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Yeni Fransız 
Siyaseti t 

Umamr Nepiyat 
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._ c.ç..., paaar ıri1al hitam hD
""'. Fransız intihababnm re-' 
lletıceleri ilan edilmittir. Bu au• 

. tle timdiki Tardieu bükıimeti. 
:, i~tinat ettiği ve 1928 intiha· 

ı.., ile tetekkül eden mec:lia ile 
'- . nda top ak olaıl yeııi 

! Başvekilimizin 
Roma Seyahati 

llleclıs araamda bir mükayeae 
Yapmak müm'-''--'"" F 
1 • • fır •uuuv. ranaanm 
ıy,.., kalan, on bir :ıriimre)'• 

ay ılır. ve bu fırk 1 id 
sola d • a arm "' aa 
1 d ogru &ıraıile 1928 intihaba· 
ı 'n a ve •on İntihabatta kazandık 
arı nıeb'uı mikdan tunlardır: 

ıo 

ıı 

ı932 ı928 

Muh•f•z.aki.rlar f 
D"mo1trat Cümburiyet 
M"" ltıihad• 76 
u uıtakil cümhuriyet~i 28 
.--•allu;ı Demokrat ıe 
5~! cümhUYiyetçj 72 
Muataldl Radikal G 
~dikal so.,.-,.ıi.t 157 
M
5 

1ı11takil Sosyalist 37 
O•Jalist 121 

50•1aliıt Komüniıt 11 
Komünist 12 

8 

90 
26 
ıa 

ıoı 
90 

109 
33 

112 
il ,. 

Bu · 1 • İi netıcelerden anla'ı ••""gı 
~ere, geçen pazar günkü iJıtiha· 
aı "' t" • ğ , • · e •tcıınde aola do r\J •an:a 

~ır ~~!11 vardır. Tardieu, lıükQ· 
ti '!".'Ik altı zümreye U.tirı., t •l· 
ı, l"ınıttı. Bu altı zümrenin ı" za• 
ırı:eıi !ardieu'ye 333 mRb'u• la• 
lu b.edıyordu. Bu da 602 rıe•·cut
•tnı 1~ nıecliıte ckecrlyeti tumin 
hu kule idi. Son intihAbat üzerin~ 
•ıı 1 VVet, 259 a inıııittir. Bina· 
tc:ı "Yh yeni meclis h~:ılranda 
•il an~ığı zaman iktid11.rın batka 

•e ıııtikal etmesi lazımdrr. 
ı.,.~ecliıin en büyük fırkaaı Radl 
~.11 .Soah .. Yaliıtler oldujuna söre, 
d ı ukfunetin bu fırka tarafıu
•=k letkil edilmeıi tabiidir. An· 
lıa bu fırkanın yalnız batın• hü 
lıı •net tetkil etmesine imkan yok 
l;~j Binaenaleyh Radikal Soıya• 
d er de aağ veya sol ziimreler• 
... •• • ıı. 

Ilı llluzaheret temm etme11e 
ı,·"J:'~urdurlar. Ve yeni Fransız 
.~".illetinin hüviyetini tayin ede 
•ıı anı;ı de bu olacaktır. Bina• 
s.ı:ley~ bütün meaele, Ra~i~~l 
çiıı Ylllıatlerin hükUınet tetkilı •: 
•d hllngi fırkalarla teıriki meaaı 
ııı °j,""l.leri noktaıma temerküz et 

• tedir. 

1iıt1924 intihabatında da Sosya• 
it.r aadikaller ka:ıanmıılar ve 
Ilı ,~.,.., Poincare'nin elinden al· 
ıo'' rdı. 1924 intihabatmdan 
llı"•a, .. Herriot ile Sosyalist lideri 
c llnı un ittihadına Cart•/ ti•• 
ı.·"uclıea ismi verilmitti. Bu kom· 
~"•~on kuvvetli mali mahafi!"! 
.., Ublllefetine hedef oldu. Ve ıki 
1 ke içinde ıol cenah h~tleri 
~ ilk yekdiğerini takip ettıkten 

11•a nihayet mali izmihlal kar· 
1'''11da 1926 da iktidarı Poincare 
~; le~ketmeğe mec~ur ~al?'ı~lar· 
" .Poıncare ancak uç gun ıktidar ... ı. 1 ' • h""k" t' a. abilen son Hemot u u111ıe 
.'~de11 sonra "Frankı kurtarmak 
... .. • "h" d ·ı, il 23 temmuz 1926 tarı ın e 
1 

lidara seçti ve o ııünden buııü· 
~ l.lldar aağ fırkalar iktidarı mu 
jlfaaa etmeğe muvaffak olmut
">dır 

d 1&24 intihabatından ~~ra ikti 
."'" gelen sol cenah hukumetle· .. .... • h .• 
. ı ı aene içinde Franaaıım arıcı 

'•~•ıetine yeni bir istikamet ver· 
111•tlerdi. Herriot Londra konfe-
1''-b .. • .,oa gitti. Dawea planının llD· 

ı..,, İçin zemini hazırladı. Harbi 
i:~Umiden beri ilk defa olarak 
l>ı" Fransız Batvekili ile bir Al· 
I an batvekili bir araya geliyor
ll>dı. 

ı,· Alnıanya ile Franaa ara11nda· 
d 1 .ıniinaaebet tabii bir mecraya 
) 0ıru ıitmek iatidadım göateri .. 
.. ~rdu. Eğer sol cenah fırkalar, 
~bili ...., bilhaua mali meseleJe. 
::ı_,. idaresinde de ayni muvaffa. 
"'Yeti göstennit olsalardı, alb M 
İleden beri Avrupanın tarihi ba, 
~ bir iatikamet takip edecekti. 

llkat frank Herriot'yı mağlılp 
ett;. 

1928 intihabatı doğrudan doi· 
~Ya_ Poincarc'yi intihap d<;mek· 
1 ' Çünkü frankı kurt8!"'a.g~ .?· 
""" Poincare bu vazıfesını ık· 

ıı...1 edebilmek için kendiıinin tek 
)'• İntihabını müntahiplerden ta· 
~'f' etınitti. Ve 1926 daJô mali İz· 
ı.ı;hlaı Fransızlan o kad~r kor-; 
it" ı,..Uftu ki PoincarC'ııin iatedii 
'<> "Dat kendisine verildi. Ondan 
lı .. nra da Poincarc'yi iatihl&f eden 
ı~~~İİnıetler, Poincare'nin iıtihaJe 

11.•de11 ibarettir. 
ı 9 Şlllldi Fransız müntahipleri 
~ ~4 te verdikleri karan tekrar 
d:••Yorlar. 1932 intihabı, 1928 
~i 11 :tiyade 1924 intihallma ben· 
l>ıYo.r. Fakat acaba Herriot biikll 
d •h1>i 1924 teki gibi mi tetkil • 
d ecek? Eğer karar yalnız bu li
.,;•1 tarafından verilecelıae, bu 
~ . .:..j lllenfi bir ceYap yennek il· 
•o.t • •r. Herriot'nUn, Kartel'in tek 
111 ihyaaı sibi bir mlna tazam· 
;.::," ed~k harekette bulunmak 
ı,.,1 ~ığı .ltikardır. Fakat Radl
lıoltt Yalıat fırka araaında bu 
ı~ o.da fikir ihtilafı vardır. Bat
ltıı l'ençlerden mürekkep olan 

la vvl etli bir sol zümre, sol cenah 
r a le "k" dıı.r...- . f~ı ı mesaiye taraftar ol· 
gq rıbı 

Uala •ssRrR!f k11lesi bir tehlike sRL•uşlururken 

Bütün tahminler rağmen Fener 
mağlup oldu! ••• 

Dün küşat edilen yeni saha, memlekette 
spora olan şevkin güzel bir misalidir •• 

Atletizm müsabakalarında iki tane Türkiye rekoru kırıldı .• 
Diln San Udvertlileır sabalan· 

nın ıwmi kütadmı gayet parlak bir 
ıurette yaptılar. Y apdan ıtad Bal· 
kanlar da bile etine ender tesadüf 
edilen bir mükemmeliyettedir. Fe
nerliler lıtanbula böyle bir stad ka
zandırdıldanndan dolayı hakikaten 
tebrike fAyanclırlar. 

Takarrür eden programa naza· 
ran sabanın resmi kü1&dı Enooiı 
kulübünün ittirakile yapılacaktı. 
Ancak son dakikada bu kulübün 
ıelıııeme•i üzerine bu lıüyük gün 
memleketimizin iki ezeli rakibi bu· 
lunan Fener - Galataaal1lyın kart•· 
Jaımaaile yapddı. 

HülıUmet uzuvlarınm ve kibar 
bir kütlenin huzurunda meraaime 
b.,landı. Seyirciler araamda bilhaa 
aa ·,u zevat göze çarpıyordu: 

Saraç oğlu Şükrü Beyefendi, 17ev 
det Kerim Bey, Vali Bey, Nakiye 
Hanım, ecnebi sefaretlere mensup 
ze'\l'at ajans müdürü umumisi Mu
vaffaİı Bey, Hacı Bekir Zade Muhit 
tin Bey ilh. _ 

Meraıim tam aaat 2 de Vali Bey 
efendinin nutku ile bqladı. Vali 
Beyi müteakip Galataııaray kul~bü 
namına la mail Müt tak Bey guzel 
bir nutukla F enttlileri yeni aahala
nndan dolayı tebrik etti. Ve muvaf 
fakıyet temenni etti ve ~ mea'ut 
günün bir hatırası olmak uzere Ga· 
lataııaray namına kardqleri ~eneı;1i 
leıre bir vazo verdi. Buna muteakip 
Vali Bey: 

_ Muvaffakıyet temenni ed~rim 
diyerek kü1&t kurdelasmı kestı. 

M un. içın" getirilen bandonun J erili •• • 
• . t martı çahnaaı uzerıne 

real 1111 •fuı Fenerliler gayet parlak 
e yevm 'lik bi . t res ve takriben 160 kitı r geçı 
mi yaptılar. 

Onde Suat Türk bayrağını ha
milen ilerlerken onu Fen~lıahçc; bll.y 
rağım ıa.ıyan Sedat takip ediyor
du. Onclan aoııra ııra ile kad!n . de
nizciler erkek denizciler, tenıscıler, 
atletler; volleybolcüler, dördüncü 
takım, üçüncü takım, ikinci takım, 
<B) takmu ve birinci takım munta
zam ve dinç batvelerle bir resmi ge 
çit yaptılar ve pek fazla alkıtlandı
Jar. Bundan aonra atletimn numara 
lan tatbikine batlandı. Neticeleri 
aynen yazıyorwı: 

100 metre birinci Semih 11 3..S, 
Halılo 11 4-5 

200 metre birinci Mehmet Ali 
23 2-&. Sadılı 

400 metre IHrinci Ziya 55 2..S, 
Beıim 

800 metre birinci Karançopuloı 
2,10, 2.a, Sait 

1500 metre birinci Kuançopu. 
109 4,23, 4-5 F etbi 

ri anlatılıyor. Herhalde hu kara· 
nn 1 hazirandan evvel verilmesi 
lazım deiildir. Binaenaleyh o vak 
te kadar beklemek lazun seliyor. 
Fakat karar ne olursa olsun, 
Franaanm dahili ıiyaaetinde ol· 
d fa kadar • Poincariı'lere, La-

ul'lere ve Tanlien'lere ııiabetle • 
va · b dd""I harici siyasetinde de bır le • ~ • ~ 
minaımı tazammun edecegı a~ı· 
kir olduiundan, seçen pa:ı:~r sun 
kü netice, yalnız Franaa ıçm de· 
-;ı beynelmilel münaaebat ~ok: 
g ;,ndan da büyük ehemmıyetı 

1SOO metre koşuau nihayetlenirken 
T elı adım birinci Tevfik 6,36 

Haydar 
Oç adım lıirinci Selim 13,14,6 

Y eai Türkiye relıoru. 
Yilkaek atlama birinci Haydar 

1,81,5 Yeni Türkiye rekonı . 

Giille atma birinci Veyıi 12,84 
Luaris. 

Cirit atma birinci Selim 46,86. 
4ıd00 Galataaaray takımı 46 3-11 

Fe._ talmm 46 1-5 
( Devanıt ikinci sahifede) 

Bir Fransız mektep 
gemisi geldi 

Kruvazör alb gün kaldıktan 
sonra Köstenceye gidecek 

Resmi Ziyaretler Bugün 

Limanmuzı ziyaret edeceğini 
yazdığunız Fransız don~aaına 
menuıp bir mektep !e.ı:nıs~. olan 
y eanne d' Arc kruvazoru dun sa
bah aaat 9 da gelmiş ve Dolma· 
bahçe önünde demirlemiıtir. Kru
vazör top atarak ıehri Mli.mlamıt 
va Selimiyeden atılan toplarla 
mukabele edilmittir. Jeanne d'· 
Arc kruvazörü fırkateyn kap!~ 
Marquia ve kumet kaptanı Lon· 
dea'in kuınandaaı altında bulun· 
maktadır. Kumandıin Ma':'luiı ve 
Londea aaat 10,30 da gemıden ÇI• 

karak Franus sefiri Conte de 
Chambrun'Ü va Fransıs konsolo 
aunu ziyaret etmitlerdir. Buırün 
aaat 10,30 da Vali Muhiddin Beyi 
ve 11 de kolordu kumandanı Şük 
rü Naili Paşayi ziyaret edecekler 
dir. Yeanne d'Are kruvazöründe 
155 bahriye talebesi , 100 zabit 
ve 400 mürettebat vardır. Gemi 
biray evvel Conlon'dan çıkarak 
Akdenizin batlıca limanlarını zİ· 
yaret ettikten sonra limanıbıza 
gelmittir. Burada altı ırün kaldık 
tan sonra Köatence'ye ıridecek ve 
orada üç gün kalacaktır. Y eanne 

• nra tekrar lima 

edecetkir. Talebe talim ve tatbi. 
kat yapmak için seyahat etmekte 
dir. Mürettebat ve zabitler dün 
gemiden çıkarak tehri ııezmitler 
dir. Franarz bahriyelilerinin tebri 
mizde bulundukları ııünler zarfın 
da Heybeliada deniz liaeaini ziya 
ret etmeleri muhtemeldir. 

Jeanne d' Are kru•azC!rü Fran
aız donanmasının ıon ıistem aami 
!erinden biridir. Bu semi bundan 
evel iatimalden aakit olan Jeanne 
d' Are knrvazörÜnÜn yerine kaiın 
olmak üzere İnf& edilmiıtir. Ge
minin uzunluiu 170, senifliii 17, 
70 su )uamı 5,69 metredir. Mai 
maİ.reır to- 6600, adi tonoau 
7240 tır. 166 milimetrelik 4 top 
kulesi, 76 milimetrelik dört tay. 
yare topu, 37 milimetrelik iki to
pu, 8 mitralyözü, gÜverteed iki 
deniz tayyareai vardır. Kruvazö. 
rün lr.onferant danı "Ve ainema aa 
lonlan uzun seferlere kifayet ede 
cek derecede aıhhi tqkili.tı ve za
bitan ve efrada ait iki hastahane 
si vardır. Geminin frigorifik tesi
satı 40 günlük ihtiyaca tekabül 
edec<'k olan 11 ton eti muhafaza 
edebilecek kabiliyettedir. Son ıü 
raH 27 mil İle de alelide ıür'at 

Ziyaret tarlbl 24 
mayıs 

olarak tespit edildi 
ROMA, 13 (A.A). - Tür

kiye Batvekili İsmet Pata Hu 
retlerile Hariciye vekili Tevfik 
Rüftü Bejefendinin Romayı 
ziyaretleri 22 mayısta vukubu
lacak iken 24 mayısa tehir edil 
mittir • 

Ağn 
Maznunları 

İsmet Pş. Ankarada müstak/Jilin arasında .. 

Lindberg'in çocuğun 
ölü olarak buldular 

Adana ağır c.eza Kaçınldığı akşam öldürülmüş! 
mahkemesı 1 

- • HOPWELL "NEVJERSEY" 13. 
bugun karar venyor' A.A. - Nevjerıey hüııw-ti valisi, 

Afndağı iıyanına ittirak eden ve 
Adana ağn-ceza mahkemesinde mu
hakemeleri rüyet edilm 192 maznu· 
nun muhakemelerinin bitti~ni va 
Adana müddei umumisi Abdülkadir 
Be)'İn maznunlardan 155 kitinin i
damını talep etti~ni yaznuttık. 

Bu çok mühim davanm bugün son 
muhakeme celesesi aktedilecek ve 
ağU'ceza mahkemesi büimleri mrır.
nunlar hakkındaki kararlarım v-

Lindbet-g'in çocujunun ölü olarak 
bulunmut oldujunu lıildlrmittlr. 

Vali, Lindberııin yavruıunwı po
lis müdürü tarııfmdan Lindberıı'in 
Hopwell'deki maliıau-inlıı yakmm 
da ölü bulunduju kencliıine lıil· 
dinnit olduğunu ilive etmiftir. 

Karırıldığı akşam 

iJldürülmilş 
HOPVELL, 13. A. A- Llnd

berıı'in çocuğunun re- fetlıimo
yit ameliyesini yapmq olan doktor, 
çoculun kafa tafmm ool taraftan .. 
rılımı olduğunu ve kmğın tepeden 
aol kolağm arkasına kadar devam 
etmekte bulunduiunu beyan etmiı
tir. 

Doktorlar, bu kınia keamekaizin 
bere baaıl eden bir aletle sebebiyet 
verilmit oldujunu veyahut çocuğun 

Madde 123 - Tü..!ôye Cümhurl- gitmekte bulunan bir otomobilden a 
tılınl! olmaınun mümkün bulundu
ğunu beyan eylemektedir. 

Adana cürnhuriyet miiddel umu
misinin maznunlardan 155 i hak
kında tatbikini istediği kanun mad
deıi ıudur: 

yeti topraklarının temamını veya 
bir kısmını bir ecnebi clnlet ld
ıine ııeçlrmeie veya devletin istikll 
lini tenkisa ve yahut memleketin bir 
parçasını hükiimet lclarrsinrlen çı
karmağa tetebbüs eden kimse ida· 
ma mahlıUm olur . 

Abdülkadir Bey diiet" 37 munun 
hakkında da ıu maddenin tatbiknu 

istemittir: 

Madde 169 - 64 ve 65 inci mad
delerde beyan olunan hil haricinde 
her kim, böyle bir cemiyet ve çete
ye hil ve aanatlarını biterek lıan
..-lı yer söıterir veya yardon .. 
der yahut erzak veya ealaha ve .,. 
hane veya elbise tedarik eder veya 
her ne ıuretle oluraa oluın harelıet
lerini teahil edene Üç seneden lıet 
seneye kadar ağ•r hapisle cezalan

dırılır. 

Adanalılar merakla 
bekleyorlar 

ADANA, 13.- Atn eıkıyaamm 
ilk lııımı haldonda ağırceza m•hke
meai tarafmdan verilen karar yarın 
tefhim edilecektir. Şehir davanın ne 
ticeaini heyecanla beklemektedir. 

--····----
Miniminilerin 
Konseri 

Matmazel Papelyanm mını nunı 
taleheai dün Glorya sinemıuında bü
yük bir muvaffakiyetle ikinci kon
&erlerini venniılerdir, Dünkü konser 
de küçüklerin pek iyi çalııtıldan 
göıterdikleri sanat kabiliyetindm 
~ydi. 4 -.12 Y"4•nda olan mini 

Doktorlar, daha çocuiun kaçırıl
dığı ıılqam timdi bulunmaı oldulu 
yere konulmuı olmumm muhtemel 
olduju rnütaleaımı aerdediyorlar. 

Çocujun natı meydana çıkanldığı 
zaman evde bulunmayan Lindberg, 
herMD Hopvell'e müteveccihen yola 
çıkmııtır. 

