzeri aaçla kaplı, depo, 
raj, fabrika olarak lrul.lanılabilir rtl 
hal kinı.Jılrtır. Gö.rmek iç' Fınd• 

b camii avru11unda ilıekçı ust 
ağaya. pazarlık için Mehmut pa 
da Havutlu han odabatmı Süit 
man Efendiye müracaat olunma_!!, 

Dr. TAŞ Ç 1 YA N 
Zührevi lıaatalıklar tcdavilıa 

F.miınönü MillQ$yıın e.czalıa~i 

suımdaki .olı:ak No. 4. 

-··········· .. -................ -.~ 
MiLLiYET MATBAAS 


