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ETEM fzZET 

Sanayi 
Kredisi 1 lrak'la mukaveleler bugün 1 zalanıyo 

Memleketimizin ilitııadi ~ 
raiti değiıti. Yeni ıartlar, '!°euı 
leket ıanayiine inkitaf verılme
•İni emrediyor. Vakıa bu yolda 
bazı faaliyetlere şahit olu~~· 
Fakat memleketin smaı ıhtı· 
yacını tatmin için hürmetlice 

. ' ... . .. ,, . . ' 

Mukaveleler dün 
akşam hazırlandı 

bir sermayeye ihtiyacımız var· 
dır. Ecnebi sermayesi hakkında 
ki noktai nazarımız açıktır: 
Memlekette yerli sanayii öldür 
meyec:ek normal ıerait ve te
mettu il; çalışacak ecnebi ser
mayesine azami aubulet ııöste
rec:eğiz. Ancak cihan buhranı· 
nın bugünkü ahval ve ıeraiti İJ.. 
çinde ecnebi sermayesinin ~~ 
layhkla geleceğine hükme<lı!": 
mez. Dahilde ise efradın kafı 
derecede sermayesi yoktur. O 
halde kurmak istediğimiz sana· 
yi için li.zım olan krediyi nere 
den bulacağız? . • • • 

Sanayi kredisinin temınım,pı-
. 

1 
yaaada çahtan müesseselerden 

~ bekleyemeyiz. Bu bankalar, 
~ müıterilerinin mevduatına yüz 
i~ de dörtten dokuza kadar faiz 
ıı vermektedirler. Hatti bundan 

da yüksek faiz veren miles•-

Nuri Paşa ve ma 
iyeti erkanı bu 
akşamki trenle 
hareket ediyor 

ANKARA, 8 (Telefonla) - Irak 

biikümetile ticaret, iad.; mücrimin. 

ikamet mukaveleleri akdi ifin c~re 

yan ~en müzakerat neticelenmi!J ve 

bir iti/fi hlsı/ olmuştur. Mupvele

DaIMl•r yarın lra1: Başvekili Nuri 

Pa§a ile llrtıs:ıt vekili Mustafa Şeref 
Bey tarafından imzalanacalrtrr. Mu

hv•lınamelerin bugün geç vakte 

kadar ihzan ile me!Jg11l olunmuştur. 

....,. ler var ki,mevzuu bahıetmiyo- Nuri Paıa il" maiytJti yarın ak-
ruz.Bu bankalar, aanayie plise faIDld trenJ,, 16tanbula hareket ~e 
edecekleri paralarmı,en az yüz calrl•rdir. Nuri Pa!JB lstanbuldan 
de on bet ile iıletmek mecburi Romaya v. oradan da c~nevreye gi- Bugün mukaveleleri imza 
yetindedirler. Baıka türlli mas· dectJ.ttir. edecek olan Irak Ba:şvekili 
rafın altından kalkamazlar. Bu Nuri P:ş. ve iktisat vekilimiz.-

arı faiz niabeti ağırdır. Bugünkti re 1--=---==-==--=========i=========,;;;, 
i: kabet devrinde sanayi müesae

e· selerinin hem bu faizi ödemele
rı· ri, hem de normal bir kar çıkar 

ııı· maları müşküldür. Bilhassa biz 
de, hele işlerin batlangıcında 

t:f' maliyet fiatleri daima yüksek 
oluyor, Bunun neticesi olarak 
hem aanayiin inkişafı ııeri kalı
yor, hem de bir çok eıhaa ve 
müesseseler zarar içinde boğu-
luyor. O halde ucuz ıerait ile 
bir sanayi kredisi hazırlamak İ· 
cap eder. Bu vazifeyi, en iyi Sa 
nayi ve Maadin Bankası yapabi 

ir· lir. 
il" Şüphe yok ki, Sanay~ ve Ma
~ adin Bankası bugünkü serma
al ye ve vesaiti ile bu vazifeyi ya
.1, pamaz. Sanayi ve Maadin Ban 

kasının kanunu; bankaya devre 
rıı dilen müesaesah sınaiyeyi te,-
3ı kil edecek şirketlere devretme-

yi emrediyor. Kanunun bu ica
bı hi.li. yapılmamıştır. Onun i
çin bu milli bankamız, bu gün• 

I kü halile sanayi kredisinin bir 
İ' nizımı vaziyetinde değil, adeta 

11 bir rakip vaziyetinde diğer sa
nayi müesaeaelerile kartı karşı 
Ya çıkıyor. Onu bir an evvel va 
zifesine irca etmelidir. Bunun i-

l çin de bankanın sermayesini ve 
dolayııile te,kilatını arttırmak 
lazımdır. Mesele döne döne ge
ne sermayeye dayanıyor. Hazi
nenin timdiki dar zamanında 
bu sermayeyi yalnız devlet büt 
çeainden çıkarmanın güçlüğünü 

İ biliyoruz. Yalnız bir cihet var: 
, Eğer hükUnıet bu zarurete ka

ni ise ba9ka imki.n yollarını ara 
ıl' J'~rlir. Meseli. zirai kredi için 

Zıraat Bankasına verilen vasıta 
lar gibi, bazı menabi aranabilir 
a~ bile olsa, her sene bütçey~ 
bır mikdar konabilir. Madem ki 
tediye müvazenes~ noktasından 
aana~e inkiıaf vermek istiyo
ruz, ı~hali.tı. • tahdit ediyoruz. 
Sanayı kredısıni de aynı zaman 
da mütevaziyen yürütmeğe mec: 
buru:ı:. Yoksa ağır faiızli serma-

1 yeterle, maliyet fiatlerinin yük. 
e sek olduğu .1.°'u.h~t. ve. şerait i

çinde sanayıımızı ınkıtaf ettir. 
meğe imkan yoktur. 

Bizde fena bir idet var: Her 
hangi bir it sahasında verimli 
bir t büs görürsek, hemen 
hepimiz onun petinden ~~şa: 
rız, mumasilini yaparız, aayımı 
zi e sermayemizi onun etrafın 
da toplarız. Netice ıu olur ki, 
r?.kabet veya fazla istihsal yü· 
z?nden hem evvelki te,ebbüı a 
kı111 kalır hem de onun peıin· 
den koıanların elleri böğürlerin 
de kalır. Bunun zararı yalnız 
~ebbüa erbabına raci değildir. 

eba olan milli ıiydir milli 
servettir. , 

na Bu hal de, ortada bir kredi 

1. zıml 
1
•. •mai teşebbüs ve faa· 

ıyet ı:ı b' • 
tan d ,,_n ır nazımı olmamak· 

Oıı;uyor. 

BilRT MEB'USU 
MAHMUT 

Sporcularımız 
Geldi 
Magliibiyetimizin 

amili nedir? 

Hayri Celal B. bunu 
mufassalan izah ediyor 

Dün saat 2,5 da Ege Yapuru ile 
Galatasaray • Fenerbahçe muhteliti 
tehrimize geldi. Anadolu Ajansının 
verdiği maç tafıilatmı gördükten 
sonra bir de bunun nasal olduğunu 
onlann ağzından dinlemek iıtedik 
ve kafilenin idarecilerinden olan F e
nerbahçe kitibi umumisi Hayri Ce
lil Beyle konutluk: 

- Her iki maçın tafıilatı da biz· 
den evvel buraya geldi. Mağlubiyeti 
mizin burada ne kadar büyük inki
sarla karfılandığını biliyoruz. Ancak 
•İzi temin ederim ki bunun kabaha
ti kat'iyyen oyuncularda değildir. 
Birinci maçta takımımız iyi oynaya
madı. Sebep? diye soracaksınız değil 
mi, timdi söylediğim zaman siz de 
bana hak veriroiniz. 

T aaavvur edin ki biz hareketimiz 
akflUDJ saat takriben ıo u çeyrek ge 
çeden oabahın altı11na kadar mütema 
diyen fırtına yedik. Hem öyle bir fır 
tına ki vaurda rahatıız olmayan bir 
tek fert kalmadı. 6 da atağı yukan 
fırtına biraz daha hafifledi. Kendimi 
zi toparlamağa vakit olmadı, vapur 
Pireye geldi, Bütün oyuncular çok 
fena bir halde idiler. O vaziyette kar 
ııcı g~lenlere gülmek ve neteli ol
mak lazundr. Mecburen yapılan ilti
fat!ara mukabele ettik. Aktam ancak 
Atinaya varabildik ve hafif bir ye
~t":" sonra yattık. lıtirak ettiği
~ zıyafetl.erde burada söylenildiği 
gı.bı fazla hıç bir fey yapılmamııtır. 
Zıyafetten ıonra oyuncular otelleri
ne gibnitlerdir. Y unaniıtanda gör
düğümüz hüsnü kabul ve doıtluk a
sarını zikretmeden geçmeyeceğim. 
Nihayet maç ııünü ıtadyuma gittik. 
Saha çok iyi idi. Bu ıahayı Panati
naikoı kulübü tam ıooooo liraya 
yaptırnuı ve m'!1ı ~ınlf. Tribünler 
Tribünleı· mııhten bır manzara arze 
diyordu. Tahminen 20,000 kiti kadar 

rdı Bir o kadar halk ta dııarıda 
va ay. acağunız oyunun neticesini 
oyn . . klar b •--' bekliyordu. Bızım çocu u ama-
balığı gördükleri zaman tuhaflaıtı· 
Is Haleti ruhiyeleri bozuldu. ilk a 
~ onlar yaptılar. Halk mütemadi· 

. -~ 

Bu sür'ate 
Şaştı ki 

Anadolu Ajansrnda son zaman
larda şahit olduğumuz bazı teka
mül eserlerini memnuniyetle kay
detmi§tik. Noksanlarını gördüğü
müz zaman da ikaz etmeği bir va 
zile biliyoruz. Biz Ajansrn Atina 
daki maç haberini geç yetiştirme 
sini böyle ikaza mıihtaç bir nok
san telakki ediyoruz. FNhakika, 
maç çar!JBmba günü oynandrğr hal 
de oyun tafsilatı ancak dün çıkan 
gazetelerde intişar edebllmiftir. A 
jaos muhabiri bu bctaatini şöyle 
tevile çalışıyor: 

"Atinada oynanan ikinci maçın 
neticesini futbol kafi/esile birlik
te hareket halinde Pir~e bekle
yen Ege vapuruna dar yt!ti§mi!J 
ve vapur telsizi ile maç haklunda 
biraz ma/(Jmat vermiştim. Vapu
run bu sabah lzmire uğramasrn
dan bilistifade ........ ,. 
Ajans muhabirinin mazeret diye 
ileri sürdüğü şey, bizu varit ola 
maz. Çünkü, sadece maç takibine 
memur edilen bir muhabir, ne ya 
prp yapıp yarrm sütunluk bir tel 
grafı vaktinde gazeteltJre yetişti
rebilirdi. 

Dünkü gazettJ/crde bir gün son 
ra havadis kıymetini tamamen 
kaybetmiş olan sütunlar dolusu 
maç tafsilatrnr okurken ıunu dü
§Ündük: Ajans fazla külfete gir
miş. lzmirden telgraf çektirecek 
olduktan sonra, Atinaya bir mu
habir göndermeğe ne lüzum var
dr? Spor kafi/esile avdet edenler 
den biri, bu haberi cebindtJ getirip 
ktJndi elile de tevzi edebilirdi. A
nadolu Ajansının kuvvetli ve dira 
yetli ellerde olduğunu takdirle 
kaydetmekle beraber, gördüğü
müz noksanlarr da kaydetmek 
mecburiyetindeyiz. Yeter Jıi A
jans erkim, bizim hüsnü niyeti
mizden şüphe etmeyerek, b11 hata 
/arın tashihine gayret etsinler. 
Ajans ve gazeteler~ Biribirlerini 
tamaml:ıyan neşir vasıtalarıdır.Bu 
vasıtalardan birinin~ vazifesini 
noksan yapması diğerini derhal 
müteessir eder. Ajans müdürü 
Muvaffak Beyfendinin bu mese
leyi ehemmiyetle nazarı dikkatle
rine vazederiz. 

yen kendi oyuncularını tetvik için 
bağırıyordu; bu büsbütün bizim o
yuncuları ainirlendirdi. O kader aaa 

(Devamı Sinci uhifede) 

Gazi Hz. 
Gazi Hazretlerinin pazarte

si günü şehrimizi te§rilleri kuv 
vetle muhtemeldir. ........ -.........•......... _ ................. --
·Hariciye vekili 
Bngün gidiyor 

Dün mübadele baş 
murahhasının 

ziyafetinde bulundu 
Hariciye vekili Tevfik Rüş

tü Bey dün öğleye kadar To
katlıyanda kalmış, öğle üzeri 
mübadele baş murahhası Şev· 
ki Beyin cercle d'Orient'da 
verdiği öşle ziyafetine gitmi:ş
tir. Vekil Bey ziyafetten sonu, 
bazı zevatm ziyaretlerini kabul 
etmiştir. 

Tevfik Rüştü Bey ve refa
katlerindeki zevat, bugün saat 
16 da hareket edecek olan Aba 
ziya vapuru ile Batuma, oradan 
doğruca Tahrana hareket ede
cektir. 

Sabık Hidiv 
Bugün geliyor 
Erden sabık başvekili 

de beraberdir 

Hukuk talebe 
Cemiyeti 
Ankaradaki teşebbüs 

Üzerine bir çok 
arzulan kabul edildi 

ANKARA, 8 (Telefonla) - lıtan 
bul Darülfünunu hukuk fakültesi ta 
lebe cemiyeti ikinci reisi Fethi Sezai 
Beyin cemiyet namına Maarif ve Ad 
liye vekiletleri nezdinde yaptığı le 
ıebbüder memnuniyete f&Y&n netice 
ler vermiıtir. Halline tevessül edilen 
meseleler ve alınan neticeleri bildiri 
yorum: 

ı - Avukatlık stajı asli ıdahat 
projeleri Meclisin eylıil içti-
mamcla müzakere edilirken bu 
meselenin de halli mukar· 
rerdir. Bu huıuı muhtelif memleket 
!erin mevzuatı hukukiyeleri tetkik e 
dilmek suretile bir karara raptedile
cektir. Mecliıteki hukukçu meb'ua
lar da bu staj müddetinin alb aya 
tenziline taraftardırlar. 

2 - Adliye vekiletinin nqrettiği 
ve edecefi eaerler talebe cemiyeti kü 
tüphanesine muntazaman cönderile· 
cektir. 

3 - Hukuk fakültesi talebesinin 
müderrislerin takrirlerini muhtevi 
formalan elde etmekte mütkülat çek 
tikleri anlatıldığından bundan böyle 
müderris ve muallim beylerin takrir 
!erini kitap halinde neıretmeleri eaa 
ıı takarrür etmittir. 

4 - Darülfünun bütçesine gel&
cek seneden itibaren bin lira tahıiaat 
ilavesi suretile talebe cemiyetine nak 
den yardım edilecektir. 

5 - lıtanbul, Ankara, Seliaik, 
Konya, Şam, Berut ve Bağdat hu· 
kuk fakülte ve mekteplerinden me
zun bulunanlardan mütetekkil bir 

ANKARA, 8 Telefonla) - Sabık hukukçular birliği teaiıi için ihzari 
Hidiv Abbas Hilmi Paıa ile busuıi mesai sarfedilecek, bililıara faaliy&
katipleri Arif Paııa ve Erden hül;ü- te geçilecektir. 
meli sabık Batvekili Hasan Halit Pa 6 - Hukuk fakültesinin tarihçesi 
fa bu akşamki trenle lıtanbula hue- n~ müderris ve muallim beylerin ter 
ket ettiler. lotasyonda Riyaseticüm· cümei hallerini, mezunların eoamisi 
hur umumi kitibi Tevfik ve baıya- ni, halihazırdaki talebenin fotograf
ver Rüsuhi Beylerle Irak Başvrkili farını ve beynelmilel talebe cemiyet 
Nuri Paıa, Irak ve AV"Jllurya sefir l•ri hakkında müfit malumab ihti
leri ve dostları taraftndan ll!lyt edil va etmek suretile hazırlanan hukuk 
mittir. Abbas Hilmi P a şehrimiz- ıalnameıinin Devlet matbaasın 
de Gazi Hz. ve lını.ıt • tarafından 

1 

tab'ı temin edilmiıtir. 
kabul edilmit ve Avrupaya hareke- ·----
ti münaıebetj]e ıabık Hidiv arzı ve- y • 
da etmiıtir. enı 

Hasan flalit Paşa da lamel Paşa L" "h ı 
yı ziyaret eylemittir. Abbas Hilmi a YJ a ar 
ve Hasan Halit Patalar lıtanbulıla 
bir iki gün kaldıktan aonra Avrupa 
ya gideceklerdir. 

Asılsız haber 
Evvelki ııünkü Son Posta re

. fikimizde Ankaradan gönderil
i miş bir telgraf haberi vardı.Bu 
1 haberde Harici ticaretimizin 
ı teşkili.tlandırılmaaı ve Devlet 
j mür~kabaaı altına konması ka-
rarı ıle iş Bankasının Marsi
lya, Hamburg, lskesıderiye ve 

1 Tahranda yeni şubeler açmak 
kararı arasında büyijk bir ali. 
ka gösteriliyor, bu tubelerin 

.

1 

faaliyetinin, Sovyet ticareti ha
riciyesinin Arkos te,kili.tına 

1 müıabik olacağını ili.ve ediyor
du. Halbuki bizim aldığımız 
malumata göre, bu haber kül. 
!iyen asılsızdır. Banka normal 
tekilde ticareti hariciyeyi de a
li.kadar eden meselelerle ıne,
gul olabilir ve bunun içindir ki, 
hariçte de çalışmak üzre bir te

' şebbüs alınıttır. Çıkarılan ha. 
\ ber it Limited için de söylenen 
1 garezki.rane ifadelerin se~pin. 
tisi olaa gerektir. 

Hamit Bey geldi 
ANKARA, 8 (Telefonla) - la· 

tahul belediye reiı muavinlerinden 
i Himit Bey bu aktamki trenle lıtan-
1 bula döndü. 

ANKARA 8 (Telefonla) - Hülıu 
met dün akşam Millet Meclisine ba· 
21 kanun Jiyihaları tevdi etmititr. 
Bu meyanda: 

ı - Maarif Vekileti mektep pıuı
ıiyonları kanununa ,.Mebanii milliye 
de bulunan panıiyon binalarmdan 
yapılacak tamirat n tadilat ve yeni 
den inf8 edilecek panıiyon binaları 
maorafları da aynı ıuretıe bu lımm 
dan tem.in olunur.,, fıkrasının ili-.eai 
ne dair bir liyiha, 

2 - Ziraat makinelOl'inde lıullaıu 
lan mevaddı miittaile hakkındaki ka 
nunlara müzeyyel t7ıO numaralı ka 
nunun 7 inci maddesinin ''Ziraat ban 
kaımca tediye olunacak •eya ağır 
yağ yakan veya guo:ıenli traktör
bedelinden mahsup edilecek tazmi
nat mecmuuna mukabil ıenevi tedi
ye mikdarı 750 bin lirayi tecavüz et 
memek üzere ceman 3 milyon 600 
bin liraya kadar bankaya kartı taah 
hüdatta buloınmaya Ziraat velıili me 
zundur,, teklinde tadiline dair layİ· 
ha. 

Bundan maada Sovyet ittihadı ile 
Anlıarada imzalanan tahdid protoko 
lu ıovyetlerce taıdik edildiğinden ta 
rafımızclan da tasdikinin tesrü bak· 
kında hükômet Millet Mecliıine bir 
tezkere takdim etmiıtir. 

Habeş Veliahh Italya
ya da gelecek 

ROMA, 8. A. A.- Gazete
ler Avrupada bulunmakta olan 
Habeş Veli ahtınm bu yakın
larda Romaya geleceğini bildir 
mektedir. ı 

Jleellsin kaçakçılik kanununu kabul ettiıjfi son celsesi 

Oruç ayı başladı 
Dün geceden itibaren camiler 

kandiller ve mahyalarla 
tezyin edilmeğe başlandı 

Bugün Ramazanın birinci gü 
nüdür. Dün akınm yeryer çalı
nan davullarla oruç ayının bat· 
ladığı müslümanlara ilan edil· 
di. 

Ramazan davulunun ve gece 
terinin nesilden nesile geçen 
ananevi itiyadı dün de batladı. 

Ramazan eğlenceleri, mev
simlere göre değiıiyor. Yaz ra
mazanları en keyflı olanlandır. 
Günlerin uzunluğu oruç tutan
ların tiryakilik keyfini, meyva
ların bolluğu fikemperverleri 
havanın letafeti eğlence düş· 
künlerinin tatmin eder. Kış 
ramazanlarının da bir başka 
zevki, bir baıka hali vardır .Dün 
akşam bu zevki herke& duydu. 
Gece m halle arasında dolatan 
sahc:ılann bile seslerinde bat· 
kalık vardı. Kış ramazanı kö
mürcüleri de sevindirdi, kış ııe· 
c:eleriode sahur beklemek kabil 
değildir. Herkes sobasını, man 
galmı doldurup yatar. Şimdi 
gündüzün odun, kiimür istih
lakine ııec:enin istihlaki de bi· 
niyor .. Ramazan itiyatlannın 
bu seQe de değiımediği anlatılı 
yor. Dün akşam ilk teravih kı
lındıktan sonra kahveler leba-

lep dolmuştu. Direkler arasının 
m.,.hur çayhaneleri, kirathane
leri dolup dolup ~aldı, sazlı, 

(Devamr S inci sahifede) 

--eu aktam-..... 
İFTAR İMSAK 

S. D. 
16 57 

S. D. 
s 40 

Kandilli rasatanesinden 
alınmıştır. 