Kllçllcilk ııi1cudu bi1tlln 
Amerllıagı agağa 
kaldıran çocuk 

Maıdmn Lindberı, muhibbelerin
de nbiri- ubhi vaziy.etinin pek na
zik olmaaına rağmen bu haberi mu· 

( Devamı ikinci sahifede) 

İmrozda oturan Fransız vapuru 
nihayet dün kurtarılabildi 

"Provtdence,, ın oturdu
IJa ger 11e kayalar Dze· 
rinde baş tarafından {"ı-

26 Martta lmroz adaaı civa• 
rmda Niger bumunda kar tipiai 
fırbnaamdan rotaaıııı fatırarak 
kayalar üzerine oturan F abrlein 
kumpanyasının Providence trana
atlantiği dün ıaat 14,10 da Türk 
tahliyecileri tarafından kurtanl
mıştır. Vapurun yüzdürülmesi 
Türk tahfüiyeciliği için ciddi bir 
şeref hatırası olacaktır. Kayalar 
üzerine tam yolla oturan ve tek
·d"ff 1'At1p1.<VJ( "!)5"!) aJµ!!p U!"!laU 
laıunıı olan Pronidanain tahlU.in· 
den Franaızlar tamamen kat'i ü
mit etınif bulunuyorlardı. Henüz 
birkaç senelik ömre malik olan 
Türk tahlisiyecileri buna rağmen 
gemiyi kurtarabileceklerine kana 
at r-etirmi,ler ve bu azimle çalı':" 
rak 80 küıur bin lira para aarfı· 
le deniz altında uğraprak gemi
yi kurtarmıflardır. Provide~ce 12 
bin tonluk bir vapurdur. Turk ge 
mi kurtarma ıirketinin Lanina, 
Lavalette •e Sezar tablisiyeleri 
bu muazam seminin yanında bir 
buçuk ay çalıımıılar, denizin di-
bindeki kayalan hava tazyiki ile kma 11azlyetl 
k~rmıılar, dinamitle .P~tla~ıtl~, 1 me:ue Marailyaya avdetine müsa 
nı~~yet kayada. g~mının ~zebrle ade edilecek, akıi takdirde semi 
cegı kaadr dennlık açmaga mu- nin Türkiyeda havuzlanmau icap 
vaffak olmuılardır. Bundan aon- edecektir. Bu takdirde gemi Cöl
ra geminin tekneıinde açılmıt o- cüğe çekilecek ve oraad yavuzun 
lan gayet büyük rahneler kapatıl tamir edildiği havuza çekilecek. 
mış, suları baaılmı' ve gemi yüz. tir. Gölçükte gemiyi mükemme
dürülmüştür G .. mi dün aaat 14,10 len tamir edecek vesait -vcut 
da Çanakkaleye hareket elmit· olduğu için ıeminin burada ~
tir. Canakkalede gemi muayene mir edilmesi de muhtemeldır. 
edi' ·ektir. Eğer geminin kapalı- ProYidence'in b~ liman~za 

. • .. - • mtizar edibaekte.tir. 



• 
işsizlere iş, işçi 

HARftCt HABERLER 
Davetiyeler 
Gönderildi 

Para 
Konferansı 

Fransada 
Yeni tedbirler isti yenlere 

işçi buluyoruz! 
işsizlere iş bulmak için Milliyet 

tavassut ediyor 

Lausanne konfer- 1 
16 ansı 

haziranda toplamyor 
LONDRA, 13.. A. A.- Belçika 

da dahil olılufu halde bet ltüyü kdeY 
let ve lıiiyük Britanya namına batt· 
ket eol• lnsiliz hiilı:ümet 1t Hazi
randa Loz.anda toplanacak tıım.irat 
konferan11 için Çekoılovakya, Yugoa 
lavya, R-nya, Lehiıtan, Portekiz, 
hülcUmetlerinı; lnıriliz öominronla
nnl' ve Hindiıtan'a davetnameler 
söndernüıtir . 

Davet vaki olursa 
İngiltere 

ittfrak edecek 

Ecnebiler yeni mu
amelelere 

tabi tutulacaklar 
LONDRA, 13. A. A.-A•am Ka- PARIS, 13 (A.A.) - Bu-

maraaıada loarı> '*lLın ._.ı..ı rün M. Tardieu ile Adliye -..e 

ı, •• , ........ İffİ ... ,uı1ar .. 
ra11ada tan11uta "-fladıtımnı 
&Ündea lıeri, ...... it araranlar
clan ser*.e İffİ arıyularw polr 
çok -ı.t..plar almaktaJ'llL Bu 
mdmoplu mabadı teolıil ede ... 
bir tarzda taanif edilmektedir. 

" Milliyet " -ıelı.ette p
ğald.ıiut<lan behaedilea İfoWiti-. 
ifııizlerin ihtiyaç sahalarına datıl
-naı!ıld .... dan ileri seldiiine b
nicllr. 

Birçok kıua .....tıeuerinde, 

hatti TiliretleTde -lôneci, mo
törci. tee\'İyecİ, tornacı, iyi bir 
dülser, maransmc, ilitı ziraiye 
tamircisi; elektrikçi ıu veya bu 
ihti ... İtçilen ve aıtalan yoktur. 

O..un için biz İfolzlerle iıçi iı
teyenleT ara11nda tavauutta bu
lunmak Uteyoruz. 

Gerek htanbula, serek mem
leketin her köıeıine ıamil olan bu 
tava11utım daha müanür •e far
dalı olınasr.:u iıteyoruz. Onun i
çin 

Ricamız ıudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahife 

ınüdürleri; diğer taraftan belecli
I ye reiıleri, fırb idare heyetleri 
reiıleri; ticaret müdürleri ve ali-
kadar idare &mirleri bulunıiuldan 
,erlttdeki itçİ ihtiyacını (ıekil, 
mahiyet, evaal, vorilettk ücret 
\•e iş şartları teıbit edilerek) bi-

Bize yazınız 1 
ze bildirirlerse bize müracaat et 
mİf ve adreslerini IHrakmq ola 
itıideri keaclilerine bildireceği. 
Bu suretle ı.- itıi~ blan 
-eleketin nereainde İl bulab 
lecefiaj bilmedifi İçin bunalaı 
""tandaılanmıaa hizmet etmi, 
hem de mf!mleketin her tarafını 
Wr çok silzide itÇ:lerin dağılarak 
müfit hizmetler deruhte etmeleri . 
ne yardım etmiı olacağız. 

Huııui mii-t sahipleri d< 
bu huıuıtalri ihtiyaçlarını hizt 
bildirirler.., memnuniyetle byd
edeceiiz. 

1 - Kime ve nasıl i!jçiye 
ihtiyaı.:ınız var? 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, nel 
kadar ücret istersiniz, lstan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartınız var mı? 

Bize bildiriniz. 
Memur, katip, muhaıip veya 

clifer hizmet talep edenlerle ihti 
yaç sahipleri arn11nda da bu ta
va51utu yapacafrz. ı, isteyenleı 
de., iıçi ve memur aray•nlar d~ 

mektuplarını •latanbul, Milliyet 
gazeteıi iı tavaaıut büroıu" na. 
mına ıöndennelidirl'?'r!. 

Bu, memlekete ve vatan
daşa yapılacak en büyük hiz 
mettir. __J 

Davetnamenin metni çok kısadır. 
Altı büyük devlet araıunda mülcale
me mevzuu olan programdan bu me 
tinde bahsedilmemi,tir. 

prQSnm haricinde llll'alalrnak şarti- D bil. 1 L. 
le cihan fiatlannın düıüriilmeai loa- a ıye nazır an -..e laDtta teş 
ıuıunu tetkik ve lıu bapta bir karar lrilltı ıneclisleri araamda yapı
ittihaz edecelc olan para konferaıw lan bir İçtimada F ranaa' da bu
hokkında Amerikanın ne pi bir lunan ecnebilerin tibi olacakla
hattı hareket ittihaz etmit olduiuna n usul ve muamelenin bey' eti 
daiı· hükumete bir süna mallimat umumiyesi -..e riyaseti cilmhura 
sel ip gelmemi, elduiu suretinde M. 
Churchill torafınılan Sir John Si- ait muhafaza te,kilatmm yeni-
mon'o bir silo! ıorulmuftur. 1 den tanzim ve tesbiti hakkında 

Sir John Simon, bu süale cevaben, ' tetkikatta buhıoulmuttur. 
Amerika hükumetinin hattı hareke- Eıaı itibarile bazı tedbirler 
tini izah ve tetrih eden matbuat ha- kararlattırılmıttır. Bu tedbir-

p 'd " "k berlerini teyit edecek ...mi hiçbir ler pek yakında ilin edilecek-erou a gumru haber almamı, olduğunu ve fakat ti 
işleri bu mühim meselenin halli için lıey- r. 

· nelmilel teşriki meaaide bulunulma- Mnı. Doumer taşraya gidlyr 
LIMA, 13. A. A.- Peı-ou kons- j ., :zımnında vuku bulacak her türlü 

resine bir takrir tevdi edilmittir. bb.. .. b.. .. kaL..·I mazh PARlS, 13 (A.A.) - Dou. 
B ·-'-' d . . .. h M S te•c uıun uınu uu e ar o- ,. • • b' 

u e&aTJr e, ~~ıcum ur .. . arı:- la~aiı süretinde evvelce hazine ma- 1 mer ın cenaze meraaımı ıter 
chez Cerrodan dııı;er cenubı Amen- . .. __ ._ da ·ı · 

1 

bitmez Madam Doumer birkaç 
ka bükUınetlerini Müttahit Ameri- lıye muıteıan taraun n ven nuı o- .. - . ' ' -

k f "k t• ~ ·· ··k · lan tcm:naı. tecdit için bu fıroattan gun ıçın tafraya hareket etmıt arun e1a e ıengız a-umru aıyase- · • 
tinin teairatıru izale için ittihazı za- istifade edebildiğinden dolayi mem- tir. 
ruri olan tedbirleri tetkike davet et- nun olduğunu oöylemittir. j F evkalide müteessir olan. 
mesi talep olunmaktadır. 1 -- - mü§arünileyba kendisine gön-

Müttahidei Amerika ayan mecli- A rik d ı derilen taziyet mektup ve tel-
- ddif ecn . 1 bakı - me a a ı~ne t . . 1 mıt 0 •n . r rea~, graflarına tahsan cevap vermek 

bılhasoa ıtırazlara ıeb<:bıyet vennıt- ı fşsı•ztı•k · k' L..l d • d d 1 tir. ım anını uu ama ıgın an o a-

l 
yi itizar etmektedir. 

spanyada bir darül l HOO ınllgon dolarlık bir Biltlln şehirler ıııateııı tuttu 
fünun yandı ~ ikraz yapıyorlar PARIS, 13 (A.A.) - Bü

VALENCE, 13 .A. A.- Bu ıı;ece 1 VASHINGTON 13. A. A. - M. tün tehirler ve eyaletler, Dou
d":rülfün~nda bi~ ya~cın zuh'!r. et- ) H~ver -~e kongre ve hazine lider- mer'in cenaze merasimi dolayı

l mı~ ve suratle bır felaket ıeldını ili- 1 le" bugun Beyaz Sarayda Amerika; j eile yapılan milli matem mera-

l ıruştır. da işsi:zliğe çare bulmak üzre malı · · • t' k etm• f 
itfaiye efradının gayretine rai- ı imar korporaıiyonuna 300 milyon sımıne lf ıra . 11 .rr: 

men darülfünun tamamen mahvol- dolar ikrazda bulunmalı jçin mezu- Her tarafta dıni ayınler ya. 
duğu silıi Romalılar devrine ait IMr niyet verilme•İnİ nabk olan pli.ru pılmıttır. 
c;ok mühim kollek_ıiy~nlar v~ vea.i- tetkik etmişlerdir. Muhtelif ecnebi payıtablar-
blar _ vı; ke.:'.' !'lô lôtaplar ıtıbarile da bir takım mutantan meraaim 
en mühim kiituphanelerden olan da . • . . 
riilfünun kütüphanesi de yanmııtn-. Avusturalya'da le bu mateme ıttırak etmıttir. 

Bütün tahminlere rağmen 
Fener mağlup oldu •• 

Suriye 
Haberleri 

ğeçimsizlik Belçika kralı d6ndü 
Fed _ PARlS, 13 (A.A.) - Bel-

CA~~ERRA, _13. A. A.- .. e çika kralı, Lükıenburg aaraym 
ral hukumet, yenı cenubl Gali büla'.I- d . . -- h M Leb 'ü 
meti lıatvelöli M. Lanır'ın mezlriir !' reuıcum. ~ . nın 
hükilmet teşrii mecliaine üçüncü o- 1 zıyaret etmqtir. 
kunmaaını mütalrlp kalııul ettirmit lki devlet reisi bir çeyrek [Bap 1 inci sahil~dt!] ' bii birinci devrede oynayamamıt-

Diak atım. Veyıi 38,22, Frankaki 1 tır. ikinci devre fena defildi. Ke-
34,37 • mal Faruki her iki devrede mü-

Bu atletizm müıabakaları mem- hün bir feY yapmamııtır. Galata• 
leketimize iki yeni Türkiye rekoru saray hücum hattında en iyi oyna 

Yeni meclis bu ay 
sonu~da açılıyor 

kazandmmk suretile de müfit ol- yan Leblebi Mebmet idi. Tama· Halepten Adana gazetesine 
muştur. Burada relwrtmenlerimiD mile kafa.sile oynayan, yapacağı yazılıyor: 
bilhuu oeneleTden beri rekorunu hareketleri bilen ve mükemmel d be bu.raci 
13,14,S metre çıkarmaia muvaffak görebilen bu oyuncu hakikaten Bir kaç gün en ri a 
olan ser>ç atletimiz Selim Beyi tel>- riizel oynadı. ınutedil ırıeb'uılar Suphi Bere-
·ik ederiz. Defansa gelirıce: kit Beyin riyasetinde ıık 11k 

Fudbol 
Bundan aonra 14 aydan beri 

hacı bekler sibi beklediiimiz F e 
ner • Galataıaray maçı oynandı. 
Ancak seçen yazılarımızda da 
yazdıiunız gibi bu maçın netice 
ıi bütün tahminlerin hilafına ol
du. Makul ~r dilfÜnce ile insan 
vehleiulada ~enerin galip gelece 
ğini zannederdi. Bunu teyit eden 
bazı aebepler vardı. Bir kı!l'e Ga
lataaaraym antrenmansız bulun· 
maıa, aanİyen maç.ın Fener saha· 
ıında oynanmaıı, aali.aen Fenerin 
de antrene bir vaziyette bulUD
maaı idi. Binaenaleyh mantıki bir 
düşünütle Fenerin rakibini yenme 
si lizımselirdi. Halbuki vaziyet 
büsbütün bambaşka oldu ve Fe
ner yenildi. Buna da oebep Fene
rin iyi oynayamamaıı ve Galatua 
rayın aksine çok iyi oynamaaıdır. 
Oyurı üzerinde kritik yapmak la 
zun seline oyunun cereyanını 
ıöyle takip edebiliriz: 

Birinci haftaymda Fenerliler 
oldukça müdebbir bir oyun oyna 
yorlardı. Ancak bu ilk başlanrı
cın çok scıl fıraatı kaçırdıkları i
çin dmıoralize oldalar "" bozul
dular. Halbuki buna mukabil Ga 
lataaaray Fenerin bu gol kaçırma 
aını kendiai için mü.aait bir ıans te 
lakki etti va açıldı. itte lıu demo
ralize olmak ve mukabeleten a- -
çılmak keyfiyetidir ki maçı ma
kul ve mantıki mecra1111dan çı 
kardı ve kartı tarafın lehine dön 
dü. Oyun ıunumiyet itibarile sert 
oldu, zaman zaman bariz favller 
her iki tarafta rözüküyordu. An
cak bunu her iki takımın da aaap 
larınm bozulmuı olmaıma bağıt· 

lamak lazımdır. Çünkü bu- maç 
seyircilerde olduğu gibi oyuncula 
rın ıinirlerine de tesir yapar ve 
soğuk kanlılıklarını oelbeder. Bu 
bittecrübe sabit abvaldendir. 

Galatasaray defan11 hep bera- İçtimalar yapıyorlar. Bunlann 
ber bugün ataiı yukan kuıursuz bu toplantıları mayıs ~onlanna 
oynadı ve her vazifeıini yaptı. doğru açılacağı tahmin edilen 

Fenerbahçeye celince: meb'uaan mecliıile alakadar ol 
ilk yirmi dakika hariç, maçın duğu zannolunuyor. Meb'uılar 

bütün imtidadmca foena ile Tuat İçtima hakkında çok ketum dav 
araaında dolafh durdu; fakat hiç ranmaktadırlar. 
bir zaman vaıatı ıı;eçmedi. ,,. Şehirde yeniden bet büyük 

Forvet hattı ilk yirmi dakikada müessese azim borçlarla iflas 
çok cüze! ve muntazam kombine İ d 
zonla Galataaaray kaleıini adam etmittir.. flislann gün en gü-
akıllı sıkıştırıyordu ve iyi çalı9tı. ne artacağından endite edil. 
Fakat aonra nedendir bilinmez u mektedir. 
mumi bir atalet içinde boğuldu. • Çekirge mücadelesine e. 
Öyle zamanlar tahaddüs elti ki 
ortada Fenerbahçe namına bek· hemmiyetli bir surette devam 
!erden ve kaleciden bafka kiııue edilmektedir. Mücadele netice
kalmadı. Bu arada pek aeyrelı: ol siode azinı mikdan itlaf edil
mak üzere - bazı ıalıai hücumlar miştir. 
oldu iae de dün çok süze! oyna-

'/. Lübnan Reiıicümhurluğu. yan Galataaaray müdafaa11 kar-
tmnda hiç bir netice elde edileme na heoüz namzet gösterilme.. 
d. Yalnız tunu da kaydetmek li- mittir. Ali ko.mtleT Ponıo'nun 
zan ki Fenerin mağlubiyetine ve niyeti bir biristiyanı ııetirmek
büıbütün fena oynamasına ha- tir. Fakat ıon nüfus tahririnde 
kem sebep olmuttur. Şöyle ki: Liibnanda müslümanlarm ekse 

Galataaaray aai açığı Celal Şe riyette bulunduğu suret' kat'i
fik topu .ürüyor ve ıüt çekiyor. yede anlatdmıttır. Eaaıen halk 
Hüaameddin bunu tutuyor. An- ta bu makama üstat Muhamme 
cak öteki oyuncu iaabma hikinı dülhayır Efen:dinin getirilme. 
olamayarak kaleciye çok tehlike- sinde ısrar etmektedir. 
li bir ....-; yaptı. Hüsameddin de 1 B - k d p 
b · ,__ d - ._ k 1 u vazıyet arşısın a onao 

u vazıyet ıuortı•m a '°"'"' an p · I' bekled' •• 
lı olamadı ve o genci çekti. Hake nun.. an~ten ta ımat ıııı 
min bu vaziyet kar,uında en ba- de aoylenıyor. 
ait nizamname maddesini tatbik ıı. Hicazdan gelen .malumat. 
ederek ,arj yapan oyuncuya favl ta; orada açlık bulunduğuna da 
cezaıı vermeai lizım iken kaleci-
nin hata1ını da nazarı dikkate ala ir bazı gazetelerde çıkan haber 
rak ceza çizgisi dahilinde hakern !erin hiç bir aslı olmadığı Baı
atışı yapması olmuıtur. Evet bu ra ve Yemen tariki le bol m.ik
vaziy<!tle Hüsameddin de hatalı darda zahire gelmekte olduğu, 
hareket yapmııtır, fakat, birinci b tl h lk d u aure e a arasın a ne aç-
şıkta Hüaameddin fail vaziyette lık ve ne de hastalık bulundu. 
deail, mefUI vaziyettedir, binaen 

• ğu ve bu sene Hicazı 28 bin aleyh orada bir ceza vardır. Ha-
hacınm ziya~ ettı' g' ı· bildı'n·ı. kem ilk yapılan cezayı tatbik et- '"'' 

tirmek mecburiyetindedir, yokaa mittir. 
her ikisini mezcedip böyle dünya 4 Irak'ın Barzani mıntaka
nm hiç bir ucunda ıı;örülmeyen ımdaki Kürtlerin isyan hareki 
ka.rakuti hükümler veremez. İtte 
bundan dolayıdır ki Hüsameddin tı gönderilen kuvvetler tara. 
aaabma hikiın olamayarak ikinci fmdan tamamile tenkil ediılmit 
ve mağlubiyet golünü çok pu bir ve ele batı Şeyh Ahmet Barzan 
vaziyette yemiftir ve bütün bu- bazı tevabiile dağa iltica etmit

olduğu kanun li.yilıuı ile ittihaz et- saat ıörütmüttür. 
mi, oldufıı tedbire muk.ı.ele için•• PARİS, 13 (A.A.) - Bel-
kıt kaybebr.eu~tlr. ç.ika kralı, Brükael'e hareket et 

Bu kanun layiha11, bipotelder il- mittir. 
zerine yüzde 19 harç yumı derı>İ! 
etmekte olup her tarafta berecan u
yandımuı idi. 

