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NUSHASI S KURUŞTUR 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

Milliyet 
Yedi yaşı:ıda 

Gazetemiz bugün yedi yatı
na girmiştir. Bir gazete için ye 
eli senenin, yetmit senenin bük 
mü yoktur. Garp medeniyeti 
merkezlerinde yqh batlı birer 
müeaseae olan gazetelerden bir 
asırlık veya bir asra yakm olma 
yanlar parmakla ııöaterilebilir. 

Fakat genç Milliyet'in yedi 
senesi, Avrupa gazetelerinin 
bir asırlık ömril kadar heyecan
lı ve dolu geçmittir. Milliyet'in 
yedi senelik kolleksiyonu batlı 
başına bir tarihtir. 

Türk milletinin yeni tarihi 
tekevvün ederken, Milliyet da
ima Gazinin cephesinde ve ön 
safta bulunmuş ve Cümburiyet 
bayrağının şerefini hiç bir za
man düşürmemiştir. 

Milliyet fikir gazeteciliğini, 
ıürüm ve ticaret gazeteciliğine 
her vakit üıtün tutmut, cümhu 
riyetin ve inkılabın yatamaımı 
ve inkitaf etmesini, bütün men 
faatlerin fevkinde bir gaye ola
rak almıttır. 

Milliyet bir vazife için tees
ıüs etti ve bir vazife gördüğü 
teselliıi ile yatadı ve öyle yqa 
yacaktır. 

Milliyet karileri biç bir za
man alclanmadılar. Milliyetin 
en büyük iftihan karilerinin em 
niyet ve itibannr kazanmıı ol
maktır. 

Ve bundan ıonra da hep va 
zife bi11ine ve karilerimizin em 
niyet ve itibanna iıtinat ede
rek, cümhuriryet ve inkılaba biz 
met etmekte devam edeceğiz. 

MİLLİYET 

lngiltere 'de 
Himaye 

Geçen gün İngilir.ı: parlaınen. 
tosu tarafından kabul edilen 
bir kanun ile İngiltere serbest 
ticaret usulüne kat'i ıurette ve
da ediyor. Kanun, kontenjana 
tabi olacak buğday ile memle
kete ıerbeıt olarak girecek o
lan et ııibi gıdadan ve pamuk 
ve yün gibi iptidai maddelerden 
maada her cins idhalit eşya&1 
üzerine o/o 10 gümrük resmi 
vaz'rnı iıtilzam etmektedir. 

İngilterede şimdiye kadar a. 
tılan himaye hatveleri muvak. 
kat tedbirler mahiyetinde idL 
1923 ıenesinde Lloyd George 
kabineıinin bazı mamul eşya 
hakkında vazettiği hilna-
ye, ıırf muharebede iı-
timali elzem olan mamOl 
eşya hakkında idi. Ve himaye
nin tatbik edilebilmesi için ti
caret nezaretinin tavsiyesile 
her kalem eşya hakkında parla
mentonun ayrı karar vermesi 
lazımdı. 

Son himaye tedbirleri de bazı 
kalem mamul ve yarı mamul 
eşya hakkında gümrük resmi 
vaz'ı için Ticaret nezaretine ve. 
rilen salahiyetlerden ibaretti. 
Ticaret nezareti bu salaMyetle 
hareket ederek idhalibn mikda 
rını takip ediyor ve tabii had. 

en fazla idhalat yapıldığı za
man, o kalem eşya hakkında 
gümrük resmini tatbik edi.yor
clu. Tatbik edilen eşya listesi 
de zaman zaman neşredilmekte 
idi. 

eclisin açJI a zırlıkla 1 ba 
• .ı.i" ' . _.,,. . " 

Ateş hattında Çinll askerler 

Japonlar Çin istihkimları önünde 
şiddetli bir mukavemet görüyorlar 

Woo- Sung istihkamını hala alamadılar 

Cemiyeti akvam her iki tarafın arasını bulacak bir 
formül aramakla meşguldür. 

Japonlar bir türlü uzlaşmak istemiyorlar 
( GaJU!'temizin çıkmadığı jJıj gün 

!laTfında A.ksayı şarktan plen ha
berlerde bir dejişik:Hk JH)ktur. Ja· 
ponların son taarruzları hr~ısmda 
Çinlilerin anudane mukırve~_te ka
rar verdikleri anlaşılıyor. Dıger ta
raftan Cemiyeti akvaın Cenevrede 
tekrar toplanarak bu mt:St'leyi mü
za~reye lnışlradı. Va:tİ}N't şöyle hu
/Asa edilebilir: Japonlar takviye kı
taatı göndererek, Çin<le İstedikleri 
ba:ııı mt:vzrları silah kuvveti ile .,_. 
le geçirnıeğe çalı~ıyorlar. Buna rağ 
men Woo-Sung istihkamını henüz 
zaptedemediler. Çinliler Cemiyeti 
akvamdan çıkacak sese inti:ıaren 
şiddetli bir mukavenet gösteriyor
lar. Tahkikat komisyonu yoldadır. 
Cenevrede ise müukereler ber
devam. 

Cemiyeti akvamda Çin ve Japon murahhaslau 

Woo. Sung istllıkdmının istihkimını tiddetli bir ıurette bom
bardıman etmesi yüzünden öğleden 

Hadisatın bu gllnkO vaziyeti yeni bombardımanı ıonra gayet ırürülfülü bir infili.k 
ve daha miJhim vak'a/ara yol açma- WOO-SUNG, 9 A.A. - Bir~k vuku bulmuıtur. 
ğa miJsait görünüyor.] Japon harp ıremilcrinin Wouıung (Devamı 6 ıncı sahifede) 

·M~tb~~t· b~l~~~· ·~~~~:· .. ei~··si~··········· ... 
. . . b J ld Sansür edildi 

DID en iYi a OSU O U Cehennem melekleri 

bir neş' içinde 
devam etti 

Balo coşkun 
sabaha kadar 

Matbuat cenuyeti senelik balosu- Gazeteciler ba§lannda reisleri 
nu evvelki gece Maksim salonlann· Hakkı Tarik Bey olduğu halde, ge
da vermi~tir. len misafirlerini karşılayorlar ve yer 

Davetliler akıam dokuz buçuk- göıteriyorlardı. 
tan itibaren gclmeğe batlamışlardı. Davetlilere, yerli mallanndan he
Bu göıteriyordu ki, gazeteciler ba- ı diye ve kotiyon verilmek üzere ken-
loıuna olan alaka seneler geçtikçe dilerine daha methalde bir numara 
daha fazlala,maktadır. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

filmi tadilata uğradı 
Bu hafta Opera ve Artistik 

sinemalarında birlikte gösteri
len İngilizce sesli ve Amerika 
mamulatından (Cehennem Me
lekleri) ismindeki filme bidaye 
ten lstanbul film sansürü tara. 
fından görülüp müsaade edildik 
tLn ve sinemalarda götıterilme
ğe başlandıktan sonra tebrimi:s 
Alman konsoloıu tarafından Al 
manlann aleyhinde ba:ıı parça. 
lar bulunduğu iddia edilerek 
men'i için Vilayete müracaat e 
dilmiştir. Vi!Ayet bu filmin san 
sür tarafrırdan görülüp müeaa
desi verildikten sonra artık 
men'i imkanı olmayacağını bil
dirince konsolos Bey Ankaraya 
müracaat etmit olacak ki, Da
hiliye vekaletinden gelen bir e
mir üzerine dün filmin gösteril 
memesi polisçe sinema miidiri
yetine tebliğ edilmittir. Evvel. 
ce müsaade verilmesi üzerine aa 
tış muamelesi kat'iyet kesbe
den filmin iki gün gösterilme
sinden sonra yasak ectıLmes/yü. 
zünden mutazarrır olacaklannı 
gören sinema sahipleri baş vur 
madık yer bırakmamışlar ve ni 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün Dol

mabahçe sarayındaki daire
lerinde me!jgul olmuşlar ve 
bir tarafa çıkmamı!jlardır. 

Meclisin açılma 
faaliyeti başladı 

Kazım Pş. Hz. 
ı....----------------~ı Tevfik Rüştü B. Bugün Ankaraya 
Cenevre yolunda Avdet ediyorlar 

Hariciye vekilimiz Moa
kovadan hareket etti 

MOSKOV A, 9 A.A. - Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Beye
fendi ve refakatindeki zevat dün ak
§&m Mosko,·a' dan Cenevreye hare
ket etmiıler ve istasyonda Hariciye 
Komiıer muavinleri, Türk ıefareti 
erkinı Alman, lran ve lıalyan ıefir 
!eri tarafından selamlanmıılardır. 