Barlar kapanmak teh
likesine mi maruz? 

Yeni kanun çıkarsa vaziyetin bu 
olduğu söyleniyor 

Türk artisti yetiıtirmek için bir mektep lazım 
Yeni kanun 

liyilıaaına göre, 
ecnebi muaikiJi
naılar gibi, -.ıe 
bi artiıtler de 
Türkiye'de iı 
yapmaktan me
nediliyorlar. Li. 
yiharun çalgıcı

lara ait olan kıs 
mına diyecek 
yok! Çünkü 
memleket azçok 
kendi yatı ile 
kavrulacak vazi 
yettedir. Fakat 
artistler için va

ziyet_ bö7le de
iildir, Ecnebi 
artistler icı·ayi 

11111'attan men&
diline meydan 
Şamram, Virji
ni, Viktorya Ha 
nnnlarla Anaa
taı, Garbiı, A
gopyan Efendi
lere kalacak de
mektir. Burada 
"artiıt,, tabirile 
bar ve kabarelerde varyete numara
lan yapan ve artiıt 11fatın1 benim
ıemit olanlar lcaıtediliyor. Y apbğrm 

tetkikata ıı:öre, Türkiye'de bulunan 

bu kabil artistler kB.nlİlen ecnebi· 
dirler. Ecnebi artistlerin Türkiyeyt 
gelmekten ve n1cvcut olanların .. 

(Devamr 5 inci saltifed~) 



Tramvaylar niçin I HARDCT HABIERIL~R 
sür'atla gide.miyorlar? 

---+• •..••. 
M. Lava/ 
istifa edecek l

l Japon kabinesi! Tamirat 
istifa etti Meselesi 

-

Atlı tramvaylar zamanından beri 
sür' at noktai 

nazarından hiç bir terakki yok 

Tekrar yeni kabineyi 1 Amerika Japonların Kalem mücadelesi daha 
vücuda getirecek tarziyesini kabul etti şimdiden başladı 

M. Hitier, bir içtimadan sonra 
Brüning' e cevap verdi 

BERLİN,, 8. A. A.- Batvekil M. Bruning, Harbiye ve Dı 
biliye nazırı M. Groener ile M. Hitler arasında dün cereyan edlll 
müzakerelerden sonra hiç bir tebliğ netrolunmamıştır. M. Hitll 
kedisine yapılan tekliflerden milliyetçi muhalefet gurup rüesal 
nı haberdar etmek üzere bunlarla temasa gelmi,tir. Milliyell 
muhalefet guruplan liderlerinin yarın mütterek bir içtima ak* 
meai muhtemeldir. M. Hitler bu içtimadan sonra M. Bruninl 
cevap verecektir. 

PARIS, 8. A. A.- Fransa i- TOKIO, 8. A. A. - Başvekil, Ka- PARtS, 8. A. A. - Tamirat 
le Romanya arasında nihayet binenin istifasını, imperatoı·a ver- meselesi gazetelerde bir çok 

Saatte 11 • 12 kilometre! ... bulan ve dün sah çekilen petrol miştir. mutalaalar ileri sürülmesine se-
ler itilafı tahmin edildiğine gö- }aponganın tarzigesi bep olmaktadır. Toulouse'ta çı 

- Kapıyı kapamayı unuttu
nuz, efendim .. 

re Cumartesi günü imzalanacak VASHINGTON, 8. A. A. - M. kan gazetelerden birinin Alman 
mamak lizmdır; tramvayların tır. Stimson, Amerika Cemabiri Mütta- I ya ile diğer Avrupa hükômet-
kuvvetine en birinci delil ko • M. Maginot nun vefatı ve hidesinin, Mukdendeki konsolosuna . !erinin harp borçlarının iptali 
!aylıkla ve süratle Şiıhane yo • M. Briand'm sıhhi vaziyetinin karşı yapılmı, olan taarruzdan dola- ı h kk dk . ki.fi . dd I' 
kutunu çıkabilmeleridir. Son - fena olması hasebile hadis olan yi Japonyanın verdi tarziyeleri ka- . a ın aı te 1 çok şı et ı 
r. vatmanlann da kabahatı· · d k eb' bul eylemiı olduğunu beyan etmif- ve hararetli kalem münaka!•· 

sıyasi vaziyet ün a şam m u tir. Bu suretle hadise kapanmış de- !arına yol açmıştır. 
yoktur. Çünkü bunlar, çok cid- san meclisi koridorlarında muh · mektir. 

Romen maliye nazırı Pariste 
P ARiS, 8. A. A. - Romanya maliye nazırı M. Argetoianu ı 

gün kadar kalmak üzre Paris'e gelmiftir. 

Tramvayın ön sıralarının bi 
rinde oturan, Y•tlıca, temiz gi: 
yinmit muhterem bİır zat kapıyı 
açık bırakan her yolcuya aynı 
ihtarda bulunmaktan usanmı
yordu. Bir aralık tramvay, is
tasyonlardan birinde durdu. 
En ön sıradaki yolculardan tık 
giyinmiş, siyah mantolu bı ha 
nım, yakasmı bir eda ile kaldır 
dıktan sonra, çart.. diye şid -
detle kapıyı açtı, tramvaydar 
indi. Ve .. kapıyı da açık bırak 

eli ve ince bir imtihandan son- telif mütaleatın serdine vesile j A .k J h kl Radikal Sosyalistlerin fi-
ra vazife ba•ma g,.,.mektedı·r - . t kil t kt .d. 1 merı a aponganın a a- kirlerini neıreden gazeteler bu ; ,. ...,, ve zemm eş e me e ı ı. t d ·k d · ki 1 rını as ı e ıgor te if taraftar bulunmakta ve 
er. Muhatabıma türkçemizdeki . ~· Laval'in h~rbiye v~ ha- VASHINGTON, 8. A. A. - Ha- harp borçlannın iptali bususu- Gümrükler 

Konferansı 
Hindistanda 
Vaziyet 

tı 

Gözüm bilairade yaılı zata 
ilişti. Ne yapacak?. Yüzünde 
hiç de hayret ve şiddet alaimi 
yoktu. Gayet soğuk kanla par 
mağındaki yüzüğünü cama 
vuı-du. Kadın duraladı. İhtiyar 
zat ayni sakin tavırla seslendi: 

- Hanımefendi, hanımefen 
di bir şey unuttunuz! .. 

Şık hanım derhal üstünü, ba
,ını yokladı ve süratle tekrar 
tramvaya atladı. Muhterem ih
tiyar çok titiz, vazifeşinas bir 
memur gibi, fakat bir parça 
ı:•üstehzi kapıdan girmek üze
re olan hanıma yine ayni şeyi 
hatırlattı: 

- Kapıyı kapamayı unuttu
nuz. efendim .. 

Hiç beklemdiği bu iJ.:tar 
kar~1srnda kadımn yüzü kıp -
kırmızı kesildi: 

darbımeseli hatırlattım: rıcıye nezaretlerıne yenıden riciye nezareti, Cemahiri Müttahi- nun Almanya ile Fransa ara-
"- Kabahat samur kürk ol kimseyi tayin ile iktifa etmiye- cei Amerikanın, Japonyanın muahe- sında gerçekten bir barışma ve 

ceği ve M. Doumer' e kabinenin delerle Mançuride iktiaap etmiı ol- uzlatma husulüne esas olabı·te-
sa kimıe üstüne almaz, dedim.,, k · ·f -· dug" h k k k f bah müştere ıstı asım vermegı ter ı u u " u a ıyen mevzuu s- ceg" ini beyan etmektedı·r. Fakat 

- Acele etmeyin .. Sebeple- ,L 1. - . d·ı· F·ı etmek arzusunda olmadığını ve Ja-
b b ed cm ey ıyecegı zanne ı ıyor. ı 1 b .. k.. .. k··ı-ttan sag" cenah gazetelerı· bu teklı.fin "İ: irer irer izah eceğim; h kilca .h d k. ponyanm ugun u mu§ u a sı-

11 h a . , M. · Lav.al, halı azır a. 1 nlmak i~in akdedecegı· · itilaflann kabulüne kat'i surette mühale-ıo ann vaziyeti meseli şe rin h b 1 ı • 
k va ım ırçok sıyasi mese e enn hiçbiriıine müdahale etmek isteme- fet eylemektedir. 

en alabalık caddelerini gözü- dahili mesaile hakim olduğu ' diğini kayit ve itaret eylemektedir. 
.ıüz önüne getiriniz: Yaya yü- kanaatinde bulunmaktadır. Baş \ y !-SHINCl'~N, ~· A .. A. :-- .. A: Bu münakıt§aların neticesi 
rüyenler, arabalar, otomobil - vekil, mustakir ve muayyen bir merıka Ce~hırı .Muttahıd~sı buku her ne olursa olsun harp borç-
!er ve saire .. Bütün bunların h:c .1 t hd.t d·ı · b. met, Mançurıye aıt olmak uzre ya- lannın İptaline dair olan ve M. 
de biribirlerine uymıyan sü : zaman ı e a b~k.e ıhmış dır pılan 9 devlet muahedesini hatırla- Mussolini tarafından 1923 se-

programın tat ı ı ususun a tacaktır. · d b . · · 
ratlerini n•zarı dikkate alın.. h ·ki t .. ı· . •tt•b d . . nesın en en tervıç ve tavsıyP 
1 er ı eşrıı mec ısın ı ı a r- Bu muabedenın hatırlatılmak 11- d.I b f• . . 
•te bu •erait altında vatman- h kk e ı en u ıkır Fransanın takip " " nın ta a uk etmesini temenni tenmeıi, Japon harekitmrn ınevzuu 1 . . . . . fi . . 

!ar arabalarını idare etmek mec tmekt d·r bahıedilmit olduğunu mümzileri o- ethgı tecnt ve ın rat sıyasetı-
buriyetinde kalmaktadırlar. e e 

1 
• lan diğer devletler tarafından da ne nihayet verdirmek için tek. 

Ayni yollardan geçen tramvay- Bu eserin tahakkukunu te- tetkik edilmek üzre olduğunu göıte- rar müzakere mevkiine kon-
ların çokluğunu da bir dü§ü- min ve teshil için kabine istifa rir. muş bulunmaktadır. 
n.. edecek ve M. Doumer yeni ka- Mezkur muahede, vazı imza et-

un.. b' · k·ı ·r · • t kr mit olan devlelertden hiçbirisinin 
- Demek tramvaylarda hiç ınenın teş ı vazı esını e ar ı d.. . . 1 k M . ' M L !' d. J' ğ" ıgennın zaranna o ara ançurı~ 

kabahat yok? 1 · a.~a ~ tev ı ey ıyece. ın- de hususi menfaatler veya haklar ik 
_ Hayır, onu demek iste. den m~mıı.ıleyh b~.d~fa rad~~l tisa_p edemiyeceğini derpiş eylemek

:ı: :yorum. Fakat ekseriya ba- sosyalıstlerden hukumete ıştı- tedır. 
zı yolcular tam en son dakika- / rak ve birlikte çalışmağı teklif 

1 

~· Stimson'nun mu~h~deyi i~ 
d t d · k · 1 edecektir etmış olan devletlerle ıatışare ettık-

a ramvay an ınme ısteı· er. · ten oo,,.a hu suretle hareket ebne-
Ayni zamanda İstasyonda bek- Mamafih, M. Laval'in derpİf ği münasip gördüğü zannediliyor. 

eylediği bu ittihadı temin yolun Japonya nezdinde daha genit hu
da ciddi mukavemet!ere çarpa- du~lu bir .. Y~ teşebbüs. daha icra 
ca "ı söylenmektedir. edılm~k uzr.e ıse de hali hazırda bu 

Bir set 
Yıkıldı 
12t000 hektar arazi 

su altında! 
GLENDORAMA, )MiHisipi(. 8. 

Söylenerek hiddet ve şiddet • 
le kapıyı kapadı, tramvaydan 

g na daır malum.."'lt mevcut bulunma~ 
Nazırlar meclisinde maktadır. 

VASHINGTON, 8. A. A. - Man
PARIS, 8. A. A. - Nazırlar çuride alakadar bulunan devletler 

meclisinin dünkü içtimamda tarafından geniş hudutlu ve kat'i 
baıvekil M. Lava!, müteveffa bir h~ket ya~da<:ağı aöyle~yoı:. 

A. A. - Bir su bendinin yıkılması 
üzerine T allahatchie ırmağı boyun
ca sular sel halinde ı2 bin hektar 
mezru arAZiyi istil.i etmiıtir. Çdğm 
bir hale gelen yüzlerce halk, malla
nm ve hayvanlarım bırakarak kaç
nıaktadır. 

ikinci defa, indi ... 

"' "' .. 
Tramvaylarda, bilhassa yol 

cularla biletciler araamda mü
nakaşalar hiÇ eksik olmaz. Bu 
sürat devrinde halkımızın en zi 
yade şikayet ettikleri nokta da 
ramvayların seyrüsefer esna
sr.ıdaki betaetidir. Hemen her 
arabada fil itirazları işitirsi 
nız: 

- Gene, niye durduk? .• 
- Tramvay dğil, ki .•. ara-

bası .. 
- Vatman efendi, çek ku -

zum, vapuru kaçıracağm. 
. . . . . 

Tramvay ve elektrik şirketi· 
nin amirlerinden birinin oda -
smdayıın. Mubatabun bir ara
lık telefonla konuşuyordu. Bıı 
sırada masa üzerinde daktilo i
le fransızca yazlımış bir kiğıt 
gözüme ilitti. Serde gazeteci
lik var; tecessüs hissime gale
be edemedim. Dikkatle oku • 
clum. lstersniz aklımda kalanı. 
m size de ben söyliyeyim; aşağı 
yukarı şu: 

"D . 1 emıryo u - tramvay ve 
ya ~imendifer olıun - otomo
bil rekabeti karşısnda ıiddetli 
bir mücadele halindedir. Bunlar 
dan hangisi galebe çalacak? 
Benzin veya gaz, buhar ve elek 
trik cereyanını mağliip edecek 
mi? 

Buna henüz kimse cevap 
vren:ez. Bu kuvvetlerin hepıi 
durmadan tekamül etmekte -
dir •. ,, 

Alt tarafın okuyamadım. 
Çünkü telefon muhaveresi bit
ti. Deı bal sordum 

- Halk tramvayların sü • 
ratle gitmemesinden son dere
ce şikayetçi.. 

- Haklan da yok değil. 
Yapılan tetkikat neticesinde ls 
tanbul elektrik tramvayları va
sati bir hesaba göre; saatte il 
ilf. 12 kilometre mesafe kat'e
debilmektedirler. 

- Aşağı yukan beygirle 
ıi.irülen bir araba süratı .. 

- Tamamile, hakikati söy
lemek lazımgelirse eskiden e
mektar atlarla sürülen tramvay 
lar zama!lından beri timdiye ka 
dar, sürat noktai nazarından 
hiçbir te.-akki elde edilememit 
lir. 

- O halde diğer mümasil 
~chirlerde olduğu gibi niçin İs
tanbul tramvaylar süratle gi
' !emiyor. Bu betaet neden ileri 
.!eli}'cr? 

- Evvela tramvavların 
motris kuvvetlerini hesaba kat 

ı harbiye nazırı M. Maginot'nun Re~mı maha~I, bu mevzu uzenn-
h 1 b .. ti . . de atıyen resmı beyanatta bulunul-

1 nsanca zayiat olmasından korku· 
luyor. Hülı:iımet makamatırun idare 
ve nezareti altında bulunan mabku
min tahlis oımeliyatma ittirak ediyor 
lar. 

liyenler de hücum ederler. A -
im bir karışıklık. Bunun neti
cesi olarak da birkaç dakika 
kaybedilir. 

Bunlardan başka bir çok ya
ya yürüyn!er seyrüsefer kai -
delerine itaat etmezler. Mesela 
bir taraftan diğer tarafa ge • 
çerken etraflarına bakınmaz -
lar, köıe ba§lannda tevakkuf 
ederler. Ve .• bazı yaramazlar 
da, tramvaya binmeye niyetle
ri olmadığı halde istasyonlarda 
dururlar. Tramvay yolu üze -
rinde iki çift lakırdı atanları 
da hesaba katmak lazım .. 

- Daha, daha!?. 
- Durun bakalm, acele iti 

olmıyan insanlardan maada bir 
de hayvanları bsaba komak la
zım<lır. Günün muayyen saat -
lerinde mezbahaya götürülen 
koyun sürüleri tramvay hat -
tını üc noktadan kat' ederler. Bü 
zavallı hayvanlar sanki mezba
haya götürüleclderini bissedi • 
yorlarmış gibi ne kadar da ya
vat giderler. 

Birinci Galatada, ikinci 
Kumbaracı yokuşu ile İstiklal 
coddesinin birletıiği noktada, 
üçüncü defa da Asmalı Mesçit 
tarafından gelen sürüler tram
vayları tevakkufa mecbur et -
mektedirler. 

Dar yollarda arabaların te
vakkııfları. Karaköyde toförle • 
rin manevralan. B~ tonluk 
kamyonlar. Tramvaylara bi • 
n~p inen batıbot çocuklar. Da
ha, daha .• 

- Peki çaresi? 
- Bunun çaresi, kanaatime 

göre, hiç olmazsa bazı nokta -
!arda karıpklığa meydan ver -
m.emek için nakliye vasıtalannı 
çoğaltmak değil azaltmak la
zımdır. Ancak bu suretle tram
vaylam motris kuvvetlerinden 
t:ımamile isf ade edilmek ka
bil olur. 

Muhatabıtrut. •eda etmek ü 

atırasma 0 an urme ennı ınasr ihtimalim· düıu .. n-'- izh 
· h 1 · 1 d. """" ar e-yat ve ız ar ey emış er 1T dilmit olan fikre baıka birşey ili.-

Nazırlar meclisi matem ala- vesinden iıtinMf ebnektedirler. M. 
meti olmak üzre dünkü gün i- Stimson, akpm ü:zeri gazetecilerle 
çin içtimaı mukarrer bulunan görüıecek v•:lı:endilerile Mançuri 

·11· ·· d f ı· · · · t• meselesi hakkında konuııacaktrr. 
mı ı mu a aa mec ısının ıç ı-

maınr ertesi güne tehir eylemit Japon hariciye nezareti 
tir. mümessilinin begtnetı 

Bundan sonra maliye nazın, TOKYO, 8. A. A. - Harici 
M. Flandin, Lozan konferansı- ye nezareti namına beyanatta 
için yapılan hazırlıkları mecli- bulunmağa salahiyettar bir zat 
sin nazarı itıliına koymuştur. şu sözleri söylemiştir: 

Bütün n:atbuat müteveffa M. "Amerika bükUmeti Japon-

ispanyada grevler 
MADR1T, 8 (.A.A.) - "Jl 

Mundo İbero" ismindeki komü 
niıt gazetesi kapatılmış ve 
1000 pezeta nadi cezaya çarp
tırılmıştır. 

LOGRONO, 8 (A.A.) -
Arnedo, Golaora, Haro ve San 
te Domingo'da umumi grev 
ilan edilmiştir. 

Maginot tarafından milli mü- ya'nın Mançurideki faaliyetini 
dafaa uğruna sarfedilen kıy- Çin'in idari tamamiyetini ib
mettar mesaiye olan takdir ve il eder mahiyette bir hareket ad M. Mussolini'nin papayı 
hürmet hislerini izbaı-da müt- dedebilir ve böyle bir fikirde 
tefiktirler. bulunabilir. Ancak şu cihet bir ziyareti 

Bazı gazeteler, yakında top- hakikattır. ki Nankin hükii- ROMA, 8 .A. A. - M. Mus-
lanacak olan terki teal!hat kon meti Mançuride idari nüfuz •e solininin Papayı ziyaretine ait 
feranıında Fransanın noktai na salahiyetini hiç değilse tabii ve tetrifat programı kararlattırıl
zarını müdafaa hususunda M. mutat bir surette asla istimal mıştır. 
Maginot'nun basiretkir, kudret etmemiştir. Japinya Mançuride ·-·····-·-··-.. __. ........ _ ............ _ • ._. 
li ve açık rörüşlü fikirlerinden ki hareket ve teşebbüslerinde 
istifade edilecek bir :ıamaı>da bir değişiklik . vücude getire
vuku bulan ziyamdan dolayı mez. Çünkü Japonya meşru 
daha fazla teessür ve teessüf hak ve menfaatlerini korumak 
gört~· r>Pktedir. için muktazi ihtiyat tedbirlerini 

Sokakta deliren adam 
Dün öğleden sonra Divanyo

lundan geçmekte olan bir a
dam birdenbire tecennüm ede-

PARIS, 8 A. A. - M. Ma- asgari bir had dahilinde ittihaz 
giııot nun vefatı münasebetile etmekten baıka bir fey yapmış 1 
ecnebi devlet adamlerından olmadığı gibi mevcut muahe- · ı[ 
baıvekalet ve hariciye nezareti- delerin kendisine verdiği bak
ne birçok taziyet telgrafları ııel !ardan fazla bir şey temin et
mektedir . meği de istihdaf eylememekte-

M. Zaleıki, Lehistanm aam.İ· d. ır. 
mi teessür ve taziyetlerini M. 
Briand' a iblağ eylem ittir. 

M. Laval'de mareşal Pilsudı· 
ki' den bir taziyet telgrafı al· 
mıştır. 

Terki teslihat konfe
ranınnda Hindistan 
LONDRA, 8. A. A. - Hindista

nın terki teslihat konferanundaki 
heyeti murahhaıaıı ezcümle Hindi.a~ 
tan nezareti katibi umumisi Sir Sa
muel H-re ile Agha Khan tarafla
rından teşkil edilmit olacalı:tir. 

zere ayağa kalktnn. Acele: 
- Bir şey daha unuttum, 

dedi. Onu da söyliyeyim. Trarn 
vaylann süratlerini azaltan ae -
beplerden biri de umumi çeş • 
meler batlanıııda muhabbete da 
lan sakaların eteklerini tram • 
vay hatları üzerinde baııbot bı 
rakmalarıdır .. 