Federaayon mümeaıiller mecllalne 
tevdi edilmit olan kanun llyihaaı, 
hiçbir Mı>otekin 1932 aaneıi Martı
nm 30 uncu sünü neıreclilmiı olan 
devlet kanunlarmm ıııüsaaıle etti
iinden fazla bir versiye tabi tubıla
mıyacağını natık bulunmaktadır. 

Bu son kanun li.yiha11 , Lanı ka
nun layiha11m hükümden islcat ~ 
decektir. 

SYDNEY, 13. A. A.- Yeni ce
nubi Gali vali•i Federaıyonun oon 
l<anunlarnuı muİıaıelet ettiğinden do 
layi M. Lang'ı istifayıı da-.et etmiı
tir 

İspanya kralım 
yumrukladılar 

MARSILYA, 13. A. A.- Malta
dan dönen oabık hpanya Kf'lllına 
Manilyada karaya çılrtıiı •ırada 
yumrukla taarruzda !"'1~"!'n lapan
yol amelesi tevkif edilmiıtır, 

İspanya ve Rusya 
MADR1T 13 (A.A.) - Ma 

li mahafilde beyan edildiğine 
ııöre, hükı'.imet lapanya ile Ruı 
ya arumda tiçaret ınübadelele
ri hakkında bir plan hazırlamak 
la meşgul bulunmaktadır. 

Çinlilerle yeni bir 
çarpıtma 

LONDRA 13 (A.A.) -
Mareşal Chan~ Heueh Liang ta 
rafından silah altına alınan 
bir gönüllü müfrezesiyle Japon 
aıkrleri arasında Sanhai Kwan 
civarında bir çarpış.tnıa olmuş. 
tur. 

Kuvvetleri dağıtılan gönül
lülerden 120 kişi ölmüttür. 

Barda haydutlar 
SEVİLLE, 13. A. A.- 6 haydut 

bir bara girerek ellerindeki revolver 
!erle oturanlan tehdit etmitler ve 
binlerce p~eta rasbederek savufmuı 
!ardır. 

de F eraudy öldü 

Lindberg'in 
Çocuğu 

(Baş_ı 1 inci sah/l~de, 
tadı olan ceaaret ve metanetle br-
1ılıunakta olduiunu söylemittir. 

Ta kendiai t 
HOPVELL, 13. A. A.- Lind· 

berg'in batının aai tarafında da bir 
kırık vardır. Bu kırdma neticeıinde 
yanm pus kutrunda bir delik haııl 
olmu,tur. 

F ethirneyit ameliyeai eına11nda 90 
euğun hüviyeti yalnız elbiael.; oa
yeainde değil ayni zamanda henüz 
çıkmakta olan di,leri ve kafa11nm 
ve sair kemiklerinin teşekkiilü saye 
ıinde tayin edilıni,tir. 

Doğduğu zaman hazır lıulunmuf 
olan iki doktor da çocuiun hiviye
tini tayin etmitlerdir. 

Çocuğun süt nineai de naıı 

sördüğü zaman çocuğun vücu
dündeki bariz huıusiyctleri tanı
mış oldufunu beyan etmittir. Po
lis müdürü Miralay Pchwerzkopf 
fÖyle demi•trr: "Şimdi çocuk bu
lundu, artık kaçıranlan elde et
m<!k için elden l("len hel'f"J' yapı 
lacaktır. 

Polis haydutlal' ıı;rupundan 
§Üphel:nmektedir. Kontluk müd
deiumumisi, Lindberg'in ikamet• 
sihınıı davet edilmiştir. M. Sch
wartzkopf, çocuğun kaçırılmasın
da mütevaaaıthk etmit olan Con• 
don ile Cartiı'in yakında polis 
merkezine sötüriilerek isticvap 
ve müteakıben müddeiumumiliğe 
teslim edileceklerini beyan etmİ§ 
tir. Bunlann çoğu kaçmlanlarm 
takfüinde ite yarayacak mahrem 
malılmata aahip olmaları muhte
mel bulunduiu zannedilmektedir, 

M. Schwartzkpf, ayni zamanda 
fidyeinecat talebini muta.zammm 
olan mektubun da müddei umu• 
minin bu mektubun matbuata 
tevdi edilmesine nza söaterme
mi, olduğunu da ilave etmiıtir. 

Naıın bulunmuı bulunduğu ma
hal, Nevyork'a siden batlıca yo

PARIS, 13. A. A..- Meşhur ak- la doğru götüren yolun rakının-

ikinci haftaymda Fenerliler ye 
dikleri bir solle büabütün bozul
<hJar ve Galataaaraylıla.r her a 
kınlarile mukabil kaleye inebile
cek kudrette oynamağa baıladı· 
lar. Her iki takımda dokunula
cak baz mekat vardı. Ezcümle Ga 
lataaaray takmu açıkta çok genç 
ve tecrübeaiz oyunculan koymak 
ıuretile niabi bir hata yapmııtır. 
Hattm bütün merkez aildeti orta 

tör de F eraudy vefat etmittir. da Mountroae üzerinde ye Lind-nun müııebbibi hakemdir. Oyun tir. 
umumiyet itibarile Galataıarayın 
lehine cereyan etti ve bütün tah
minlerin hilifma aan - lurmızılı

Maamafib takipten geri ka- ( 1859 tarihinde Joinvill~le -Pont berg'in malikanesinin takriben S 
1 k l kı d 1 • da doğmuş olan Marie Maurice de 

oyuncnlannm üıtüne yükleniyor- lar ezeli rakipleri Fenerlilui 2. 1 
du. Bir gol atmasına raimen Re- yenmiı oldular. 

ınırumıa ta o up ya n a e e F d ·'dd~ Co--" mil cenubu §&rkiıindedir. Çocui-u · b . erau y, uzun mu c-. rneuıe ,. 
geçeceğıne mu akkak nazarıle j Françaiııe'de inceliği ve fetaretile arayanlar aylarca bu yoldan seç 
bakılmaktadır. halkı teıhir etmis bir aktör idi.) , mi,lerdir. 

Kemalettin Sami Pş. igileşigor 
VEIMAR, 13. A. A. - Türkiye Sefiri Keınalettin Sami Paşo kendiıiıı' 

ı.ımittir. Profeaör SauHlıruch pmdilik amelivata lümm olmAdıiın• söyll

""'tir. 
Dartmoor hapishanesi isyanı 
LONDRA, 13. A. A. - GeÇ*l lıinunu•nicle Dartı.oor hapiııhanesiJI 

~ıkaa laya• iftirak töhmetirfe tHlıif ye ha&Nedilen 30 maznundan 21 i ti 
ay ile 12 ıene arumda tehalüf eden hapia cezalanna mablı:iım eclilmiı, Jır 
lıun lıeraat laı.zanmııtır. 

lngiltere kralı M. Mac Dona/Jı 
klinikte ziyaret etti 

LONDRA, 13. A. A.- Kral bu oalıah M. Mac Donaldı tedavi ed~· 
te elduju klinikte ziyaret etmit. kenclia.ine doktorların -.-yaıma riay.ı. 
lc.ifideTecede iıtirahat etmeaini, tarnamiyle eyile,inceye kadar vazifeıiııl 
lıattama-sını tavıire etmiftir. 

Sabık ispanya kralına bir 
tecavüz vuku buldu 

MARSI L YA, 13. A. A. - Sabık ispanya Kralının yüzüne bir kaç yUJ' 

ruk indiren lapanyol Gonzales darp ve cerh ıuçu ile zan altına alıruru,tıı'· 

M. Marinkoviçin küçük iti 1af 
proğramı hakkında beyanatı 
BELGRA T, 13. A. A. - Bafvel<il ve Hariciye Nazın M. Marinkovİfo 

küçük itili.f proğranu hakkında matbuata beyanatta bulunarak üç nazırd' 
~vvel emirde terki tedihot meoeleıi hakkında rörüıecelderini IÖylemit .. 
bu meselede küçük itilifm hattı hareketinde bir değİfiklik olınayacak'"' 
ilin ed<. k demi,tir ki: "Ruznameye dahil ikinci mesele Lausanne konfer8' 
sı meıele•İdir. Tamirat muelesinde küçük itilaf devletlerinden her biriı:ıİ• 
alaka11 ayni olmadığı için tamamen ayni bir hattı hareket takibi miimJ<Ü• 
olmasa bile bu hattı bareketlet"in hemahenk bulundurulmuını arzediyorU~ 
Üçüncü meoele Tuna devletlerinin iktı1adi t"'riki mesaisi meıeleaidir.~ 

Nazır bundan maada Avrupa vaziyetinde ve diğer meselelerde reÇef 
Bükreş içtimamdan ve Cenevre mülakatlarından beri vaki olan dejpıiklilı• 
ler hakkında da müd .. velei efkar edilmeoinin tabii olduğunu beyan eyleınİ .. 
tir. 

Alman kabinesinden istifa 
BERLIN, 13 (A.A.) - Parlamento mahafilinde beyan ol· 

duğuna nazaran nazır Groner Reiıicümhura gönderdiği melı• 
tupta milli müdafaa nzaretinden iıtifa ettiğini ve dahiliye ne
zaretinden çekilmediğini bildimıittir. 

BERLIN, 13 (A.A.) - Parlamento mahafilinde beyaJI 
edildiğine göre bahriye batkumandanı Amiral Raeder millt 111il 
dafaa nezaretine ııelecektir. 

Türk tarihi tetkik encümenind8 
ANKARA, 13 (A.A.) - Türk tarihi tetkik enciimeninİI' 

Tevfik Beyden inhilal eden reiıliiine ikinci reiı latanbul ıneb'• 
ıu Proieaör Akçora oğlu Yuıuf, ikinci reiıiliğine Bolu DMıb'uttl 
Haaan Cemil, ve riyaset divanına riyueti cümhur katibi wnuıııl 
si Hikmet Beyler seçilmitlerdir. 

Darülfünuı:. müderrialerind- Mehmet Nenat, Muzaffd• 
Behçet, Ahmet Refik, Hamit ve Talim terbiye daireai reisi. İh•" 
Beyler cemiyet azalığına intihap edilmitlerdir. 

Dün gece iki kanlı vak'a oldu 

Bir kıraetane sahibi ile diğer 
bir adam ağırca gara/andılar 
Dün gece Küçük Muıtafapa ı İkinci vak'a dün g~ sa-' 

tada iki ağır cerh vak'a11 olmut yirmi üçe doğru gene Küçülı 
tur: Mustafa P•jll caddesinde olın&lf 

Bu vak'aludan birinde boy- tur. 
nundan tehlikeli surette yarala Ayni cadde üzerinde oturaıl 
nan tahıs bir kırııtane aahibidir. İbrahim Efendi isminde biri. 

Küçük Mustafa Pat• cadde- ıece son derece aarhot oldui1' 
sinde 117 nwnaralı kırataneyi halde ıeçıııekte iken, tabanÇ&• 
itleten Mustafa Efendi ile Sa- sını çıkararak havaya birkaç ,;. 
lahattin iıminde biri, araların- atmak istemit, fakat aarhoılu
daki eski bir münaferetten kav iun tesirile, havaya kadar kallı 
ra etmitler, neticede Salibat. mayan tabancanın naml11mdaO 
tin, Mustafa Efendiyi bcçakla çıkan kurtunlann ikiti lbrahl• 
boynunun iki yerinden tehlikeli mio b.lçaaına ve bötrüne rit• 
surette yaralamıtbr. mittir • 

Muıtafa Efendi haıtaneye lb~ahim ef. butaneye k.aldı-
kaldınlmıt, Sali.hattin yakalan- ıılmıttır. Tahkikat yapılmak-
mıt tır • bdır. 

Emir Faysalın 1 Ayin yapa., 

S ah h 
ı Kızılbaşlar 

ey a l ----
ANKARA, 13. _ Hicaz -.e Necit l iki şeyh ve mDritleri 

Hükiimdan lbniaauudun Velialıtı adliyeye verildiler 
Emir Fayul elyevm Avrupa hiikil- , . ) 
met merkezlerini dolafmaktaılır. E- ARDAHAN, 12 (Mıllıyet 
mir Fayaal yakında lstanlıula sele- - Gazi Antebin Nizip kazaııll 
cek oradan buraya hareket edecek- dan olup iki ay evvel dini iyili 
tir. Emir Feyaal lıtanbula 10 hazi- yapmak makaadile Damal nıı'• 
randa muvualit edecektir. - 1 :ı. · kız lba b 

-L-t. hedefi lıaldmıda Irak yeame ge en 11<1 ı t teY • 
uoey ....... ın •• ki b" o 

ıazeteleri tııfailit vemııılrtedir. ıece ayın yaptı arı ır zam• 
Bafdatta çıkan (Elırak) put&- da jandarma ve asker tarafı11• 

alnin verdiği .-ltlınata gön, Kral dan yakalanmıt ve adliyeye ve
lbniaauu~ Ha. kendi d.evletil~ miina- rilmi9tir, 
ıebet teaıa eden, ıefirler scınd.._ ,. 
devletlere kartı. iktioaıli ıeraitln Ayine ittirak eden 15 i ırııı· 
müaaadesizliii clolayiaile mukabele tecaviz kimsenin de ııayrime"' 
edemediği için ikinci oğlunu doat kuf olarak muhakemelerine bat 
..-.Ielı:etlere söndererek do.tane la 
hiılerini ifade etmek, ayni zamanda nmıttır. 
iki tarafın ne gibi huıu1&tta tetriki ·-··-·••• .. •••••··-········· -··· ............ ...,. 
meoai edebileceklerini anlamak iıte- F ayoal Almanya, Lehistan, F el"' 
mittir. Bunun üzerine Emir Fayaal menk ve Rusyayı ziyaret ederek b• 
A~rua. tacid~ ve cumh!'riyet ziranda lıtanbula gelecek ve ı.ur• 
reıolenne Kral lbnıHuut H:z. nın yaz ı · · · · iJı 
dıfı mektuplan himil bulunmakta- dan Ankaraya gıderek zıyftreti~ı 
dır. mal <"tıikten •onra Tahran - Bagd .. 

Lond.-a ziyaretinden sonra Emir ' yolile Hicaza avwet edecektir. 



~ 

1 , 

ı.ır· 

I· 

) 
dl 
iıı 
• • 

• 

" • 
•• 
~ 

MiLLiYET CUMARTESi 14 ,MAYIS Hl32 
) 

Sebzeleri Yıkamadan Satan Esnaf Cezalandırılacak •• 
Ekono111i Belediyede 

Otobüslerde 
Yeni bir ilet 

Poliste 

Komşunuıt 
Kuzusu 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Bari sergisine bu 
sene de gideceğiz 

Kurbağalıderede fikir tepesi •.•. 

Bu sene sergi daha zengin 

Sürati tahdit edecek 
bir alet konuyor 

Otomobil ve otobüılerin yolda ıü 
ratlerini tahdit eden bir aletin bele
diyeye teklif edildiğini ve bu aletin 
tecrübeleri yapıldığını ve bu aletin 
tecrübeleri yapıldığını yazmıştık 
Bdediye heyeti fenniyeıi aleti mu
vafık gördüğünden ilk iş olmak Ü
zere bunların otobüılere konulması 
için belediye riyasetinden kayma
kamlıklara tebligat yapılmıştır. 

Eve girince hemen 
boğazlayıverdiler 

Karagümrükte Dilber sokağın 
da oturan Has.anın bir ku· 
zuau varmıf. Hasan kuzuyu kay .. 
betmiş ve aramıya baılamıt. niha 
yet komıularından Nuri Efendi
nin kapı'ı önünde bir kan birikin 
tiıi görmüt, bundan kuzusunun 
orada bulunduğunu istidlal ede
rek, karakola müracaat etmiştir. 
Poliıler Ha.sanın müracaatım na .. 
zarı dikkate almışlar ve Nuri Nu 
ri Efendinin evinde- taharriyat 
yapmışlardır. Bu taharriyat neti
cesinde karyolannı altında kuzu 
kesilmiş ve parçalanmıf bir hal
de bulunmuş, Nuri Efendiyle ay
ni evde bulunan Şükriye ve Ner
min Hanımlar hakkında da taki
bata tevessül olunmuştur. 

Kimi semaverini yakmış, çay demletiyor, 
kimi şişesini açmış, hafiften demleniyor ••• 

ı!, talyanuı Bari tdııinde her ı..,e açı 
ed tar~ anayiri..., bu ıene de iıtirak 
ofi ~e~ız. Ti.,..ret ocla11 ile ihracat 
la •ın • bu.,. dair bıwrlıklara ba§-

nınııtll'. 

re Almanlar İran üzümleri
n~ kutulara {yi yerlcıtirilme1.i, 
temizlenme1i için, İrana maki
neler göndermektedirler. 

Kurbağalıderede kurbağa yokl - Yirmi paraya bir sallantı ... _ 
Benim oğlum uyuyacak ninni!... - Hani ya, eğlencelik .. - Oh 
olsun... İçmeseydi •• - Fikir tepesi mi, fikirsizler tepesi mi? 

d ~ ll•rıiıi müdiirii, Ticaret o
aııle ih-··t ofi · .. d eli·· bı'r tne • - 11ne gon er gı 

ktupta, ıreçen ıene Türk piyan
c•unull göılerdiği muvaffakiyetl 

brlataraı. bu ••eki panayirin ela 
~. . ,. elllf ve zengin olacağını da ııa• 
ve •tnıiıtir. 

, Bu - panayirda, garp ve ,...ı. 
P•yasalannı yekdiğerine ıanııtmnak 
•çın lıir daire teıkil edilmiıtir. 

Halılarımıza mahreç 
. Allverı tic.ret mümessilimiz Fa
ile lıey, Türk halılarına malıraç bul
~ için, Avrupa ve AmerikadW. 
nıue11eseıer nadinde bazı tetebbü.
ıatta bulunmuıtur. 

Ayni zamanda! İr~n. . üziinı 
tacirleri ambalaj ıılerı ıçın Al· 
ınanyadan lrana mütehasaıslal' 
celbetmektedir. 

Adanadan sebze 
geliyor 

Devlet Demiryolları bazı eş 
ya tarifelerini tenzil etmeğe ka 
rar vermiıtir. Bu cümleden o· 
larak Mersin ve Adana havali
sinden gelecek yaş sebze için 
mutedil bir tarife koymuıtur. 
Bu yüzden Adana ve havalisi 

yat sebzelerinin lıtanbul sebze 
!eri ile rekabet edebileceği anla 
ıılmaktadır. 