Tevfik Rü9tü Beyefendi öğleden 
sonra Türkiye ve lran ıefaretlerinde 
tertip olunan resmi kabullerde hazır 
bulunmuılardır. 

Avrupanın 
Kundura krah 

M. Bata taggar••ile şelı· 

rimiz• ı•ldi 

Çekoılovakya'nin Zllıı ıehrinde 

ınethur Bata kundura fabrikalan aa 
bibi M. Thomaı Bata evvelki ııiin 

buıusi kitibile birlikte tebrimize gel 
mittir. M. Bata teaiı ettiği kundura 
fabrikası oayeıinde bilyük bir servet 
sahibi olmuıtur. Kendisine kundura 
kralı demektedirler. M. Thomaı Ba
ta bir buçuk ay evvel huıusi tayya 
resile Çekoslovakyadan hareketle 
Mııır, Suriye, Irak tarikile Hindiı· 
tan ve Batavya'ya kadar ııitmiı ve 
oradan aynı tarikle Adanaya gelmiş 
tir. M. Bata Adanadan hareket ettik 
ten sonra tayyaresinin motÖrÜne bir 
sakatlık i.nz olduğundan Eıki9elıir
de karaya inmeğe mecbur ol.mut ve 
Ayni ıründe Ankara elupreaine bine 
rek ıeiırimize ırelmiıtir. Tayyaresi 
de dün öğleden sonra Y eıilköye vi-
11! olnıuıtur. M. Bata buırün Çekos 
lovakyaya hareket edecektir. Kundu 
ra kralı bu ıeyahatini ticari maksat· 
la ihtiyar etmiıtir. Çekoılovakya
dan hareket ettikten ıonra Alp dağ 
lannda bir tenezzüh yaptıjı ve bura 
da bir kaza ıreçirdiği hakkında ve
rilen haberler doğru değildir. 

------··-.. --···-·· 

Eyüp'te fakir çocuklara 
elbise verildi 

B. M. Mecliıi önümüzdeki hafta 
içinde içtimalanna lıqlıyacaktır. 

Meclisin açılması yaldattığmdan kil 
tat bazırlıklan yapılmaktadır. Şeh

rimizde bulunan meb'uslar, bugÜn
d- itibaren Ankaraya avdete b&Jlı
yacaldardır. Pazarteıi giinüne ka· 
dar Meclisin açılmuı için Ankarada 
kifi elueriyet olması kuvvetle muh 
temeldir. 

Mecliı Reiıi Kazım Pı. Hz. dün 
öğleden sonra Dolmabahçe aarayın
dai<İ dairei mahsuıasından çıkarak 

otomobille Beyoğlu cihetinde bir te
nezzüh yapmıttır. Kizmı Pı. Hz. 
bugün Ankaraya hareket edecekler
dir. Kbını Pş. Hz. 

Hilaliahmer yeni bir 
teberru 

usulü tatbik ediyor 
Fatih'te yapılan tecrübe bütün 

memlekete teşmil edilecek 
Hil8lialımer cemiyeti merkezi u

mumiıi bayramın birinci aünü Tür
kiyede ilk defa yen.i bir usulün tat
bikatını yapmııtır. Yalnız Fatih ka
zası dahilinde yapılan ve çok muvaf 
faloyetli bir netice alman bu uıul 
şudur: Bayramın birinci günü saba 
hı muhtelif heyeller mahallelerde 
gezerek, merkezi umuminin tabettir 
diği Hilaliahmer kartlarile halkın 

bayramlarını tebrik etmiılerdir. He 
yetler bu tebrik esna11nda halkın 
teberrüatını da kabul etmişlerdir. 

Bu şekil yeni tatbik edilmekle 

M. Brüning'e cevap 
PARlS, 10 (A.A.) - M. 

Flandin, tamirat meselesi hak. 
kmdaki Alman tezine vereceği 
~vabı arkadaşlarına bildirmİ§
tır. Zannolunduğuna göre bu 
cevap tamirat namile Almanya 
tarafından hakikaten yapılmıt 
olan tediyata ait rakamları ihti 
va eden etraflı ve tafsilatlı bir 
nota teklinde olacaktır. 

beraber, ümidin fevkinde muvaff&
kiyetli bir netice venniı ve Hili.li· 
ahmere esaslı bir varidat temin et
miıtir. Bu meyanda bu büyük hayn 
cemiyetine büyük teberrüde bulu
nanlar da olnıuıtur. Heyetlere tevzi 
edilen makbuzların hemen hepai bit. 
miştir. Bilhaua Eyüp nahiyeai Hi
Ialiahmer teşkilatı bütün makbuzları 
m elden çıkaı-arak büyük bir vari 
dat temin etmiştir. 

Hilaliahmer merkezi umumisi bu 
usulü bütün Türk.iyede tatbik ede. 
cektir. 

Borçlarını 
Vermezlerse •• 

Amerika geni bir karar 
ittihaz ediyor 

VAŞiNGTON, 10 A.A. - M 
Jobnson, iyan mec1iıine Amerika· 
ya borçlu olup ta taahhütlerini if, 
etmeyen devletlerin Amerika' da eo. 
ham alım ıabmından men'edilmele
rini mutazamrmn bir kanun Jiyihası 
tevdi etmitıir. 

Eyüp fıkaraperver cemiyeti ıe
ker bayramı münuebetile muhitin 
fakir çocuk ve kimseaizleri için ha
zırlatbğı elbise ve aair Cfyayı tevzi 
etmiştir. Bu suretle 300 kadar fa
kir ve bikes ıevindirilmiştir. Bun
dan Ceıaret olan Eyüp fıkaraperver 
cemiyeti bu civarın fakirlerine daha 
fazla yardım edebilmek için teıkila-

1 smet Pş.nın bn tevsiine karar vermiıtir. Bu ye-
•• nİ ıeklin tatbik saha11na yakında mesele olmatkan çıkmış, bir 

mezhep haline girmişti. 
Himaye ve serbest ticaret me 

selesi, hissi sahadan çıkıp ta a
lelade bir iktısat meselesi hali
ne girmek için aradan büyüle 
bir muharebenin ve bir de buh
ranın geçmesi ve lngiltereyi 
temelinden sarsması lazım gel. 

re iktısadi ve ticari müşkülleri. 
ni halledivor mu? Buna en nik. 
bin olan lngilizler bile ihtimal 
vermezler. l.ümrük meselesinin 
en müşkül safh,.sı daha ileride
dir. Dominyonlarla iktısadi mü 
nasebatını tanzim etmek lazım 
g<"ldiği zaman İngiltere, iktısa
di ve siaysi hayatının yeni bir 
dönüm noktasına gelmiş bulu. 
nacaktır. 

Teşekkurü geçilecektir. 
Eyüp fıkaraper cemiyeti riyaae- ( 

ANKARA, 10 (A.A. - Ba§ tinden: "Eyüp nahiyesi dahilinde 
vekil İsmet Paşa Hazretleri, da mevcut on üç mahallenin muhtaç, 

b' R babasız ve bilhassa şüheda evlatlari-

di. 

yılan Urfa me usu efet B. İn le bikes kadınlarıııa gerek naklen ve 
irtihali dolayısile kendilerine gerekse kumaş itası ıuretile kıymet. 
taziyede ve bayram münasebe- li yardımlarını esirgemeyen zevat i

le civarımızda mevcut müeııeıat ve 
tiyle de tebrikatta bulunan ze. fabrikalar idarelerine kartı cemiyeti. 
vata teşekkürlerinin iblağına miz namına teşekkür ve yavrucukla
Anadolu Ajansını tavsit buyur- rın minnet ve tükranlarının iblağına 