Kabahat döne dolaşa zaval
lı eşeklere kadar geldi. Az akl
suı bağıracaktnn: 

- Vurulacak daha başka a
balı yok mu? 

Nazım NAFİZ 

istifanın sebebi 
TOKYO, 8. A. A. - Alınan 

malumata göre kabine impara
tora karşı yapılan suikasta ma· 
ni olamdığındn dolayı kendisi- I 
ni mesul addederek istifaya lü- . 
zum gönnüttür. 

Amerikanın bir notası 
VASH1NGTON, 8. A. A.
Hükiimet Japon ve Çin hü-

kumetlerine birer nota gönder
mittir. 

Amerika hükiimeti bu nota
sında vaktile dokuz devlet ara
sında akdedilen muahedeyi ile
ı·i sünnüş ve Çin • Japon ihti
lafı esnasında alınan tedbirler
den her hangi birinin meşru ol 
duğunu kabule imkan göremt
diğini beyan etmşitir. 

Bu notanın birer sureti de a
lakadar dokuz devlete gönderil. 
mittir. 

TOKIO, 8. A. A. - lnukai 
kabinesinin istifası kabul edil
diği takdirde milli mahiyeti 
haiz bir hükumet teşeltkülü
ihtimal haricinde görülmekte
dir. 

rek bağırıp çağırınağa, ilahi 
aöylemeğe ba§lamıştır. 

Polis memuru, bu mecnunun 
her hangi bir tecavüzüne mey
dan vermemek için bu adamı 
yakalayarak Ayasofya polis 
me•·kezine götürmüştür. Tıbbı 
AdJice müşahede altına ahna
=ktır 

Demokratların teklifi Bir taraftan tevkifal 
kabul edi'di yapılıyor, bir tarafta' 

VASHINGTON, 8. A. A. - mahkemeler kuru'.uyd 
~eb'u~an .~~isinin m.aliye en BOMBAY _....ı 
cumenı, gumruk manıalarmm . .' 8 .. A: A_.- K~ 
kaldınlmasını istihdaf eden bey ro:nın fevkalade ıkincı mecl 
nelmilel bir konferansın içti- nın reuı M. _Chok~y kon 
maa davetini ilti.:zaın eyliyen azasmm huausı emımamel 
demokratların yapmış olduk- mevzu memnuiy;et. bi~fına 
ları bir teklifi kanuniyi kabul rak Y~P~~~ı bır ıçtimad~ 
eylemittir. tt;ık s~yl~dı~ınden dolayı t 

kıf edılmltftır. 

Sekizinci asra ait kıya
fetler sergisi 

ROMA, 8. A. A. -- Selcizin
ci asra ait kıyafetlerin tqhiri 
için hazırlanan sergi açılm•ştır. 
Açılış resminde ecnebi sefirler
le hükfunet erkanı da hazır bu
lunmuştur. 

Bu serginin tertibinden mak 
sat sekizinci asra ait tnrihi, ya
ıayı' tarzını, san' at eserlerini 
ve kiyafetleri göz önünde can· 
landırmaktan ibarettir. 

Japon imparatoruna 
suikat 

TOKYO, 8. A. A.- Japon im 
paratorunu hamil bulunan ara
baya Koralı bir tahıs bir bomba 
atmıttır. İmparatora bir ıey 
olmamıttır. Yalnız arabanın at· 
larından biri yaralanmıttır. Sui 
kasıtçı tevkif edilmiıtir. 

Pariı'teki İtalyan kon-
solosuna taarruz 

PARİS, 8. A. A. - İtalyan 
talebesinden Richichi İtalyan 
Konsoloshanesinin kartısmda 
Konsolosa dört el silah abnıt
tır. Çıkan kurıunlardan bir ta
nesi isabet etmit ve Konsolosu 
sağ kalçasından yaralamıştır. 

Mutaamz kaçmağa başmıt 
ve kendisini takip eden polise 
de iki kurt un sıkmıştır. Polise 
bir §ey olmamıttır. Nihayet mu 
taarrız yakalanmış ve karakola 
götürülmüştür. İfadesinde Kon 
solosun kendisin~ hususi den 
vermekten men'ettiğini söyle. 
miştir. Konsolosun sıhhi vazi· 
yeli vahim değil gibi görünmek 
tedir. 

lngiltere'de ispirtolu 
içkiler alım sahmı 
LONDRA, 8. A. A. - İn· 

gilterede ispirtolu içkiler alım 
satımıftln ne suretle cereyan e
deceği meselesi hakkında tetki
katta bulunmak üzre on dokuz 
kitiden mürekkep olarak teşkil 
edilen komisyon basından on 
altısı ekseriyet namına bir ra· 
por kaleme almıı ve imzalamıı-
tır. 

Bu raporda ezcümle ispirtolu 
içkiler ticaretine ait umumi 
mülkiyet hakkının elde edilecek 
tecrübelere göre tevsii, iıpirto
lu içki satılan yerleris sahiple. 
rine verilecek rulısatiyelerin 
bir' an evvel tahdidiı, ispirtolu 
içkilerin zararları hakkında 
mekteplerde dersler •e konfe
ranslar verilmesi, bu kabilden 
içkiler satılan yerlerin umumi· 
yet üzre saat 22 de kapattınl
ması ve iıpirtolu içki alım sa
tımını murakabe altmda bulun 
dunnak üzre milli bir komi
syon teıkili tavsiye edilmiştir. 

Komisyon hasında.. hiç bi
ri içki ya,ağı teklifind bnlun
mamııtır. 

Fransa'nın yeni Lizbon 
elçisi 

P ARİS, 8. A. A. - Orta el
çilerden M. Jess.! Curly Lizbon 
elçiliğine tayin ~dilmi~tir. 

!- ususi hak~mlikl~r 
BOMBA Y, 8. A_ A. - la' 

nai ahval dolayisile nqredil 
emirnamede muaarab cürümlll 
re ait muhakemeleri rüyet tJ 
mek üzre hususi hakimler ta~ 
edilmittir. 

Bu hakimler yedi seneye ki 
dar hapis cezası vermek seli 
hiyetini haiz olacaklardır. 

Sabık lspanyol hariciyl 
nazırının bir tekzibi 
MADRIT, 8. A. A. - Sabd 

hariciye nazırı M. Lerroux, g' 
zetecilere vaki beyanatında je
neral San-Jurjo ile bir mü.laka! 
ta bulunduğu •e diktatörlük t• 
sisi maksadile bir darbei büW ı 
met yapmak İçin mümaileyh ~ 
neral ile bir ittifak akdettil 
h .klanda tayİ olan haberleıt 
kat'i surette tekzip etmiı ve dl 
mittir ki ben diktatörlüğün lıf 
yu bir aleybtanynn. Y aloıl 
parlamentonun reyi ve kararı 
milletin umumi iradesini ifadl 
edebilir. Şayet günün birindi 
hükômet mevkiine gelecek ti 
lunam kanunu esaıi dairesin.il 
idareye çalıpc:ağım. 

Harbin önünü almağ' 
matuf umumi mukavel• 

1 

BERNE, 8. A. A.- lsviçıt 
bükômeti harbin önünü almai' 
matuf tedbirleri kuvvetlendit' 
mek için tanzim edilen umwııl 
mukaveleyi kabul ve imza et· 
mittir. 

Hindistanda vaziyet 
CAVENPORE, 8. A. A. - y, 

ziyet aalih kesbetmittir. lıık aöıl' 
dürme emri lağTedilmiıtir. 

YENi DELHI, 8. A. A. - Hiııl 
birliii koqresinin reis vekili aJ 
Anaaıi bu sabah tevkif edilmittir• 

BENARES, 8. A. A. - Polis " 
mayiıçiler üzerine sopalarla hücuırl 
etmiıtir. Birçok yaralılar olmııtı 
bunlardan dördii hastaneye kaldırıl' 
mıttır. Polis lıwoclan baıJ<a 7 lriti1' 
de teftif eyl~ftir. 

Tamirat konferansındl 
lngiliz siyaseti 

LONDRA, 8. A. A. - M. Mac 
Donald ile M. Jobn Simon ve ~ 
Neftlle Cbamberlain'nm dün topla' 
narak tamirat lı:onferansmda takİI 
edilecek ıiyaıet hakkmda cör~miil 
oldukları zannediliyor. 

PARIS, 8. A. A. - Fransa bükÖ 
metinin Alınan dnleti nezdindeııl 
sefiri dün ak- Berlinden Parif' 
vaıd olmuıtur. 

Beynelmilel talebe 
konfederasyonu 

P ARiS, 8. A. A. - BeyaelraiJtıl 
talebe konfederasyonaııan icra korırl 
tesi, beynelmilel bir taleLe mmetY 
le, bir mütekabil yardnn n bir ıpo' 
offiainin vücuda aetirilmeaU. .ıt 
fcıuıi İftİraki mesai tuzmı tetkill 
eylediketıı sonra darülfiieu-. ziya
ret etmit ve burada Franaız tal""' 
ıttihadı tarafından kendilerine ...... 
ilıranı odilmittir. 

Bilbao'da bir infilak 
BİLBAO, 8. A. A. - Bur•· 

daki fabrikalardan birinde bir· 
çok dinamit fiteği patlamıttıt• 
Bu kaza neticesinde İıfçilerdell 
2 kişi ölmü, v 9 kiti yaraları• 
mıştır. 
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rUklerde yakında y • 
nı bir tasfiye yapılacak .. 

l)ı 

Hilaliahmer nahiye 
konq-releri başladı 

Rüsumatta 

Kaçakçılık 
Kanunu 

Belediyede 

Haliç 
Temizlenecek 

• • •••• • • 
Kasım paşa nahiyesinde içtima 

Gümrüklerde tasfiyeyi 
icap ettirecek 

Bu yaz behemehal 
temizlenıneıi mukarrer 

Hililiahmer nahiye konıre
• S lerinin akdine baflanmııtır. 

Dün Kasıınpafa nahiyesi Hi 
li.liahmer kongresi yapılm19tır. 
Kongrede sabık idare heyeti 

u 1 reiai Fehmi Bey bir ıenelik me
sai raporu hakkında izahat ver-

· "t __ ı_:L-- hesabat tet-
mıt, mu .,......,.,.. 
kik ve taıtik edilmittir. 

Bili.hare yeni heyeti idar~ 
intihap ecfilmit, reiıliğe lamaıl 
Hakkı muhaıipliie kemal, 
ualıkİara Ruhi, tüccardan S~
leyman ticareti behriyeden Hı
dayet Beyler 1eçilmitlerdir. 

Kabul edilen kaçakçılık kanunile 
gümrüklerde kendilerinden istifade 
edilemeyen memurlar taıfiyeye tabi 
tutulacaklardır. Vekalet bu huausta 
hazırlıklarına bqlamıttır. 

Gümrük memurlan 
hakkındaki layiha 

Gençler malı/ilinin kongresi 
Gilmriilı: memurlan hakkında Mec

liste kabul edilen li.yihanın esaolan 
tunlardırı 

Gümrük memurlarından manifeı· 
to, ambar, muayene, tetkik ve mu· 
hasebe itlerinde müstahdem olanlar
la bwılan doğrudan doğruya ıevk 
Ye idare eden gümrük başmüdürler,i 
müdürleri, mülhakat ve merkezi i
dare memurlanndan vazifei memur
lerini ıuüıteml ettikleri tefti• ve 
tahkik raporları üzerine inzibat ko
miıyonunca anlqılanların memuri
yetle alikaılannın kesilmesine bu 
komisyonca karar nrilebilir. Ancak 
komiıyon kararı Vekilin tasdıkı ile 
ıa-m olur. 

al 
atı 

o 
oııl 
İll 

~ 
oll .,. 
te4 

o 

Papazın 
Emlaki 
Bila varis vefat eden 
papaı neler bırakh? 
lıtanbul Vilayetine, geçenlerde 

Dünkü kongrede haııır bulunan gençler. 
1 hili.variı vefat eden Sen Benuva 
papazlarından u Löbri" nin iki mi
lyon lirahk emlak bıraktığı hakkın
da bir ihbar yapılmıftı. Defterdar· 
hk meseleyi tahkik etmiş, "Löbri" 
nin Üsküdar, Bebek, Galata ve Bey 
oğlunda mühim miktarda emlak bı
raktığı anlatılmıştır. 

Cümhuriyet gençler mahfi
k• li dün Beyog" lu Halk fırkası bi 
li nasında senelik kongresini yap 

mıştır. Kongrede mahfilin bir 
senelik meıaiai hakkında hazır 

yı lnnan rapor okunmuı, mahfilin 
bir sene zarfında otuzdan fazla 
konser ve müsamere verdiği a
zaya bildirilmiştir. Mahfil bu ae 
ne temaıa ve musiki şubelerin
den mada bir de spor şubeai teş 
kil etmeğe karar vermiştiı-. 

i 

Bundan batka mektepliler a
rasında yazı müsabakası tertibi 

Poliste 

cfı 

Yangın yerinde 
Bir kadın 

~Bir adamın 114 lirasını 
d1 aşırdı 

Düzceli Hakkı Efendi iamin 
ti de birisi Süleymaniye civarında 

it yangın yerinden geçerken önü
ne bir kadın çıkarak Hakkı E
fendi ile kunuşmaya başlamış

gl hr. 
it Bunlar biraz yürüdükten 
rP sonra yanlarına bir de erkek 

gelmiştir. Üç ahbap yangın ye
rinde bir müddet konuşmuşlar 
bilhare kadınla erkek Hakkı E
fendinin yanından ayrılmıtlar-

: du·. Biraz sonra Hakkı Efendi 
~ebini yoklayınca 114 lirasının 

ırılmış olduğunu görmüştür. 
Hakkı Efendi derhal polise mü 
acaat etmiştir. 

Yapılan tahkikat neticesin
de Hakkı Efendi ile konuşan 
rkeğin Sabri isminde birisi ol
duğu anlaşılmıştır. Sabri yaka
lanmıştır. Sabrinin yanındaki 

1 kadının da Aliye isminde birisi 
olduğu tesbit edilmiştir. 

Zabıta tahkikata devam et
mektedir. 

Tabancah adan 

de tasavvur edilmektedir. 
Kongrede yeni idare heyeti 

intihap edildikten sonra, Gazi 
Hazretlerine tazimat telgrafı 
çekilmeıi teklifi alkışlarla 
kabul edilmiştir. 

Güzel sanatlar birliğindeki 
müstımera 

Gençler temaşa grupu dün 
güzel san' atlar birltği salonun
da bir müaamere vermiştir. Mü
samere iyi ve muvaffak olmuş
tur. 

Ktlçllk Haberler 

• Geçen 931 ıeneıi zarfmda ls
tanbul icrasına alacaklılarile kon
kordato aktetmek üzere (35) mües
sese müracaat etmiıtir. 

" Seyrisefain Muhaaebeciai Sadet 
tin Bey vazifesinden ayrılmıştır. 
Muhasebeciliğe muavin Talat Bey 
tayin edilmiştiı-. Sadettin Bey Ya
lova müeııeıeıinin müdürlüğünü i
fa etmekte devam edecektir. 

• Beyazıt yangın kulesinin esaslı 
ıurette tamirine başlandıiını ya:tmış 
bk. Kuleye su getirmek üzere tesi
sat yapılmıttır. 

Mersin kurtuluş 
bayramı 

MERSiN, 5 (Hususi) - Beş 
Ki.nunusani güzel Mersinin kurtu
luş bayramıdır. Bu münasebetle hu
ıün ıehrimizde muazzaın tezahürat 
yapılmıştır. Milli mücahede esnasm 
da memleketlerini kahraınane müda
faa etmiş olan Mersinin şehirli ve 
köylüleri o zamanki kiyafetlerile ve 
ıilahlarile Mersinin kurtuluşunu tem 
ıil eden bir resmi geçit yapmışlar 
ve halkta derin heyecanlar uyandır
mışlardır. Öğleden evvel Belediyede 
ve öğleden sonra Halk evinde resmi 
kabul yapılmıştır. 

Akşam Tüccar kulübü salonların 
da zabitan şerefine bir çay ziyafeti 
ve gece de Mücahedei miiliyeye işti
rak eden köylüler şerefine bir mü 
samerc verilmiştir. 

Seyrisefainde istihlak 
kooperatifi 

Defterdarlık mahkemeye müra
caat ederek bu emli.ke vaz'iyet için 
karar .. ıacaktır. 

Yeni bir cinayet 
davası 

Muharrem isminde birisini öldür
mek ve Necati iıminde birini de ya 
ralamak cürmünden maznun olarak 
lbr-ahim oğlu Halil iıminde birisi 
aiw cemda muhakeme edilmiye ba~ 
lanmıftır. İlk celsede maznunun a
vukatı müvekkilinin kefaletle tahli
yesini iıtemi,tir. Mahkeme heyeti bu 
talebi tetkik ve bir karar vermek 
üzere celseyi başka ıüne talik et
miştir. 

Berberin canıl.annı 
indiren adam 

Geçen ıün Hüıeyin i:;minde birisi 
sarhoş olarak Beyoğlunda bir perü
ki.r salonuna gitmiı, kavca çıkar
mı, ve ıalonun camlarını krrnuştı. 

Bu sırada dükki.nda tırat olan i
ki kadın korku rından dü,üp ba· 
yılmışlardr. Polis merkc:.d tarafından 
yapılan tahkikat neticesinde Hüse
ynin dükkin sahibinden para iste
diği, parayi alamayınca hiddetlene .. 
rek camları kıl'dığı anlaşılmıştır. 

Hüseyin ewakile bid'kte Beyoğ· 
lu sulh ceza mal-. kemeıine verilmiş
tir. 

Hamallar araba ile 
yük taşıyacaklar 

Hamal teşekküllerinin reımi mer
cilerinin tevhidi dütünü1mektedir. 

lhtiyaçlan sorulan bazı hamallar, 
yük taııma ve nakletmekteki İpti
dai şekillerden ~iki.yet etmişlerdir. 
Evvelce ağır yüklerin nakli için do
muz ara.bası denilen el ile mütehar .. 
rik bir nevi araba kullanılmakta idi. 

Bu arabaların İstimali, kaldırım
ları bozduğundan belediyece mene
dilmiştir. 

Hamallar, su·t üıtiinde ağır yük
lerin nakledilmc f:. ini sıhhatlerine n1u 
gayir buldukh'\rı ic:;in nümuneıi be
lediye fen heyetince İntiha edilecek 
bir yük arabasının kabulünü rica 
etmişlerdir. Belediye fen heyeti bu 
arabayi intihap edecektir. 

Memduh isminde 19 yaşla
ı·ında biri Kumkapıda dolaıır
ken ahvali şüpheli görülerek 
polisler tarafından yakalanmış- Seyrisefain idaresi kendi meınur- İki mektep tamir 

• d b ·· ·· k lan İçin bir iıtihlô.k kooperatifi teş-
tlt. MemduL, Un ijzerın e UYU kil" ka . h edı0lecek ll ıne rar vermıı ve azırladığı 
hır t banca bulunmuştur. nizamnameyi Şirketler Komiserliği- . . . 