ı.· .Bu huıuıta alikadar dairelerden 
11'1ne ~en bir raporda, Türk ha

lılarının otomobillerde ayak basdan 
~~•de kullanılması teklif edilmekte-
"· Evvelki gün Adanadan iki 

d Olomobilıerde, ayak konulan y... yüz küfe Yat sebze gelmit, der 
•, •lueriya kau~uk, veya b&fka men hal piyuaya çıkarılımıttır. Ta. 

•ucet ı>erçaları kullanıL-ktadır. ze çalı faıulye1i turfanda ola-
. T&rlı; halı tezgi!J*"1Un, otomo- 1 kt d 

oıller için bir kaç teznümune yapa· rak 30 kurut• satı ma • ır. 

Otobüslere tahdit aleti yakında 
konmağa başlanacaktır . Otobüsler 
hakkındaki talimatnameye ilave edi
lecek bir fıkra üzerine bu alet oto
mobillere de konulacaktır 

Vali ve belediy~ reisi Muhiddin 
bey, tahdit aletinin. ~to~üslerin, n.i
bayet yirmi. otoınobil.'erın ~tuz lri_
lometro ıüratle gidebılmelenne mu
sade edecek tarzda tanzim ve ayar 
ediimeaini muvafık görmüş, 'akat 
heyeti fenniye bu mıktarı p~I. az 
bulduğu için otobüılerin. izamı ot~, 
otomobillerin de kırk kılometro s!ı
ratle hareket •tmeleri kabul edıl-
mittir. . 
Şimdi otobliıler, otuz kılom.etı·o 

sürat üzerinden kurulmuf tahdıt a
letlerile techi:ı edileceklerdir. 

Belediye dört tablo 
alacakmış 

Yunan artisti matmazel Oiplara
konun reıim ıergiıinden Belediye
nin dört tablo satın alması takarcür 
~tmiştir. ~k Aaverı ticaret mümesıiline ıöa Tue kabak 12 buçuk kurusa 

"ıneler; liznndır. dütmüttür. S b 1 k 
Miirneo,mmı. Fallı ı.ey, .... nii- ki e ze er yı anma-

nı11ne1ere iıtinacı- otomobil falıri- Alman tavu an dan satılamıyacak 
k•lariyle tema1ta lıulunacaktır. için bu.ıc..iay 5.... lspanak, kereviz ve saire gibi sel> 

İran üzümleri Alman hükUmeti tavuk ye- zelerin yıkanmadan çamurlu olarak 
bu"d ıatış yerlerine getirilmesinden do-

8 l .. .:-len' mı' olarak 200 bin ton g •Y · d' k d L.L nlardan u ıene ran uz~·· , l layı ıım ıye a ar uançıva . . 
lürk Üzümİerine kartı yeni bir ithaline müsaade etmiıtir. Ya zabit.i belediye talimatnamesının 
~kip olarak ortaya çıkmıttır. nız bu malların değirmenlerde ( 428) mcr maddesine tevfikan ceza 
• •lnız lran üzümleri, amba· kullamlmaaına dikkat edilecek· alınıyordu. Kartal ve civarındaki 
hal pek balıçıvanlar, bu ıibi sebzeler mahal-

ijları fena oldufu için, tir. Bunun için, huduttan içe.. linde yıkanıldıtı halde şehre inince-
r1.ibet sörmemelrtedir. Ayni ri ıiren butdaylar kırmuı bir ye tr.aclar bozulacağını ileri sürerek 
ı1.ınanda üzümler çöplü Ye te. renge boyanacaktır. Şimdiye bir iıtida ile belediyeye müracaat et 
ltıiz defffdir. kadar Almanya'ya bu suretle mitler, bu kaydin kaldırılmasını iı· 
.. Bazı Alman firmaları, İran 60 bin toa bvğday ithal edil- temiılerdi. 
ltzüınlerinin daha nefıı Ye t• mi•tir. Belediye bu iıtidayi Daün.ii Encü-
llıiz bir halde Avrupa piya1ala- mene havale etmit ve encümen bah-
tın 1 d 1nw Atina borsası çıvanlann itiruımı yerinde bulmuf-
1 il ıatılma1ile a lka ar o t tur. Bundan sonra bahçıvanlar b!' 
lrdır. TINA, 13. A. A.- Donanın ka- gibi ıebzeleri yıkamadan ıehre getı-

IC12 ortamektepte 
lWüsamere 

Yalovadaki 
Abide 

Berlin Türk Ticaret mümea palı lııulunacaiı müddet 2 Haziran'• rebilecelıiet'dlr. Yalıuz tehir dahilin 
•illitinin YCl'dili -1Gmata SÖ· kadar temdit edllıniıtir. deki perakende sebzeciler bunları 
"'!!!~~;.;;;~;.~;;;~~!!9-ll!•••l!l!!l!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!•!!!!!!!l I çamurlu olarak satamıyacaklar ve 
~ temiz ıu ile yıkayacaldardır. Bazı 

Kunduracı dükka
nında tramvay 

Samatyada garip bir tramvay 
kazası olmuttur. Y edikuleye gi
den vatman Saim Efendinin idare 
aindeki tramvay araba11 Ağaha
mamı civarında yoldan çıkmış ve 
hızını alamayarak Nikoli Efendi
nin kunduracı dükki.nından içeri 
girmittir. Dükk&nın camlan par .. 
ça parça olmuttur. 

Zevceye dayak 
Galatada Omer isminde bin 

kıskançlık yüıı:ünden zevceıi Adi
le Hanımı fena halde dövmüttür. 
Wmer yalı:alanmıınr. 

Sarkıntılık eden 
sarhoş kadın 

Galatada Sabrye i1111inde bir 
kadın son <1 .. rece sarhot bir hal 
de cadde ortaaında ötekine beri
kine sarkıntılık ederken yakalan 
mıttır. 

Ah, bu çocuklar 
Karagümrükte Beyceiiz llUI• 

halleıinde oturan fıatıkçı Mehmet 
Efendinin 11 yaşındaki oilu Re
cep dün Edirnekapı - Sirkeci hat 
tına iıleyen 36 .numaralı tramva
ya takılmıt, fakat müvazeneaini 
kaybederek yere aütmiit, bafın
dan ağır surette yakalanınıı, Et· 
fal haıtahaneaine kaldınlmışbr. 

Vazife batında öldü 

Kurbağalıdere, Kuşdili ça
yırı, Yoğurtçu .. Bu üç isim, ba· 
na, çeyrek asır evveline kadar 
devam eden Kadıköyünün eski 
eğlence alemlerini hayal me. 
yal hatırlatır. Hele Kuşdiline 
dair, neler, ne m?.ceralar dinle
dik! Arabacı, el ile yıkık bir köp 
rünün altından geçen petrol ko 
kulu susuz dereyi göstererek: 

- İşte, beyim, Kurbağalı de
reye geldik! dedi. 
Çayıra doğru yürürken bir sü

rü kaz bizi kartıadı. Uzun bo
yunlarını çarpıtarak adeta ayak 
bastı parası ister gibi yolumu
zu kestiler. Güç hal ile araların 
dan sıyrıldık. Bol ağaçlı, güzel 
bir köşe seçip dinlenmek isti· 
yorduk. "Acaba, dere kenarın
da mı yerleşsek, yokıa, dereyi 
arkamıza alıp şu aalmcakta sal 
!ananlara kartı mı otursak?" 

Henüz bir karar vermeğe 
vakit kalmadan çocuğun biri, 
elinde bir haaır, k09a k01a ya
nımıza reldi. Ben sordum: 

- Hasır mı aerecekıin? 
Yüzüme baktı: 

- İıterıeniz sCl'eyim amma, 
kirasını verinin iz! 

Hasırın kirası pahalı değil: 
Yirmi bet kurut·· Yalnız ıu var 
ki, haaırın kendini satsan yirmi 
bet kurut edeceği tüpheli ! .. 

Uzatmayalım: Bir kenanna 
şöyl hafifçe ili1tik. 

Yanımdakilerden biri, insa
nı pirelendiren bir ihtimalden 
bahıedince keyfim biraz kaçar 
gibi oldu: 

- Ya, ufaklık varıa .. 
Derhal katınm•i• baıladım. 

Maaınafih, i!i açığa vurmaya
rak: 

- Merak etme, eledim, bu zü 
ğürtlükte o da yanımıza uira. 
mu!! .. 

Sordular: 
- Y>ıı.nımıza uiramayan ne-

Durakladım: 
- Fikir tepesi mi? 
Hayret ettiler: 

- Ay, sen Fikir tepesini bil 
miyor mu idin? 

- Y oo.. İsmini bile işitme
dim! 

Köprüyü geçip bet on adım 
yürüyünce Fikirtepesi, görün
dü. Biraz sonra kendimizi gü
rültü ile akan bir insan selinin 
ortumda bulduk. Bu seli daha 
yukarılarda adeta geçit ver. 
~z halde idi. Adım başında, 
b~r çocuk lizsmlığını devirmek, 
bir salıncağın üzerinden atla. 
mak, bir zeytinyağlı dolma ta· 
bağının için girmek tehlikeıi 
ile karşılatıyorduk. 

Sağdan soldan afili sarhot
ların sarkıntılıkları: 

- Pek şirinsin! va .. 1 .. li. .. h .. 
- iki gözüm ... elmasım .. 
Eller, dizlerin üıtiinde tem· 

po tutanlar: 

- Oooof .. ooof •• of, of .• 
Kız, seni ellere ver .• meml 

- Ulan tımarhaneci, gözün 
lı:6r olsun 1 ... 

Batı yeldirmeli bir hanım, 
cumbalı odaımda oturur ıibi 
kayıtsızca çocuğuna ninni IÖ)'· 
lüyor: 

Hadi gidin ho!hotlar •• ne •• a 
nll 

Benim oğlum uyuyacak ne .. n 
• 1 

Dl •• 

Dandini dandini duıdanaaı, 
Avrupa ı&rmti! (?) bey ba

ba11 •. 
Terzi de çıkmıt hanım ab

laaı .• 
E e a e • e, • e! 
Simitçiler, ıuHmbelvac:ılar, 

horoz,ekeri ıatanlar, fınat bu 
frnatır diye, bir çocuk gördük 
!eri ıibi imrendirmek için ne 
ltzımıa yapıyorlar: 

- Hani ya etleacelik .. Ço
arklan sevindiriyor l!iendim .• 

1 - Helvam .. şe .. ker! 
- Fıabk var, fındık var, 
- Naneşeker, hasiyetli .. 
- Demirhindi şerbetiın 

buzzz .. • 
Kadınlar arasında hazan te

litlı telaşlı konuşmalar oluyor: 
- Ah, karde~, ne yapsak ki .. 

Bizimki pek fena ... 
- Sorma .. Bizimki le öyle., 

Sağ olsun söz dinlemiyor ki. .. 
İçm dedikçe inadına içiyor. 

Göğüs bağır açık, başı sır· 
ıık1am su içinde, saçları fırça l'İ 
bi dimdik bir adamın iki kiti 
kollarına girmiş, götürüyorlar. 
kimi acınıyor; 

- Vah vah .. Fazla kaçırmıt 
olmalı! 

Kimi de hırslanıyor: 
- Oh olsun .. Ne vardı pat. 

layıncaya kalar içecek? 
Aıağıda bir arabanın önün

de durdular. 
Arabacı, bu 

hotu arabasına 
yor: 

' körkütük ıar. 
almak istemi• 

- lçerde ölürse, başım bel& 
ya girer! 

Sarhoıun yanındakilerden 
biri, cebinden bir lira çıkarıp 
götteriyor; 

- Kardeıim bu benim bel 
Tek ıötür de bir lira al.. Yazık 
değil mi, benim kardeıime .. 

Arabacı, yerinde bir lif söy 
lecli: 

- Kendine acımayana ben mi 
M\lyacaiım? Hem hayyanım 
yorgundur, ıötüremem .. 

Nihayet bir batk• arabacı, 
sarhoıu Kadıköyüne götürmc
fe razı oldu. Herifi karca tu. 
lumba edip arabaya atblar. 
Ben, bu manı:arayı görünce bi· 
ırimkilere: 

- Y anlıt ıelmiı!iz, caliba,. 
dedim, burası Fikirtepeıi değil, 
fıkirsizler tepesi ... 

M. Sal&haddln 

Son sınıf talebesi veda 
mü .. mereıJi verdi 

Devrilen siJtunlar yerle
rine konacak 

lıalıçelerde uıbzelerin I.lğım ıularile 
ıulandıiı ve batla bu aularla yıka
narak pazara gönderildiii belediye.. 
ye haber verildiğindm belediye bu 
gibi boıtanlan ııla bir kontroldan 
geçirmefe lr.arar nrıniıtir. 

Dün İstanbul pottahaneıain. 
de müeuif bir hidiıe olmut, 
meraüle dairesi bat memuru 
Kemal Bey dairede vazifesi ba 
tında iken üzerine fenalık gel
mit ve yere dütmüıtür .. 

Kemal Bey, arkadatları ta
rafından bir otomobille derhal 
evine nakledilmit, fakat daha 
kapıdan girerken vefat etmiı
tir. 

dir? 
- Ne olack, dedim, ufak1ık .• l •!!!!!!!!!!l!!!-----------!l!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!l!!!!l!!!I 

İstanbul Ku: Orta Mektebi 
'an sınıf talebeleri dün bir Ye
l1. müsameresi vemıiılerdir. 
M.üsamerede mektebin eski me 
tunarile· talebe velileri, bütün 

<nuallimİer maarif müntesibi 
birçok zev~t hazır bulunmuılar 
dır. Müsamereye saat 14 te İı 
tiklal marşile batlanmıf, tayya 
M lllarşile nihayet verilmittir: 

ektebin muallimlerinden Zelı 
ıa. Osman H. tarafından kal&
ll'ıe alınmış olan ( Çalıtan kaza
llır) ismindeki mektep piyesi 
~a.lebe tarafından muvaffakıyet 
~ lenıail edilmit, vatani ve iç-

111llai l bu · bü' ""'- miıa f' o an pıyes ...... 
ırler üzerinde çok güzel ve de !'11 intibalar bırakmıt tiddet. 
e alkıtlanmıttır. ' 

Yarın hava müsait olduğu 
l•kd' d . . ır e mektep Şirketi Hayn-
tenın huıuai bir vapuru ile Bey 

Ozll bir tenezzüh yapacaktır· 

Halit Ziya B. 
N ~zmir Rıhtım Şirketinde 

•fıll komiseri: olan Kadutro 
;e Fen itleri müdürü Halit Zi

a Bey dün lzmird«t tdıriıni
te "el . . " ınıttır. 

A.tina sefaretimiz 
Başkatibi 

r·k Atina sefareti Batkitibi Re 
1

• Rıfkı Bey dün tdırimize rel 
ll'ıı•tir. 

--·-

Y.aloYa'da Bizans devrinden 
kalma aıarı atikanm meydana 
çıkarilmuı için yapılmakta o· 
lan hafriyata nzaret eden Müze 
lr müdür muavini Arif Bey, Ya 
)ovadan avdet etmiştir. 

Yeni hortum 
alınacak 

Etraf~dakilere bakıyorum. Ziya ve Hüsnü B. ler Sirkecideki belediye 
Kimsede kimseyi rörecek hal 
yok. Kimi semaverini kurmuı, 
çay demletiyor, kimi titeciğinl 
açmıt, hafiften deml~iyor. Ne· 
valeler Allah ne verdıyse orta. 
ya dökülmüş. Oob .. Keki! .. 

beraat ettiler binası yıkılacak 

Y alovada bulunan BizaDI 

Y angınlarcla itfaiyenin kullandıiı 
hortumlardan ıu 11zdığına ııkıık te
sadüf edilmektedir. Hortumların 
çok bozuk ve banıp bir halde oldu
ğu görülmüt ve yeniden altı bin met 
ro lwrtum oatın alınmasına karar 

Mısırın yeni Tahran 
sefiri 

verilmiştir. Mısır'ın Bükreş sefiri Meh-

Poliı müdüriyeti birinci ıube mil· 
dür muavini Ziya Beyle birinci ıube 
taharri memurlarından Hüınü Bey, 
T11:zifelerini ıuiiıtimal ettikleri iddia· 
aile birinci ceza mahkemeaine veril
miılerdi. Sekiz aydanberi devam e
den muhakeme bitirilmiı ve verilen 
beraat karan tefhim olunmuştur. 

Eminönü zabıtai belediye memur• 
luğu ve belediye doktorluğu Emin
önü kaymakamlığı biaa11na y~ti
rilmİflİr. 

Bu teşkilatın ıimdiye kadar iığal 
ettiği Sirkecide Paket poıtaneai Ö· 
nündeki bina belediye tarafından yık 
lırılacaktır. 

-·-
devrinden kalma abidenin bir 
nısıf daire teldinde ve her iki 
tarafında birer kapı bulunduğu 
zannedilmit ise de bili.hara bu 
dairenin atağı kam~a ~lwı~n 
duvarlardan abidenm ~1~~~ bır 
bina üzerinde inşa edıldıgı an-

f stimlak hakem met Cezairli Bey, Tahran sefir 
liğine tayin edildiğinden mahal 

heyeti li memuriyetine gitmek üzere 
Belediyenin tehir içinde yaptığı dün Köstenceden şehrimize gel 

iıtimlik için intihap ettiği hakem mittir. 

Doğrusunu iıterseniz, kır i
leminde etikete riayet etmek, 
benim de hiç botuma gitmez. 
Şehrin ciğerlere daraltı veren 
dört duvarından kurtulduğumu 
iyice anlamalıyım ... Kilimin üs
tüne yan gelip, bir kaç saat için 
şöyle kendimi dinleyebilmek 
zevkini tatmadıktan sonra kıra 
çıkmak neye yaradı? 

Üfürükçü değil I Şükrü Naili Pş. geldi 
Ağır ceza mabkemeainde bir İ . . . 

dava hakkmda karar verilmittir. zmıre gttmış olan Kolordu 
Maznun Ülfet Hanım isminde Y•t kumandanı Şükrü Naili Paşa 
lı bir kadındır. Kendiıine üfürük- dün şehrimize avdet etmiıtir. heyeti her ıene deii!mektedir. Ha- -·•••••••••••••••••···········-----

laşılmıştır. kem heyetinin müddeti hi~m. bul: makamı tarafından tasdik edilecek 
d • · · yeni hakem hcyetı lııte11 . 

çülük suçu iınat ediliyordu. Bu • . • . _ 
ıuçu polise ihbar eden de Nami 
Efendi iıminde bir 9ofördür. Na
mi Efendi Ülfet Hanımın evinde 
uzun müddet kira ücreti verme
den karııile birlikte otunnuttur. 
Nami Efendi bu vaziyeti mahke
mede de söylemiştir. Fakat gü
nün birinde Ülfet Hanım Nami 
Efendiye artık kendiıine bir ev 
bulmasını, damadını yanına getirt 
mek mecburiyeti haııl olduğunu 
IÖylemittir. Nami Efendi evden 
çıktıktan sonra Ülfet Hanımın ü
füriikçülük yaptığını ihbar etmit 
tir. Fakat bitirilen muhakeme ne 
tieesinde ıuç sabit olmamıt ve Ol 
fet Hanım beraat kararı almqtır. 

Evvelce bu abidenin etrafın 
da nısıf daire şeklinde y~i s~
tun bulunduğu tahmin edılmıt· 
ti. 