Son kanun, himayeyi bir sis. 
tem olarak kabul etmesi itibari 
le, büsbütün batka mahiyette
dir. Ve lngilterede 1847 sene. 
sinden beri takip edilen ikbsa. 
di ıiyaseti tamamile tersine çe
viriyor. İngilterenin, her mem
leket gibi, sanayiini himaye et. 
meğe hakkı olduğu inkar edile 
mez. Fakat bu hakkın istima
linde bir itirafı aciz olduğunu 
her İngilizin kabul etmesi la
zımdır. lngiltere, bütün 19 un
cu asrın son nısfında dünyaya 
meydan okumuştu. Bu zaman 
zarfında da lngilizlerin serbest 
ticaretten ayrılmağa aalahiyet
leri vardı. O halde o zaman ne
den serbest ticareti tatbik et. 
melde devam ettiler? Çünkü 
kendi ıınııi ve ticari kabiliyetle 
rine itimatları vardı. Bu itimat 
o kadar büyı.iktü ki, lnigltere- Serbest ticaretten ayrılarak muhterem gazetenizin deliletlerini 
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Zeytindağı 
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Üçayak 
Osmanlı tarihinin Suriyi!den 

bahseden son s'yui faslı, tüp
hesiz Aliye Divanıharbi ola
caktır. Bu Divanıharbin kara
n ile Şam ve Berutta 40 kadar 
Arap milliyetperveri öldürül
müştür. Asılanlar arumda Ab. 
dülhamit Zöhravi gibi iyandan, 
Sefik Elmüeyyet ııibi meb'us, 
Abdülgani Ariyıi ıibi birinci 
sınıf gazeteci, Refik Rızık Sel
lum gibi şair olanlar vardır. 
Bir çoğu menfaat ve politika 
adamr, bir kıımı idealist idi. 

ki Arap meselesi ıçıa nrar 
vermek yanlıt olur. Şunu lae
saba katmalıdır' ki r ttihat ve 
Terakki Osmanlı imparatorlu
ğunun hiç bir hakkından ve nü 
fuzundan vaz geçmeğe razı ol
mamıttır. ittihat ve Terakki 
Arnavut, Ermeni, Rum, Arap, 
bütün ekalliyetlerin milliyetçi 
ve iatiidilci unaurlarınm can 
diitmanı idi. 

Cemal Pata, merhum Mab
mut Kimil Pqa hakkında bazı 
§Üpheler olduiunu En,.er Pafa 
Ja 1azarken, 

- Eğer, diyordu. Erzurum 
cephesinde vatana iyi hizmet 
ediyorsa hiç kurcalamayalım. 

Bdkan harbi zauıanlannda 
hir Parla Arap kongresi ollllUf
tur. Araplık cereyammrr ocağı, 
Merkezi Kahirede bulunan El
limerkeziye çırmiyeti idi. Tu-
tulmut olanlar itte bu cemiye- Enver Paşanın bu tifreye: 
tin azası idiler. ~ • - Hiç bir vatan hizmeti, 

Azalan fakat ne zaman? ~alana ya~ılmıt olan f~-
' gı mazur gösteremez.. Vesika 

Ellimerkeziye cemiyetinin bulurııınız bana hemen bildi
büyükbarp batladığı vakit, 1 riniz, diye cevap vermit oldu. 
Suriyede isyan ve fesat çıkar- ğunu hatırlanm. 
mağa uğrattığı doğrudur. An
cak Suriyede kalrrut olanlann 
bu teıebbüılerden haberleri 
var mı idi, yok ınu idi? Çünkü 
aJ"llda bir umumi af olmuttur. 
T utulmut olanlan, eskiden bu 
cemiyetin azuı oldukları için 
mahkUm etmek imkin11zdı. 

Divanıharp ise tutmut ol
duğu kimselerin büyükharpten 
sonra da cemiyetin maksadı i
çin çalıttıklarına inanmıştır. 
Bütün dava budur. 

Aliyede kanun ve adaletin 
zoı-lannııt olup olmadığını mey 

dana çıkarmak hukukçulara dü 
şeı-. O zaman Suriyede bir ted. 
hit yapmak lizım olup olmadı 
ğmı, Tifliı sokalarında öldürü
len Cemal Paşa, bir sır olarak 
kara toprağa eötürmüştür. 

Cemal Pata, bir taraftan 
zor, bir taraftan imar ve ıslah ıi 
yasetleri kullanılarakAraplık ce 
reyamrun ortadan kaldırılabile. 
ceği fikrinde idi. Devletten -
yük.ek rütpe ve menfaatler ko 
parıp, Oımanlı imparatorluğu 

vahdetini bozmağa çalıtanları 

bir türlü affetmemiftir. 

lttanbulun bu itte Cemal 
Paşa ile zıt ritiğl yanlıtbr. 
Enver Pata ve Talit Paşalar 
esaıta onunla birlik id;Ier. Hiç 
biri vatan hiyanetinin cezasız 
bırakılmaaını istememiştir. Fa
kat me.ell Enver Pata Abdül
hamit Zöhravinin, Talat Pata 
Şefık Elmüeyyet'in kurtulmafl 
na çalı9tılar; İttihat ve Terakki 
den bir takını tahsiyetlerin de 
iltimas ettiği kimseler vardı. 

lıtanbul, ıonuna kadar, bütün 
davanın bir defa da Harbiye 
'1ezaretinde tetkik edilme~inde 
'lrar etti. 

Büyükharpte çıkan kanun
lardan biri ise, kınnandanlara, 
eğ« vatan müdafaası için zaru 
rl görürlerse, idam hükümleri
ni doğrudan doğruya infaz et. 
mek talahiyetini vermittir. Bu 
salahiyet, olsa olsa, ateş hat. 
tında hemen tesiryapması lazım 
gelen vak' al ar için ~erilmiş o
labilr. Fakat hüküm mutlak ol
duğundan, Cemal Pa~a, Aliye 
Divanıharbi kararları için o ka 
nundıın ptifade etti.Çünkü dava 
dosyaları İstanbula giderse, İ
tin alt üst olacağından korku
yordu. 

Ve bir sabah, açık telgraf. 
la, yedi kifnin Şamda ve gerisi
ni Berutta idam edilınit olduğu 
nu lstanbula bildirerek mese
leyi kökünden halletti. 

Eğer tedhit yapılmamıt ol
saydı, Suriyede iıvan çıkacak 
mı idi? 

Hicazm ayaklanışı, tedhit 
yapılmış olmumdan mıdır? 

T edlriş Suriyenin kaybol
masının ıebeplerinden biri mi
dir? 

Benim fikrim, 
doğru olmadığıdır. 

üçünün de 

Bugünkü Türk kafası, çok 
ileri bir kafadır. Bu kafanın 
timdiki dütünütü ile o zaman-

Berutta aaılmıı olanlar, da
ha fazla, genç milliyetperver
ler idi. Bunlar zindandan ipe 
kadar Arap marır okuyarak, 
cesur ve dik batlı eitmitlerdir. 

Şamda ölenlerin hikiyderi
ni ~rhum Nu...eddinden dinle
miftim. Bir hıristiyan olan 
Refik Rızık Sellum, hakiki bir 
idealist idi. Ölümü güler yüz
le kartılamıştır. 

En son o idam edilecekti. 
Altı kişi artık soğuk birer ce
set olmuşlardı. Refik Rızık 
meydanın , başına geldiği va. 
kit, bot sehpaya bakını~, tebes
süm ederek: 

- Y anılmıyor•am, ye .. im o
ı asıdır, demişti. 

Sonra ciddiyleterek Abdül
hamit Zöhraviye gözünü dik. 
mit ve: 

- Ey hürriyetin 
merhaba! diye selim 
tir. 

babası, 
vermı,. 

Telkin vermek için yanına 
yakla§maktan korkan papasa 
gene o cesaret vermiş, ve iskem 
leye çıkarken mektepten 
tanıdığı bir Türk arkadaşı
na veda etmiştir. 

Bir baıka tip görmek i-çin 
bir de Y iıJSuf Hani'nin hikaye
sini dinleyiniz: 

Boğazına İp takıldığı za. 
man bile, ölmekte olduğuna 
güç inanan insanlardan biri, hiç 
tüpheaiz Yusuf Hani'dir. 

Şık, zengin, keyfi yerinde, 
yazı Avrupada ve kııı Benıtta 
ııeçirir Suriyelilerden biri idi. 
Harp olduğu vakit tez davrana. 
madığı için Berutta kalmıştı. 

Yuıuf Hani milliyetperver 
olduğu için Türk düımanı de
ğildi. Türk düşmanı olmak mo
da olduğu için ve zarar da ver
mediği için öyle idi ve takın. 
dığı bu sıfatı boynundaki kıra. 
vattan fazla mühimıediği de 
yoktu. 