A w k ca ne vermiıtir. Kooperatif idare me- lıtanbulda on yedıncı ılk mektep 
yagı ayın murlarına ucuz yiyecek. ve giyecek • ile Kadıköyünde onuncu mektep pek 

Calatada Şithane yokuşunda Se- tedarik edecektir. harap olduğu için hu iki mektebin 
bıl çıkmazında oturan htanbul u- Diğer taraftan Seyrisefain fahri- tamirine karar verilmi§tİr. Yakında 
mum siırorta tirketinde memur Man kalarında çalıtan ameleler de ken- tamirine baılanmııtır. 
Efendi dün Galatada Siııorta hanı di aralarında bir istihlak kooperatifi f • d b• ti" k 
• · d k d" ·· ba ndan zmır e ır ren azası ıçın e ayağı kayara UfUP şı yapmayı dütünmütler ve bu iş için 
Yllralanmııtır. hazırlıklara batlllll11flardır. Koope- lZMlR, 8 - Seydiköyün-

PoJise hakaret ratif ameleler tarafından idare edi- den lzmire gelen tren Gemer 

E nk.. .. d . • · • •a Iecek Seyrisefainden de yardım gö- mahallesinde oturan Mahmut 
re oyun e Azızın memurını .. ' . · · d b' · · · · .... " 

btta tarafından yakalanmasına çalı- recektır. j ıs~ı'.' e ırısını çıgneyıp geç-
tddığı ıırada, merkumun akrabasın- mıştır. 
dan ve Ereköy sakinlerinden Ama- I d htım caddesinde ıüpheli bir 
vut Os E . Saff Ad"I A • 1 ta a rı . zin fi ınan, rıruı, et, ı .zı· . ette geçmekte iken, zabıta me 
hııJ.a rarını teıhil maksaclile polıae vazıj trafından çevrilerek iizeri 
rınd::t ve ~ecavüzatta bulundukla- mur arı a 89 adet ltalyan markalı pü 

hepsı yakalanmıılardır. ara";""!• •uhur etmiıtir. Merkum, K k .. l ro aııaruı • b" r .. t aça puro ar akalayan memurlara ır ıra ruşve 
Fındıklıda set . t" " d 43 [eklif ettiğinden hakkında muamele 

11 h d uı un e numara 
an e •akın Ke 1 Efendi Gala- ye batlanınıştır. 

Konser 
Tepebaıı kı,lık tiyatroaunda 10 

kanunusani pazar günü saat 17 de 
meşhur muganniye Melle Antoi
nette Perpignanj tarafından piyano 
ve harp refakatinde bir konsel· ve
rilecektir. 

Haliç &"iinden gÜne dolmaktadır. 
Şimdiye kadar Haliç tirketinin Ha-, 
licin temizlenmesi etrafında nki o
lan müracaatları semeresiz kalmııtır. 
Belediye, deniz ticareti gibi resmi 
makamlar, Haliçten çıkacak malze
me ve ankazı kendilerine mal et
mek İllediklerinden Halicin temiz
lenmffini üzerlerine almaktan çe
kinmiılerdir. 

lkitsat veki.leti, bu itin en uyade 
belediye tarafından yapılma11 mu
vafık olacağı fikrindedir. 

Halbuki belediye, muhim bir maı 
rafa ihtiyaç görülen bu İ4 için büt
çenin tahsiıahızlığından bahsederek 
kabul etmek istemiyor. 

Halicin dolma&ı art1k ihmal edil
miyecek bir hale geldiği için Haliç
ten çıkacak ınalzeme ve enkaz kime 
ait olursa olaun bu yaz Haliç mut
laka temizlenecektir. 

Kazalann 
geçmek 

önüne . . 
ıçın 

Otomobil kazala,·ına mani olmak 
için belediyenin yeni tedbirler aldı· 
ğını yazmıttık. 

Bu tedbirlere göre şoförlüğe gir
mek talebinde bulunanlar daha cid
di ~uı·ette imtihan edileceklerdir. 

Şoförlerin imtihanmda belediye 
merkez heyeti fenniyesi de buluna
caktır . 

Bundan ba,ka kontTol iti yalnız 
zabitai belediye memurlarına bıra· 
kılmayacak, belediye mühendisleri 
de .,k Oik fenni kontroliar yapacak
lardır. 

Haseki hastanesine 
kalorifer konacak 

Haseki hastanesinin bir çok yer
leri bu sene tamir edilmiıtir. 

Bundan batka Haseki haotaneıin
de şimdiye kadar soba kullanılmak
ta idi. Hastaneye kalorifer konması 
muvafık ırörüldüğünden yakında te
sisata batlanacaktır. 

Gazi köprüsü 
şartnamesi 

Muhtelif lioanlara tercüme edile
rek teksir olunan Gazi köprüsü :ıart 
namesine müteallik ha:.tll'lıklar ta .. 
mamile ikmal edilmi~ ve ihalesi ilin 
olunmak üzere bunlar levazım mü
dürlüğiine verilmittir. ihale yakın
da gerek l ıtanbul ve ırerek ecnebi 
matbuatile ilin olunacaktır. ihale i
çin altı ay müddet konmuttur. 

Ekonomi ------
Fasulya ucuzla yor 
Trabzondan bir ticarethaneye ge

len malumata göre fasülye fiaUeri 
3 buçuk kuruşa kadar inmiıtir. lı
tanbulda mavnada fiat 6 kuruttur. 

Nakliye oktruva, rıhtım cibi muh
telit ınaıraflardan sonra. mal 7 bu
çuk kuruşa çıkar. Büyük toptancı
dan ikinci ele devredildiği zaman 
fi.ati artar. 

Nihayet mahalle bakkalında, bu 
n1al 20 kuruşa satılır. Bir taraftan 
müstahsil 3 kuruşa fasülye satarken 
diğer taraftan müstehlik 20 kuruıa 
fasülye satıyor. Bu iki rekkam mem
leketimizde ihtikilr olup olmadığını 
ifadeye kafidir. 

Ege mıntakasında 1931 
yazlık rekolte 

Ege mı~takasınm 1931 yazlık 
mahsul rekoltelerini ve bunlann 
930 ile mukayesesine dair lzmir ti
caret odasının teıbit ettiği malumat 
zirde münderiçtir. 

1931 rekoltesi: Mumları 98,373, 
t 90 kilo akdarı 9,268,028 kilo, kum 
dan 3,394,965 kilo, fasülye 5,42~, 
70 kilo kendir elyafı 1,490,800 ki
lo kendir tahumu 956,500 kilo, yün 
v~ yapağı 3,910,228 kilodur. 

1930 mahıulü iıe Mmrdarı 
76,257,294 kilo, Akdarı, 1~,713,?.~ 
kilo Kumdarı 2,851,652 kılo, Bor
rül;e 2,292,530 kilo, Faoülye 6,877, 
105 kilo Mercimek 2,244,765 kilo 
Kendir el~afı 1430,290 kilo, Kendir 
tohumu 1,198,580 kilo, Yün ve Ya
pağı 2,967 ,696 kilodur· 

Muğla, Fethiye kazalarından ma
lumat ahnamadığından bu yek.un
larda dahil değildir. 

Yunanistanla hayvan 
ticareti 

IZMIR, 7. A. A. - ''"Geçikmiş
tir". Yunanistanla memleketimiz a
rasında vaıı mikyasta hayvan tica
reti yapmak üzre müteşebbi• bir 
grup Yunanistandan gelmittir. Bu 
heyet Yunan mevaıı tüccarile tema .. 
sa geçecek ve bu hususta mutabık 
kaldığı takdiı·de geniş bır sermaye 
ile işe başlanacaktır. 

lsianbul Nasıl Eğleniyor? 

Yaşa Çoban Mehmet! Varol 
Himmet Pehlivan •..•• 

Bizde halk, güreş müsabakalarını nasıl seyreder? 

Kara Aliyi isteriz! - Kulak ta kırılır mı imiı?-Himmet ile Çoban 
Mehmedin güreşi - Hakem 

neler söyledi? - Yaşasın Türk pehlivanlara .. 
ln•anlar, biribirile boğuş- damarları arada bir ok gibi ti ti 

1
. - Hakem haksızlık ediyor ••• 

mağı severler. Bu, muhakkak! yor, tekrar üste çıkmak için Bu son söz hakem Yuıuf 
Yalnız §U da muhakkak ki, bo- gergin kollarının bütün kuvve- ı pehlivanı harekete getirdi. Se
ğuımağı sevdikleri kadar, bel- tini sarfederek mezbuhane çır- nelerce Amerikada sırtı yere 
ki ondan fazla boğuıanları sey pınması, seyircileri heyeçandan gelmeden pehlivanlık yapan bu 
retmekten hoşlanırlar. Sokakta kırıp geçiriyor. eski Türk güreşçisi, seyircilere 
iki kitiyi kavgaya tutuşmuş gör Himmet'in çelik gibi bir vü- dönerek Rumeli şivesile bağır· 
seniz, mutlaka alakadar olur, cudü var. Çoban Mehmedin ka- dı: 
işiniz yokıa, "bakalım kim ki- lın enseaine, iri kuvvetli pazu- - Akim dediğin elbet bitey 
mi tepeliyeçek?" diye merak e- larrna aldananlar, Himmet'i bir bileyr ki buraya komutlar •• Ser 
düp kavganın sonuna kadar hamlede yere vuracağını bekli- beıt güreşte emetörler (ama-
beklersiniz. yorlar. 1 tör) omuz yere geldikte bitınit 
Boğa döğüıü, horoz döğüşü, Fakat, Himmet Çobanı dai- 1 tir! Ama, profefyoneller, 11rtı 

koç döğü9ü, ve nihayet insan ma altında tutmafa muvaffak yere geldiğinde gübeği üstünde 
döğüşil §üphe yokki bu cibilli oluyor. Alta kendisi girae de / tülecene bir dakika durmalı!. 
meraktan do~muştur. Gı;ç~ çok geçmeden gene üste çıkı. Yusuf pehlivanın, sözleri te-
aktam,Ferah tıyatrosundakı gu 1 yor. • , sirini gösterdi. Gürültülerin ar 
reş müsabakalarında ben de bu s· 1 k h ed .. h" 

1 kası kesildi . 
lundum. Sporun hiç bir nevin- b. ırüa.~alt•~ k' sat n _e bn_-ıut .1t j Neticede puvan itibarile Him 
d 1 d _ .. I • ır g ru u op u agır ır cıs- hl" 1. ld • 

en an ama ıgım, gureten en . kut d ' .. t 11. k met pe ıvanm ga ıp o uğu ı· 
d 'h ld mın ıu un an mu eve ıt or • . • • 

tanıma ığım a e, sonuna k b" d ld H. lan edilınce alkışlar ortalıgı ı-
k d d k ld K ti.yat unç ır ses uyu u: ımmet . . . . •1 . L d 

a ar ora a a ım. oca hl" r.J. k ld nım ınım ın ettı. oca a otu-
roda, bir tek bot iıkemle yokdu pe ıvant yuuS a~ı .

1
a ırbı~ y:re ran bir zat ayağa kalkarak: 

B. ki h ed kilen· gö vurmu§ u. eyırcı er ır agız- ı 
__ L•Jırçko. ~"·.~a 0 e 1 dan bağrıştılar: - Yaşasın Türk pehlivanla-
""'' mle ıç~.n, .~ ela otkmuranl ardın - Tamam• Oldu• ı rı!. diye başlayan kısa bir nu-
omuz an ustune çı ış ar ı. • ··• k · ·k 
E k b ?T .. rk. b hl" Halbuki hakem Himmet'ı" ı tu ırat ettı ten sonra etrafına 

şa a mı u. u ıye aşpe ı ' ' d"" k be · 
•· K Al" ·ı h Ç henüz aalip ilin etmiyordu 1 onere , mazeret yan ettı: 

vanı ara ı 1 e meş ur o- " • 
ba Mehmet bu gece ilk defa Çünkü Çoban 11rt üıtü yere dü - Kusura bakmayın .• Kendi 
ka~ıılaıaçakl~r! şer düş"?,e~ kendini ~~!ayıp mi zaptedemedim!. _ 

Muayyen saat geldi reçti. tekrar yuzukoyun gelmıttı. Halk yavaş yavaş dagılmaita 
Daha perde kapalı ..• Haİkı avut Localardan itirazlar devam e j ba9lamıştı. Koridorlarda, güreı 
ınak için gürültülü bir orkestra diyordu.: . . 

1 
1 

çilerin leh ve al~yhinde dediko-
durmadan çalıyor. Sabırsızlık - Hımmet g~lı~tır. dular devam edıyordu. 

Um·, - Çoban yenıldı... M.S. um .... 
Etraftan mırıltılar batladı: 
- Ne bekliyoruz daha ••• 
- Çalgı iıtemiyoruz ••• 
- Gür~çiler meydana çık· 

sın! 

Baston takırtılarının, 11lık 
ıeslerinin bir türlü arka11 ıelmi 
yor. Nihayet itte perde açıldı. 
En kuvvetli eüret elemanları 
birer birer, hazır bulunanlara 
takdim ediliyor. Her iıim söy
lenirken bir alkıttır kopuyor: 
-YatşaArif! 
- Yana Urfalı ... 
- Dayan çoban ..• 
_ Var ol Himmet!. 
Bir aralık ıüreıçiler arasın· 

da Kara Aliyi göremeyenler o
lunca bağr19anlar oldu: 

- Kara Ali nerede? •• 
Bu bağrıımalar, bir müddet 

oovapsız kaldı. Nihayet, gürül
tü büyüyünce, pehlivanları _hal
ka tanıtan zat ortaya geldı: 

_ Kara Ali pehlivan, biraz 
rahatsızlandığı için, müaabaka 
da bulunamayacak!. dedi. 

Vay, sen miıin, bunu söyle
yen. Paradiden en ileri gelen 
localara kadar, her tarafta uınu 
~ bir itiraz yükseldi. Derken, 
haydi bir ayak temposu: 

- Kara Ali! Kara Ali .. Ka
ra Ali! •. 

Bu esnada Urfalının da güre 
ıemiyeceği halka ilin edilince 
biriıi bağırdı: 

- Onun neai Yar? 
Sahnedeki zat, cevap verdi: 
- Kulakları -kırıldığı için aa 

de gösteriş güreıi yapacak! 
Etraftan sesler: 
Kulak kırıldığını da itilme

dik! 
Nihayet bajifnp çağırmakla 

kimeayi güreştirmek kabil ola
mayacağını görerek sustular. 

Evveli, ikinci sınıf güreıçi
ler tutuımuştu. Alafranga gü
reş yapıyorlar. 

Bu nevi güre,e kartı halkta 
hissolunur bir likaycli var. Pro
fesyonel pehlivanlar, serbest 
ıüre!e başlayıncaya kadar bu 
alakasızlık devam etti. Niha
yet, Himmet ile Çoban Meh
met tutuştular. Çoban Mehmet 
bir İspanyol boğa güreşçisi gi
bi kollarını sallayarak ortaya 
çıktı, Himmet pehlivanla elele 
verdikten sonra, biribirlerinin 
canına kaadetmiş gibi boğaz bo 
ğaza ıeldiler. Kah Himmet al
ta giriyor, kah Çoban •. lki tara 
fın da teşvikçileri var: 

- Ha bre Çoban ••• 
- Göreyim seni Himmet! 
Altta kalan pehlivanın boyun 

Kari Sütunu 

Elektrik istiyorlar 
Aldığımız mektuptur: 
"Bizler Be!iktatta, Vi,ne zade ma 

halleıi, Sporcu Adil sokağı sakinle
rindeniz. 

Bi:ııin:ı sokağımızda dahil olduiu 
halde civarımızda betaltı ııokalı: var
dırld bunlar timdiye kadar elektrik 
veya hava gazı ile aydınlatılmak ıe
refine mazhar olamamı,tır. Bundan 
dolayı evlerimize ıridüp &'•lmekte 
pek büyük zahmet ve ııkıntılar çek
mekteyiz. Bilha11a yafmıırlu ve kar
lı zamanlarda bu fecaat büıltütün 
artmaktadır. 

Mahallemizin çukur çeıme deni
len bir mahalli vardır, bu mahal altı 
sokafa nazırdır, efer Belediye lüt
fen ve İnayeten buraya kuvvetli bir 
elektrik lambası koroa hem sokakla
rnnız karanlıktan kurtulur, h- de 
gelüp ıreçerken Belediyenize bol bol 
dua ederiz. Ne oluı· bizde bu memle
ketin evladıyız, bu ihtiyacunızrn 
muhterem gazeteniz deli.letile temin 
edileceğine emin olarak müteselli ol
maktayız efendim." 
.ndec-edt.bi 

Matbuat balosu 
9 Şubatta 

lstanbulun en güzel, en ki
bar ve muhteşem balosu bu se
ne bayramın ikisine tesadüf et
mektedir. O gece davetliler fev 
kalide parlak bir gece geçire
ceklerdir, 

Gazeteleı·in karikatür ve re
sim itlerile me§ğul olan arka
da§lar balomuzu< tezyin ve mü 
kemmeliyetini temin için ıayet 
cazip sürprizler hazırlamakta
dırlar. --··---
fzmir vilayet kongre

s; nin içtimaı 
IZMlR, 7 (A.A.) - Gecik

miştir" Cümhuriyet Halk fır
kası lzmir Vilayet kongresi bu 
ak9am saat 1 7 de Bahribaba 
daki halk evinde toplanmıttır. 

Kongreye on biri lzmirden 
olmak üzere 64 murahhas İ§ti. 
rak etmittir. 

Kazalardan relen raporların 
heyeti umumiyede müzakeresi
ni kolaylaıtırmak üzere bir tet-

Memlekette 

Bir idam 
Kararı 

Yalvaçta bir katil 
idama 

mahkum edildi 
Aktehirden bildirildiğine &'Öre, 

Yalvaçın Kurusarı köyünden Hasan 
iımüıde lıir &'enci kocaman lıir pala 
ile öldürmek cürmile mahkemeye 
verilen ayni köyden Kırıt oilu Ka
ra Mehmedin muhakemffİ rüyet e
dilmiıtir. Muhakeme neticesinde 
mazınuı Kara Mehmedin, bu cina
yeti tasavvur ve tasmim neticesi it
ledifi sabit olduiu için idam edilme 
•İne karar verilıniı, doıyaıı Temyiz 
Mabkemeoine gönderilmittir. 

Yalvaçta feci bir 
cinayet 

Alqehirden bildirildiğine göre, 
Yalvaç kazası Belediye eczacısı mü
tekait binbaşı Remzi B. boğazından 
ve sair yerlerinden yaralanmak su
retile öldürülmüştür. Tahkikat ne
ticesinde cinayeti, Görgüz köyün· 
den Sabri Bey oğlu Server isminde 
bir gencin i,lediği anlafılmıt ve suç 
lu tevkif edilmi,tir. M~znun yakın• 
da ağır ceza mahkemesinde muha
keme edilecektir. 

Amasra limanında 
kırmızı fener 

Amasra dalgakıran müntehauna 
ve liman medhaline bu ay batında 
bir buçuk milden ırörüniir kırmızı 
bir fen r konmu tur. Gemilerin bu 
kırmızı fenerler 3-4 romine açık geç 
mek üzere limana girip çıkmaları li
man idaresince kaptanlara tamim e.. 
dilmititr. 

Edirnede Yeşil hilal 
Edirne Erkek muallim mektebin

de 11hhat birliği namile bir tqkiliıt 
vücu~e. getirilmiıtir. Sıhhat birliii 
heyetı ıdareıi Y eıilhilal cemiyetine 
müracaat ederek Edirnede bir tube 
açılma•ını teklif ebnİ! ve cemiyet
ten Y qilbilal teşkili.tına ait kitap, 
mecmua ve risale ve sair gönderil
mesini İıtemittir. Y etilhili.I cemiyeti 
İıtenilen riıale ve mecmuaları ıön .. 
dermittir. 

kik ve tasnif encümeni seçildik Yeni pullar 
ten sonra Vilayet heyeti idare- Damga matbaa61 yeni harflerle 29 
si için 8 i.za intihap edilmiştir. çeıit dMnga pulu başmağa baıla
I~~ihabat, namzet gösterilmek I n_ııttır. Bun.dan h"ş.k:' 19 Ç"!İt üze
sızın serbeıt olarak yapılmıştır. 1 rın~ posta ~dare11 ıçı1:' ba_sı;nakta ol-

Ankarada toplanacak umu- 1 dugu ~2 milyon!u~ "P.""'~n de ya-
.. . . rısrnı ıkmal etmııtır. Şımdıye kadar 

~ı k~n%re ıçın 4 murahhas se- ıo, 20 paı·alık, 1, 4, ~· ~e 6 kuı'UŞ-
çılmıştır. 1 ıuk olmak üzere 7 çe~ıttır. 
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Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

9 K. SANI 1932 
iDAREHANE - Ankara ca.W.. 

ti No: 100 Tela-raf adresi: Milliyet, 
Jıtanbul 

Telefon numaraları: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye İçin Hariç için 

3 aylıit 400 kurut 800 kurut 
6 .. 750 .. 1400 " 

12 .. 1400 " 2700 .. 

İnmiş. Sen de arkasından.Kara
kola girmiş. Sen de ayacıkların 
la girmişsin . 

• 
- Söylesene beherif! 
- Allah belasını versin •• 
- Kimin? .. 
- Q;zü köroisun .. 
- Kime beddüa edlyoraım? 

Kendine gel! Burası hükfunet 
dairesi .• 

- Hayır beyim hayır. Birisi 
var da ... 

- Söyle bakalım hail inkar 
mı? •.. 

- Hayır ne inkir edeceğim. 
- Demek madamı takip et-

tin?. 
- Evet!. 