Şimdi bu sütunların üzerinde 
bir kubbe bulunduğu ve bu kub 
benin bir taraftan bu sütunla
ra, diğer taraftan da nısıf daire 
nin temelini teşkil eden duvar 
lara istinat ettiği görülmüt· 
tür. Bu sütunlardan beti devril 
mit olarak bulunmut iıe de, 
tathir ameliye1inin ikmalinden 
sonra yerlerine konulacaktır. 

ugu ıçın ba 1 t ve halcikaten bır memurun vazife 
tanzim edilmeğe • anın•! ır. ı saati harici meşğul olınaıı lizımaa 

Harice gönderilen 
hizmetçiler 

yevmiyeden istifade edebilecektir. 

Ekmek ucuzlayacak 
Şehrimizdeki müstahdemin idare- Belediye, ekmek fiatini müm-

Kurbağalı derede kurbağa 
sesi dinleyeceğinizi. sanırHruz 
aldanırsınız. Karşıki gazhane
nin petrol tortularile, çirkef 
renginde akan derenin suyunda 
hangi kurbağa barınabilir ki?. baneleri tarafın~an. barice !tönde~- kün olduğu kadar ucuzlatmıya kat'i 

len kız hizmetçılenn beledıye hız- fekilde kanır vermiıtir. Ekmek nar-

metçi bürosuna tescil ettirilip etti- hına esaı olan formül deği!memek- Muhite. y~vaJ yavaş alışıyo 
rilmiyecelderi bir meıe~e halinde bir le beraber, bamurkir, elektrik, kira 
• ...ı.. münakatalan mucıp olmuttur. . ruz. Büyük çınar ağacının en .,...n ücretleri ve fırınların una! kabiliyet- ku l' d 1 t tt 1 1 

Bu hu ... 1 vekaletten sorulmuttur. vvet 1 a ına u uru an aa ın 
al leri üzerinde yeniden ~tkikat yapd bo d O k 

Vekaletin verdiği cevapt.a Y nız. !.e- · cak, hiç t urmuyor. n e-
eril -__ ._ hl tçil dıg" ı takdfrde ekmelin bir miktar u- be bir dahiline v · ....... . z.me enn. re sallanacakııruz, t kurut 

1 bu cuzlıyacağı anl•'ılm:~tır belediyeye kaydettir• m~ı m~ rı verecekainiz ! Bir ıallanıt, ta-
lduğu barice göndenlenlerın bu yeni çocuk mam yirmi paraya ıeliyor. F e-

byıtıa' alakadar olmadıkları bildi- bahçelen" na ticaret değil. Bütün serma- B d kah ok 
t 1 k·ı· • rilmittir . ursa a ve Y nhisar ar ve ı ının d' bı yesi, sağlamca bir ip!. • 

Bu hu.u. bele ıye va zo. taya L~:ı Gü'lb BURSA, 12 - K- Lve kıtlı 
ed• • Yaz münase.,.,.. e ane ı>arlo- Sefaletin son derecesine dü au 

ist ığı rapor tebliğ edilmi.tir. nın çocuk bah~eıi tanzim edilmiı ... ten kimıelere: iı bütün tiddetile hiuolunmak-
Gümrük ve lahiaarlar Vakili Mesai saatı bahçeye gezmeğe gelenlerin buraya - Yamnda bir ip parası bu- tadır. Kahvehanelerde ve ev • 

gümrük iılerinin 11lahı iç.in Güm- d • girmemesi için kapılara. bekçi ko- !undur, diye belki de bunun için let-de arpuız, nohutsuz kahve 
rük Ba,müfettiıliiinden .. bir ra- haricin E:: lŞ nulmuıtur. Çocuk bahçesıne her gün nasihat ederler. fp parçaıı, her bulmanın imkanı yoktur. Bak. 

MI. Diplaraku An
karaya gidecek 
Şehrimizde bir sergi tesia 

etmit olan Yunan ressamların. 
dan Matmazel Diplaraku, Bat· 
vekil İsmet Paşa Hz. şehrimiz 
de bulundukları gün kendileri. 
ne takdim edilmiştir. İımet 
Pat• Mtamazel Diplaraku'yu 
Ankaraya davet etmiştir. 

Galatasarayda 
•• musamere 

Dün Galataıaray liıesinde 
talebe t •afından bir müsame
re verilmittir. Müsamerede Ma 
liere'in "Muhayyel Hasta,, pi· 
ye1i muvaffakıyetle temsil edil 
mir tir. 

por iate-ô•ti. lıtanbul tuccarlan.· b · · d çal e ti d -- -'-ı taJ-L. k 1 dükk' 1 d çeki d k k h ...... 1 ~ Meıai saatı arıcın e •tan m - muhtelif ... er e ma& ep ""°" vakı't ı'lmek olup bog" aza ı--· a .. an arm a r e a nm Yeki.lele müracaat arı uzen- . eri1m • ·ı.ı -,. 
ne bu huıuıta tetkikat >:apıl~aaı murlara ayrıaı ycvmıye v . . e~ı leri getirilerek cimnaıti er yaptır- mez ya .. Bazan da böyle ağaca ve, kut ıütü kadar bulunması n· k T" rk berben" 

d k 1 dahiliye vekiletinden emredilml!ti. maktadır. k · mu"tkül' bô• madd halı'nı· aldı. U lüzumunu hiHc en . ve 1 
' ır~· Ancak bu emir verildikten ıonra ba t1.kılıp sahibine azanç temın ~ 

rük tarifesinin tatbıkatında mut- zı dairelerde. bilhassa belediyenin Edirnekaıclaki çocuk bakım evi- eder. Kahve tevziatı, belediyenin 1 l.tanbul. ~e~ ce?'iyeti • faaliy':' 
külat olup olmadıiıru sormaı.t.a.. d rl d b'r ----Lta lduifu çoc k LL y mekl · · · ed'k k h .. t d' .. L_ t" I te ıreçmııtır. Cemıyetın yenı heyeti 
d Gümrük Ba,miifettiıliği ha. buı kı1Dnların a memlmaku aı: ~n 1 nin yapnwoa o d. -~·- -.ıçe- e erımızı y 1 ' a ve goı er ıgı DilZI uccar arın ma- idaTesİ aza adedinin tezyidi için ç• 
,.:İadığı raporu evvel~ ~ GIİ;!" kıımı ayrıca ykevjiyrl.'.:. ıçın geç sinin resmi küf&dı a YlllLlllda icra lerimizi içtik. Şöyle kırlara doğ ğazalarınd.. yapılmakta ve elli lıımaktadır. 

Amerika sefiri rük .... lahiaarlar Vekaletıne gon v-;ı:u~~;ı-:.,na '!:'maniarda hemen edilecektir. --··--ıı- Kad ru dolatmanın zamaru reldi. dirhem kahve almak mühim bir Bcrberer Cemıl'yedı_;, berberliii : 

A k de-~- Raporda tarifen.in tep mumil' • • 'bid" Kadıköy kay ............ l'lnın •- Batka türlü vakit nasıl I""'•· muvaffakıyet sayılmaktadır. defa kuran ve i ~ "'a ,,u•tura . ~ n ara a gl"tli .....,... t• b L-n u eımıı gı . •.r. · · k 1 · d dairi kuml ~ "Y" ünl de A k 'd tır•• eden ""-1-~nıpak ıa r-y dl·ı ve tefsirine muame •.t "".. a:zı na""' bel d köy ıı e esı mey anın u- B ~ .,..._ y Bunun önüne geçmek ıçın e. •- cek? ug er . n ~~ay~ gı C-1 anunaktadrr. Berioerler cemiyeti ı..ı 
., .•?i Amerika ıeflri M. Cluırlee tüccarların bu huıuıtalô muraca e riyaseti bir tamim göndermittır. ğun bir kısmında yabrdığı bahçe de Biriıi dedi ki: cek olan beledıye reıımnz Bur· __ 

1
• ı.uı.ıuı.... takdirde onu lıiitüm 

~. 1tunat - · R · · "mb H atlarile lüsum göriildüiü ı.a. yd .. e- Y • b ela -·•ış ayni •ekle ifrağ edilecektir. Bahçe- • -- •M _..____._ L~ 
ile namellnı esııcu ur z. 1 M Bu tamime göre, un n sonra .,.. . ' - Çocuklar, hadi, Fikir tepe ıa kahve kontenjam için teteb- .ı.;wat-a _... - va -
L .. ı~dim ve Sherrill, HariciJe Ve- ılümektedir. zmir Te •raın gum ma saati haricinde çalıtarak y.evmı- nin etrafına çam ağaçları dikilmit- .. it aılllı • rw 
ii!!lll;;:eti~l=e~t~•~Dilli!,.!e~tm~~~::_~ü~z~"':..!!clii~"n:_:a~k~-li:rük~"~l~e~nnın~· ~· ::.,:d~e:_:ay~n:i~ıe~k~il~d~e~c:e~va:p~.::.:::;.i;;iiiiiiiliı ... iiiiİiiıiiilııİiılll .. lllllllllllllllllllllllllllıilİllllllllllİlllllllllll .... ılıılliİll ................. .. 



• ~illiy~t 
_Aırın umckai "MiLLiYET" tıı 

ı, 
14 MAYIS 1932 
ldardıant: Ankara caddesi, 

100 No. 

T<lgraf adı- . : 1et. Milliyet 
Telefon Numaraları : 

Başmuharrir ve Mlidil:· 24318 
Yazı i§lerı MudUrlüğil 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE 0CRETLER1: 
1'{Jriiye için Hariç iç:n 

ı.. K. LK 
s aylıft 4- 8-
6 .. 7 so 14-

l2 
" 14 - 21-

-
Cttlen evrak &eri verilmez --

Müddeti ııeçen nU.halar 10 lru· 
uıtur. Gazete ft matbaaya ait 
.şler islıı mildiriy- müracaat 
edilir. O.zetemlr iltnlarm meı'u· 
liyetıni kabul etmer. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Y etillolly uk.-f ruat meo• 

kezind• 'Oerilen maltımata na-
zaran lıul'iln han ekseriyetle 
acılı olacak, ruqir mütaharnl 
en celrtir. Dün tazyik neaimi 768 
milimetre, azami har- l4, a•I'• 
ri 8 derece idi. 

Haftanın Yazısı 
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yecek oldu .. Oilan (Tbul) di
ye kızın auratıoa tükürdu.Bu se 
fer da anaeı dayanamadı.Masa. 
dan •§ağı çekti, indirdi .. Senmi 
sin indiren .. Baıladı kadını tek 
melerneıre elile de yumruklama 
ia-~ 

Bu esnada biletçi geldi .. O. 
nun geliti oglana biraz sükUnet 
ıretio-di .. Biletleri anne i biletçi 
ye veriri<en: 

- Ben vereceğim-. diye ba
ğırdı .. Onun eline verdiler .. o 
verdi •• Fakat bıletçinin elindeki 
zımba makinesi hoşun gitti .. 
Annesine: 

- Anne, onu i&terim ben!. 
- Neyi oğlum! .. 
- O adamın elindeki şeyi!. 
- A! a! olur mu öyle şey! 

Hiç istenir mi? Sonra bizi va
purdan çıkarır ... 

Y l . b , . . - a... sterım en .. ısterım 
ben!. 

- Oğlum deli misin sen! .. 
Ben sana şimdi limonşekeri ala 
cağım .. 

Oğlan başladı bağırmağa: 
- İsterim! ... Ben onu iste. 

rim .. 
Yolculardan içini çekip dik 

dik bakanlar da vardı.. Benim 
içimden hemen piçi alıp tokat· 
lamak geliyordu.. Güç hal ile 
susturdular .. Olduğu yerde du
ramıyoı· ki, batladı masanın a. 
yağına tekme ile (tak! tak!) 
vunnağa .... Bir, iki, üç taham· 
mül ettik.. Tam o sırada da bi
letçi dışarı çıkıyordu.. Bunu 
gördü .. 

- Hanım! Çocuk masayı ha 

M 
•• rap ediyor. Görmüyor musun! 
urvet ! 1 dedi ... 

1 
Kadıncağız: 

Allah kimin varsa bağııla- - Gördün mü Kiıınil! Bak 
tml intalab hepsi büyür de pa 1 biletçi darılıyor... Yapma yav
f8 olur. Anaları babaları mür- rum gel denize bak! .. Bak ge
vetlerini ırörürler. Elleri ek- miler var ... 
mek tuttuiuna ıahit olurlar. o· ı b" I · · k d H . d .. ll . .ı"-ı- 1 l L. g an ı etçınm ar asın an: 

ep•ı. o u ""'1 u o •un ar._._. a - B. k! eştoğlu eşek! diye 
kin ~un ~ap~rda rast ıeldıgım bağırdı •. Bu edebiyata hayran 
çocugu ırordukten sonra çocu- olduk ... Biletçi de: 
ğumtt• olmE adığınld~ .. hamdü s~a - Hanım ne terbiyeli çocu
e_ ım: _ve ıre ıgım ~~m~ sı. ğunuz var! dedi .. Kadın böyle 
mrlenmı yatııtırmak ıçın bır de takdirlere alııkın bir halde: 
Bromural yuttum .. Allahım ev A ı A I' O b" d 1 
1 ı"k - . yo . ır am a ço. 
ere ten ı : k' K ı ? 

Bir yqlıca bir de genç ka
dınla on on iki yqlarında bU
luzcağı:ı: (bealeme olacak) bir 
de bq yqlarmda çocuk.. Er
kek çocu;u iskeleden vapura 
ırircli.ler ... Kadınlu ıöyle bir ke 
narda yec buldu oturdular .. Ço. 
cuk kapının yanındaki masaıım 
etrafında bulunan yeri istedi ... 
Kadınlar olmaz dediler: 

- Yal.. Ben orayı isterim. .. 
derneğe b8§ladı .•. Kadınlar kalk 
tılar oraya gitilec. 

İki dakika sonra oğlan masa 
nın üstüne çıktı .. 
-Hitl Oğlum! Kamil {amma 

De ki.mil] in a9ağı ! Bak herkes 
.ana bakıyor .. Ayıp değil mi? .. 
ln diyonım sana!. 

Oğlanda ıes yok! .. Ayakları 
ıu masanın kenarından sarkıt
mış, sallarup duruyor .. 

Bu aefer büyükanne ite ka
rıştı: 

- Kimi! oğlum sonra darı· 
lınm. amma! Haydi in.. Şimdi 
biletçi ıelir •• İn diyorum .. 

Oğlanda yine ses yok., Yal· 
tıız ayaklarını daha hızlı sallı-
yor •. 

Küçük bealeme kız işe karı. 
pyım dedi: 

- Kimil Bey! Gel bana 
bak sana ne göstereceğim. •• Di 

cu .•. ızı ır mı .. 

Köprüye yaklaşıyorduk .. Bu 
sıralarda vapur düdük çaldı .. 
Oğlan da o esnada önündeki 
masanın kenarını ısırmakla 
meşguldü .. Düdüğü ititince sor 
clu: 

- Bizim vapur mu öttü?. 
- Evet!. 
- Düdüğü kim öttürür?. 
- Kaptan!. 
- Kaptan nerede?. 
- Yukarıda?. 
- Ben yukarı çıkacağım.. 
- A, olmaz ... Yasaktır .. Ora 

ya kimse çıkamaz. 
- Ya!. Ben çıkacağım •. 
Oğlan kapıya doğru saldı· 

rır .• Arkasından anası ve besle
me koıarlar .. Zorla içeri alır
lar .. Çocuk olanca kuvvetini 
gırtlağına verip bağırıyor: 

- Çıkacağım!.. Yukarı çıka 
cağım! Yukarı çıkacağım ... 

Dayanamadım! 
- Hanımefendi! Rica ede

rim çocuğu biraz dıtarı çıkarın 
da hava alsın! .. 

- Beyefendi! Pek rahabı:ı: 
oluyoraanız ıiz çıkın!.. 
Suıtum •.. Oğlan veri;ftriyor •• 

Ceza kammmıda altı ay hapıe 
kadar götüren bir sürü (iti.lei 
lisanda) bulunuyor .•• Patırtı ea 
nasında Köprüye yan8§ıyoruz .• 

Oğlan dııarı çıkmıyor: 
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13 - .Otuz doku2uncu nıbai-ı 
nin birinci mısraınr 

Hamu~ mera zi giiftü ,-üftan 
tü kerd 

Diye okursak cümlede fail 
kalmaz. Zira : 

Güftan tü terkibi atıf edatile 
"Haaan Ali,, Bey Mevlananın diği §U olacak: zi mef'ul edatına bağlanır. Hal-

rubailerini cidden eaaalr bir vu- f Ben her felekte bir ııözbebeği buki güfı.rı tü terkibi faildir. 
kuf ve ihata ile tercüme ederek ( bir §uur, bir hayat) ve her ııöz O halde mıaraı şöyle okuruz: Apartıman Meselesi 
onları bulup, okuyamıyan edebi- bebegini de bir melek (kudret) Hamuş mera zi güft, güftan 
yat meraklılo.rını kendiıine med· ııörüyorum . tü kerd - Fransızcadaıı _ 
yunu ıükran bırakmıttır. 4 - Yedinci rubaınin birinci Ve tercümesinde de: (Senin Madam Fidlog dayanama- sonra, bıraz daha beklerim. 