Bir resmi 
diyor ki: 

F ranıız vesikası 

- Lübnanlı hıristiyanlar 
Fransız dostudurlar; hıristiyan 
ları sevmedikleri için Lübnanlı 
dürzüler lngiliz taraflısıdırlar. 
Berut araplarının çoğu Fransa
yı sever. Fakat ortodokslar 
Ruslara bağlanmıtlardır. Ni
çin? Hiç... Türk bayrağından 
daha ıerefli bir bayrağa bağlan 
mış olmak için .... 

Birgün kumar masasında 
Yusuf Haniye bir kağıt getirip 
imzalatmqlardı. Divanı harp 
imzaladığı bu vesikanın istiklal 
beyannamesi olduğunu kendisi. 
ne anlatıncaya kadar Yusuf Ha 
ni ne yaptığını bilmemitti: 

- Aman, diyordu; beni bı
rakınız. Zenrinim, güzel bir 
karım ve çocuğum var. Oyun
dan, zevkten batka bir fey pe
ıinde katanlardan değilim. Bu 
imza benim olabilir. Fakat na
sıl anlatayım, İmzamı bir poker 
fİ§İ gibi atıvermitimdir. 

Merhum Nureddin Şama 

geldikçe bu adamın hikayeleri
ni naklederdi: 

- Bütün gardrobunu hapse 

---·· 

Cenevre konferansın
dan birşey çıkacakmı? 
(Jmumi içtimada Alman başvekili 

mühim bir nutuk söyledi 

CeMvrrde tahdidi ttslihat konferansının toplandığı llina {Binanın 
~phesillde konferanıa iştirak ~en bütün mj/fet/erin bavra/1l•rı 

, görülmektedir.] 

CENEVRE, 9 A.A. -- Tahdidi 1 Konferanıa bazı tekliflerde buluna
tesliha.t konferanşının beşinci umu~ caktır." 

mi içtimaında Amerikan murahhası M. Brüninı nutkuna ıu sözlerle 
M. Gib•on konferansın ne kadar nihayet venniıtir. Bir takım acı tec 
gayri müı.Ut feraİt dahilinde top- rübeleı· neticeıinde Almanyanın Ce 
landığmı ehemmiyetle izah etıniı ve miyeti Akvam hakkında tereddüt ve 
esaslı bir netice elde etmek lazım şüphe hisle.-i b.,.lemiı olduğumuhak 
geldij-ini aöylemiıtir. kakbl'. Varmak iıtediiimiz bii,.W. · 

M. Gib..,n Amerikanın silah k-Jv- hedefe vasıl olduğumuz takdirde bu 
vetlerin" yaptığı tahdidatı hatırla- §Üphe ve itimataızhk IUuini ortadan 
mı§ ve beynelm;lel emniyeti koru- kalkmakta ıeçilaniyecefi de aıikir
mak üzre Amerikanın ayni yoldn ye. dır. 
niden tenzilatta bulunmnğa hazır 

olduğunu söylemiıtir, 

M. Giboon ıilah kuvvetlerinin a
zalblmaunın ıulhün teeasüsü ve bü 
tün dünyada ikbsadı vaziyetin yeni 
den düzelip kuvvetlenmeıi için bir 
esas mahiyetinde oldujiunu ıöyliye
rek beyanatına nihayet vermiıtir. 

M. Brüning'in nutku 
CENEVRE, 9 A.A. - Alman 

Batvekili M. Brüning tahdidi lesli
hat konferanaında söylediği nutuk
ta beynelmilel emniyet ve itimadın 

korku hissine istinat edemiyeceğini 
söylemil ve diğer milletlerin de ayni 
suretle hareket etmeleri ıartile hal 
y&run silih kuvvetlerini on bin tüfe
ğe indirmek teklifinde bulunmuı o

lan M. Muasolini' den takdirle bah
ıetmİ!tir. 

M. Bı·üning cihan buhranının bil
hassa siyasi mahiyettedeki borçlara 
ait tediyattan, fazla miktarda ve 
gayri mü~vi şerait dahilinde silah
lanmaktan ileri gel.ı:;;;ni beyan et
mittir. M. Brüning devlet adamları
nın esasen milli emniyete ait ihtiyaç 
ları nazarı itib~re alan bir misakta 
ıilih kuvvetlerini azaltmak huıuıun 
ela re•men verdikleri vadi habrlat• 
tıktan aonra demittir ki: 

"Almanya kat'i bir neticeye vi.111 
olmak için kuvvetinin müoait oldu
ğu nisbette ve yüklendiii meıuliyet 
\erin çerçevesi dahilinde bütün rubi
le çalıımağa hazır lr.ılunmaktadır. 

Eıasen Almanya her millet iç.in 
müsavi erait dahilinde emniyet ve 
aelametin temini ve müsavi baklar 
e1Uma mÜ•lenit umumi bir tahdidi 
tealihat yapılması meseJ.,.inin halli
ni ıörmek için kendi aili.lı kuvvetle
rini azaltnut olmasının buıünkü 
konferanı üzerinde bir tesir hisd et 
meıini iıtemck hakkına malık bulun 
maktadır. 

"ihzari tahdidi teılihat komiıyo
nunun hazırladığı mukavele proje
ıincle bir tk•ik vardır. işte bundan 
dolaydır ki Alman murahhaa heyeti 
bu ek•ildikten mütevellit vaziyete 
bir çare olmak üzere müsait vakitte 

Fr•nsız t•klifi etrafında 
miitalealar 

STOKHOLM, 9 A.A. - !cinin· 
gen ıazetesi F ranaız murahhas he
yetinin tahdidi teelihat Konferamm 
da yaptıi'ı teJdiflerin uyandırdığı 
emniyetıizlikten ve §Üpheden ten
kitle bahaederek Franaanın oynadı
ğı rolün bütün ciharun menfaatleri
ne uygun olduğunu ve Tardieu pro
jesinin ehemmiyetJi bir turette tetki 
ke tayan olduiunu yazmaktadır. 

M. Grandi'nin teklifleri 
CENEVRE, 10 A.A. - Tahdidi 

teılihat konferanaının umumi müza
kerata tahaiı edil mit olan QÇUnCÜ 
celıeıi, sabahleyin ... t 10 da M. 
Grandinin bir nutku ile açılmqtır. 
Mumaileyh, hu nutkunda tahdidi tea 
lilıat olmadıkça emnü ıelimet mev
cut olamıyacağını ltalya namına 
taarih etmittir. Hatip, meclisi tahdi
di teslihat demagojui ile hu bahiate 
ki mütaleaI.ırdan tabzir eylemittir. 

Mumaileyh, memleketi namına, 

&fBğıdaki tekliflerde bulnnmuttur: 

Deniz saha11nda, ıaffı harp gemi. 
leri ile tahtelbahirlerin ayni zaman
da ilgası ve tayyare gemilerinin de 
keza ortadan kaldırılması; 

Kara oahaıında, her nevi ağır top 
larm ilıaoı ve tanklann ortadan kal 
dırılmaaı; 

Ha•a ıahaıında, bomh..rdıman 
tayyarelerinin ilıa11; 

Bütün bu aabalarda taarruz vası. 
talarırun, lmnyevi ve baktiriolojik 
harbin ilga eclilmesi. 

Nihayet, ıi ... illerin daha tanı ve 
daha mü.,.ıir bir ıurette himaye .. 
dilmelerini temin için harp kanun
larının yenideıı gözden ıeçirilmeıi. 

Edgar W allace hasta 
HOLLİWOOD 10 A.A. -

Maruf İngiliz romancısı Edgv 
Wallace, muzaaf zatürreeden 
ağır surette hastadır. 

getirdi. Bir gün pantolonunun 1 zel ve siyahla~ a~ymit bU: ~adın, 
bir kenarını ütüsüz gönn~im. yanında çocugu ıle kendlll'l kar. 
Her sabah kendine çeki düzen tılamıftı. Çocuk elindeki çiçek 
veriyor ve hemen çıkmağa ha- demetini kumandanın ayağı al. 
zır, beni ı:örür görmez bu gece tına atarak: 

de mi burada kalacağım, diye - Babamı bağıılayınız, di-
soruyor. yordu. 

Arap meselesi artık taka de 
ğildi. O sırada (böyle bir cür
mün affedilmesini istemek ve 
arımıak imkansızdı. Yusuf Ha
ni ise, son dakikaya kadar, ölüm 
fikrine hiç imkin vermemiştir. 