MİLLİYET CUMARTESt 9 KANUNUSANİ 

1 • 1 Tiyatro musahabesi 

''İş adamı,, 

1932 

Hikaye 

Tasarruf 
Madam Hayganoı, yortu 

tedariki için çartıya çıkaçaktı. 
Çocuklarını arıyordu .. 

derler,, der. Çocuklar, oynamağa soka-
"Les affair.,. sont les affaires,, in ğa çıkmışlardı. Bağırdı: 

türkçeye tercümesi sayet mütkül İf Ner~ 
!erdendi. Retat Nuri Beyin tercüme - Bedros, Mıgırdıç!. ~-
ıi fena değil; fakat o müıkülatı yen lerdeıiniz zo? 
mit diyemeyiz. Bir kere bazı yerleri Çocuklar annelerinin sesini 
ni çıkannıı, bunun için piyain mi- duyunca koşuştulaı· .. 
nası değiıivermiı. Belki bu tercüme _ Haydi çabuk olun, çarşı· 
kitap halinde çıkarken o yerler de i
lave edilir; o zaman tercümeden ay ya gideceğiz. 
rıca bahsederiz. Çocuklar giyindiler, hepsi 

Fakat doğrusu tet'cÜmeai kabil ol- beraber çarfıya gidiyorlardı .. 
mayan şeyler var. Bir kere lsidore Madam Hayganoş, yokuşu 
Lecbat'nm ismi. Bunun bayilığını, çıkarken belk~ on beş kere du
ıebep olduğu cinaıları göstermek 

• 
INEMALA 

1914-1 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti seçen nuıhalar 10 kurut 

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

Gazetemiz ilanlann mes'uliyetini 
kabul <'tmez. 

- Utanmıyor muıun ale-
min .. 

-Affedersiniz .. Ben mada
mın kocasının arkadatıyım .. 
Kocaıı bana madamı takip et
memi söyledi .. 

Octave Mirbeau, seçen aıır sonu 
Frantız muharrilerinin en garip ve 
en ziyade §(ibret kazanmıılarınclan 
biri idi. Kuvvetli bir hayali ve san'ati 
ne hakim bir kalemi vardı. Romanla
rının batlıcaları, "Abbe Jules., ile 
"5ebatien Roch~ u hala ara11ra oku
nuyor; fakat en me1hurları, "Le Jour 
nal d'une femme de chambre., ile "Le 
jardin des supplicea,, artık, ilk za. 
manlar uyandırdığı öfkeli heyecan• 
dan ziyade tebeuümle karşılanıyor. 
Piyeslerine selince, Re1at Nuri Be
yin ''lt adamı., diye tercüme ettiği 
"Les affairea ıont les affaireı,, den 
baıkaıı artık ne oynanıyor, ne de O· 

lrunuyor. 
Mirbeau b1r hicviyeci idi; İnsanla 

rın hepsinin fena olduğuna kani idi 
n bütün eserlerinde bunu !Öyled;. 
Fakat zaaflarunız teheuiimle değil, 
hiddetle aeyrederdi. Zaten yalnız ya
nrken değil, hiddetle seyrederdi. 
Zaten yalnız yazarken değil, hususi 
hayabnda da insanlardan korkar, on 
lann daima bir takım kötülükler dü 
fÜDÜp yapbğını zannederrnif. İndin· 
de kendisi dahi fena bir adamdır. 
"Le journal d'une femme de cham
bre., ın mukaddemesinde de rki: 

bilmem kabil mi? .. "Lechat,, kedi de rakladı, kendi kendine mırılda-
mektir; yani sırf kendini di.itünen, nıyordu: ı I Türkün vatanını müdafaa hususunda gösk'Tdiği kahramanlığı tasvir 
tırmalayıcı hayvan; hem ne kadar İl· -Bu yokuş insanı öld~rüyor.. 'den. Türk ve İngiliz ordu.Jarının yardunile vil<:.uda getirilmi eesli ve 
di bir isim. Fransa'da piyeıin tutma Çarşıya çıkacak mısın, ılle bu, sözlü muazzam film. 
unda bu ismin de bir te•iri olmuş- derdi de çekeceksin.. ıiıııı••••••••••••••••••••••••lll'I 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye~lköy askıeri rasat IDl!rke

r.inden v~rilen maJUmata aazaran 
bugün hava bulutlu olacak, rüz
gar şimal istikametinden esecek
tir. Dün tazyiki Msimi 758 mili
metre. azami hararet 10, asgari 4 
derece idi. Yağış mubt~meldir. 

- (Madama hitaben) Bakı· 

ı 
nız Madam ne diyor? .. 

Madam - Benim kocam 
yok ki; 

- Gördün mü? 
Muharrir - Nasıl yok. Ma· 

dam bizim arkada~lardan Hüıe 
, yin Hüsnü Beym baremidir. 

tur ve diyebiliriz ki lsidoreLechat İ• 
mi piyesin kendisi kadar kuvvetli Nihayet duraklaya durak
bir şeydir. Ne bileyim, türkçede bel- laya, çarşıya geldiler. Şimdi 
ki "Yezit.zade., veya "Domuzoilu,, çarşının başından, birer birer 
gibi bir isim "Lechat,, kelimesinin dükkinlarm hepsine girip 
tesirini yapabilir. k l H. b. · · 1 l • 

"Leı affaire• aont les affaires., hiç çı tı ar.. ıç ırısı e pazar ıgı 
ıüpbesiz çok kuvvetli bir piyestir; uyduramıyorlardı. Bugünlerde 
fakat kuTVetli demek muhakkak iyi kocasının da işleri İyi gitmedi. 
demek degildir. Onda yalnız bir tek ği için, Hayganoş, tasarruf 
adam vardır.Lechat; üst tarafı yalna için çeke çeke pazarlık edi-
ıilik olmakla kalmaz, hic bir hakikat yo d 1 

Halkın en ziyade 
BAR l E 

alkışladığı yıldız 

BEL L 

Haftanın Yazısı 

Madam - A •... Bu adam de 
lidir .. Benim adım Madam 
(Pırlılyan) dır. Kocam öleli 
dört sene oldu ... 

''Mile Cecile C. bana, hibrabnı 
yazdıiı defterleri getirdi ve sadece 
üslubunu biraz düzeltip neıretmemi 
aöyledi. Bu teklifi kabul etmemeli 
idim; fakat ne yapayım, Cffile gÜ· 
zel bir kızdı, ben de bir erkeğim.,, 

leri yoktur. Mirbeau onlara beylik r ~: . .. .. A 

sözl"r söyletir. Ancak Lechat sahne 1 Boylelikle butün dukkanla- !1••••••••11111111•~1111-... ---~~~ ... lllll ... •'1 
de iken bir hayat havası eıer; o çı· ra girip çıkmış, ta Mabmutpa· Bu alqam: G L O R Y A SiNEMASI 

Baştan savma! 
- isminiz?. , 

Muharrir - Dinleyin be- Bedbinliğin bu dereceai nihayet 
çocukluğa varıyor; Mirbeau'nun bü 
tün yazılarında da bunun için bir 
basitlik, çocukluk hili vardır. 

kınca kartınızda ancak birer kukla şanın sağ tarafını takip ede- Huguette Ex-Dufloa ve Roland Toutain'i 
görürsünüz. rek aşağı inmiş timdi de sol GASTON LEROUX'rMlll meşbur .zabıta romanından alınmış 

- Ali Rıza. 
- Babanum iami?. 
- lsmail Hakkı. 

- Kaç yaıındaama? 
- Kırk iki. 

Lechat rolü en zor rollerden biri- t 'f t ki eJ ek uk 
dir; lsmail Galip ikinci perdenin ya ara mı a P er • Y arı 
naına kadar doirusu iyi oynadı. F •· çıkıyordu.. . 
kat itr,. en zot· ciheti son sahnelerde Bu sırada, dükkanların ö-
clir. Lechat kızının bir iltıkı olduğu- nünde duran çığırtganlar: 
nu ve o JIÜDe kadar itibar ettiği kim 
yaker Ganaud'nun itten, paradan üı - Madam orada beğenme
tün bir !eye, atka inandığını duyun din, bizde daha ıyısı var .. 

SİY AHLI KADININ KOKUSU 
filminde görmek '9IC alkı.p.malı için plecekleri i1'ti• etmek için ço 

ldlçillı olacalıtır. 

:f.liv-: FOX halihazır dünya bavaclialtti: Mesı.f.cla bulunan 
eabık Kaleer He Uk mlilAkat. - Nerede oturuyonımuz! 

- Parmakkapıda Nezahet a· 

yim .... Buııün saat bir buçukta 
Tünelden çıkarkm arkadatlar
dan Hüaeyin Hüınüye rast gel 
elim. Nereye gittiğini sordum. 
itim var dedi. Benim de itim 
yoktu beraber gidelim dedim. 
Biru dütündüktm sonra bana 
dedi ki: "- Sen polis filmleri 
seversin. Sana bir teY havale e 
deceiim... Şimdi buradan be
nim karım geçecek.. Sana gö•· 
teririm. Şunun nerelere gittiği
ni bana öğreneceksin. İtin var 
mı? 

Gün geçtikçe Mirbeau'nun bütün 
eserleri söçüp eidecektir, fakat öyle 
zannediyorum ki bu "lt adamı., , kli 
ıik bir eser olarak ilelebet değilse 
de, daha uzun zaman kalacaktır. 
Çünkü muharrir bunda kendi kabili
yetinin de fevkine çıkmı1, bir tip ya
rabnıttır. 

ca hayret eder; bir takım ruh haki- Ne istersiniz?. ı 
katlerinin mevcudiyetini sezip kana Madam Hayganot 1 Yerlerinizi tedarik ediniz ı 
atlerini deiittirmeie hatlar. Galip - Siz çok pahalı satıyoı- .. --------------------------ı ııvtmıaııuıda .. 

- Ne İf yaparslDlz? 
- Muharrirlik ederim. 
- ETlimiainiz? 
- Hayır bekinm 
- Kaç çocuğunuz var? •. 
- Efendim bekanın .. 
- Anladım kaç çocuiunuz 

var. 
- Bekarın çocuğu olur mu? 
- Efendi, sen mi ifade al~ 

cU&m, ben mi? 
- Siz efendim. 
- Öyle ise cevap ver.. Kaç 

ı;oc:uğun var. 
- Çocujum yok efedim • 
- Erkek mi kız mı? 
- Yok efeMim .. 
- Söylesene efendi. Erkek 

mi kız mı? .. 
- Beyim çocupm yok ki; 

erkek mi kız mı söyleyeyim. .. 
- Demek ifadeden imtina e

diyorsun? . 
- Evet .. 
- Pek ala .• Şimdi söyle ba-

kalım.. Sen fU madamı Beyoi· 
lunda her gün takip ediyorm.Uf 
•un. 

- Hata! Ben öyle adam d~ 
ğilim .•. 

- Uzatma efendi! Bu ma· 
dam Tünelden ıelirkeo kürkçü 
dükkinına girmit. Sen kapıda 
beklemişsin .. Oradan çıkmııı 
bir yere girmi§, sen de gİrmİt· 
sin, oradan çıkmıt pasaje gir
mit sen de arkumdan.. Sonra 
Galatasaraydan tramvaya bin
mit ıen de pe§inden .. T akaimde 
inmit, sen de .. AyaspaJ&ya git 
miJ .. sen de ardından ••• Oradan 
(elindeki. kağıda bakarak) tek
rar geri dönmüf .. Sen de dön
müısün. Taksimde tekrar tram 
•aya binmif, sen de binmitsin 
nihayet burada karakolun önün 
4'e vatmana arabayi bağlatmıJ .• 

"-Yok! 
- Öyle ise gözünü seveyim. 

Şu kadını takip et! amma sakın 
belli etme!. dedi.,. 

Biraz bekledik.. Neden son
ra Tünelden bu Madam çıkb. 
Ben de arkasına düttüm .• Tabii 
arkadaı batın için! .• Buraya ka 
dar geldik.. Şimdi Madam ti
ki.yet ediyor .. Hem de koca11-
nı inkar ediyor .... 

'°' * * 
O akşam Hüseyin Hüsnü 

Bey polis karakoluna celbedil
diği zaman şu ifadeyi vermit
tir 

- Efendim! Ali Rıza Bey 
arkadatımdır. Kendisini seve
rim. Yalnız biraz yapııkan.ıır. 
Bugün bir buçukta Tünelden 
çıktım. Mühim bir randevum 
Tardı. Beni görünce beraber 
ıelmek istedi .. Yakamdan at
mak için, ilk rast geldiğim ka
dının peşine saldım . 

- Demek o madam sizin 
zevceniz değil? ... 

- Hayır efendim! .. 
- Neden alemin karısına, 

kanmdır dediniz! .• 
- Kime dedim?. 
- Ali Rıza Beye .• 
- Vallahi komser bey! E-

ier siz onu tanısanız, baımız
dan atmak için değil alemin ka 
nsına kaymvalde:nizin bile pe· 
tine salarsınız .. O ne çam sakı
zıdır .. ,. 

O günden beri Ali Rıza Bey 
le Hüseyin Hüsnü Bey dargın-
cl:ırlar. FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı : 7 

lsidore Lechat arbk arbk sadece 
bir piyesin kahramanının iımi değil 
dir; hiç bir vicdan, ablak kaydı ta
nıınayan. kir için her şeye razı, ca
hil fakat kurnaz, mürai insanlara ve
rilen bir ııfat oluyor. Tıpkı Don 
Quixotte veya Tartuffe ıribi bir ıey 
oluyor. 

lıidore Lechat artık sadece 
yaliıt seçinir, nüfusun artmasına 
taraftardır, fakat kibarlara İntisap 
ebnek ister, fukarayı ezer, çocuğu 
var diye bahçevanını kovar. Zamanı
nın icabı, dinsizdir ve papas aleyhta 
ndır; fakat intihalıatta rey almasına 
yardım: olur diye karı11nı ve kızını 
her zaman kiliseye gönderir.Bu adam 
kimseyi sevmez; karısı da,, kızı da 
nndl\D bizardır. Vakıa bir metresi 
vardır amma o da adet yerini bul
ıun, bazı yerlerde süze! bir kadınla 
görülsün diyedir. Yer yüzünde yal
nız oğlunu sever, onu ~imartır; fakat 
oou bile karından üstün tutmaz. O 
delikanlı bir otomobil kazasında ölün 
ce babası yığıhverir, ağlar, ömründe 
belki ilk defa olarak insani bir ıztı. 
rap duyar. Fakat onun bu zaafından 
istifade etmek isteyenleri görünce 
derhal dirilir ve acııının arasında on 
]arı yere vurur. 

Kızı ondan bahıed<orken: "Babam 
la işi olanlar ıercfleri vana ıerefleri
rııt "Pl"~l::ıı~-ı: V<"t''"I\ rıar~lar;n1 k"°"""'" 

Yeni 

bu hayreti iyi ifade edemedi. Son 
sahneye, Lechat'nın kederi arasında ıunuz, ucuz verineniz geli-
hasımlarını yere vurması sahneıine rim... 1 
de lazım ııelen kuvveti veremedi. _ Gel ae) madam! diye U.e. 
Maamafih iyi idi. o .,, 

Şaziye Hanım Mıne Lechat, Ney ri aldılar .. 
yire Hanım d~ Germ~i::ıe rollerini i, Madam Hayganoş, artık 
yi oynadılar, onlar da ilk sahneyi ha buradan almağa karar verdi. 
kiki manasile ifade edemedileı·. o ilk Çocuklara birer kat elbiıe, fa-
aabne sayet sıkıcı bir teydir; Lechat ·1 1 y ld 
nın etrafmdakileri ne kadar ezip bed nı a, çorap a mııtı. o a men 
baht ettiğini gösterir. Halbuki Şazi dil satanlardan da birer men· 
ye ve Neyyire Hanımlar bu sahneyi dil aldı .• 
çok hızlı oynadılar. Belki seyircileri 
nin sıkılmasından korktular; halbu
ki asıl mak<at orada aeyircileri 11k
mak, bunaltmaktır. 

Vasfi Rıza ıle Hazım, hiç bir ka
bahatleri olıı\idan; piyeoi berbat et
tiler. Halk onlan görünce gülüyor. 
Bunun için son sahneyi, yani piye
sin en trajik yerini birrok kişilerin 
kahkahası arasında dinledik. Ama 
onlar da niçin o rolleri kabul etmit? 
Halbuki Vadi Rıza, Lechat'nın o;t
lıı Xavier rolünde ne İyi olurdu ve 
bizi Talat Beyi görmekten kurtarır
dı. Bu Talat Bey sahneye cıkalı H. 
Kemal çok kazandı; insanı daha az 
sinirlendiriyor. 

Behzat ile Emin Beliğ ilıl kü-.ük 
rol kı>bul etmişlerdi ve iyi oynadılar. 
Bahçivan rolünde Mahmut, .haklı o
larak <ok b~ğenildi. 

. Nurull~h ATA 

usya 

Çarşıdan çıktılar, Makas
çılara geldikleri vakit ber
ber dükinlanni görerek batır· 
ladı: Bari çocukları bu mü
barek güne trat eUireyim di
ye, berbere girdiler... Mütte
ri olduğu için biraz bekledi
ler .. 

Madam Hayganoş ta saçla
nnı kestirecekti. Fakat bir 
de bunun için 50 kuruş pa
ra vermek, kendisine güç 
geldi. Öyle ya, tasarruf la
zım. Onun için yalnız çocuk
larını traş ettirdi.. Eve 
döndükleri zaman, kmdi ken-
dine dütünüyordu: 1 

- Zor bir şeydir saıık~ 1 

traş olmak?. 
Kocaaı da bazl evde trat o

luyordu .. 

Falih Rıfkı Beyin Yeni Eseri 
Zaten saçları o kadar çok 

uzamamıftı.. Malum a, sade
ce biraz bıyıkları çıkmıştı .. Ko
casının ustura11nı alarak ay
nanın karşısına geçti, bıyıkla
rını kendi trat edecekti .. Fakat 
beceremedi, dudaklarını doğra. 
dı. Kanlar ;çinde eczaneye koş 
tu, bağlattı.. Akşaır kocası 
ııeldiği vakit, karısının ağzını 
bumunu bağlı görünce sordu: 

Komsu Devlet için dilimizde yazılmış ilk tetkiyk 

Gençlik ve halk terbiyesi metotlarının, :ıehir ve cemiyet 
hayatının, kızıl fırkanın en eyi tahlili 

ON FORMA, 150 KURUŞ 

Tevzi Mahalli: Muallim Halit Kütüphanesı. 

• • ~ .... , -... • < ı.. ' ı ·. . . 

- Zo, bu nedir? 
- T aaaıruf yaptık, elli ku-

l ruıtan kaçtık, dört lira doktor 
parası verdik ..• 

lunduğunu unutmut mu idi aca 1 elenmiıti. lar gibi ağır ağır: 
ba? Belkisin gururuna biçe- - Ne tuhaf tarif ediyorsu- - Nedim Münir?? .. -diye 
hemiyet venniyerek diğer bir nuz Vedat Be~. -dedi- tekrarladı-

G u•• zeıı·ık Kraliçe&' i kadının ııüzelliğinden böyle mu - Hakkım koy mu? Hele - Ziver Pa,anın oğlu. 
balağalı bir lisanla bahsetme- masaya çıkdıklan zaman, ıi· - Akrabanız mıdır?. 

Nezihe MDhiddin sinde ne maksat •ardı? Kıskan yablı güzelin hali hiç gözümün - Hayır .• Komıumus. 
dırmak mı? Tahrik mi? Genç önünden gitmiyor .. MasaY.a çı- - Tenis arkadaıınız olacak? 

Belkiı gülmemek için cebri mi "13,. numaralı ıeoç kı:ı:... ıazetecinin sözleri tesirsiz kal kar çıkmaz bir elini ensesine - Evet •• Hem de niıanlım!. 
nefıediyordu .. Ruhuııda irade- Açık penbe bir tuvalet giymit- madı. öbür elini beline dayayarak ya- Vedat Naci asabi bir bare-
ıiz bir insanın tatkmhiı var- ti... Belkiain kalbinde ince bir Allah der gibi fırıl fınl dönme. ket yaptı. Garip bir panltı ile 
eh. • - Çok sanım.. Çok penbo tel kopmuıtu. Dudaklan tİt· si az komik mi idi?. Edalı taze yanan gözlerini Belkisin eline 

Belkia gayri ihtiyari aor- tenli bir Hanım?.. reyerek cevap vereli: diyenler olmutlur belki.. Fa- çevirdi .. 
du: - Evet tuvaletile cildini - Fakat bir Türk güzelin- kat benim sinirime dol<undu.. - Ne kadar dikkatsizmi-

- Bu akşamki baloya side fark etmek biraz güç oluyor- den ziyade bir Rus ıüzeline - Pullu al elbiseliyi de be- tim! ·dedi- o ııece ve hatta hi-
cek misiniz? du.. benziyordu. ienenler var JDiydı acaba? la parmağınızdaki nitan halka 

- Hiç iatemiyonım... Fa- - Güzel bir kız... Cidden - Haklısııuz .. Zühal Ferda - Ona ne tüphe?. Yağ tüc- ıını ıörmemittim •• -Sonra ila 
kat mecburum. güzel!... Hanım hakikaten bir Rus ııüze carlannı, koyun krallarını unu- Te etti- insan yüzünüze bak. 