Türk ,iir ve irfanının bu la· ve ikinci mıarnlnrı §Öyle tercüme sözünü aöyleyip mütemadiyen ae- , dı. E 
Y ı · · ı · b"' d'I · · '-) d · - vet, apartıman bulunca. emu aımaaına aıt o an eaerı u- e ı mıt: nı anmaa diye uzun uza ıya A k • . ded" b .. 
yük bir alaka ile ba,tan bqa o- (lıtek yolunda ergin kim· tefsire gitmeyip aadece: -. rtı yetıtır, ı, u böy ya kadar kaloıcağım. Fakat sı .. 
lrudum. ıeler, cihandan elini, eteğini çek "Senin sözün beni söylemek- le gıdemez. na bir şey söyleyeyim mi? Bir 

Tcrcümeler:le nuarı dikkati- miş erler gerektir.) ten menetti,. deriz. Kocası Fildog hiç istifini gün gelirse bak ser.den nas f 
mi celbeden bazı noktalar hak- Ere-in (Vaaıl ili.ilah) olarak 14.- Elli bC§inci rubaide bozmadı: 1 intikam ala~agım? 
lnnda tenevvür etmek arzusun- cihandan elini eteğini çekmİ§ İn· (balabin) kelimesi (üstte ııörü- y k ki ben" · · S h 1 .. 
daynn. Yalnız her feyden evvel aanların iıtek yoluna girmeıi na- nen döner parça) diye tercüme . -. o •san ım ıçm ye - en e C apıı~tımanı bı·, 
itiraf edeyim ki Haıan Ali Beyin aıl olur? Bu (haleti ruhiye) iotek edildiğine nazaran mürettip yan h§mıyor. . . . aya~ evvel bul da, ıntıkam ko. 
felıefi ve terkibi bir mukaddeme yolunun münteha11nda elde edi- lııı olarak telakki edilemez. Öyle - Oyle 15e nıçın botanmıyo 1 lay ış .• 
mahiyetinde yazıp felaefi bir he- lir . okunmu, olacaktır. Bu kelime (bala nız? * * * 
yecanJ,. ıerbeıt vezin kalıbma (lıtek yolunda Vaaıl ilallah ol yİn) dir ki Zirin kelimeıinin muka- _ Hep onu düşünüyordum A rt b J d •.. 
döktüf.ü manzumede hazin bir muş ve cihandan elini eteğini bilidir ı .. I , , pa ıman u unma ıgı tçın 
.. · d d 0 km" • 1 - d ı· · . ı amma soy emege cesaret eoe- 1 . k - k ney,, ..,., uy um. rada Mev- çe ıf ınaan ann ır,a ı azım- 15 - Altmıt bırinci rubaide I . ' ayrı maga arar vermış arı 
lana, mi•tisizm ve lirizm adeı. dır) diye tercüme edilae daha ıebüluer kelimeoi (çabuk giden) mıyordum. .. .. .. kocanın daha bir müddet yaşa 
yan yana "ney,. çalıyorlardı. Bu muvafıktır zannederim. diye tercüme edilmi·. Fariside - Budala.. duşunuyormı•ş masının nasıl bir azap oldugu-
mütercimin büyük bir muvaffak•- 5 - Sekizinci rubaide Zatı aebükaer a_~lı hafif, ahmak man:" 1 ~ma, söylemeğe e;eşaret ede- nu takdir edersiniz. 
yetidir. Ancak bu manzumenin mera ve Zerrııtı mera kelimele- sınadır. Boyle olunca resed kelı- mıyormuş. liöyle yaşamaktan. ik" bö' 1 t' N•h 
son seai kulaklarda bir hendeııe rini terkip halinde okumllk doğ· mesi yetitnıek değil ( viaaline I I d h . . 1 G .. ı ~y Y e geç ı. ı ayet 
davasının ''matlüp sabit olar'' ru olmaza gerektir. Çüııkü evve· nail olmak) teklinde t~rcüme <'di 5'.'-kayrı a !m,. a adıyı• u

1
n geç Mm. Fıdlog tahammül hudut· 

ahenk ve tınnetinde bir tesir h~sıl la b:rinci cümlede "fail,, kalmaz. Jebilir: tı çe geçımsız a am o uyor. lan aştığı için, ne kadaı· pahalı 
ediyol' Bilmem bu müıbet aes; Saniyen mana tamamen değişir. 16 - Altmıt yedinci nıbainin sun.. da olsa gidip bir otelde kalma· 
"ney,, den çıkar mı? Çünkü O iki mısra şu tekilde tercÜ· birind mısr .. nda (dide biduz) - Ya sen, ya sen? ğa ve derhal talak davası aç· 
"ney,, musiki al.,. J9rinin biraz me edilmeli: (gözünü dik) demek değildir. _ Buraaı karı koca evi mi, mag"a karar verdı'. 
(myatique) bir fileaofudur. (Zatı ilahi, benim için h"r •e· Cünkü türkçede gözünü dikmek h · 1 d k• ı 

Mukaddemeden ııc.nra doğrud'lJl yi ihııta eden bir deniz halinde dikkat mana&ına gelir, iltibas tımar ane mı, an amıı. ım ı. Kocası sevincini saklamadı 
doğruyR rubailerin tercümesi batlı- tecelli ettiği 2aman her zerrenin hasıl olur burada: Hiçe •aymak, - Eğer içimizde bir deli var Hatla dedi ki: 
yor. Bu tercümelerde ar.layama cemali (aır ve manası) nazarım- ı.,gafül etmek diye tercüme edil- sa.. _ Eğer istersen taiikı tacil 
dığım bazı noktaları i$o.ret edi· da aydınlanır) . melidir. ı - Deliyi bilmem amma, her için, yalancıktan bir cürmü 
yorum: Ve (Zat) ile (Zerrat) keli- 17 - Seksen ikinci rubainin halde burası karı koca evi de- meşhut tertip edelim. 

1 _ ikinci rubainin melerinin sonundaki (ı) lar kal- ikinc_i1 .~ıaramdaki mit~f~ kel1~es~ ğil. Beyefendinin lokantası ve C h d I 
Ruşen zi tarabı vaslı daim dırılmalıdır. sevgı ının mezarına aıttır. ouncı !' C . . . ürmü meş ut yapma ı ar 

febi ma 6 - Oıı Üçüncü rubinin dör- gülzar kelimeıinin de ııülizar ~te ı.. anı !em~k ı~tedı.mı ge- amma, her iki•inin de geçinemi 
Mıoraı (Gecemiz bitmeyen düncü mısraındaki: değil gülzar teklinde okunması lır, yatmak ıstedı mı gelır? Af- yeceklerini anladı ve talak kara 

bir vi•alın •arabındıın içip aydın (Bebad dadem) in tercümeai muvafıktır. Tercümeai fÖyle olaa federsiniz, ben hizmetçi deği. rı verdi. 
landı) diye tercüme edilmiş. Zan (rüzgara verdim) değil, doğru- gerektir:. . lim, aşçı dersen hiç! 
nediyonım ki buradaki (daim) dan doğruya (feda ettim) dir. Sevgı!~ın muazze~. mezan _ Ah, ke.,ke a"ÇI olsaydın, * 'J'l• * 
kelimesi (vasi) ın sıfatı değil 7 - On altıncı nıbainin dör- baıına gıtlım. Onun gulzara ben . b YI Y 
(Ruten) in ,.arfıdır.. Çünkü bit- düncü mısraındaki (bipaki) ke- ziyen teninin in'ikasile mezar bir senı urada a ıkoyardım. Talaktan bir ay sonra, apar 

tımanm kapısı çalındı. mİyen vual , bir mana ifade ef- limesi (bibaki) olacaktır ki per- gÜlistan gibi parlıyordu. _ Ben aizi hiç alıkoymuyo. 
mez. O halde mıara §Öyle okun• vaaızlık mana&ııuıdır. < Fidlog ne görsün? Sabık ka 

nsı! mak icap eder : 8 - 19 uncu rubahide ı Tercümelerin heyeti umumi· nım efendim, Klübüne git, tİ· 
Ruşen zi şarabı vasi daim Behane hud aüm budet yeıine gelince: yatrona git, sinemana git, ah- Kadın gayet ciddi bir tavur 

<1ebi ma Cümlesi (•ebep kendiliğinden Uılıip hakkında bir şey aöyle haplarına git, nereye istersen o 
Ve lercUıneai ,ele budur : huıl oldu) diye tercüme edile- miyeceğim. Yalnız nıbailerin raya git! Hatta benim gibi bir 

ve resmi bir lisanla dedi ki: 
- Bon jur mösyö .. (Gecemiz vi..,_J şarabının fey· mez. Orad .. ki hud kelimesi faris1 tek cepheli olarak tercüme edil- kadın bulursan, elini öp te b~ı 

zile daima aydmlıktır) şiveıinde :ıevaittendir, cümlede diJ,;leri nazara çarpıyor. Bu da y d - Ne o? Neye geldiniz? 
2 - Dördüncü rubainin son istifham •eklindedir: bir nakia.. değildir; eğer cephe- na koy. arın oğru avukata 

mısramdaki (biçun) kelime<>ine, (Senin için behane mi yok? IJ ler, mütecanis olsaydı! gideceğim. 
- Küçük İntikamımı alma. 

ğa geldim Mösyö Fidlog ! Hani 
hatırlarsııuz ya, ben bir zaman 
ki bahsetmiştim de siz gülmüı 
tünüz. 

( "n.,den ?,, i, •niçin» i kalmadı) le me•ela uyku geldi ve ıeni biz Gönül iıterdi ki •an'atlar ve ma- _ Peki amma, boşandıktan 
manaaı verilmiş. (Biçun) •ıfatı den aldı) diye tercüme edilmesi nalar izah 1ıatıi k11men tefsir sonra nereye gideceksin? 
ilahiyedendir ( Hüdayi biçun) der daha doğru oha gerektir. edilerek tercüme edilsin, eaerin 
ler. Şair burada (çunJ kelime- 9 - Yirmi birinci mısradaki ihtiva etliği birçok manalar bir - Nereye mi gideceğim? 
sinden i•tifnde ederek fUnu de- (pest) niçin tercüme edilmemi,? çok san'atlar feda edilmez. - Evet .. Bak, ben gene ne 
mek İ•tiyor: Halbuki or dn (bülent) ile bir Yani aaıl ile tercüme arasında kadar iyi adamım ki, sana hatır 

- Hali da gülüyorum. 
- Hata ediyorsunuz, size ev 

MaC:em ki varlıjjım tamamen te-at san'alı vardır. bu derece açıklık olmasm. Bu açıklık }atıyorum. Buradan çıktıktan 
"o,, dur. Ben de (o) yum. 10 - Yirmi aekizinci rubai.Un metnin haricinde izahlarla doldurula d b bu 

vela şunu haber vereyim ki ben 
bir apartıman buldum. 3 - Altıncı rubainin ikinci ikinci mııraı. biJ" d" H •ı· B h-....ı- sonra, nere e oş apartıman ır ı ve aaan ,.. ı . in O<Taesçe lacaksın? 

mrsraındaki (Merdümek) kelime Kur'anı hakeat -Ü- ayetef pey müaellem olan dirayet ve kemali - Buldıysanız bana ne? 
•İnin bazı insanlar diye tercüme da niat bu hizmeti pek büyük bir muvaf Hakikaten Madam Fidlog - Acele etmeyiniz. Tıpkı bu 
edilmeai bilm.-m doğru mudur? Diye okunmal..ıır. Çünkü Kur fakıyetle İfaya kifi idi. Muhte- burasını dütünmemi9ti. Birden apartıman gibi •. Bu çok sevdi. 
Merdümek ( ııözbebeği) demek- an kelimeıi ikinci mrsradaki cüm rem mütercim; e-e ilave edilen bire şaşırdı.Sonra kendisini top g" İm apartıman gibi.. Burada 
tir. Sonra bu inıanl..rın Üzerine lenin faili değildir. ikinci mu- yazının Mevliı.nanm el yıızır.ı ol· !ayarak: b" · • k t 
de melekler bindirilmi~. Onu da radaki cümlelerin faili (in aık) duğuna kanidir. Maalesef bu ınncı at a oturuyorum. 
anlayamadım. Şairin demek iste tır. Rubai nihayete kadar tek kanaate ittirak edem.iyeceiim. - Nereye gidecekmişim? - Lif! Birinci katta apartı· 
-··-.. ····---···--.. ·-·······--·-· bir me>Zudan bahaediyor: Atk. Çünkü eserin eski olması ve Şem• Burada kalırım, dedi. :manın sahibi oturuyor. 

Hatta üçüncü mısrada (bu mahleaini ihtiva etmesi kafi bir - Ya ben ne yapacağım? - Çıkmam! Çıkmma .. çıkını 
yacağım.. Ben kaptanı iste. 
rim ... Çıkmıyacağım!. 

Hem ağlıyoı·, hem bağırı
yor ... Annesi kolundan tutup dı 
tarı almak istedi... Oğlan he. 
men yere yattı .. Üstü başı tabii 
toz içinde.. Birisi elini sürse 
hemen yerlere sürünüyor .. Bak 
tılar olacak gibi değil. Anası 
bir koluna, büyükanası bir ko
luna girdi .. Besleme de bacak
larını tutu .. Oğlanı feryadı fi
gan vapurdan çıkardılar .. Ben 
bu patırtıda dayanamadım ve 
annesine: 

- Allah bağı~lasın ! İnşallah 
mürvetini görününüz! .• 

Kadın içerledi .. Amma oğla 
nı çıkarmakla meşgul olduğu 
için bir şey diyemedi .. 

Ben Köprüden ayrılırken oğ 
lanın haykırması devam ediyor 
ve halk bu feryada doğru top. 
!anıyordu .• 

Allah kimin varsa bağıtla
sm ! ... 

FELEK 

avcı) dan diyerek atkı kaadedi- veaika deiildir. Mukavele benim üstümde .. Sen - İyi ya! Apartımanın aabi-
yor. Ara yere (Kur'an) ın girme O •iiri ne ..,kil, ne ruh, ne de • •d bi evvelden beri bana korte e-... nereye ısteraen, oraya gı er- d H ai tuhaf olmaz mı? Sonra (Kur'- füan itibarile Mevli.naya yakla§· der i. atırlarıınız ya, burada 
an) m ay.,tleri meydandadır: hramııdıimıı itiraf edeyim. •İn · küçük bir tamir oldu ımu, batı· 

M " · -•-- Y · T" k iJ - Bravo sana! Dokuz sene ev.ana; bitmi dahı oraa o ayet eru ur yazısı e YllZllan nm için derhal yaptırırdı. Son· 
lere bir mana veı-ecıektir. metindeki hatalar mürettip hata- evli kaldıktan sonra gösterdi. ra iyi kalpli bir adam, daha son 

aı olacaktır. Eserin ikinci tab'ın- ğin bu nezakete doğrusu diye. 
Tercümesi 4udur: da bunların taıhihi temenni olu- L.- b ra zengin .• Ben tekliflerini ka-
A,k hakkın Kur'anıdır fakat cek yok. Apartımam ...... a ı- b l · h 1 d'k nur. Maamafih bu farisi metnin u ettım ve ni ayet ev en ı . ayeti (alameti) meydanda değil- k' h rfl 1 rakmıyorsun. d d 

d' eı ı a er e vazılmasında hiç Bend I . 'd' k" .. l Evet efen im, ben şim i apartı 
ır. bir mahzur yokt.... - e erı gı ıp opru a • h"b' · · · y 

Ayni nıbaide (cerahat) yara Bütün bu ufak tefek tenkiılata tında yatacak değilim ya.. ~a~ ~a ı ınıhn.bz,e~cealıdyım. a. 
mana11nadır. Aynen tercüme edi rağm b- 1 "h· b' M d mk' .. led' ben 1 nı sızın ev sa ı ınız o um. 
lirse türkçcde manuı değifİ"· en oy e mu mı ır eseri - a e ı oy ır, ta- Ol d ~·ı 

11 - Otuzuncu rulıııinin üçün tercüm': ve ne,re muvaffak olan lak davasını apartıman bulun. , - ur şey. egı " . . . 
cü mı.raındaki attar kelime•i kıymetlı arkada,nnı can ve gö- k d teh' d . - Oruını bılmem. Şımdı sı. 

r nülden tebrik ederim. I caya a ar ır e erım. ze ev sahibi sıfatile haber ver· 
(ıtriyatçı) ve (revnak) ke ımeai Edebiyat muallimlerinden -Ben de seni dı§arıya atmam \ _ ld' k' k I . 
de (revaç) manaunadır. B k d . bekledikt mege ge ım ı, mu ave enız 

Dr. Ali NiHAT u a ar sene• en b d b' · ş· d" (revankı attaran bürd) u ay sonun a ıtıyor. ım ıye 
(ltriyatc;ıların lcirına keaat kadar her sene on bin frank ve 

verdi) demektir. ı lt:"'-i..._ el ~ Jfi 
1

_ 1 riyordunuz. Ay sonundan itiba 
12 - Otuz birinci rubaide ... .ıl .a.fi I .L 'W' .a..i} I ren bu apartımanı size on seki:ı: 

( ab brr ciğernist) (hiç bir şeye b' f k ' b k 
malik değilain, müfliaain) manaaı m ran tan a,agı ıra amam. 
nadır. TÜRIÇ Sf GORT A ŞİRKETİ ' İster oturunuz, iıter gidini:ı:. 

Ciğerinde au yok (hıuta değil Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi Allaha ısmarladık efendi. 
sin) demek değildir. Şair bura- icra eyleriz. Fidlog'un sabık karısı ve ye 
da (ab) kelimeainden iatifade e- ni ev sahibi mag"rurane çıktı, 
d k ·· ı k · t" Sigortaları hallı: için müsait "eraiti havidir. ere tunu aoy eme ıs ıyor: "' gitti, 

"Sen hiç bir şeye malik değil Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 
sin., diyorıun, "ki-iklerimde su Hakikaten perİ§an bir halde 
~ ·r Acentası bulunmayan <:ehiderde acenta aranmaktadır. kol " " l F'dl • · var ya!,, demek ki bir teYe ına- " tuga yıgı an ı og lan ın-

likim ayni atıkım. Tel: Beyoğlu : 4887 tikamını almıttı. 

tuniyetle baktı. man kesildi? ru cevap ver: Muazzezi çok mu 
seviyorsun? 

hiuederek ilave etti: - Bundan Muazzezin habe· 
ri var mı? Mua:ı:ze:ı: bir ualık ayağa kalka Sait mahzun mahzun sordu: 

rak biraz yorgun ve dargın bir - Bana dü,man mı? O mu 
sesle, ve onun yüz.üne bakma· ıöyledi yenge? 
dan: - Ben gidiyonım! dedi. - Hayır, onunla böyle bir teY 

Sait timdi bütün iradesini konuımadık. Fakat zevahir bu. 
tüketmit gibiydi. "Kalalım" nu göstermiyor mu? 

- Evet yenge. 
- Ondan aynlmak aeni pek 

mi bedbaht eder? 

- Hayır, zannetmem. Eaa
aen Namığın da galiba kendi 
halinden yeni haberi oldu! 

Sait üzerinden bir büyük 

da belki en çok bu hal sebebiyet yordu. diye rica edemedi. Sait bir şey ıöylemek iate-
verdi. Genç ~ bakınca, uyvdu- - 8 - miyor, susuyordu. 

Sait pek derinden, kalbiııiıı 
en deria yerindeu ıelmit bir 
ıeale: - Evet, eledi. 

- Hem bu cidden mükem
mel bir kısmet. Belediyede mü 
hendiılmiı. Tam iki yüz sek
sen bq lira aylık al.ıyonnuı. 
Hariçte İt te yaparnu,. Baha· 
Dm çok ıönlü var. Galiba bu 
sefer Namık bile bir kusur ket· 
fedemiyecek.. Bu izdivacı doğ. 
rusu ben de münuip buluyo
nuo. 

yük kalkmıt bir adam sükünu 
ve yorgunluğile oturınu9tu. Kı 
dın devam etti: O gün mevsimin en sıcak ğunu göt'dü. Kitap elinden Yemek yenir yenmez, Mu· - Söyle ne oldu? Bana enmi 

güniydi. Pek uzaklara. gideme kaymıt, başını kolunun üzeri- azzez biraz rahatıız olduğunu yet ederek ıöyle. Bu itte aa. 
miştiler. Macar bahçesinin bi- ne koymuştu. Bir yılan ihtiya. söylun~, daha Ahmet Şükrü na bir dütman değil, bir yar
raz ilerıindeki bir ağaçlığın al. tı ile, otların üzerinde hiç hı. Efendi evde iken herkesten ay. dımcı olacağım. 
tına geldikleri zaman, her ikisi şıltı etmeden ona yakl~tı. Mu- .rı:lıp oclasma çıkmıftı. Babaaı - Vallahi biç bir teY yok. 
de terleır.ıişlerdi. Uzanıp kitapla azzezin yüzünde, boynunda, ile ağabeyisi gittikten sonra, Sade .• 
nnı okumağa koyuldular. Git. tamamen çıplak kollarında bü- Sait büyük bir kabanat işlemiş Durmuıtu. Şayeste ıırar et· 
tikçe suyu çekilen dere ~dile yük teı- taneleri vardı. Kaşları lerin çekingen 11esaizliği ile ki- ti: 
rine bir mırıltı bile göndenni- biraz çatılmıttı. Kızıl dvdak· taplarmı toplayaro.k gitmeğe - E? Sade? 
yor, ağaçlarda yaprak kımılda larmın arasmdan bem beyaz hazırlandı. Bahçeden geçerken, - Sade .. Bir an nefsime lıi.-
mıyordu. Öolerinden geçen yol dişleri görünüyordu. Ve uyku- Ş11yeıte kendisini çağırdı kim olamadım. 
da bomboştu. Eşeğint• biıım;ş su öyle rahat bir uykuya ben. 1 - Nereye Sait? Sait sükut ediyor, yüzü kıp-
Ankaraya giden V<ya Ankara· zemiyor, göğsü biraz gayri j - Liseye gideceğim? kırmı:ı:ı, yere bakıyordu. 
dan dönen tek köylü geçmiyor- muntazam inip çıkıyordu. Bir 1 - Seninle konu mak iatiyor - Ancak bir dakika ıonra 
du. Mutlak sessizltği, sade yaz müddet SOllra hep uyumakta 1 dum. fırlayıp kalktı, öyle mi? Şu hal 
~arkısını terennüm eden böcek devam ederek hafif bir mırıltı . O da Şayeste gibi sesini ya. de pek hiddetlenmit demek! 
!erin vtZJltıları ıhla! ediyordu. ile vaziyetini değiıtirdi. vaşlatmıştı: Sait yine susuyordu. Uğra· 
Uzun bir sükuttan. sonra, Sait Sait ilk önce kendiıine an- - Neye dair yenge? dığı sukutu hayali pek gizleye 
batını kaldırdı. Muazzezin bu cak enfes bir şeye bakarken - Kuzum, dün Muazzezle miyen Şayeste dedi ki: - Açık 
kadar uzun zaman söz söyle-! duyulan hayranlıkla, çok sevi. aranı;ıda ne geçti ki böyle bir- konuşalım. Nihayet yirmisinde 
'llleden durduı:unu hiç bilmi- len seve bakarken duvulan mPf "- ı.,;, • ., ı ... ~ .. nR •İn h .. h~t, ..ı~,,:ı.;" R~" • ..ı " 

......... .. - iiiii 

- Peki, ne yapmak tuanu 
rundasm? 