Berutta Cemal Paşa evinin 
merdivenlerinden inerken, gü- . 

Kumandanın o gün gözleri. 
nin yaıardığını ve titreyen çe
nesini güç zaptettiğini görmüt 
tüm: Çünkü bu siyahlı kadın, 
evine dönerken, meydamn bir 
kötesinde sevdiği kocasının so
ğumut beyaz cesedini eörecek. 
ti. 

Falih RIFKI 

...... ·--- -

Alman 
reisicumhurluğu 

etliği kabul edip 
etmiyeceği Hin

denburgt:an sorulacak 
BERLlN, 9 A. A. - Çartamb.. 

ıünü yapılacak nazırlar mecliıi İn· 
tihabı bittikt- ıonra M. Brüninc'
in reisicumhur Hindenbourc'u ziya
ret ederek Berlin teh....Uni tarafm
dan tqkil edilen komitenin milliyet 
çiler namına kendiıiDİ reiaicumhw 
namzeti olarak cö•~ lcaloul 
edip etmiyeceğini Hindenl.ourc'taa 
eoracakbr. Salllıiyettar mahııfil ... 

DA&.i 
Tevfik Rüştü Bey Varşova 

ve Berfin' den geçti 
VARŞOVA, 10 (A.A.) - Moskovadan Cenevreye ı:ıtmek

te olan Türkiye Hariciye vekili Tevfik Rüttü Beyfendi, dün ge. 
ce saat 22 de Varşovaya gelmiş ve birkaç saat istasyonun salo
nunda istirahat etmittir, Türkiye sefareti erkanı ve Hariciye ne
zareti şark işleri müdürü, Türkiye Haric:iye vekilini muvaaalat 
ve hareketlerinde ıelimlamıılardır. 

BERLlN, 10 (A.A.) - Cenevreye ritmekte olan Türkiye 
Hariciye Vekili. Tevfik Rüttü Bey buraya ırelmiıtir. 

Doktorlarımızın So/ga 'da 
gaptıkları tetkikat 

beyan edildiiine ıöre Hin~ SOFYA, 10 (A.A.) - (Balkan muhabiri mahıusumuz bi!
kendiıinin milliyetçiler aamına ni- diriyor) : Doktor Tevfik Salim Patanın rİ•aaetinde Doktor Hay-
sicumhuduğa namzet pıterilmeaiM J 

muvafakat edecektir. ri, Dr. Muzaffer ŞeYki, Dr. Sedat, Dr. Ekrem Beylerle Dr. Semi. 
BERLIN, 9 A.A. _ M. Briininı ramia Hammclaıı mürekkep bir tetkik heyeti bayramın birinci gü 

çarf&lllba ıünü toplanacak nazırlar nü buraya ıre! dı; Sofya tıp fakidteaini, hastahaneleri ve aaireyi 
meclisine riyaset etmek üzere Cenev geznıi!lerdir. Büyük bir hüsnü kabul gören beyet ziyaretlerinden 
reden Berlin'e dönecektir. Kabine-

1 
fevkalade memnun olarak konvansiyonel trenile lıtanbula ha

nin bu içtimaında bankalara ait ıca - reket edecektir 
aınelitın tenıikı meaelesi müuk<:r~ 1 • 

e.ıa:.~."eıe baklanda kalıine ~. Mısırda şark musiki kongresi 
arasında mevcut olan çok eh-.ni
yetli fikir ihtiliflan Bqvekilia Ber
linde bulunmasına lüzum ıöıtennek 
teclir. Su kadar ki M. Briininc'ia 
Londnİ' ya dönmesini icap ettiren ea 
mühim sebep hu değildir. Başvekil 
aleyhinde çevrilen entirikalar bu ıon 
ıünlerde bi.r kat daha kayyetJ.-if 

KAHİRE, 10 (A.A.) - Maarif ınüıteıan Abdel Fettah 
Sabri Patanın tahtı riyasetincLı tuk lllUSilô konrresini tertip e
den komite içtimalarına baflamıttır. Konsre -rtın 15 iade içti
ma edecetkir. KOllfl'reye ittirak etmek üzere Türkiyedea, lrak
tan, Y eme!ldeo, F astan ,.e sair ıark ınemleketlerinden murab
haslar davet olunmuttur. 

tir. Hemen bütüıı meoelderde miit· j· i R•m!!!!l!!!!l!l!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!11•!!!!!!!!!!11! 
tehit bir halde bulunmıyan aai ce
nah muhalifleri Hindenbourı'un ye
niden Reiıicumlıurluia intihabı.na 

Yeni ltalyan 
kruvazörleri hir mani ıibi göıterilen ı.., vekil a

leyhinde el birliği etmİf ıihi ıörüıı- · 
mektedirler. Bun"nla beraber Hin- ROMA, 10 A.A.) - Bahri-

Hayırperver bir Ame
rikalı kadın öldü 

Amerika tebaasından ve ıeh 
rimiz zeıııinlerinden Mm. Cla
ire N. Eliuco vefat etmittir. 
Madam Eliasco hayD'perTerliği 
le tarunmıt bir kadındır. Cena
zesi dün kaldırılarak İngiltere 
sefareti kilisesinde yapılan bir 
iyini müteakıp Feriköy mezar
lığına defaedilmiftir. Cenaze 
merasiminde yerli ve ecnebi biı 
çok kimseler ve sefaretaneler 
mabafiline mensup bazı zevat 
hazır bulunmuttur. 

deobourc'un bat•ekll haldandalıi iti Je nazırı, 6500 tonluk Attando 
madmı hila muhafaza etmekte oldu lo kruvazörü tipinde ve tesliha 
iu temin edilmektedir. tı Condottiero kruvazörünün 

Doğru malumat almakla tarun
mıt ıayri ttımi bazı mahafilde do
laşan sayialara göre Parlamentoya 
dahil olmıyan bir zatın riyasetinde 
olmak üzere ıiyaai bir mahiyeti haiz 
olınıyacak bir kabine t"tkili derpiş 
edilmektedir. Bu ıerait dahilinde 
Baıvekilin Berlir:den uzun müddet 
uzakta kalmaımın mümkün olamıya 
cağı kolaylıkla anlat dır. 

N•zi.Ler •• M. Brining 

ERLiN, 10 A.A. - Naıyonalilt 
matbuat, M. Brüninı'i taamn.a ıe· 
çerek Fransız tezini tahrip etmek 
fınatmı kaçmmı oldujundan dolayı 
muahaza etmektedir. lkı matbuat, 
bııtvekili lizım ıelen azmi kudretten 
mahrum teli.kki eylemektedir. 

Hitlerin bie nutku 

BERLIN, 10 A.A. - Hitl,.., 
dün alqam Berfin havaliıl müfrit 
milliyetperverler hiicwn kıt'Uarına 
bir aeçit resmi raptınnıftır. 

Geçit reami Berlinin en büyük 
salonu olan Spor aaraymda icra edil 
ınİ§ olap saraym metluıli loarralda· 
rile ııralanmıt olan h&eum kıt'alan 
tarafından mı.halaza olunmakta idi. 

Bütün dehlizler, askeri saflar t.,. 
kil etmekte olan müfrit •illiye~ 
verlerle dolu idi. 

Hitler, tiddetlj bir nutuk irat et. 
mittir. Mwnaileyb fırkanın muvaf
fakiyetlerini ıayıp dölmriit ve fırka
nın kudret ve satvetini methüsena 
eylemiıtir. Mumaileyh, müfrit mil
liyetperverler aleyhinde teıekkül et
miı olan Tunç Cephe lflfkilab ile iı 
tihza etmit ve müfrit milliydperver 
\erin iktidar ınevkiini ele aln.ia a· 
made bulundaldannı söylemiftir. 