- Mecbur mu?!.. Vedat Naci Belkisi tudik line benziyor. Fakat ittirak e- tuyor musunuz? maktan elinize vakit kalmıyor 
- Tabii değil mi?. Gazete- e:liyordu: denlerio içinde ondan daha ıü - Epice rey almıttır öyle ki .. 

cilik.. - Güzeldn· .. Orijinal bir ti- zeli yok ki .. Meseli Türk güze ise.. Vedat Naci soğuk bir sesle 
- Sahil ... Acaba kimi inti pi var. Her halde birinciligi ka· li diye o pullu al elbiseli doksan Gülüşüyorlardı .. Vedat Na· adeta iatiJızaya benzeyen bir ta 

hap edeceklerini tahmin ediyor zanacak. Endamı çok müates- kiloluk hanımı nu intihap et- ci mevzuu değittirmek iatediı. vırla devam ediyordu: 
sunuz? na... atnler? Görmediniz mi kolla- Masalarda ve duvarlardaki re· - Nitanlınızın dün ıeceki 

Belkia bu cümleyi söyledik- Belkisin gözleriı hayretle a- rı Kurtdereliye tat çıkarıyor. simlere göz ııezdirerek sordu: hidiseden haberi yok mu? 
ten sonra kıp kırmızı oldu. çı1mı, Vedat Naciye bakıyor- Ya filizi tuvaletli ginele dikkat - Salonunuzda ne kadar . - Hayır henüz haberdar ola 

- O gece en ziyade rey du. Genç adanı bir arkadatile ettiniz mi? Bir korsa bir siıti- çok raim var Belkia Hanım.. madı .• 
aJan "Zühal Fenla., Hanım i- konuıur aibi kayıtsızdı. Karşı· yen bile takmamışb.. Tuluat Şu nn,m ıenci tamyor gibi· - Demek burada değiller •. 
di... sında, bir gece evvel gü· kumpanyasında sahneye çıkan yim.. - Pariate bulunuyor .• 

- Bu namı müstean mı? zelliği etrafında sitayiş- ıantözler gibi güzellik müsaba Belki hafifçe kızardı: Vedat, Münirin bahsini uzat 
Hangisi idi tarif eder misiniz? ler, takdirler ve nümayit kasma çılalır mı?. - Nedim Münir -dedi- • tıkça bu sefer Belkis sıkılıyor· 

, SARI ODANIN ESRARI) nı görmeyenler için hu fi.im 11 pararte&i 
12 salı, 13 ça.rşamba, 14 peı-şembe, 16 euma.rtesi glln!eri eaat 14,30 

oeamlannda gösterilecektir. Seaniilapnda tematagiran.ayni biletle saa 
16,30 "Siyahlı Kadmın KoklWU" filmini dahi .görmeğe hakin olacaktrr 

~I 

• 
llJli 

ASRI 
SİNEMADA 

CANLI 
CESET 

Bugün~ yarın 

saat 16,30 matineler:inıde fevk:a:li
de b>r BALALAİKA ile cuı'at· 
kir muganniyoe.Ier İ§tlrak ede

uk!«dir. 

Hanımefendi, 

BOURJOİS Mües._..i, 
si%i, pyanı pe.rutiş kı

lacak tedabiri dli~ümnüş 
ve si%in için 

SOlR DE PAR1S 
pudra ve parförnünü ib
da etmiştir. Tecrülx: cdi· 
niz. Son dere« mem· 
nun ka.lacaksr uz. 

------
bir fikir vardı •• 

1 

- Detnek, Zühal Ferda Ha
nım muhakkak kraliçe olacak?. 

- Siz müsabakaya gimııedi
ğiniz iç.in evet •• 

Bellris bir hamlede ağzın
dan kaçıracaktı: 

- Karan1111 değiştirdim .• 
Müeabakaya ııireceğim !. 

Fakat kendini taplach her 
&aniye kalbini kemiren bu ka
ran belki yüzüncü defa gene 
dudaklarmın arasında hapset
ti.. Vedat, Belkisin dalgınlığı
nı, can sıkıntııma benzetti: 
Tekrar müsabakaya girmeeini 
teklif eder gibi söyleınitti. He
men· tashih etti: 

BUGÜN 

M A J 1 K 
SiNEMASINDA 

RlCHARD TAUBER' 
BOYOK 

VARYETE 
(Die Grosse Atraktion) 

filminde görüp dinleyiniz. 
1ıavete11: FOX MAGAZİNE 

Türkçe sarkr söyleyen ve kon.ıı 
scın Bo€azici ha.lıkcııan 

ŞE 

M~tlZIM 

c ....... 
COL&Dn 
a-tı. ...... 

•lllrka ...... 

PEllNSl' 

UBJTSCH 
PRODUCTJON 

Belkiı iatediiini diırıa 
mağa alıpnııı bir kızdL Şim 
ye kadar f-a ve zararlı bir 
iatemediii için önünde hiç 
maniaya tesadüf ebnemitti. 
kat ,imdi bu arzu, her ne pa 
sma olursa olsun gittikçe 
iine hükmediyor, kalbinde 
ıu,uyordu .. Vedat Nacinin, 
diyeti, sebatı hakkında pey 
ettiği kanaati bozmak, ona 
fif mqrep bir ÇOcuk gibi g~ 
mek le itine gelmiyordu" H 
ııi tarah feda edeceğini bir 
lü kararlattıramryordu. iç" 
didim didim bir yorgunluk 
kan,ıklık vardı. 

Adnan Bey içeri girdi .. V 
dat Naciye mültefit d vraı> -Sizi bugün sıktım.. T 

rar beni affetmenizi yalvanyo-
rum .. Artık yanmızda · d a - Teşrifin'ze memnun 
müsabaka sözünü aöyl miyece- dum beyefendi .• Dün 
ğim. Kararınızın ciddiyeti böy meseleyle alakadar mı ac J,ş· 
le şakalara sığmıyacagını ta· Dünkü teklifi tekrarladını:t. 11 
m8111İle biuediyorum. nediyorum .. 

Belkis utanmasa ağlayacak Belkia lakırdıya Jcarışınadı 
tı .. Cümlei asabiyeı;i çok karı • Vedat Naci tekrar af talep 
mııttı. Hele Vedat Naci bitmiye aibi, itiraı. ede ııibi söyledi: 
rek onu ne kadar üzüyordu?. 

1 
Kaç defa ağzını bağlamak kara (D•vamı 

- Bilmem dilı:kat ....s::ııiıW..!Jıa:..:Uliwılwm~ıi.JW:...a:Gı!Mi...kua.ıı....hı.ı.:..!..__,;Gii."li .. ial.i.il.ı:ı:.....B:dkia.Jitit;ı.z..ııw::ııJ.....:l'lı:s.la.t.JiıM:i..haLıı:.;i111:u;.....s.ııık...!..dı....J:iı:a~wııın.Jbıııı~·:ı.de~ıahü.;J.ıı;1D1...ıılıll...iii&l~ıniıı.ü.. ..... lillMıılı......., .... -.. __ ...... ________ _. ... 
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Tarihi Tefrika: 25 Birinci sahifeden geçen yazılar MİZAH 

Sabatay Zevi 1 Barlar 
Kapanacak mı? Nakl•de11:R. N. 

Sahatag Zevi üçüncü defa 
olarak evlenmişti 

(Bll§t J inci sahil~e) 
çalıımaktan men'i üzere bütün bar 
ve v"~Yete ııöıterilen yerleı- kapana
cakL , Görüıtüğiim bir iki imprezar 
yo bu noktada ısrar ettiler. BilhaHa 
bar artiıtlerine acentelik eden M. 
Olivenbaum dün bana dedi ki: Bu seferki zevcesi Sara; ne güzel ve ne de 

- Barlar kapanmak tehlikesine 
maruzdur. Memlekete! yetişmiş 
Türk artiıti olsa mesele yok!. Hat
ta yalnız artistler değil, bu iıle meı· 
ııul olan acenteleı- ve imprezaryo· 
!ar bile ecnebidir. Ben de 25 ıeneden 
beri Türkiye'de çalııtığım halde, 
Bulııar tabüyetindeyim. 

zengindi. Fakat ev kadınıydı 
Sabatatyon dedikleri nehrin 

öbür tarafına geçerek kaybol
dukları söylenen bu on kabile
den T aftali kabilesine mensup 
bir adam ile yolda tesadüfen gö 
rüştüğünü söyleyen Baruh on
dan bir de mühim vesika aldığı 
nı iddia ediyordu.Bu tarihi "ve 
sika., Sabatyon nehrinin öteki 
tarafına geçmit olan yahudtl~r 
tarafından yazılmıttı. Bu vesı· 
kada hülasa olarak §Öyle deni· 
yordu: Kaybolan lsrail oğull_a 
n "mesilı in gelmesini bekit· 

.. b 
yorlardı. O gelir gelmez un-
larda binlerce kitilik ordular 
halinde meydana çıkıp görüne 

ceklerdi! .. 
İşte bu vesika masalı Saba

tay Zevi için yeni bir kuvvet 
daha tqkil ediyordu. Fakat Sa 
batay'm halk arumdki ehem· 
miyetini arttıran asri mühim 
hadise ıu oldu: Pek ağır bir 
fakru sefalete düten Kudüs ya
hudileri Sabetay Zevi'ye ımüra 
caatla kendilerine bir çare bul
ması için rica etmi§lerdi. Saba
tay bu müracaata karşı alaka 
ve ehemmiyet gösterdi. Bir ça· 
re bulcağını temin etti. Ve der 
hal sarrafbll§ı Rafail çelebi ile 
görütmek üzere Mısıra hareket 
etti. Sarrafbaşı meseleyi anlar 
anlamaz bir dakika bile tered
düt etmeden Sabatay'ın emrine 
mühim mikdarda para tahsis et 
ti. Sabatay böyle bir muvaffakı 
yetle tekrar Kudüse döndüğü 
zaman dindatları tarafından 
pek büyük bir hararetle karşı· 
lanmıı ve sevincinden ne yapa· 
caklarını bibneyen yabudiler 
gayriihtiyari olarak şöyle söyle 
meğe baflamışlardır: 

- Elçi gibi gitti, kurtarıcı 
( mesih) olarak geldi! .. 

"K " ih k urtancı,, ve mes ,, e .. 
limeleri artık ağızdan ağıza do 
!aşıyordu. Fakat Sabatay'm bu 
Mısır seyahati diğer bir nokta 
dan daha nazarı dikkati celbedi 
yordu. Sabatay Mısırdan döner 
ken yanında bir de kadın var
dı: Üçüncü defa evlenmit olu
yordu!. 

Bu kadın kimdi? .. Nuıl bir 
kadındı?. Sabatay'ın ilk iki zev 
cesinden ne suretle ayrıldığı 
unutulmamıştır. Sabatay'ın ilk 
iki zevcesi biribirinden güzel 
kızlardı. Bunlardan malum su
rette ayrıldıktan sonra seneler
ce bekar yaşayan Sabatay'm 
şimdi tekrar izdivac etmesinde 
elbette bir takım sebepler var
dı. F al<at her şeyden evvel, bu 
üçüncü zevce diğer ilk zevcele
ri gibi değildi. Yani bu üçüncü 
izdivaçta kadtnm ne zenginliği 
ne de güzelliği dü§ünülmemif;: 
tir. Bir kadın zengin veya gü
zel olması dolayısile değil de 
iyi veya fena bir ev kadmı ol
mak itibarile dütünülmüttür. 
Ev kadmı, çocuklarına kocası· 
na iyi bakan bir zevce 'olmak. .. 
İşte kafi olan bu idi. Sabatay'ın 
da bu son izdivacında amil ve 
müessir olan sebep bu oluyor
du, 

Yalnız bunu halkm muha· 
keme ve mantıkına kabul ettir 
ınek müşkülclü. Çünku halkın 
noktai nazarınca böyle basit bir 
kadmın Sabatay Zevi gibi 
fevkalade bir adama hayat ar
kad;ışı olabilmesi mu-.afık gö

rülmuyordu. 
abt y'ın bu iıçüncü izdiva

cı anlatılııcak bir ma~adır: 
Sabatay'ın iıciıncü zevcesı olan 
kadının adı (Sara) dır· Kend~
si Lehiıtanda doğmuıtu. Kı
rnin kwydı? Anasını, babasını 
bilen yoktu. Yalnız (Sara) ~ak 
kır.da söyler.en şeylere gore 
kendisi altı yaşlarında iken a• 
naaını, b basını kaybetmiş, kız 
cağız ondan sonra bir manast•a 
kpatılmı tır. Bundan anlaşı.ı· 
Yor ki Leh' tanda yahudiler 
katlin cdilirk (Sara) nın 
da nası baba 1 öldürülmüş, kü 
çük kız da hıriıtivan edilmek 
uzc ı.• • B re uır 'D'.~nastıra konmuştur. 

k bır rıvayete göre de (Sa 
ra) k çlılt iken annesinden, ba-

·r.d " alınarak manastıra 

kapablmıı,bunun üze~ne an~· 
11 babası da kederlennden ol· 
m'ütlerdir. Fakat bu rivayetin 
huausi bir maksatla uyduruldu 
ğu tahmin edilebilir. Görülü· 
yor ki (Sara) nm çocukluğuna 
ait hatırat karanlıktı. Böyle kü 
çük yafta anaundan, babasın
dan ayrılarak bir Leh manub
nna kapabnlan çocukta, bu 
vak'a ve muhitinin tesirab her 
halde pek derin izler bırakmış
tı. Çocukluğu, gözünün önün-
deki bir çok kilise resimleri, 
günlük kokuları Ye mumlar 
teganniler arasında geçmİfli. 
Y eti.tmit bir kız olduğu zaman 
İse arbk muhitinin İyi veya fe
na teessirleri altında büyümüt 
bir kız olmut demekti. 

Bir gün yahudi köylüler, me 
zarlığa gelerek bir ölü getir· 
mitlerdi. Gelenlerin nazarı dik· 
kati mezar lll§ları arasın· 
da güzel bir kıza dikibniıti. 
Kıyafeti iyi olmamakla beraber 
tabii bir güzelliğe malik olan 
bu genç kızm gözleri yahudile 
re mahsus olan bakışla bakıyor 
duHerkea kızın etrafını aldı.Ne 
reden geldiğini, nereye gitmek 
istediğini soruyorlardı. (Sara) 
da - çünkü bu kız ondan bat 
kuı değildi - kendi tercümei 
haline dair muvafık gördüğü, 
yahut bile bildiği kadar malu
mat verdi.İhtimali olan bir şey 
varsa o da bu kızın yalan söy
lemeıi idi. Çünkü etrafını sa
ranlara şöyle diyordu: 

- İki gece evvel babamın 
ruhu bana göründü. Kendisi
nin muztarip olduğunu söyle
di. Çünkü kızı yahudilikden 
çıkarılmıt, hıriatiyan edilmiş· 
ti. Babam bundan dolayı çok 
ıztırap çektiğini söylüyordu. 
Babamm ağladığını goruyor
dum. Ne yapmam lazım oldu -
ğunu aonlum. Bana: 

- Bu manastırdan çık, kaç 
dedi, doğru yahudi mezarhğma 
git, orada taılann arasında o
tur, bekle!.. iki güne kadar o 
mezarlığa ölü gömmek için ya
hudiler gelecektir. Bu yahudi • 
ler maksadına viaıl olmak için 
sana yardım edeceklerdir. 

(Devamı var) 

Alman seyyahlar 
gelecek 

Bu sene dünya iktisadi buh· 
ram had bir devreye girdiği i
çin limanımıza pek az seyyah 
vapuru gelecektir. Her sene uğ 
rıyan Homerik gibi transatlan
tik vapurları gelmiyecektir. 

Bu sene nispeten ucuz seya· 
hat temin ettiği için bir kaç Al
man vapuru gelecektir. Bu ka
bil vapurlarla gerçi adet itiba· 
rile bir çok seyyah gelmekte i· 
sede çok ucuz ıerait içinde se. 
yahat ettiklerinden bunlar şe· 
hirde büyük para bırakmamak
tadırlar • 

ilk vapur bu ay içinde gele-

cektir. 

Köylerin idare teşkilata 
ANKARA, 8. - Dahiliy.e 

Vekaleti köylerin idare teşkı
latına yeni bir tekil vermekte
dir. Köy kanunu bütün köyler
de tatbik edilmeğe baılanılmı§ 
tır.Kanun yeni harflerle 40000 
nüsha olarak baaılmııtır. Bun
lar bütün köylere tevzi edilecek 
tir. 

Bundan başka şimdiye kadar 
köy bütçelerinin kabiliyet talbi 
kiyesi bütç .!erinin kabiliyet 
tatbikiyeai clm:ıdığı görülüyor
du. Dahiliye muayyen bir for
mül dahilinde bir köy bütçesi 
nümuncsi çizmi•t;r. Bu bütce 
nümunesile köy· kanununun bü 
tün maddelerine ait bir izahna 
me hazırlanmaktadır. 

M. Olivenbaum hem bu sözleri 
söylüyor, ham de bürosunu doldu
ran lmprezario, kadın erkek bir kaç 
artistin yüzüne bakarak sözlerine 
taıtik ~areti bekliyordu: 

- Oyleyıe bura da bir mektep 
açarak artiıt yetiıtirmeli, dedim. 

- Evet, bir balet mektebi açarak 
Türklerden artist yetiıtinneli, Fa
kat ıimdilik her müeueıenin muvak 
kat ııetirtmesine müsaade etmelidir. 
Artiıt olarak bir iki Türl< kacluu ta
nırnn. Onlar da ecnebiler kadar bu 
sanatta müıtaittirler. Fakat çalqma
ları liznnclır ... 

M. Olivenbaum, karııda ııenit 
koltuk üzerinde otunnuı, lakayt bir 
tavırla bizi dinliyen, ve ıiııaraımdan 
aııız dolusu dumanlar savuran CÜ· 
zelce bir kadını ıöıteı-cli: 

- lıte çok müıteit bir Türlı ar
tisti.. fakat tembel; çalıııp ileri git
mek istemiyor. 

Kencliıinden bahsedilen bu sözle
re hafif bir tebessümle mukabele et
ti. Muhaveremiz fransızça cereyan 
ettiği için, kendisine tariz edildiği
nin farkına varmamı§:, muhatabımın 
sözlerini ihtimal ki bir iltifat zannet 
miıti. 

M. Olivenhaum'a sardum: 
- Türkiyede kaç ecnebi artiıt var 

dir? 

- Baııün lıtanbul'da 30 • 40, An. 
karada 40 kadar ecnebi artiıt vardır. 
Ankaı·a'da ayrıca 10 Türk artisti de 
var. lıtanbulda yükıek bir Türk ar
tisti tnırun: Zehra Ahmet Hanım. 
Bu kadın İstanbulludur. Josephine 
Backer tarzında numaralar yapıyor, 
pek iyi muvaffak ta oluyor... Bun
dan evvel Almanya'ya davet edil
miıti. Orada günde )'Üz mark kaza. 
myordu. 

lıte böyle Türk kadınlan yetİf· 
tirilse ne iyi olur? .. 

- Bu artistleri nasıl anııaie eder-
• • '> 
ıımz. 

- Artistler için Avrupa'da bulu
nan a~entelerle muhabere eder, bun
larm hangi müesseseleı-de çalııblda
rnu tahkik ettikten sonra,kendilerile 
bir aylık bir konturat yaparız. 

- Fakat bunlarsn ne dereceye ka
dar halkm rağbetine mazhar olacak
larini tahmin etmek liznn değil mi? 

- Şüpheıiz li.znn ... Onların Av
rupa'da çah1hkları müeıaeıeJer bize 
bu huıuıta bir fikir verebilir. 

M. Olivenhaum, büroıunun dıvar
larını örten artiıt, ha1et resimlerini 
&'Öıtererek sözüne devam etti: 

- Sonra ıu gördüğünüz resimleri 
de celbederiz. Meıela bir artistin 
ıeai güzelse parmakları üzerinde İyi 
elanı edebilirse bacaklarını iyi kaldı. 
rabilirse bizce matlüba muvafık bir 
artisttir. 

- Ya fotnsrafiler ıizi aldatmıı ve 
ya artiıt bacağını iyi kaldıramıyor
sa!... 

- Aı·tistin ite yaramadığını ve 
halkın rağbetine mazhar olamadığım 
görürsek konturati feıı:.hcderiz veya 
jüriye müracaat ederek kendisine ve 
rilen ücreti indiririz. 

- Artistlere ne Ücret verilir? 
- Ücretler muhteliftir. Bir dan-

söze yol masrafından maada ıünde 
5 - 8 lira, iki kiıilik dansözlere 15 • 
18, fevkalade yiiksek bir ııantöze ni
hayet 20 lira verilir. Akrobatlara 
yapbklan numaraya ııöre adam ba. 
tına 4 - 5, balet heyetlerine de 50 -
60 lira veı-ilir. 

- Peki, bu artiıtler yalnız bir ay 
için mi celbedilirler? 