O zaman aciz bir tavurla Sa. 
it ıreniı omuzlarını kaldınp in
dirdi. Bu omuzların üzerinde 
yükselen başa bu çok geni! o
muzlarm biç bir azim ve kud
ret, hiç bir emniyet ve ceaaret 
vermemesi garip bir manzara 
tqkil ediyordu. Kadın istihfaf. 
la kaynına baktı, ve kendi du 
ve zayıf omuzlarını biraz kısa· 
rak aordu: 

- Muazzeze yeni bir talip 
daha zuhur etti. 

Saidin uzun kirpikli büyük 
kestane renıri ırö:ı:leri endiıe ve 
ıztırapla yandı. Fakat ağzın
dan hiç bir sea çıkmadı. İndir
diği darbenin kifi gelmediğini 
gören Şayeste, kamçısına tek. 

Sait acı acı ıöylendi: 
- Beni kendine yardımcı bil 

diyordunuz. Fakat bir taraftan 
ela Muazzeze koc:a aramakla 
mqgu)süııüz 1 

- Ne yapayım? Bu va:ı:iyet 
bu td<ilde devam ederse evim 
barkım yılalacak! 

Sait tatkm f&!km: - Anla 
madım yenıel dedi. 

Halbuki pek ıüzel anlamıt· 
t.ı. Zaten bundan kaç ıründür 
ıüphe ediyordu. Şayeste dedi 
ki: 

- Açık söyledim. Da.ha mı a 
çık. söyleyeyim! Dinle öyle ise: 
~ ..... -.ı ·- ~ ....... - ... -! -- .: •• _ ' 

- Fakat tabii bu vaziyet & 

hediyen devam demez. Günüı. 
birinde ağabeyinin kendini kay 
betmiyeceği, her hangi bir fe
laketin de bunun neticeııinde 
bat göstermiyeceği. ne malüm? 
lıte bir an evvel Muazzezin 
kocaya verilmesini bunun için 
istiyorum. Meğer ki •. 

- Meğer ki? Devam ediıı 
yenge. Niçin auıtunuz? 

- Ne diyeyim? Seni o kadar 
azimsiz, o kadar çocuk görü
yorum ki! 

Sait gayet ciddi bir ı;eale 
- Söyleyin yenge! dedi. 
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m SİNEMA ALEMİ 
Sağnak gibi yağmur yağmasaydı, / l'f. sı~em• haMrıerı 1 

G C 
• ı d Trııtan Bernard 'm piyeı-

ary ooper artıst o ama yor U- ~~~:.~eMi~!~n :;~~:..'fil!!:: 
alınacaktır. 

Çocukluğu nasıl geçti ve nasıl sinemaya gı· rdi?. . . "" Briei~te ~eı~ ~i yeni film 
ıçın anıaıe edilmııtır. 

Helena - Montana kaıaba11, .. Guıtav Froelicllı geç~er-
Anıerilaıda Miuuri nehri mem de Gitta Alpar ile evlenmittir. 
~lanna yakın kayalıklı bir da .. Greta Garbo'nun yni muka 
&_ın etejindedir. Çıplak ve wah velenameıi için ne karar were-t' manzaralı bir memleket •. Fa ceği henüz belli değildir. Ewvel 
k •t ~ çrplaklrim ve vahfdin ce haftada 150,000 frank alıyor 
eııduıe mahaus bir güzelliği du. Bu defa 250 ()()() frank tek 

var. Daha ilri sene evele wann- ,. lif ettiler, lsveçe' dönecek mi? 
ha~a kadar burada yerlilerle ne Y oba yeni mukaveleyi kabul 
oguımalar olrnut. edecek mi? 

h" ~eçen asrın sonlarına doğru "" 1931.932 senesinde Holly 
•kını Cooper ve zevcesi itte vood'da 393 film vücude geti-

bu nıelekete yerleımeğe karar rilmittir. 1932--933 için de 
vernıiflerdi. Hakim halis Anglo 390 film tahmin edilmektedir. 
Sakıon, karıaında biraz fransız "' Hollyvood sokaklannda 
kanı karı71k .. Her ikiıi de yer- ıon zamanlarda fU sözler sık 
Yeleşecelderi diyarın dekorunu sık ittiliyormuı: "Vay matal-
ho~ buldular ve orada yerletti- lah, siz bili. buralarda mısı-
ler. . ruz?" .. Buhran ali.metlerinden. 
.. Seneler kederleri ve nct'ele '' Maurice Cbevalier tekrar 

rı _ ıle geçti. Evveli. Arthur İs· Hollyvood'a gelmittir. Ve yeni 
ınııwle bir erkek çocukları d~ğ- bir film çevirmeğe baılayacak-
du, arkasından da Franck ıs- tır. Bu defaki filminde kendisi. 
rninde yine bir erkek çocuk. ne Cf olarak Jeanette Mac Do-

ltte Gary Cooper bu ikinci nald intihap edilmiştir. Bu film 
Çocuktur. Çocuk babasının hu- de Mirna Loy ve Carlie Rugg-
!Uneti ve anasının tefkati ara- les de rol alm.ıılardır. 
aında büyümeğe bqladı. Büyü lf King Vider ahiren Sunuel 
d~kçe kardeti ile bes-aber, ge- Goldwyn ile iki film için mu-
nı! ve temiz dağ bavau içinde kavele yapmıttır. 
0 Yn.uyorlar, koıuyorlar, yaban . ~ P~~ Neıri Ame~ada ikin 
keçıleri gibi serazat serpilip gi cı filmını çevirmek içın temmuz 
diyorlardı. . da Hollyvood'a gidecektir. Şim 

Babalarının kasabadan yüz di Nevyorkta bu yeni film için 
kilometre kadar ileride bir da. senaryo aramakla meşguldür. 
~ın yamacına yapıtım,' bir çift Gary C :ıoper ~ren lehçe yazdığı kitap yedi 
lıği vardı. Aile yaz tatiUerini renilmek li.zım gelen şeyleri i- 1 O kadar serbest ve serazat yaşa lıaana tercüme edilecektir. Ki. 
burada ııeçirirdi . Boyları kısa ki buçuk senede öğrendi. Tatil mıt bir adam, atüdyoya girince tabın ismi tudur: "İtirafabm" 
cüce atlar iki kardetin en bü. zamanı gelince, haydi çiftliğe.. h u• rıyetmı aabnak mecburiye. "" Laurel ile Hardy büyük bir 
Ytik eğlencelerini tetir.il ediyor- Amerikada iyi bir usul var. tinde idi. Gary buna tabam. harp filmine batlamışlardır. 
du. Daha küçük yafta ata bin- , Gençleri tek batına hayatlannı mül edemedi ve kendisine her Her ikisi de Avrupada iki Ame 
tnesini öyle öğrenmiılerdi ki .• kazandırmağa alqtırmak. Gary zaman it bulacağım vadeden rikan askeri rolü almıtlardır. 
Y abut ta nevalelerini ve çadır- de d&ier arkadaılan gibi, sef· bir acente ile uyuftu ve anneısi- "' Bulagaristanın belli batlı 
larını alarak dağın tepesine çı- yablan ıezdirerek para kazanır le beraber bir kenara yerletti- sinemalarında en yüksek sine
karlar, üç dört gün orada kalır dı. Tatil bitince, Gary'nin lngi- ler. ma ücretleri kırk bet kuruıtur. 
lardı. Her günün bir yeniliği lizce hocası Miaa DaYia pek sev Gary'yi bugün zengin ve ma Yirmi kuruıluk sinemalar da 
"•rdı. Aqamları yorgun argın gili talebesini Grinell Colleg'e ruf bir sinema artisti yapan te vardır. 
avdet edilirdi. Fakat sözlerde yerlqtirdi. Gary üç ıene bu ıadüf, bardaktan boşanırcasına lf Chanıhai'daki yirmi sekiz 
:ı:evkin parıltısı vardı, yanaklar mektepte kaldı. Burada daha yağan yağmurdur. sinemadan ancak yedisi ;,le. 
P•ncar ribi kırmızı. . ziyade ticaret reklamlarına ya. O gün Gary evdUl dıtanya mektedir. 

Gary Cooper sekiz yaıına pılan resimlerle uğrattı ve bir çıkamamıttı. Telef- çaldı. .. Kabirede yerli mamulittan 
Vardı. O zaman hayatında bü- gün... Kollej arkadatlarından "Barbara Worth'un fethi" ;. bir film daha gösterilmektedir: 
Yük bir hi.diıe vukua geldi. An bir kızla seviıti. Evlenecek ve minde bir film çevriliyormuf. Nedamet. 
nesi büyük kardeti ile kendisi- bir yuva kuracaklardı. r "' Bağdatta "Gizli qk" is-
ni yanına alarak bir kaç sene Fakat talih bazan insanların minde bir film çevrilmektedir. 
&eçirmek üzere lngiltereye git yolunu değiıtirir. Yirmi iki J&· ıır. Anna Steen kocaaı ile be-
li. Çüııkü annelerinin ailesi ln- tında kollejden çıktığı zaman, raber Hollyvood'a gitmittir. O 
gilterede idi. Gary İngiltereyi nİf~ bo~lınuıtu._ Artık ist~- rada Müttehit artistler hesabı 
pek sisli ve hüzünlü buldu. Gel- balı yemden tanzım etmek la- na Rooald Colman ile birlikte 
diklerinden az sonra, kardqi zım geliyordu. yeni bir film çevirecektir. 
ile beraber mektebe girdiler. Bir reklam ressamı büyük şe 
Çalı9mak lazımdı. Gary çalıttL hirlerde kolay kolay h"yatmı 
Sakin, çalışkan ve iyi bir tale- kazanamaz. Hele Helena gibi 
be idi. f akat arkadaılanna A- dağ eteğine kuruhnut küçük 
rııerikadaki hatıralanoı derin bir !<Raabada biç! Gary yurdun. 
bir zevkle anlatmaktan bıkmaz dan ayrılmağa karar verdi. Fa
dı. kat nereye gitmeli?Nevyorktan 
. Perşembe günleri yarım ta- tevahbüt ediyordu. Bu tehir o 1 
tılden istifade ederek tiyatro- kadar aevdiği dağlardan çok u 
Ya giderlerdi. Seneler böyle zaktı. Los Angelea daha hesabı 
:ıe.çti. Çocuk on iki yaım• bu- na ıidiyorclu. Çünkü o da bir 1 
tı. O tarihte melekete avdet et garp fehri değil mi? Bir tehir 
tiler. Dört sene İngillef'ede me ki Bahrimubitin ~~nn~. uzan- j 
nakibini anlattJtı ıüzel yurdu- mıı, bir tarafında çol, diger t•- ı 
:~ kavuıwı.ca. Gary kendisini rafında dağlar var. Ve karanın 1 
unyanıo en mes'ut çocuğu his verdi. i 

•ediyordu. HollyYood.. Hatti. açlıktan 
Fakat artık eskisi gibi _.._ ölmemek bahu111& bidayette pa 

:ı:at değildi. Mektebe devam et ra kazanabilmek her yerde ne 
:e~ lizımdı. Sene 1914 .. Ken zor fCJdİı'? Gary Cooper aylar-

1•1 gibi civarın çocuklarını ka ca çetin bir tecrübe geçirdi. Rek l 
•llbaya götüren otobüs kazaya lam resimleri yapmak için han-
11ir11dı. Gary sol bacağından ya &i gazeteye, hangi acenteye bat 
ratandı ve bayıldı. Gözlerini vurdu iae, kapıJI suratına kap~t 
hııstanede açtı Nekahet devri-! trlar. Artık o da bıktı. Fakat aı
lte gelince de, ·kendisini babası 1 !esini~ yanma avdet .etmek te 
111n çiftliğine gönderdiler. Ser- 1 ıatem_ı1:orlu. lnat ettı. Batla· 
~t çiftlik hayatı yeniden bat· j mak ıçm, ne oluraa olsun, her 
aclı. , hangi bir iti aramağa başbdı. 

b . Gary kuvvetlerini topluyor, Kapı kapı .dolara,arak fotoğraf 
.. 11Yüyor ve ayni zamanda da bonoları, tıyatro kuponları aatı 
Ustat bir binici haline geliyor- yor, emlak delli.llığı ediyordu. 
~~· .. Sııbahtan akşama kadar at ~kt-?1 odasın~ .~ö!'ünce, b~l~ Yıldızlar 
)' tunde, at peıinde kotuyordu. k~rayı veremedıg_ı ıçın ev sahıbı Vin11a Vlnfried 
k ıl~ırını gibi koşan atı, tebli- nm çatık suratı ıle karıı~aııyor 
b~lı bir yarın kenarında birden d~. !.t~e o .. zaman Gar,. aıncma- ~u filmde Abe Lee ismindeki 
ıre durdurmak Gary için o- JI dutundu. Zaten yıldızlarla do muhayyel tahsın bir rolü var. 

~11n<:ılk gibi bir' şeydi. Çiftlik lu olan sinema s~matında parla Birçc.İ< aktörlere telefon etmiş -
d11ınlarının bir zevki de satıla mak aklına gelmıyordu. Fakat ler .. Hepsi Je çıkmışlar. Kimse 

k•k b11Yvanları götürmek için ıöyle bir günlük bir figüranlık yi bulamayınca, Gary Cooper a Nasıl 
1
.a.aabaya inmekti. Gary de on- bulsa, ne de olsa bet. ~ol~r kaza kıllarına gelrnit, ona da telefon Joan Groııııford 
~rla beraL.r gı"der hayvanların nır, kamını doyurabıhrdı. Beı etmiıler .. Bu suretle Gary tele. . . k d d h l l> ""' ' f ba da · · - · l 1 L.. I kıyetını azan ı ve er a Para 
arasile kaaabada eğlenirdi. .dolar da istiğna edilecek bir pa l on ıı; ıyı bır ro a Dllf °'' mount kendisi ile ilk mukavele. 

1
. O :ı:amaoa kadar sınema de- ra değildi. Gary taliini bu saha onuyor u. . . 1 d ilc11nlının hayalında pek az yer da tecrübe etmeğe karar verdi. Filmde baımümesıiller Ro. 1 yı ımza a ı. 

tut - T M' •· b' f'l nald Colmaıın ile Vilma Banky Artık ondan sonra Gary'ye 

O 
muştu. On altı ya~ındaydı_. _Evvel_a .. om. ıx m ır_ ı: h :ı:arnan tekrar mektebe girdı. j mınde fıguranlıga kabul edıldı, idiler. Filmdeki Abe Lce ~zun j yol açılm~_ştı. Babas~ . akinı Co 

Çekingen d .. ·· ı· f k t f' I · ba•mümesıilesi Billie boylu ve mahzun tavırlı bır a . oper tekaude sevked,lınce, Hol. 
I k , uşunce ı, a a ca- ı mm • . t G • · k ı oodd k 'l -1 'it' ış an h_ ir talebe idi. Tahsil iÇin Dove idi. Delikanlı bu k~dını 1 d~~ imış. 1te ary nın ta en- yv a arı•ı ı e og una ı ı-
kaybedıl ak ek cazip buldu. Fakat studyo dısı! . . hak etti. Bu suretle aile yuvası 

. • - r l ustu. 

ım 

Öldürdüğüm 
Kadın 

Melek ainamaaı bu hafta Sil
via Sidnay ile Philipa Holmes ta 
raflanndan çeTrilen "Öldiinlii
iüın kadın" imıinde bir fiı. cöa 
teriyor. Bn filmin me•ırını fu• 
dur: 

Otellerden biriDda ııarMD ya• 
maklığı eden Klayd Gitit, ıenç 
ve ıiizel bir delikaalıdır. Giinün 
birinde kendi ka~ati olmadan 
vukubula.n bir otomobil kazasın• 
da tukif edilmekten korkarak 
aileaini terk ile kaçıyor. 

Bir çok macera ceçirdikten 
sonra Nevyorka vasıl olarak bü 
yük bir çamatırhane aahibi olan 
dayuıııu buluyor. Dayıaı kendiajni 
fabrikaya müfettit tayin ediyor. 
Klayd bir müddet sonra fabrika
ya alınan Roberta Alden imıinde 
bir cenç kızla tanıtıyor. Bu genç 
kız Klayd'ın cazibesinden kurtu
lamıyor, ve delikanlının kendiaile 
evlenmek huauaunda vermiş oldu 
iu ıOze itimat ederek metre1i ol 
makta tereddüt etmiyor. 

Fakat bir müddet •onra hami 
le kaldığını hiageden Riberta izdi 
vaç için delikanlıyı •ıkı~hnnağa 

batlıyor. Delikanlı genç kızı al· 
latmağa vesile olması için karnın 
daki cenini düşürtmeğe sevket
mek İstiyor, ve buna da sebep ha 
len evlenmeğe kifi paraları olma 
dığını ileri sürüyor. Delikanlı)'& 

kar,ı emin bir aşkla merbut olan 
cenç kız keı.Jiaine vaki olan tek 
lifi kabul ve kalbi ileride evlene 
cekleri ümidile dolu olduğu hal
de itini terkederek ailesinin yanı 
na avdet ediyor . 

Hakikatte iae delikanlı Fi~· 
ley iıminde bir zengin kızla seviş 
meğe baılamışlır ve emelleri de 
beraber evlenmektir. Fakat aibsi 
nezdine giden Roberta çocui:U\\U 
dü,ürmekten korkuyor ve tekrar 
delikanlıyı tazyike baılayınca bu 
sefer zengin kızla evlenebilmek 
gayesile Klayd lekelediği biçare 
kızı ortadan kaldınnağa. karar ve 
nyor. 

Müessif bir irtibat ı Meoılt>kette 

Bir belediyenin 
Kasası soyuldu 

. Banker . Naıruk Kap...... Efendi 
ıun haremı, avukat Halil Ethem 
Beyin hemtiresi Ayıe Hanım uzan 
ve ntmapl~ !lir haatalıiı müteakip 
vefat etmiftir. Cenazesi bucün aa 
at ikide ik..-t etmekte bulundu 
ia Şiflicla O-. Be,de Anan
,. .. apartıme••• 1 ıumıaraaın• 
dan kalcl.trdaralr Oalriidardaki 
••\heni •••••m• defnedil.,. 
cektir. 

İçindeki evrak ve 
paralar çalındı 

GEBZE'den bildiriliyor: iki 
ıece evvel, Gehze Belediye ka
auı kırılarak içindeki mühim 
doeralar çallJlllllfbr. Hidiae 
föyle oln: u9tur: 
• Gebze Belediymi telıirden 

biraz uzak olduğu için recele
ri bekçi yatJrılmamaktadır. Sa
bahleyin memurlar geldiği za. 
man veznenin kasasını bahçede 
bulmuşlardır. Yukarı katta bu. 
lunan vezne odasındaki büyük 
demir kasa gece soyulmu! ve 
bahçeye atılmıtbr. tik tahki
katta kasanın anahtarla açıldı
ğı Ye izin kaybedilmesi ve kı
rılmıt zehabı verilmesi için de 
içindeki evrak •tırıldıktan son. 
ra keserle kilidinin dilleri par. 
çalanmıştır. Kasada eski bele
diye rci~i zamanında yapıldığı 
id~ia edilen bazı tahkikat dosya 
larıle daha bazı mühim evrak 
bulunuyordu. Ayni odada Tay 
yare Cemiyetinin de kasası var 
dı. Bu kasada da mühim mik
tarda para bulunuyordu. 