Bundan eonra Hitler, bilhassa a
ralarında sabık Kayseriıı oğla Au· 
ıuıte Guillıuıme de Holo..Wlena 
bulunan erki.ru luırbiyesinin lıatıacla 
olduğu halde kıtaatı- ıeçit resmi 
yaptınnııtır. 

lngiliz işsizleri nümayiı 
yapıyorlar 

BRJSTOL, 10 (A.A.) 
2000 itıiz, ifıizlere verilegeL 
mekte olan tazminat mikdan
nm tenzilini protesto makıadi. 
le belediye dairesi önünde top
lanmıtlardır. Sopalarla müceh
hez olan polisler, nümayitçile
re hücum mecburiyetinde kal
mıtlardır. 4 ifsizle bir poli. me 
muru yaralanmı,tır. Süvari bir 
polis memuru atından dü9müı 
ve atının ayaklan altında çiine 
rek bir kolu kınlmıttır. Geç va
kit, polis merkez binası önünde 
de bir arbede kopmuıtur. Bazı 
tevkifat icra edilmittir. 

Almanyada 6 milyon
dan fazla lşıiı yar 
BERLIN, 10 (A.A.) - 31 

kinwıusanic:le itsizlerin mikdan 
6 milyonu· mütecaviz idi. Şu ha 
le nazaran kinunuaaninin ilk 
15 ırününe nisbetle 75,000 faz. 
la işsiz var demektir. 

teslihatına mümasil iki kruvazö 
rün tezgahlara 
mittir. 

vaz'mı emret-

lsveç kralı Nis'e gidiyor 

STOKHOLM, 9 (A.A.) -
Gazetelerin verdikleri bir habe
re göre lsveç Kralı doktorların 
tavsiyesi üzerine pek yakında 
Nise gidecektir. 

Suriyede kaybolan 
askeri tayyareler 

LONDRA, 9 (A.A.) - Ha
va itleri nezareti tarafından Def 
redilen bir tebliğde beyan edil
diğine göre Suriyede kaybolan 
askeri tayayYelerdes üçü Hnai
di tayyare karargahındaki 55 in 
ci bombardıman filosuna men
sup bulunmaktadır. Altı tabat
la Amman'a gitmek üzere hava 
lanan 11 tayyareden yalnız be
ti Amman'a gidebilmişler ve üç 
tayyare de Suriyede İmtam'da 
karaya inmitlerdir. Kaybolan 
üç tayyareden birinin mürette
batı bu tayyarenin nereai oldu
ğu bilinmjyen bir yerde karaya 
indiğini, fakat tayyarecilerin 
sağ ve salim bulunduklannı tel 
sizle haber .,._ittir. 

Serbeıt lrlanda hüku· 
meti intihabab 

LONDRA, 9 (A.A..) - Ser 
best İrlandada yapılacak intiha 
bat dolayısile naımetlik husu. 
tunda icrası lizım gel- müra
caatlar gurün yapılmıttır. 152 
meb'ualuk için 370 namzet ilin 
edilmittir. 

Japonyada ıuikaat 

TOKYO, 9 (A.A.) - Umu 
mt bir içtimaa &İtmekte olan sa 
bık maliye nazın M. lnouye'ye 
üç el silah atılmıttır. Bu taar. 
ruz neticesinde yaralanan M. 
lnouye hastaneye ırötürüliirken 
yolda ölmüttür. Katil tevkif e
dilmittir. 

Amerika ve ıilih sahtı 
WASHiNGTON 10 A.A.-

Haliçte bir motör 
parçalandı 

Dün Haliçte bir denİ11! kazası 
olmuıtur. 

Haliç tirketinin 16 numaralı 
vapuru mezbahadan ırebnarte 
olan3aumaralı motöre çarpm.tf 

ve .,.rçalamıtlır. motöriin için. 
de bulunanlar kurtarılmıttır. 

Union Françaiae'do 
konferans 

Union Française'de 18 fU· 
bat ııünü saat 6,30 da Ga
latataray liıesi muallimlerin
den M. Bergeand tarafından 
bir konferans verecektir. Kon
feranıın meYzuu "Yeni bir tiir 
petinde: Sembolizmden dadaiz. 
me" dir. 

M. Mac Donald'ın 
sıhhi vaziyeti 

LONDRA, 9 (A.A.) - Sıh 
ht vaziyeti gittikçe iyileşmekte 
olan M. Mac Donald mesai ar. 
kadatlarmdan bazılarını ve bu 
meyane.la M. Baldwin ile M. 
Thomas'ı kabul etm;!tir. 

---· 
F enlandiya içkiye 

başlıyor 

HELS1NGFORS 10 A.A. -
Reisicümhur, içki yasağını ilga 
eden bir kanun layihasını imza 
etmiıtir. Kanun, önümüzdeki 
nisanın 5 inde ~riyet mevkii
ne girecektir. - --

Her yerde tasarruf 
OTTAVA, 10 (A.A.) -

New-Brunıwick hükumeti, hü
kUmet memurlarının ınaatlan
nı yüzde on nisbetinde tenzile 
ve maaıı az olanlardan daha az 
bir nisbet dabilinde tenzilat ic. 
ruına karar vennİ!tir 

M. Fiıh tarafından konıı"'7• Bir kadın asılacak 
muhariplere silah aalıfllllD kat PHOONlX, (Arizona) 9 (A 
iyyen men'i hakkında vaki olan A.) - lki sandık İçinde ceset. 
teklif M. Stimson'un mümessil . !eri bulunan iki kadını öldür
ler meclisi hariciye encümeni- melde zan altında bulunan Mia
ne viki olan müstacel telkinatı tres Judd idama mahküm edil. 
üzerine gayri muayyen bir tari mi!tir. Judd 23 tubatta aıdacalr 
he talik olunmu&tur. t Y ır • 
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tütün kongresi ve ofisi 
Ekonomi 

Bir Balkan tütün 
kongresi toplanıyor 

•••••••• 
Ankarada toplanacak olan bu 

kongrede bir Balkan tütün 
ofisi teşkili müzakere edilecek 

Belediyede 

Eyüp 
Tramvayı 

Belediye yeni bir 
proje hazırlayor 

Belediye Eminönü - Eyüp tram 
vay battı intaatı için yeni bir proje 
bazırlamıtbr• Bu proje yakında 
tramvay ıirketine teklif edilecektir. 

Bu bat Y emiıteoı seçeceği için 
bu civarda mühim ittimlikit İcap 
etmektedir. Y emit ve civan istim
lik edildiği takdirde tebrin mühim 

Şarlı: tütünü meıeleıinin temamen nesi zarfında Bulgaristanm u- bir ticaret merkezinin faaliyeti sekt .. 
lıalli ve bu itiıa muayyen bir merke- mum idhalatr 4,666,063,000 le- dar olacakbr. 
• raptı için bir Balkan tütün ofisi vadır. 1930 senesinde İse iıdha· Bunun için belediyenin yaptıp 
t•İıi arbk kararlatnu§ gibidir. proje ıu esasa istinat etmektedır: 

Aldığnnız malumata nazaran, l'e- lat 4,589,725,000 leva im·it. Ya Unbpanmdan Eyübe kadar olan 
lecek ay içinde bükumetimizia da- ni 1931 ıenesi :sarfında idhalit kısım müsait ve ıenit oldufundan 
fftile Anluırada toplanacak olan tü- 70,338,000 leva fazlala9mıttır. burada iıtimlakita lüzum l'örülme
ılln müstahsili Balkan hükUmetleri 1931 senesi zarfında Bulgari•- mektedir. Unkapanından Yemite ka· 
murabhuları bu meaeleyi bir e•a•a , ihrac t 5 o-:tA 175 000 le- dar olan kısım ise iıtimlik edilec<>
rapteclecelderdir. ! .andın 

1930
a ı ~d· • • ih finden buruı ikiye ayrılmqbr. Bi-

Şarlı: tütünü namile beynelmilel va rr. ıeneeın e ıse ra- rinci kııım Unkapanından Keresto-
ticaret ileminde töhret alan tütünü cat 6,111,140,000 leva imİf. Ya cilere kadar ve ikinci kmm da Ke
latihaal n ihraç edenler baıta mem- ni 1931 senesinde ihracat reotecilerden Eminönüne kadar~'!· 
leketimiz !'lduğu halde .. Bulgaristan 256,965,000 l~a a.zalmıfbr. Bu Ticari vaziyetin bozulmaması ıçın 
H Yunanıstandır. Bu uç memleket I be b 1931 . evveli birinci kıaım istimlik edile-
eaash bir ıuılaıma olınaclığmdan ci- nun a ra er • s.~ı zar: cek ve diier taraftaki ticari merkez 
han piyuaoına mallarını fena ıekil- fında Bulgar han~ı tıc.ar~tı buraya naklolunacaktır. Bu kısnnda 
ele arz ve muzr rekabete giriımekte 1,274,112,000 leva bır aktif ıle cadde açılmakla beraber asri sebze, 
c!irler. . . . . . .. kapanmal<tadır. 1931 ıenesi zar kereate ve meyva hali inşa olunacak 

Balkan devleUennın ıttirakile vu· fında Bulgari.atanın idhalatında br. Birinci kısmın ikmalinden sonra 
cut bulacak bir tütün Ofisinin bu üh. • 1_,,_ 1272000000 ikinci kısım da iıtimli.k edilecek ve 
ite iyi bir veçhe vereceği kanaati en ~ ım ~eı<wıU • cadde açılacaktır. Gazi Mustafa Ke
vardır. Bu teıekküle merkez olarak leva ıle yerlı mensucat fabnka. mal caddesinin de inıası ikmal edi
Istanbul veya Selinik l'Österilmekte lan için elzem olan ham mevat lince, bu caddeyi amuden katedecek 
tlir. tutmaktadır. tir. 