- Eier numaraları iyi ise bazen 
kontaratlan 15 ııün veya bir ay için 
temdit edilir. Bunlardan 3 - 4 ay bir 
tehirde, lıi• memlekette kalanlar pek 
nadirdir. Artiıt ayni zamanda bir 
turiıttir. Memleket memleket dola
ıırlar, kazandıklarını da gene ayni 
memlekette sarfedip ııiderler. Bun· 
!ar hükümete vergi ve bize de yiizde 
5 komisyon verirler ... Bunların ha
yatlar1 f)<'k acıklıdır. Ekseriyetle 
müsriftirler. Burnda kaz3ndıklannı 
son habbesine kadar sarfettilrten ıon 
ra giderken yol parasını da mü~ki
litla tedaı·ik ederler. Bence bunlar 
memleket iktısadiyatı için pek kor
kulacak adamlar deiil, çünkü miktar 
lan pek azdır. Cerci bunların yerine 
Türkleı· kaim ol"8 çok iyi olur ... fa
kat dediğim gibi mektep açmak, ar
tist yetiıtinnck lizım ... 

• 
_ _......_ ... ~--

Amerika'da Italyanlara 
karşı yapılan 1ıuikastlar 

VASHlNGTON 8. A. A.-
- • Amerikan gazeteleri Amerika-

frakın Ankara sefirliği da bulunan ttaıyan siyaset a-

ANKARA. 8. - Irak hükümcti damlarına ve eşrafına karşı 
AnkaraYa bir ı..fir tayi?i!'e ~ dinamitle yapılan taarruz ve 
venniş, Bu hususta Hancıye Veka- sui kastları ittifokla takbih e l· 
!etinden iıtim2"çta bu~unmu~iur 1 mekted·r: Bu gazeteler ır.ücriın 
V~-'•- ere gorc Kıra! Fey-ı l . . ·'el 1· 1 ~ E · z d ı ak A" erın şıu et ı surette ceza :m-
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f. ı:.. t.~yin ohın•·"':t•r. dırma nx:nı ıstc:::!e <te· ır. kara sr ll' .zınc 
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Sporcularımız geldiler 
(Ba~ı J inci sahifede) 

bi bir hava içinde oynuyorduk ki ta
ınvur etmek imkan haricindedir. 
Bu asabiyetin daha fazla artma11na 
hakemin hak11zlığı sebep olmuştur. 
Hakem, hakemlik yapmaktan çok u· 
zaktı. Bir keı-c kendiıi oyun idare et 
mek değil, oyunu bilmiyordu. Nete
kim bu cehlinin cezasını biz çektik. 
Birinci maçta yediğimiz i!c.i gol tama 
mile ofsayttı, Böyle ııol yememiz ço 
cukların üzerinde çok fena teıir yap 
tı ve onlar da mecburen tutuk oyna
dılar. Hakem bizim yaptığ1mız en u
fak hataları çalarken onların yaptık· 
lan en büyiik hıttalara göz yumuyor 
du. ikinci maçta bu hakem ile oyna· 
yamayacağnnızı ıarahatle söyleclik. 
İsteğimizi esas itibarile kabul ettiler 
se de nizamnameleri müsait olmadı
ğı için mecburen o hakemle ikinci 
oyunu oynadık ikinci oyunumuz h~ 
ri!rulide idi. Oyuna tamamile hakim 
dik, fakat aynı hakem bu sefer de 
öyle haluızlıldar yftptı ki galip ge
lecekken berabere k"ldık. Takım 1,5 
saat hakim oynadı. Fakat biz arada 
yalnız Yunan takımı ile oynamadık, 
bir de hakem M. Daıef ile oynadık. 
Hele Öyle bir an ııeldi ki kendimizi 
çıldıracağız zannettik. Avni tekme 
yedi bayıldı. Oyun keneli kendine 
dunar ııibi oldu, fakat Daıef Ef. dü
dük çalmıyor ve oyuna devam et· 
~ için itaret ediyordu. Beride Av 
ıu yerde yatıyor, kale bomboı. Ne· 
den soma çok dikkatli ııözleri yerde 
yan can11z yalan Avniyi ııördü, lüt
fen oyunu durdurdu ve zavallı Av
niyi sahadan çıkardık. Naoıl anlata· 
Ynn, oyun oyundan baıka her şeye 
benziyordu, ve buna yeııine ıebep 
hakemdi. Sanki bunlar yeitımiyor
muı ııibi bir de antrenörleri topu 
patlattı. Ben kafileye riyaset eden i
ılarec:i ııfatile §Unu efkin umumiye. 
ye söylemek mecburiyetindeyim ki 
bu anlattığını şerait dahilinde netice 
den batka hiç bir netice alınamazdı, 
bu muhakkaktı ve bütün arkadaıla
rnn da bu fikirdedir. 

Y11nQn muhteliti tekrar 
gelec~k 

Son dakikada gayet mevsuk bir 
membadan aldığımız habere göre 
Yunan muhteliti nisan nihayetinde 
veya mayıs bidayetinde şehrimize 
tekrar ııelecektir. 
Deşiktaşın Kros kontriıi 
Dün ııe.iktaı kulübü kendi koıu

cularma bir kroı konteı-i yaptırmıı· 
tır. 

Birlik maçları 
htanbul İdman birliği lik maçları

na dün de devam edileli. 
ilk maçı llerispor - Rami idman 

yapmıım. Birinci hafatym 2 • 1 lle
riıponan ııalibiyetile bitti. ikinci haf 
taym da lleriıpor ve Rami idman 
birer ııol attılar ve netice 2 • 3 lleri 
sporun ııalebesile neticelenmiıtir. lle 
ri sporun iki golünü kaptanı umumi 
leri ve istikbalde Türkiyenin bihak
kin iftihar edeceği bir sağ açık ola
cak olan Hayrullah olmuştur. lleri 
spor ve bilhassa Hayrullah çok iyi 
oynamıştır. 

Lik mııçları 
Dün yapılan futbol birincilik mü

sabaklarmın en f&yanı dikkati Betik 
taı ve lıtanbulopor kulüpleri arasrn 
da idi. 

Hakem Adil Giray Bey her iki ta 
lmn gergin ve heyecanlı biri unirle 
sabaya çıktılar. Şimdiye kadar ba· 
sımlarını büyük bir eol farkile yenen 
Beıiktatm bu seneki en ciddi maçı 
bu idi. Oyun başladı. Birkaç orta ha 
reketlerini müteakıp top sağ iç Hak 
kıya geçti. Hakkı, bu pası sol iç E !· 
refe verdi. Oyun büyük bir hareket 
kesbetti. Hakemin Yerinde müdahale 
!eri sertliğe doğru ııiden oyunu tan 
zim ediyordu. 

Betiktaı oyuna hakimdi. On ikin 
ci dakilıada Hakkının atlığı bir ıü
tü kaleci iade etti. iV.ie önünde bir 
kaç hareketten <onra Hakkı sıkı bir 
şütle ikinci sayıyı yaptı. Oyun bir
den bire htanbulspor n1'ıf sahasına 
intikal etti. Birinci devre bu netice 
tebeddül etmekıizin ve her an gol ol 
mak tehlikeııi arzedcn bir oyunla bit 
ti. ikinci devrede lıtanbulıponan bü 
yük bir azimle oyuna .':'-şladı~ı gö
rülüyordu. Fakat bugun Be,ıktaı, 
kuvvetli hıısmına ka~ı kombine ve 
seri bir oyunla mukabele ediyordu. 
Bu muntazam ve seri oyun sekizinci 
dakikada sağ açık Ha}·atinin yerinde 
bir sürüıünü mütcakıp attığı şüt, 
to lstanbulspor ağlarına üçüncü de 
f/oıarak taktı. Arad";" .bet dakika 
geçıni~ti ki Hakla yınru me~en 
attığt bir serbe•t .. v~~u~ .. kale '"'.'vıye 
sinden girerek dorduncu sayı)'l kay 
detmi•ti. Oyun lıtanbulsporun ar
tık hüküm ve nüfus~nn_ı ~emin ede 
miyeceii bir ıelde Jflrmııli. Maaına 
fih bu dört ııole rağmen lıtanbulı
por muhacim~eri~~ .. Betiktat mua
vin ve müdafılerı onunde krnlan ve 
bunu takiben lıtanbulspor sahasına 
intikal eden hücumları bozulmadı. 
Otuzuncu dakikada kaleci ile kartı· 
latan Haldır topu merkez muhacim 
Şükrüye verdi. ~ükrü günün en. şı~ 
ııolü olan vole bır vuruıla J.eı.inca, 
bir dakika sonra Hayatinin münfe
rit bir hücumu ile altıncı ve iki daki 
ka sonra gene Hayatinin yerinde al 
d•ğı bir pası sürerek kaleye indir
mek suretile yaptığı yedinci ııol olun 
ca oyuna bir gevıeklik ııeldi. 40 mcı 
de.kik•da Beıiktat kale•i önünde ha
kemin tesbit ettiRi bir pi· ıe vuru,la 
bu ter•f sayısını kayd yledi .. e oyun 
7 • 1 Be>;.Kl3şm galebesile bitti. 

ls!anbul•por t~kımı 3 seneden be 

ri bu kadar ehemmiyetli bir mağlü
biyete uğramış ve lıtaobul -İyon 
luğunu, ikinci ve üçüncülüğünü ka
zanan talmnlara çok muvaffakıyetli 
neticeler almıştı. 

Kadıköyd~ 
Kadıköyünde yapılan maçlar da, 

Fener 2 inci takımı, Perayi 1 ·O, Ga 
lata saray 2 inci takımı da Fener B. 
takımını 1 • 2 mağlüp etmişlerdir. 

İkinci maç 
Pazar ııünkü 1 • 4 aibi oldukça 

faik bir mağlübiyetin oyuncular Ü· 
zerindeki tesiri el'an zail olınamııtı. 
Bugün oyundan evvel al:oına11 la
zrmgelen tedbirlerin en mühim ve fa 
idelisi alınabilmiıti. Bundan eVTelki 
maçta olduğu gibi yalnız manevi te 
sirler yapıp oyuncuların asabını boz 
maktan ziyade fenni cepheleri müta 
lea etmek düşünülınüıtü. Bittabi bir 
maçtan evvel netice üzerine.~ faz
la müessir olacak şey de bu ıdi. Bek 
!erin, hafların, forvetlerin ne tekilde 
oynayacakları maçtan evvel gerek 
otelde gerekse sahaya çıkarken •o· 
yunnu: odaımda ve haftay~~ izah 
edildi. Oynanacak oyun bu ıcli: 

Bekler ve yan haflar her vaziyete 
göre açıklarla İnsaytları aralarında 
marke etmek için paylatacaklar, for· 
vetleı-imiz ise (W) oyununu oyna· 
yacak. Bu suretle iosaytlar ııeriye 
yardım mecburiyetinde kalacklar 
ve oyunda en mühim rolü oynaya
caklar. .. 
Oyuncularımızın yüzünde pazar gu 

nü olduğu ııibi yalnız heyecan~n 
bir sarartı yok, aynı zamanda azım 
ve y-cağmı bilen bir insa~n ir~~e 
kuvveti de mevcut. Takım ~oyle ıdı: 

Avni 
Mithat Bürhan 

Reşat Nihayet Suphi 
Rebii, Fikret, Zeki, Kemal, Muzaffer 

Kaptan: Nihat 
Hakem: M. Dotef 
Yan hakemleri: Leblebi Mehmet 

ile Yunanlıların antrenörü. Saha pa
zar günkü kadar kalabalık. Topa on 
!ar batladılar. 

BiRiNCi HAFTAYM 
Yunanlıların tazyiki, hem de çok 

şiddetli bir tazyikı ile baıla~ı, Pazaı; 
galibiyetinin verdiği ~v~".' ~ne~ 
ye bu dakikalarda tesırını gosten
vermiıti. Yunanlılar, !'8ğda~ ve sol: 
elan kalemizi sarıverdiler. Cıdden bi 
!erek ve büyiik bir azimle bir parça 
da sert oynayan müdafaamız bu a
kınları durdurdu ve top bize geçti 
ve derhal havadan değil yerden bir 
oyun baıladı. Forvet hattımız bu
gün hakikaten iyi bir oyun oynayor 
du. Oyun baılayalı çok bir zaman ol 
mamııtı ki onlann kalesi de aanlına 
ğa baıladı ve Atina hallı:ınıo çok sev 
diği kaleci Y ama1İI. "?" ka~ teh~~e 
atlattı. Bilhassa Zekının sag ayagıle 
attığı (Voledrayo) direği sıyırıp gi
den bir tüte baka kalmııtı. Yunanlı 
lar oyunun bidayetinden iti~en. to 
pumuza itiraz ediyorlardı. Filhakika 
sahaya ufak ve çok tiı~~ bir top ç! 
karmışlar. Hakem iıe bı~ dah~ '!' 
zami olan topumuını. tercih. e"?1'tlf
Buoa da sebep bittabi çok ıııkin bır 
topla havadan oyunu teshil ebnekti. 
Halk ta mütemadiyen top için bağı 
rıyordu. Nihayet antren~rleri taç 
hattında kaptıiı topu deldı. 

Yunanlılar hile: 
(Senelerden beri uir•....-k yaptığı 

mız iti bu aclam zirüzeber edi!or~u) 
diyerek kızdıkları bu hareket uzenne 
takımımız itiraz etti. Hakem bu se
fer gene birinci maçın oynandığı to 
pumuzu kabul etti ve oyun tekrar 
başladı. Zaten ıert baılayan bu maç 
bilhassa top meselesinden ıoııra büı 
bütün ııerııinleımiıti. Sol açığın ıü· 
zel bir pli.ıeıi ~e ~ireğ.im~ !":: 
nmdan avuta ııittı. Fıkrelin bir şutu 
nü Yunan kaleci yakaladı. Hakem a 
leyhimize bir~ç .tane ol~yan ~
sayt caldı. Binncı devre musavl bır 
tekilde, fakat bizim talmnımızm da 
ha •uurlu oyunu ile bitti, bu devre
de taknruo hiç bir oyuncuıu aksan:ı
mqtı ve antrenörün anlattığı tekil· 
de hareket edilmiıti. 

iKiNCi HAFTAYM 
Soyunma odaımda gene oy"!'~ula 

ra ne tekilde hareket edec~eT~ 1?'~ 
eclilmiıti. Takım aynı tekilde ikincı 
devreye çıktı. 

ikinci devre birinciden daha ıert, 
daha favllü ve daha ııerıin bir hava 
içinde batladı. Oyun müsavi, fakat 
top ekseriyetle yerde ve bizim oyun 
culann ayağında. Oyunun en ağır 
kısmını yüklenen insaytlsnıruz bil
haısa Kemal tamamile istenen tekil 
de oynuyor, fakat karınnıza bilhas
sa Malyonun iyi bir tutuıu bu hat
tın efektif bir ıekil almasına mi.ni o 
luyor. On !ar da ara11ra topu hava
dan oynayarak knlemize iniyorlar. 
Fakat bilhassa, bugün §İmdiye U.. 
dar bu derece iyi oynadığını hiç gör 
mecliğim Mithat her vaziyetet topa 
vurarak, bilhassa sai açık Miyakiı'e 
bir tek clribling yaptırmayarak bu a
kınlan durduruyor. Yunanlılar, ikin 
ci devreye çıkarken santreforlarını 
değiıtirınitlerdi. Uzun boylu, çok a
tılgan bir oyuncu olan M.,..ris hil
ha11a havadan gelen toplar için cid
den tehlikeli bir hal almııtı. Sağ iç 
Dino (Olimpiyakosun lstanbulda oy 
nayan sağ içi) ofsayt vaziyeinde bir 
top kapacaktı. Hakem ofsaydı çal
madı, Avni kaleden fırladı, on aekia 
pas haricinde topa vurdu. Fakat ye
tiı~n Dino Av~iyi cok hatalı §arje 
etb. Favl, Avnı bayıldı, Yerine uı. 
vi kaleye geçti. Takımımız hakim bir 
oyun oynayor. Fakat yukarıda da 
söylediğim ıurette kale önünde ya 

1 Oruç ayı 
Başladı 

(Başr 1 ınci sahifede) 
çalğılı yerler daha ilk gececıen 
rağbet gördü. Naıit, Dümbül
lü, Ferah, Milli ve saire gibi 
yerler· dün gece batka bir man 
zara ıı.lmıtlardı. Darülbedayi de 
raır:az' n ·hazırlığı olarak, dün 
hani harıl afit yapıftırlıyordu: 

Yalova türküsü, ilk besteli 
komedi Ramazanda temsil e
dilecek. 

Ramazanda davul ça· 

İstical 
Kadınlar birliğinde bir müderris 

konferans veriyormuş. Konferansçı 
bir mele.kette erkeklerin kadrnlardan 
yan yanya fazla olduğunu söyledik 
tea sonra litife olsun diye kadm aa
milerine demiı ki: 

Kadmlar için ne ili. §ey! Değil mi 
hanımefendiler? 

Herkes gl.ilü§mÜf. Fakat kadın 
samiler arasında latifeden hiç hoş· 
lanmay.an, ciddi mizaçh, çirkin ve 
yaılı bır kız, canı aıkılarak gürültü 
ile yerinden kalkmq ve salonu ter-
1.cbnek için kapıya doğru yürüyiin
ce, konferan11 bir saniye taıırmıı Ye 
ıonra kızın arkaımdan baiınnıt: 

- Hanımefendi, hanımef..,.di, o 
kadar iıticale IÜzum yok .. 

Hacı 
lınmıyacağı hakkındaki haber· E ki ı ·den, arap harfleri zamanında 
ler doğru değildir. Sahur vakit hacılardan müılümao olanların "ha 
!eri davul çalınacak ve iftar za cı,. likaplan <Hu ile, gayrimüılim 
manlariyle imsak vakitleri top !erin de •He• ile yazdırdı. Banun 
la ili.n edilecektir .Deniz ve Ka mutaassıp bir nüfuı memuna tarafın 

dan müılümanla ki.liri birbiriJe ben
ra nakil vasılalan Ramazan zetınemek için böyle yapıldığı ve o 
münasebetiyle evkat tarifelerin zamandan beri liıtin harflerine kadar 
de tadilat yapmışlardır. Büyük böylece devam ettiği mütevatirdir. 
camiler öğle namazından itiba· Bir ıün rum hacının birinin res
ren gece saat 9 a kadar açık n_ıi '!,airelerdeu .biri~d~ iıl ı"?"t· Ka 
bulundurulacaktır. tip Harı,, kelımeuru cHe> ıle ya-

D .. B S l 1 zınca nam hacı 1<1mıuı· un gece eyazıt ve u tan • • .. 
ahmet camileri mahya kurmut· • ...:. Yahu ıizinki ~.ha~ biz!m 
tur. Beyazıt camisi mahyasın· isi~· ~~t ha<: ~eğil mi? ~yle ıse 
d "H ld' " ·· ) · • benim ısmımı ne diye cHu ıle ya· a Of ge ın cum esını zıyonun. 
yazmııtı. 

hakem alanı, icat ediverdiği ofsayt, 
favl bir düdükle, yahut Yunan bek
lerinin ekseriyetle hatalı keıiılerile 
netic.-li bir ıekil alamıyor. Bilhaasa 
bu sırada Fikreti arkadan çarparak 
çizııi içinde yuvarladılar. Hakemde 
ıes ııeda yok. Avni tekrar kaleye ııir 
di, forvetlerimiz kar,ıki kale önün
de on sekiz pas haricinde Zeki topu 
yakaladı, sol ayakla Y aınalis'in ıol 
tarafına hava köşeye plonjon bir 
~ÜL Kaleci bakıyor: Gol Bir • sıfır 
galip vaziyetteyiz, Yunan kalecisi 
Y amalis bu ıütte tamamile contre • 
picd yakalanmıt ve kıpırdamamııtı. 
Golümüz, fazla alkrı toplamadL Bu 
gol Yunan talmnı için mukadder bir 
akıbetti. Sanır hnfları, oyunun çok 
seri cereyanından yorulmuıtu. De
iiııtirildi, derhal mukabil bir alon 
yaptılar, Sağ tarafımızın hafif bir te 
reddüdü sol açık V aıiliı ortaladı 
Santreforun lise bir kafa vuruıaı 
Stadyum alkışla inledi. Yunanlıla· 
nn berabere golü. Aradan bir kaç 
dakika geçmiıti ki sağ açık ııene ha 
kemin çalmadıiı bir ofsayttan topu 
kaptı, ortaladı, santreforun rene ... 
kı bir şütü: Yunanlıların ııalı'biyet 
golü. Bu bet dakika içinde müdafaa 
mızın iki ufak tereddüdünden cid
den güzel istifade etmiıleı-di. Retat 
sakatlandı çıktı, yerine Cevat ııirdi. 
Bir parça sonra da Suphi çıktı, ye· 
rine Reşat ııirdi. Yunanlılar da müte 
madiyen oyuncu deiittiriyorlardı. 
T aknnımızm taıkmlığı uzun ıünne 
eli. Bu ırrada Avninin bir kaç ııüzel 
kurtarııını da görüyoruz. Forvetle
rimiz akın yapıyor. Sol haf on sekiz 
pas içinde yetiıemeyeceği ve Muzaf 
ferin kapabileceği bir topu el ile ya 
kalaclı, hakem bu iıikir penaltıyı 
çlıldı. Bürhanm yerden sıkı bir ıütü: 
Bizim beraberlik ııolümüz. Oyun mü 
tevazin cereyan ederken iki mühim 
hicliıeden sonra bitti. Bunlardan bi 
ri A vninio bir karııatalılrtan fırlayan 
bir topu kurtarması, ikincisi de Re
biinin herkesi atlattıktan sonra topu 
yava1ç:a avuta abven:nesi. Yunan ta 
kmu muhakkak bir mağlubiyetten 
kurtulmuı ıevinç içinde sahadan çı
kıyordu. 