Bitliste bal ucuz 
B1TL1S'ten bildiriliyor: -

Şu günlerde taze bal çıkmak 
üzeredir. Tahmin edildiğine gö 
re altı okkası 250 kurusa ka-
dar satılacaktır. • 

. Cenabı Hak •ariki rahmet ey. 
tiye. 

Adanada tarlaya 
inen bir tayyare 

• !'dana~an yaulıyor: Sunye 
ıati~ıuae~n~en bir eenebi tayya. 
ruı .. hriaize l'elerek Tütü'" • 
h. fb' nın
ıaa'"! a. r~aaı cİ•annda bir tar 

1.,-a ınmıttır. Bu tayyare o. H. A. 
B. ~arkalı ve oekoen b"Yl'İr kuv
vetınde Yunkera T ayyareaidir. 
Tayyarede Fenlandiyalı Möayo 
Bremen ile Madam Ennea Mar' 
iımin~e iki kiti bulunmaktadır'. 
A.ken raaat müdürü yüzbatı CeT 
det ve laamı adli reiai ser komi .. 
oer Salih Niyazi Beyler sahaya ı:i 
derek pasaportlannı muayene ve 
~tedikl':ri kırk litr,. benzini teda 
nk. etmışlerdir. Tayyareciler göı· 
tenlcn teahili.t ve muavenetten 
dolayı kendilerine te~ekküratta 
bulunmutlar ve aaat ı 1 15 d 
";onyaya doğru hareket elmitler~ 
dır: Toroalarda aai mevcut bulun· 
duK'l!n~an bir. kazaya uğramama 
lan _ıç•n ~eraın. - Silifke yolunu 
tercıh etmı•lerdır. T ayyareeiler 
erken~en Kahireden hareket ede 
n;k bı~ ~~lede. şehrimize gel· 
dılderını soylemışlerdir. 

1 RADYO 
1 

Bugünkü program 
Tarsus~a yeni 
mcda çarşaf 

ISTANBUL (!~ rn.) 18 ırraıno 
fon, 19,5 Daruttalım heyeti, 20,s 
gramofon, 21 Darüttalim heyeti, 22 

TARSUS' tan yazılıyor: Bu- orkeatra. 
rada ye::i moda bir çar,af çık. BOKREŞ _(394 m.) 20,40 grıu00• 
mıt ve kadınlar ekseriyetle bu fo"! 21,15 pıyano konseri, 21,40 as. 

fi 
. ken bando 

çarşa arı gıymeğe başlamışlar- BELGRAT (429 m.) -20,30 gra
dır. Bu çartaflara satranç çar· J mofon, 21 halk ~rkıları 22 20 

f d ·ı k b' f ~ ' ' gra-§a em mc te ve ır torba gi- mo on 23,10 Fauat operaaJndan 
bi giyilmektedir. parçalar. 

Şimdi bu çarşaf modaaı al. 21~05 MA8. (~11 m) - 21 c~am?fon. 
·· ·· ·· 1 · · ,.. ttenın ncı Avcılan ısmınde mı yurumut o up en zengın aı- ,_, --.. operaaı . 

lele.re varıncaya kadar ~bnto PRAG (488 m.) 20,25 aakeri mu-
yenne hep bunlardan giyıliyor. zib. 
Az masraflı olmak itibarile ik- ViYANA (517 m.) - 20 Ameri
tısadi bir fCY olan yeni moda kadan nakil, 20,35 Aruen §"rlulan 

fi · d . 21 Franldorttan nakil ' 
frıa ar •Y;.ık zka~an albedgıyen- BUDAPEŞTE (ssO m.) - 19,40 
ere nazarı ı atı ce ecek cramofonla dana havaları, 22,50 Çi

derecede bir zarafet vermekte- ca norkeatraaı. 
dir. VARŞOVA (1411 m.) - 2115 

hafif muaiki. · 
Malai.yada pirinç 

zeriyatı 

BERLIN (1635 m.) 20 müptedi
ler için 1 npizce den, 20,45 konser 
21 Frankforttan naklen konaer. 

Bu karannı genç kızı gö!tie 
boğmakla tatbike karar •eren 
Klayd kızı davet ediyor. Ve san 
dala binerek cölde cezmeje çıkı 
yorlar. Fa.kat tam cinayeti ikaa 
karl'l.r verdiği etnada yapacağı 
i§in azameti ve vahim neticeai na MALATY A'dan yazılıyor: 
._...-mda tebeS<üm eden delikanlı 
bu fikrini ikadan aarfmazar edi· Bizim vilayet zerdali, kayıaı, ERTUGRUL SADETTiN 
yona da feci br eaeri teaadiif bu armut ve elma myvalan bol bol .YE ARKADAŞLAR! 
cinayeti kendi kendine ikmal yeti,tirir. Fakat son zamanlar- Ercument Behzadm iıtirakile 

d" d ·ı Kadıköy Süreyya Tiyatrosunda 
e ıyor • a VI ayetimiz pirinç zİraati hu p Facia meydana çıkıyor, tabi azartesi cünu ak,am gala auvara 
atile de Klayd tevkif edilerek ba susunda da şöhret almağa baş- 1 OTHELLO 
delmuhakeme idama mahküm e- lamıştıı-. Şehrin şarkına. ve dağ 1 Yerler __ şimdiden aatılıyor, her ta-
diyor. lık kısma ısabet eden bir su var rala otobüa vardır. Salı ak!&"'• (Ba· 

Hay.atta b'.1 kada~ korkak ve dır. Bu suya Kcrnegin suyu i& l lorköy Ule) ve çarıamba akşamı 
muhte~• olan _d~l~kıı.nlın?' son 1 ır..i verilmektedir. (Erenköy aile) ainemalarında 
demlennde kend111nı te•ellı ede- ' B b BEŞTE GELEN 
cek hapiıaneye kadar gelen anne u su er sene nisan ayının 
ainden ba,ka kimae olmuyor. son günlerinde birden bire fı§-

Giyiniyorlar? 
Norma Shearer 

kırm11ğa ba9lar. Bunu mütea. 
kip adeta yer altından çıkar gi 
bi balıklar türer. Bu balık çık
ma meselesi dokuz gün kadar 
devam eder. Su fışkırdığı za
man adeta top patlamaaı gibi 
gürültüler basıl olur. Fakat 
bir hafta kadar bol bol akan bu 
su yavaı yava! eksilmeğe baş- 1 
lar. Temmuz sonlarına doğru 
memba tamamen kurur. 1 

Bursada bir 
hırsızlık 

Bunanın Yenişehir mahal. 
lesinde oturan Asiye Hanımın 
evine giren birkaç müselli.h 
şahıs Asiye Hanımın 400 lira 
parasını alarak firar etmi,ler
dir. Failler tiddetle takip edil-
mektedir. ' 

SEYRISEF AIN 
Kar:ıb;ga hattı kahv.: 

ocağ ı müzayede ile kira
lanacaktır. T em'nst mak· 
tuan 100 liradır. lh:ı!e 
21-5-932 Saat 16. 

SATILIK ve KlRALIK 
HANE 

Betiktaıta K.Jıç Alide Alem 
Kadın sokağında 12 No. hane \ 6 
oda.mutbalı, bahçe, kuyu ve tu . 
lumbaaı, terkoa ve elektriği havı) 
sablık ve kiralıktır. Gönnek iate. 
yenler yanındaki hnneden veya 
bekçiden anahtarı alabilirler. Gö
r~m•k için de Milliyet matbaaaı
na Nihat ve Nuri Beylere mÜra
:aat edebilirler. 

Trabzonda ilk 1 
sesli sineına , .......................... . 

TRABZON, 11 - Trabzon 
da ilk ıeali sinema yıldız bah
çesinde bu gece açılıyor. Maki 
nenin provası muvaffakıyetle 
yapıldı. Halk arasında gea!i si
nema hakkında umumi bir ala. 
ka vardır. 

Yıldının, bir köylü 
ile öküzünü öldürdü 

ÇANKIRl, 12 - Kalafat 
köyünden ve Akça oğulların. 
dan Mehmet oğlu Y qar ağa, 
tarluını sürerken üzerine yıl
dırım dütmüt, gerek biçare 
köylü, gerek öküzü o anda kö
mür haline gelmi,lerdir. Yıldı. 
nm köylünün yüzüne isabet et 
mit, ve zikzaklı bir surette ya
karak tırnağından cıkmı•trr. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, istiklal caddeai Bü. 

yük P arma.k kapu, Afrika hanı 
na lıitiıik Aparhman No. 21.

Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hutalıklan 

mütehaaaısı 
Cumadan mu.da berıriin öiledea 

.....,... saat (2,30 dan Se) kadar la· 
tanbulda Divanyolunda 118 numa
ralı huauai daireainde hili haata. 
lddarı mua:r- ,.. tedari eder. T • 
lcıfon: latanbul 22398 
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- Canım, tU koslumü iki 
&ene evvel seninle beraber yap
tırdık.. 

... Benimki bir sene içinde 
yedi yerinden eridi, dizleri çık
tı, soldu ... 

... Amma gelgelelim senin. / 
kine: Her gün yağnuırda dola-
,ırsın... / 

... Çivilere taktırır, yırtar-

sın ... 

... Güneşlerde dolaşırsın .. 

• -t .. ,· 

-:::::..-~ 
::--4, 
::;- b 

-::::.-- n 
::::--ll 
' ' *' 

.ı::ı 

... Elbisen gene gül gibi: ı 
Ne yalan söyliyim, bunda bir 
"·Ir var? .• 

- Elbette SIR var azizim, 
seninki hileli bir Avrupa kuma. 
tı. benimki ise (YERLİ MAL 
LAR PAZARI) ndan alınmtş 
yerli kumaştır. İstenen Bey
oğlun'da İstiklal caddesindeki 
,ubeıind., de bulabilirsin! 

932 Paris 
• • • yaz mev ımının 

krep modalar.ı 

~I 

Her iki l<repin en canlı 
Ve cazip :re kleri vardır, 

Boyaları sabittir, hiç bir 
Zaman so!meaz ve çıkmaz! 

{ 

Kumaşlar şarjlı olduğu 
İçin daima düzğiin 
Ve dökümiü durur 

Tecrübe görmüş ve uzun senelerdenberi şöhret kazanmıt 

• LUMI .ERE 
Fotoğraf f abrikasmın 

PLAVIC 
Filmleri istimal ediniz. 

Plavic filmleri diğer fabrika mamula
tından fazla hassas ve kontrasbr. 

Ziimrüt YALOVA Kaplıcaları 
AÇILDI 

Yeşillikler arasından fışkıran hayat ve neş' e kaynağı 

Romatizma - Cilt • Mide, böbrek • Asap 
Hastahklarmın kat'i ilacıdır. 

Otel ve lokanta fiatlarında büyük tenzilat 
Yemek ruecburi değildir. 

Her ttlrlü malumat için telefon: 
Beyoilu 1760, Beyoğlu 1745 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 d TERTiP S el KEŞİDE 

11 Haziran 1932 dedir. 

BOJDk ikraıniıe 5 00 00 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 lirahk büyük 

ikramiyeler ve 20.000 lirallk 
mükafat vardır. 

Bakteriyoloji Uboratuvarı 
Umum kan tabi atı. F renıii noktai 
nazanndaD (Waı-.nan Kalın tea-

Ber evi 
6llori) kaia kiirey,jatı sayılması,tifo 

ve mbna haıtalıkl..., tqbiıl idrar, 
JMı1aıım, c:ıırabat,kumat a 111 talıll-: 
lah Oltra mikroıkopl huıusi atı
lar İıtihzan. Kanda üre miktannm 
tayini ve kanin ıedlınantaıion aür'a· 

1 
İ ti. Divanyolunda Sultan Mahmut 
' türbeıi No. 189. Telefon• 20981. 

Askeri Matbaa Müdürlüğün 
den: 

Mecmua 
Mek p Ki apları 

ROMAW 

Duvar Afişle i 
Mektupluli Kiğı -

Zarf - ~artvizit -
Ankarada Büyük Erkiruhar 

biye matbaası için ıehri 100 li
ra ücreti maktua ile atağıdaki 

işleri yapabilecek bir usta imti
han edilerek alınacaktır. (1) Li 

1 
toğraf el tezgahında renkli ve 1 
renksiz kılişeleri hazırlayabil

mek. (2) Bu kıli,eleri litoğraf 
makinelerinde tabetmek. (3) 
Çinko levhalara fotograf yar
dımı ile işi çekmek. ( 4) Bu çin 
ko levhaları Lito ve Ofset ma. 
kinelerinde tabetmek. ( 5) Fi-

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
ABEDILIR 

De teri lfebiı, Yevmiye ve 
Kasa delleıleıi mevcuttur. 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

l reze makinesile taş üzerinde ka 
lıplar yapmak. ( 6) Çin· 
ko levhaları silmek grenlemek. 

Adıre~: ANKARA 
17) Bütün bu makineleri kur. 
mağa ve sökmeğe muktedir ol
mak. Taliplerin Mayısın 21 inci 
cumartesi günu imtihan olmak 
üzere Ankarada Büyük Erkanı 
harbiye onuncu şube müdiriye
tine müracaatları. (1960) 

Milliyet Kitap 
Telefon, 2431 o - 24319 - 243"ll ~ 

- . - ,. . 

Ista.nbul Deniz levazımı 
satınalma komisyonundan: 

Ton ~~ 
6000 Rekompoze kömürü Pazarlıkla ihalesi: 16-5-932 

j Pazartesi günü 13,5 
! 2510 Rek"mpoze kömürü: Pazarlıkla ihalesi: 16.5-932 

Pazartesi günü 14,5 
3160 Lazamarin kömürü : Pazarlıkla ihalesi ı 16-5-932 

1 Pazartesi günü 15,5 
Yukarıda cins ve mikdarı yazılı üç kalem maden kömürünün 

· evvelce kapalı zarf usulile yapılan münakasalannda verilen fiat
lar Vekaleti Celilece hatti itidalde görülmediğinden hizalarında 
ki günlerde pazarlıkla münakasalan icra edil~ek olan me~ur 
kömürleri d~ha mütedil fiatlarla vermeğe talıp olanların muna,. 

ı kasa günü ve saatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kasım. 
patada Deniz Levazım Satmalma Komisyonuna müracaatları. 

(1950) 
r 

--------------------------------------------Devlet Demiryolları idaresi ilanlara 1 

Hayvanat ve 
Emtiai Unıumiye 

Tüccarlarının nazarı dikkatine: 
Ayvacık Belediye Riyasetinden; 
Her •ene mayıaın 26 mcı günü Ayvacıkta Gemedere mevkii' 

de küıat edilerek bet gün devam eden hayvanat ve Emtiai uJJJıl' 
miye panayırı bu sene de vakti muayyeninde açılacaktır. Teıril 
edecek hayvanat ve emtiai umumiye tüccarlarile ziyaretçileriı 
memnun kalacağı ilin olunur. (1923) 

Istanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

Ton 
21 Ton Tarbin yağlama yağı: Kapalı zarfla ihalesi: 6 b•· 

zlnn 932 pazartesi günü saat 14 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukanda miktarı yazılı Tat 

bin yağlama yağı hizasında yazılı gün ve saatte münakaıafl 
icra edileceğinden ıartnaıııesini görmek istiyenleria her gün "' 
vermeğe talip olanların münekasa gün r t ıutinde teminat ı:rıe~ 
tuplarile birlikte Kasımpaıada deniz ler PJm aatmalma komi•· 
yoouna müracaatları. (1971) 

2-9- iV 932 tarihlerinde müzayedesi icra kılman, Mülğa Es
kimalzeme deposundaki bin kalemi mütecaviz muhtelif etyanm 
ihalei katiyeleri 19-V-932 tarihine müsadif per9embe günü saat 
10 da ayni mahalde icra kılınacaktır. o/o 10 yüzde ondan a§ağı ol 
mamak şartile müzayede bedeli.tını tezyide talip olanların }'eVDlİ 
mezkurda H.P. mağazasına müracaatları ilin olunur. (1984) -----------------------"' 

Istanbul Deniz Levazım 
İzmit büfesi aleni müzayede ile kiraya verilecektir. Müza

yede 26. 5. 932 tarihine müsadif perfembe ıünü saat 15 te ya
pılacaktır. 

Bu hususta fazla malfunat almak istiyeoler Haydarpata 
gar ve İzmit istasyon müdürlüklerine müracaatla buna miitee.l
lik ıartnamelere 15 ter kurutluk pul yapıtbrıp imza etmeleri 
ve 150 lira teminat akçesile müzayede gününde İzmit latasyo
nunda hazır bulunmaları ilan olunur. (1983) 

Satınalma Komisyonundan: 
Ton 

7 Yaitlama yağı aç:ık münakaaa•ı: 4/6/ 932 Cumartesi gii· 
nü Hat 14 te. 

7 Makine yaiı açık münakuası: 4. '6. 932 Cumartesi •••1 

15 te. 
21 Tarbin yağlame yağı kapalı zarfla ihalesi: 6/ 6/931 

pazartesi günü saat 14 te. 

J! 

1 

• = :--s:-~-=======:c::=:====:c• 
Merhum 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı iıçin yukarıda cins ve miktarı y•' t 

zılı yağların hizalarında yazılı gün ve saatlerde münakaaal~.ıt • 
icra edileceğinden 9artnamelerini görmek iatiyenlerin her gıı~ 
ve vermeğe talip o>anların müııakua gün ve saatinde temiıı' 
mektuplarile birlikte Kaaımpata'da Deniız Leva:ırm satmalrıı' 
komisyonuna müracaatlan. (1970) 

MÜallim M&:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

Ameli ff aral alimi 

IBer~ert N. GASS~N )un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

1 Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

-~ _........ _ __.,. _ ... -- ..... . : .... 
i Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
' Taşraya gönderilen kitaplar için poıta ücreti alınmaz .• - • 

Kiralık Çavalyacılık, Suculuk, Şer' 
betcilik, ve Souk mekulat mahalleri 

Eminönü Malmüdürlütfinden: 
Muhammen kirası 

Lira 
500 Çavalyacıhk. 
50 Suculuk ve ıerbetçilik. 
50 Souk mekOkat. . 

İstanbul balıkhanesindeki çavalyacılrk, suculuk, ıerbetcı· 
lik ve soğuk meldllit mahalleri yukarıda söaterilen muhamJllel' 
kiralar üzerinden açık arthrma uaulile ayn ayrı kiraya verila 
cektir. İhaleıai 22/Mayıs; 932 Pazar günü saat 11 de Eminlil'. 
Mal Müdürlüğünde yapılacağından ıeraiti husuaiyesi için ı:rıı' 
kar müdürlüğe müracaat edilmesi. (1740) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~---,,,,, 

Satılık potrel oluklu saç ve 
Dökme demir 

Eminönü Malmüdürlüğünden: 
lıtanbul Balıkbanesinde mevcut tahminen (2400) kilo~:~ 

tarmdaki Poıtrel oluklu saç ve dökme demirlerin beher kil , 
iki buçuk kurut muhammen bedel üzerinden açık arttırma "'~t 
Jile satılacaktır. !balesi 22/Mayıı/932 pazar günü saat on tıı 
buçukta Eminönil Malmüdürlüğünde yapılacaktır. (1739!,, 

':'.1 İLLiY ET MATBAASi 