Arpa ihracabmız Bulguiıtanln yumurta Beyoğlu kanalizaıyonu 
Arpa ihracatllDIZ seneden seneye ihracatı Bu sene İstanbul cihetinde baş-

artan bir ehemmiyet almaktadır. !anması liizım ıden ikinci kııım ka-
Geçen senelere kadar hiç denilebile- SOFY A 10 (Milliyet) - nalizasyonun bu sene tehir edilerek 
cek kadar u bir yekUıı tut.an arpa ' ihracatımız 1931 seneainde ıür'aUe 1929 senesi zarfında Bulgari•- sarfedilecek tahsi .. Ua Beyoğlu cibe-
artmıı ve beynelmilel piyaaacla ken· tandan 735 milyon leva kıyme. tindeki kanalizasyonun ikmal edil
clini tanıttırmıfbr. tinde 1739 vagon, 1930 sene.si meıi hakkındaki meclis teklifi aıh-

1929 senesinde arpa ihracatımız zarfmda 887 milyon leva kıy· biye encümeninde tetkik edilmekte
ıuıcak 105,337 liralık idi. 930 ....,.. metinde 2560 vagon ve 1931 ıe dir. ikinci kısım için sarfedilecek 
sinde bu miktar 233,785 liraya ka- nesı' zarfında da 850 milyon le. para bir milyon 650 bin liradır. Fa
dar çıkabilmittl. Geçen sene mı>a 
ihracatımız birdenbire yükaelmlt ye va kaıymetinde 3050 vagon yu kat oıbhiye enciimeni, 1.tanbul cibe-
3,510,018 liraya çdmuıtır. murta ihraç olumnuttur. Bulga tini tefıİI' ederek Beyoilu tarafmm 

Ne kadar kar ihtikar 
değildir? 

Sahtı.nada ihtikar 1apıınler va 
müıteriyi her banci bir vesile ile al
datanlar hakkında iktıoadiyab koru
ma kanunile yeni cezalar 'fllzedilmit 
ti. 

Yalnız bir nokta tereddüdü mu
cip olmaktadır. ihtikar nedir, muh
tekir kimdir? 

Muhtelif kanun ve talimatname
lerle ihtikar huduttan çerçevelenmit 
lae de gene müphem noktalar bulun 
maktadır. 

lzmir tacirleri, ihtikinn mina ve 
bndu Uannın tayini için lzmir mın
takaaı lkbsat mdürlüğüne müraca· 
at etmişlerdir. latanbul tacirlerini 
ele bu cihet düıündürmekte idi. Al
clıi'nmz malumata nazaran, Ticaret 
odaaı bu ciheti tetkik eda-ek tiicca
mı nazarı dikkatine koyacaktır. 

Faizler azaltılıyor 
Şehrimizdeki bir kmm ecnebi 

bankalara mevduat ve ikrazat için 
leabit edilen faiz miktarlarında eaaı 
lı tadilat yapmaktadırlar. 

Bu bankalar mevduata verdikleri 
faiz miktarını azalbrken ikraz ettik· 
leri paranın faizini yükseltmektedir
ler. Bilhassa aon zamanlarda bir 
kısmı bankalara mevduabn fazla ol
ması bankaları bu harekete anket
mektedir. Hatta sövlendiğine naza· 
ran, bir kmm bankalar daha ileri 
giderek mevduat icin Ücreti muhafa 
za talep etmeği dütünmektedirler. 

ristanm yumurta ihracah her se yapılması fikrini muvafık lırulmamak 
ne artmaktadır. Bu ihracat en tadır. Bu hususta batka bir formül 
siyade Almanya ve sonra da la- aranmaktadır. 
'riçre ve Avuıturyaya yapılmak 
tadır. Fransaya az ihrarat yapı 
lıyor. 

Bulgaristanın meyva 
ihracata 

Sur haricinda 
asfalt yol 

Belediye önümüzdeki sene içinde 
Haliçten Mannımoya kadar sur ıu.. 
ricinde geniı ve ufalt yol yapbrma 
ia karar Yermİflir. Bu cadde Y ediku 
leden baılaya""k ve Haliç ıonunda 

Bahariyeye kadar devam edecektir. 

Maarifte 

Grip tatili 
Bitti 

Tedrisat cumartesi 
günü başlıyor 

Mekteplerin grip ve bayram 
tatili bu akıam bitti. Cumartesi 
sabahından itibaren bütün mek 
teplerde tedrisata başlanacak
br. 

Muammer Rafit Bey 
yarın geliyor 

Bir hafta evvel Ankaraya 

SOFY A, 10 (Milliyet) 
1931 senesi zarfında Bulgaris. 
tandan Viyana, Berlin, Layp· 
zig, Prağ ve Vartovaya 646 va
gon ya§ üzüm, 548 vagon erik, 
22 vagon muhtelif sebzeler, 36 
vagon domates, 35 vagon ceviz, 
I 7 vagon elma ve armut ihraç 
ohınmuıtur. Bu sene bu ihraca. 
tm ziyadeleşmesi için ihracat 
tacirleri, müstahsiller ve ziraat 
müdürlerinden mürekkep bir 
heyet Ziraat neı:ıaretinde içtima 
edip meyvelerin cinsinin ıılahı, 
ambalaj, ihracatta çok adcı bir 
kontrol, meyve vagonlannın 
yolcu trenlerile sevki , ekspres 
marıandiı trenlerinin ihdası, 
mahreçler ile ırkı rabıtalar hak 
kında kararlar almı9lardır. Bul 
garistanda meyve ihracatına bü 
yük ehemmiyet verilmektedir. 
Ve bu ite ancak iki seneden beri 
batlanmıştır ve oldukça iyi ne· 
ticeler alınmıttır. Bulgaristan 

Yeni bir Türk bankası bu hususta bize bir nümune o
gitmiş olan Darülfünun emini 
Muammer Ratit Bey yarın teb 
rimize avdet edecektir. Aldığımız malılmata nazarım, ya. 

landa f<!)ırimizde büyük bir Tüm 
ı.nkası faaliyete geçecektir. 

Asya banka11 namını taııyan bu 
lıanka esaıen bir müddet evvel ı... 
nunen teıekkül etmİf, fakat iJi lıir 
faaliyet aahuı baW-m'!lı. Aaya 
bankuı timdi bir anonina fİrllet U.
linde ve büyük mı'kyaıta faaliyet sa
•uına atılacaktır. 

Yeni Türle ı.a..ı.a ... m mıiieuis ..., 
-lisi idare reilİ Ticaret odMı mee 
lioi azasından Hüaeyin Nllllli Bey
dir. 

lnsıilterede ıerbeıt 
limanlar 

LONDRA, 9 A.A. - Daily He
rald sazeteıinin verdiği bir habere 
söre Inıiltereye ithal edilen ticaret 
9fYA•mm tekrar ihrae1 ticaretine ait 
-nfaaUeri korumak için lngilten'
de birçok -beat liman vücude p
tirilecektir. 

Londra, LiverpuJ, Briıtol, Glao
pw, Soato-C..tle, Hull.deith li
a.nbr1D1J1 serbeat bir bale kondu· 
funu pek yakında bildirecelrtir. Ti
caret nezareti bu limanlardaki cüm 
rik idarelerile daha ıimdiden bazı 
mükalemelere ciri.miıtir. 