Bizim takım oyu na, daha doğnaıu 
topun tarzı cereyanına daha fazla 
hakimdi. Oyuncular antrenörün na
sihatlerine h- harfiyen riayet et 
ıniıleı-di. 

Nediyorlar? 
Antrenör Miıter Fred Pecn- di

yor ki: 
ikinci maçta takımı ben yaptım 

ve i>yunculanı talimat verelim. Tama 
mile riayet ettileı-. Kendilerine müte 
ıekkirim. Türk takımı sahada tama 
mile vaziyete hi.lı:imdi. Yunanlılar i· 
çin 2 • 2 berabere kalmak oyunua 
b\r~ı CCFeyanı itibarile onlar için mu 
vaffaluyettir. Yuııanlılar telmil< ve 
sür'at itibarile Türkl,.r derecesinde 
deiil, hatta çok apğıdır. 

• • 
ikinci maçın kaptanı Nihat Bey 

diyor ki: 
Birinci maçı kaybetmemizin batlı 

ca amilleri deniz yorgunluğu ve bil 
hassa hakemin oyunu bozmu; olma. 
11dır: ~~ b~rinci maçı kaybe
derdik, fakat :kincı oyun da bizimdi 
Yunanlı!"': iki •ene 'IOma bizi ıpor: 
da tamamile geçeceklerdir. Çünkü 
onlar sorcularına veriyOl'lar ve i•ti
yorlar, biz sporculara bir ıey vermi 
yoruz, fakat çok ıey iıtiyonaz. 

ol! • • 

Y ~na.n kalecioi Y amaliı diyor ki: 
lkincı maçta fevkalide güzel oyna 

dınız, denebilirdi ki birinci maçta 
sahaya çıkan takımla ikinci maçtaki 
aynı takını değildir. 

••• 
Maçtan sonra derhal otobüslerle 

Pirede bekleyen Ege vapunana gel
dik. Otelimizin önünde )'Üzlerce ki
ti bizi alkıılayordu. 

Vapura Panathinaikos. Enosiı, o .. 
limpiyakoı ldübünün reİ•leri birçok 
sporcularla beraber çok dar olan vak 
te rağmen tetyie gelebilmi,lerdi. Ka 
filemixin ber ferdi Yunan sporcula. 
rından ![ördükleri hüanü kabule ve 
ccntilmenliie kart1 cidden müteıek
kirdirler. 

Nüfuı meml&l'u hazır cevap bira
dammı1- Demiı ki: 

- Azizim, sizin kibe bizimkinden 
yakındır. "He,, hecesi hafif, tHa 
heceşi sakildir. Hafif yakını, 
sakil de uzağı ifade eder de onun i
çin böyle yazıyorum. 

Karışık vaziyet 
Aclamm biri intihar kasdile ken· 

dini denizcattı ve sanclalcılar ııördü· 
ler, güç hal ile kurtarıp evine ııön
derdiler. Orada polideı- niçin intihar 
ettiğini sordular. Adamcağız ıu ce. 
vabı vereli: 

- Bir vallkler dul bir kadınla ev 
lı;ndim. Bu kadının on sekiz ya§ınd1 
bır kızı vardı. Babam da ara sıra e\'i 
mize gelip ııi.derdi. Yavaı yavaı ba
bam karımın kızma çıldırasıya aşık 
oldu. Beni karımla boıattıktan aon
ra kızı ile evlendi. Bu ıuretle babam 
damadnn oluyordu. Ovey kızmı da 
babamın karm olduiu için annem 
sayılırdı. Az. zaman soma kanının 
bir çocuğu oldu. Bu çocuk babamın 
kayın biraderi ve ayni zamanda da 
benim amcam oluyordu. Babamın 
kansı benim gelinimdi. Onua da bir 
çocuğu oldu. Bu çocuk da benim 
hem kardeıim, hem torunum oluyor 
du. Bu suretle kanın da büyük an
nem sayılabilirdi. Çünkü kızı baba. 
mm kansı idi. Büyük annemin koca-
11 oldutum için, babam da büyük ha 
bam olmuıtu. Bu karııık vaziyetten 
o kadar 11kıldnn ki, kendimi öldür
meie karar verdim. 

Saç oyunu 
. ~açı dökülen bir zat eczaney< 

ııırdı ve saçlarını kuvvetlenılireceL 
bir ıu istedi. Kendisine bir ti..- uzat 
tdar. Müıteri ıordu: 

- Bu suyun tesiri olur mu, der. 
ainiz? 

- Elbette! Geçenlerde batında 
birtek saçı olımyan bir zate de bu ti 
teden ııöndermiıtik. Ertesi ııün fato 
rayı ııördüğii zaman, saçlarmı yoldu. 

Hitler'in cevabı 
BERL1N, 8. A. A. - Hitln 

cevabını bu aktam yahut yarın 
sabah bildiriceğini haber ver. 
mittir. 

,.~- Kadıköy_....., 

Süreyya sinemasında 
Bugllnden itibaren 

Aşk geceleri 
Marie Belle tarafından 
Ramazan ~celeri datm ı 
iki film irae edilecektir. 

BUGÜN AKŞAM 
saat 21,30 da 

• 111ombul Btltdi~ui 

iş adamı ~ehirTiyaİl'osu 
Yazan: O. Mi 
ıi>eau. 

Tercüme E.: 
Reşat N•1ri 

Yakında: Enin. 

de Sonunda. 

111111111111111 

111.Jll 
111111111 

Rasit Riza Tiyatrosu 
(Şehzade Başında) 

10 Kinunsani Pazar günü aksam 
21,30 .da Resmi Ku1adı 

Acemi Çaylaklar 
Komedi 3 P. Nakleden H.Suat b. 

Pazartesi alqam 

Beşte Gelen 
Fiatlar 100-60 mevki mahsus 125 

1...-uıııı tur 

Perşembe gun.leri 14,30 "!.• '° cu· 
ma gü"lltri ıı o tenzılatlı ~l:be 
ve muallimlere matine • r· tar so 50 

kurustur. 



KAKAO 
$EKERLt 

NILll 

Melba çikolata fabrikası'\ 
KIW Tl>rk Sanayii himaye buau 

IUftda hiild1metin şayanı takdir iıe
fdılılMıatmdan ceııaret alan ve te
ralıkiyatı ama!yeyi talıip eden fab
rilaımız, muhtenm mU§tel'ilıerioi 
nwnnun etmelı emellle mevcut zen 
gin w müteaddit çeptlerloe iJ.lve
ten en &il lıalıao çelıiıdelf ile M
pu.llu fabribuıun btri.nci M'fi fe· 
hr~ ismi edilmiı 

Şekerli melba 

KAKAOSU'nu 
Pıiyuaya çılııınqtır. Vöcıu.dii bete 

a nafi, anasırı gıdaiyeyi muhtevi 
olan teelırli Me.lba k:akaoııwı.un lez
zeti nefia, lıolıuau l&til w fiatı eh
Yendir. 

Şekeırıli Melba lıalıao9tı, kıt mev
aimiı>de alınmaaı tavsiye olunur. Bil 

EYi KOKUL.U L.EZIZ haaııa çocukların .abalı mektebe git 
mezden evvel w akşam mektepten 

N E F 1 s KUVETl.iD All"ldlkten aonra bir fi.ncan teloerli 
vıı: Me.lba bka<ıau içtilı:Ierı takdirde 

vücutlarını ıen, sağlam w ıucak tu-
F d h bl :aıılar. lkr taraftan tavsiye ve isti-

ay a .r. mali tercih edilen M.ol'ba şekerli ka 
unsuru gıc1aıdır kaoeunu bilumum §ıCkıercilerJe bak

kali e ma .. azaların.da ara ınız. 

lzmir Belediyesinden: 
Karşıyakaya isale edileeel.o: ıııuların prtna

mei fenniyesine tevfikan plan, proje ve keşif

namelerinin tanzimi müsabakaya vaz edilmiş
tir. Proje ücreti olarak birinciye 4000 ve ikin
ciye 1000 lira verilecektir. Müsabakaya iştirak 
edeceklerin yüksek mühendis mektebi diplo• 
masını haiz bulunmaları şarttır. Müsabaka 
1-1-932 tarihinden başlamak üzere müddeti 
beş aydır. Şartnamei fennilerin musaddak su-
retleri on lira mukabilinde verilir. (13) 

Nafia Vekaletirıden: 
190 adet meşe köprü traversi pazarlık suretile mübayaa edi

lecektir. Pazarlık 16-1-932 taırihine rnüsadif cumartesi günü 
saat 16 da Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlı:k makamında 

yapılacaktır. 

Pazarlığa iştirak edeceklerin altmış liralık teminatı muvak- · 

kate ve Ticaret Odası vesiJı:asile birlikte ayni gün ve ısaatte •ko

misyonda bulunmaları lazımdır. Teminat olarak komisyona na

kit itası caiz değildir. Talipler şartnameyi görmek üzere An

karada Nafia Vekaleti Malzeme dairesine, İstanbulda Haydar
paşa inşaat tesellüm ve muayene memurluğuna müracaat ede
bilirler. (4663) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler mubayaa 
komisyonu Riyasetinden: 

Akliye ve asabiye hastanesi için lüzumu olan 116 kalem tıb

bi ecza olbaptaki listesinde yazılı miktar ve eV6afta olmak 

üzere 12-1-932 salı günü saat 14 te pazarlı!k sure-tile satın alma
cakın. Taliplerin ve fa.zla izahat almak istiyenlerin me2lki1r 
komisyona müracaatları ilan olımur. (81) 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
Umumi müdürlüğünden: 

San~ıkllk 7~0 metro nıik'a~ı 
Sandıhk kereste kapalı zari usulile münakasaya konulmllf

tur. İhale 19-1-932 salı günü saat 11 dediF. Taliplerin şartname
yi almak üzere Mübayaat komisyonu kitabetine müracaatları.. 
(4690) 

Adana Yedinci Daire 

• 
Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 

Türkiyede her lisanda intişar edenbütün 
gazeteler için bilumum resmi daire er 

ilanlarını kabul eder 

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

1 

Beş Hasta varı 
• izzet Beyin yeni ve son 

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

Suhulet kitaphanesi .. 
- ----

-- -- -

It:t:ihacl• ~illi 
TORK SlGORT A ŞlRKETl 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

llL Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
~- Tel.: Beyoğlu : 4887 

DARÜTTALIM HEYETi 
Türkiye ses birincisi HiKMET RIZA Hanımın iftirakile 

RAMAZAN GECELERi 
~ Veznecilerde DARÜTTALIM salonunda çalacaktır 

• 

1--------
Hayal değil hakikat! 

KISMET GiŞE5i 
İsabet hWMJsunda diğer gişele-rin daima fev)<inde olduğunu müteaddi t 
defalar ayni gazete i1e ilan etmiştim. Bu kere de Yılbaşı piyangosunun 
400,000 liralık büyük ikramiyesi 9erisile beraber çapa markalı bilet-

la-ime lı;abet etmiş yirmibeş aile memnun edilmiştir. 
Muhterem ehalimizin yeni tertip hiıletlerini gi§"mizden almalarını 

tavsiye ~rirn. 

Karaköyde tramvay tevakkuf mahalli karşısında tütüncü ve tayyare 
piyango bayii: Harp maHlllerinden Halil Hilmi 

-----•Telefon: Beyoğlu 4525 4m----• 
Hudut ve sahiller Sıhhat 

Umum müdürlüğünden: 
Aleni münaıkasaya vazedilip talip zuhur etmiyen Ankara 

motörünün tamiri 18 K.sani 932 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat on dörtte pazarhkla icra olunacaktır. Taliplerin şartname
yi görmek üzere her gün Galatada Kara Mustafapaşa sokağın
da İstanbul Limanı Sahil sıhhiye merkezi Levazım memurlu
ğuna, ve pazarlığa iştirak edeceklerin de yevmi meııkftrda mer
kezde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (93) 

l Devl&t Demaryoliarı ia:aresM i2a~ ar1 1 
Baıkrr lokomotif ocakları ve teferruatının kapalı zarfla mü

na'kasası 6 Şubat 932 cumartesi günü saat 15 te Ankarada İda
re merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde yirmi beşer 
lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazılıdır. (42) 

Jandarma Satın Alma 
Komisyonundan: 

Yirmi bin takım kısa kol ve bacaık mamul çamaşır kapalı zarf 
la satın alınacaktır. İhalesi 24-1-932 tar-ihine ınüsadif pazar gü
nü saat on bire kadar yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nü
muneyi göımeic üzere her gün ve münakasaya iştirak için mez
kftr günün muayyen saatine kadar teminatlarilc beraber Gedil< 
paşada komisyı0numuza müracaatları. (15) 

lstanbul Deniz Levazımı 
Satınalma Komisyonundan: 

..:l uncü kolordu 11 

llinları 

Ordu srhhiye ihtiyacı için 
bir takım seyyar ıbaıktiryoJ,o}i 

laboratuvarı kapalı zarf usuli
le 25-1-932 tarih pazartesi gü
nü saat 14,30 da ihalesi icra o
lunacaktr. Talipleri şartname
sini almak ve münakasaya iş
tiral~ etmek üzere teklif mek
tuplar.ile birlrkte vakti muay
yende komisyonumuza müıra

caatları. (5) (9) 

Ordu sthhiye ihtiyacı ıçın 

memlu sı'hhiye arka çantasın

dan. 356 adet kapalı zarfla 
25-1-932 tarih pazartesi günü 
saat 16,30 da ihalesi icra olu
naca:ktır. Talipleri şartnamesi
ni almak ve mün~asaya işti
rak etmek üzere telklif mek
tuplarile birlikte vakti muay
yenıde immisyonumuza müra
caatlan. (3) (7) 

.. * * 
Ordu sıhhiye ihtiyacı ıçın 

ikmal ettiırilecek harp paketle 
rine lüzum olan 8 kalem mal
zeme kapalı zarf usulile 25-1-
932 tarih ve pazartesi günü 
saat 16 da ihalesi icra kılına
caktır. Taliplerin şartnamesi

ni almak ve münakasaya işti
ı ak etmek üzere telklif mek-
tuplarile birlikte vakti muay
yende komisyonumuza müra
caatları. (6) (10) 

* * • 
Ordu sıhhiye ihtiyacı 1çın 

66 kalem diş alat ve edevatı 
kapalı zarf usul.ile 25-1-932 pa
zartesi günü saat 15,30 da iha 
lesi icra kılınacaktır. Talipleri 
şartnamesini alma'k ve müna 
kasaya iştirak etmek üzere tek 
lif mektuplarile birlikte vakti 
muayyende komisyonı.unuza 

müracaatları. (4) (8) 
:(. :(. ~ -

BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 
11. ci tertip 6. cı keşide 

ı:::3 

11 Kanunusani 1932 dedir. 
Büyük ikramiye 

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

15.000, 10.000 lirallk ikramiyeler ve 
100,000 Llrahk bir mükafat vardır. 

Tercüme edilen Amelt Hayat Alimi 
= 
~ (HERBERT N. GASSON) 'un 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ 
~ BULMAK SAN' ATİ 

= Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiı;tir. 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalliı Milliyet Matbaası. 

lllut illi! 

lLAN 
Ramazan münasebetiyle 39 

ve 40 numaralı katarlar 9-10 
ikinci kanun 1932 tarihinden 
itibaren Bayramın üçüncü gü-

SEYR1SEF AtN 
Merkez acenta: Galata Köprii 

bqı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Miihiirıdarzade han 2. 3740. 

nüne kadaT (dahil} Yeşilköyle İZMİR - PİRE- İSKEN-
İstanbul arasında ve mütcıkabi DERİYE POSTASI 
len her gün seyrii sefer ede- (EGE) 12 KAnunsani Sa-
cekleı-dir. 

1ı II de Galata Rıhtııırundaıı 
Bu katadar Yeni.mahallede •--'·'-"'""'"'ar. bir dakika tevakkuf edecek- .. _________ _ 

!erdir. 
İstanbul, 7 İkinci Kanun 1932. 

MÜDİRİYET 

Doktor 

Hafız Cemal 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz Postası 

Sakarya 
Su işleri Müdürlüğünden: Ton 

Tarsus kazası dahilinde Kara:bucak deniz !kanalı ameliyatı- 2000 Rekompoze Maden kömürü kapalı zarf usulile münakasa- İstıanıbul, Beyoğlu ve Üs- Dahiliye hastalıkları 
nın bedeli keşfi olan 64312 lira 50 !kuruş mukabilinde ve kapalı er: 31-2. Karnın 932 pazar günü saat 10,5 ta ıküdar cihetindeki kıt'alar ve mütehaasıaı 

vapuru 10 Kanunusani 

Pazar 
zari usulile münakasaya çıkarılarak 932 senesi kanunusanisinin Yukarıda cins ve miktarı yazılı kömürün hizasındaki gün müessesata ve mekteplerin er- Cumadan maada hergun·· ög" _ 

dok 1 ·· .. l' t beşt M · ·ı· · zak ve yem nakliyatı pazarlı!k-on uzuncu sa ı gunu zava ı saa on e ersın w ayetı ve saatinde kapalı .zarf usulile münakasası icra olunacağından' 
hükilmet dairesinde il:ıalesi icra kılınacag"ından taliplerin % 7,5 la 9-1-932 cumartesi günü saat leden sonra saat (2,30 dan 5c) 

ı• şartnamesini gönnek üzere her gün ve talip olanlarıııı münaka- ih 1 
teminatlarile nüınunesine göre teklifnamesini ve şartnamesin- 4 te ' alesi icra ıkılmacaktır. kadar stanbulda Divanyolun-

sa gün ve saatinde muvalrucat teminatlarile birhkte Kasımpaşa- Tal" 1 · · · ·· de yazılı vesaiki havi kapalı zarfların mezkur saatte komisyoınu ıp erın şartnamesıru gar- da 118 numaralı hususi daire-
da Deniz Levazımı Satınalma Komisyonunıa mür~aıatları. (75) -~'- · · her ·· ı -

mahsusuna tevdi etmeleri ve lazım gelen izahatı ameliyat ma- .... ,,.,.., ıçın gun ve pazar ıga sinde dahili hastalıkları mua-
h 11. d k ·· b ·· 1 · d.. iştirll'k edeceklerin \:le vakti a ın everme uzere pazar ve perşem e gun en saat on ort- yene ve tedavi eder. Telefon: 

~:;~:ıu~~a~:d:e ~:~;~ı:e ~:!::eevr!:caa~~~aniiz~:~ ,-:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfilllJJJJJJJJJJJJI' _::_~_:::_~!e_· ~-8) is-yo-num_;ı_5) 1 :::~ı:::e:ır~st:;;:~ 
_n_ur_. _<

1

_> --------------- === Milliyet Matbaası =~== ~ MAMA .-. ~!ı~;a:ı~:ca~!:ıı~;:;r~e-
Jandarma Satın Alma - , ' NEFiS VE SERİ SORETTE = 1 Dr. Hakkı Şinaai 1 

Komisyonundan: Her nevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 
ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, ' 

Altı bin metre yerli haki yazlık kumaş kapalı zarfla satın muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvaı-
alınacaktır. İhalesi 24-2-932 tarihine müsadif pazar günü saat ilanları yapılır. Fiatlar mutedildiı:. 
on altıda yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her ADRES: Anka;a caddesi dairei mahsusa 
gün ve münakasaya iştirak etmeık için mezkur günün muayyen Telefon: 24310 - 24318 - 24319 

:::~::::::a:~:!~~~~;rile beraber Gedikpaşadaki Komisyonu :ıımlllllllmlllllllllmllllllfüllmllllllmllllllllmllllllllll~ınımıııııııııııııııııımımımııııııııııı~ııı-

OKS;İMANTOL 
~ öKS.OROK ve.·itOGA·Z , 

MASTALIKLAIUMA KlR~I 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal ca<ldesi 

Büyük Parm:tk kapu, Afrika 
banma bitişik Apartıman 
No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
Saat: 14-18. 

günü akşam saat 17 de 
Sirkeci Rıhtımından ha 
reketle, (Zoııgulda!k, İneb<r 
Lu, Ayancık, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon Rize ı;C 

(Hope) ye ~zi~et ve 
aynı ıskel 

!erle Görele ve Ünyeye ug 
rayarak avdet edecektir· 
Fazla tafsilat için Sirke
ci Meymenet hanı altınd 
acıeınteliğin.c müracaat. Tel 
22134. 

Dr. HORHORUN1 
Zöhreviye ve bevliye tcdavibl" 

nesi : Sa bahdan alqama kadar. B< 
oğlu Tarlabqı, Taksim Zambak S0 ._ 

No. 41. 
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