Bulgaristanın bir sene-
lik harici ticareti 

labilir. Memleketimizde pek 
mebzul olan üzüm, elma, armut 
erik ve sebzeler iyi bir teıkilat 
sayesinde hariçte çok iyi ınah
reçler bulabilirler. 

Fransada yerli buğ
daylan himaye 

PARIS, J A.A. - Rumi pzete 
ıııda olarak istihlik edilecek unlann 
imalinde kullanılacak yerli lıaidayla 
nn nisbetini % 86 olarak teabit e
den bir lıararname neıretıniıtir. 

Ekuatör albn mikyasını 
bırakb 

Maarif müsteprı 
cumartesiye gidiyor 

Şehrimizde bulunmakta o. 
lan Maarif müalef&" Salih Ze 
ki Bey cmnartesi giin\i Ankara 
ya avdet edecektir. 

Piyango bugün 

On ikicinci tertip tayyare pi 
yangosunun birinci kqidesi bu 
ıün öğleden .onra ıaat 13,30 
da Darülfünun konferans salo
nunda baılıyacaktır. . ~EVYORK, ~ A. A. - Gaaya

quil den alman bir habere göre E
kuatör büldimeti albn mikyuını ı.. ==========-=-==="' 
rakınııtır. resim, Otta'fll konferann dolayııile 

lngiliz piyasa11m ıeniıletecek, ibra• 
catıru inkitafa mazhar edecektir. 
Yalnız M. Baldwin, ana vatanla 
Dominyonlar arasında iktısacli bir 
birlik vücude getirilmesindeki müt
küliitı ıizlememiştir. Maamafib Ot. 
tava' da bir lıi.I sureti bulunacağını 
ümit eylemektedir. 

Himaye usulüne taraf
tar lngiltere 

LONDRA, 10 A.A. - Avam ka
maraımda eıyanm kiymetlerine na
zarıuı gümrük resmi vaz'ına dair o
lan karar suretine ait müzakere eo
nuında M. Baldwin, bu tarifenin 
diğer memleketleri tarifelerini ten
zile oevkedebileceğini söylemiştir. 

Bu resim, İ•tilual ma~ııu ten-

Mütekaddim karar sureti, 76 re
ye karşı 452 rey ile kabul edilmiş
tir. Avam kamarası, içtimaına hitam 
vermeden evvel k;uıun layihaınun 
umumi ahkamına müteallik dördün

uretin · re · i ıi ile kabul 

Bayramın son günü açık havada bayram edenler ... 

Bayram nasıl geçti? . .... . ' 
Birisi diyor ki: "Belediye kızak 
yaptırsaydı hayli para kazanırdı!,, 

Muhtelif intibalar 

Birkaç günden beri iyi giden ha
valara aldanarak: 

Bu sabah matbaada bir arkadq, va
nmdakine aoruyordu: 

- Kaça oturdu sana? 
Öteki haJını salladı: 

- Kaça oturduğunu bilmem ama 
biz top arabasına oturduk aziz.im! 

M. S. 

Halk fırkasında 
Bayramın ikinci günü C. H. Fa· 

kası vilayet merkezinde bir reımi 
kabul yapılmıf, kaza ve nahiye reis
leri gelerek tebrikitta bulunmuılar
dır. 

Ayasofya 
Mozayıkları 

Meydana çıkaitacak 
Amerikalı 

bu hafta iıe bqlıyor 
Ayaeofya caıniıinde bulu

nan mozayiklerin meydana çıka 
nlmaaı için Amerikanın Boston 
tehri Bizans emtitüsü tarafın. 
dan hiikUmete müracaat edil. 
mit ve hiikUmetçe ele buna mü. 
saade edilmi§ti. Mozayiklerin 
meydana çıkanlması itile met
gul olacak olan Boıton Bizans 
enstitüsü müdürü M. White. 
more tehrimize gelmif ve tetki 
katına ba9lamıtlır. Bu it için 
ihtiyar edilecek masraf kimi. 
len Boston akademisi tarafın. 
dan verilecektir. M. Whitemore 
müze müdürü Aziz Beyle ıörüt 
tükten ıonra bugünlerde ite 
batlamağa karar vermiıtir . 

M. Whitemore dün bu hu
susta demiştir ki: 

- Cam\deki mozayikleri 
meydana çıkarmaya enstitü
müz uzun zamandan beri kuar 
vermişti. Bunun için iki ıene 
tetkikat yaptık. Bu işte, Aya
sofya hakkında eseı- yazmıt o. 
lan Alman, İtalyan ve Yunan 
asan atika mütehusıalannm 
yardımlarını da istedik. Bizim 
Ayasofyada yapaca&IDllZ bada
na ve aair suretlerle örtülmüt o 
lan mozayikleri meydana çıkar. 
maktan ibarettir. Y okaa zanne
dildiği gibi bu mozayilderi ne 
Amerikaya götüreceğiz, ne de 
bunlan tamir veya temizleye. 
ceğiz. Böyle yapacak olursak 

Maraşın 
Kurtuluıu 

Şehrimizdeki Maraı· 
lılar bugün 

merasim yapıyorlar 

Şelırimizıleki Maraıhıa.. lııuııün 
aut 14,30 da Saraçhane haJındald 
Hayriye lioeainde toplıuıarak Mara
ım kurtuluı bayramım teait edecek. 
!erdir. Meraıimde Maraı kurtulue 
ııüıderi hatıraları anlablacak ve 
Maraılı ıençler tarafından bitabeleı 
irat edilecektir. 

Merasime tehrimizde bulunan 
Maraı meb'uılan da iıtirak edecek
lerdir. __________ ........ .. 

mozayikler tarihi kıymetlerini 
kaybetmit olurlar. Bu işi görür 
ken tarihi bazı ke9iflerde bulun 
mamız ihtimali de vardır. Bu 
sebeple itimizin ne kadar za. 
man zarfında bitirileceğini tah 
min etmek kabil değildir. Bu İJ 
te çahıacak ecnebi mütehassıs
lar da buraya gelmiştir. Amele 
buradan tedarik edilecektir. Ay 
rıca mozayik işlerinde müteh~s 
ııs bir de İtalyan celbettik. 

Enstitü zengin olduğu için 
bu işte lazım gelen masrafı ih
tiyar etmekten çekinmeyecek
tir. 

Ameliyata batlamak için la. 
:ınn gelen hazırlıklar bitmiştir. 
Fakat Ramazan ve bayram do
layıaile cami pek kalab.lık ol
duğu için ite henüz baılayama 
dık. Bu hafta sonunda ~iin 
içine iskeleler kurarak ite batla 
yacağız. Camide balkın ibadeti 
ne mani olmamak için aıı:aeliya tı 
kısnn kııun yapacağız." 

- Eh, diyorduk, şeker bayramını 
bu ıene ağız tadile geçireceğiz! Ne 
yazık ki evdeki pazar bu sefer de 
Ç&rfıya uymadı. Karakıı. kiibu• gi
bi üzerinıize çökmek için meğerse 
bayramın gİnnesini bekliyonnuı. 
Bayramın ilk günü o ne debşeffi 
soğuktu öyle. .. Sobalı odalarımızın 
içi adeta dondurma kutusuna dön· 
~ü~.tü. Hoh dedikçe dudaklarmıızm 
uıtunde hemen ince bir buz tabaka· 
sı peyda oluveriyordu. Sabahleyin, 
~ay ~ğüm.ü için dııardan ıu alma
ga gıden hızmetçi kız baydırdı: 

- Küpte ıu yok! 
- Nuıt olur canım, dediler, sucu 

daha dün aktam bir fıçı su l'etirdi. 
- inanmazsanız, gelin bakın. .. 

Koıup bakbk. Ne görelim: Küp ağ. 
zına kadar buzla dolu ... hem de ne 
buz. .. tam balta kesmez cinsten. ... 

Ankaradan bayram için 
gelenler 

Bayram tatilini ıelırimizde l'eçi
ren Ankaradaki bazı devair erkanı 
bugün ve yann Ankaraya hareket 
edeceklerdir. 

Istanbulda hamal 
olmak zor şey l 

- Peki anıa, timdi ne yapacağız? 
Birisi akıl öğretti: 

- Küpü aobanın yanına koya
lım Belki çözülür.'.. 

Bir baıka11 ıu mütaleeda bulun
du: 

- Evveli buzları laralım, ondan 
sonra eritmesi kolay ... 

Uzabnayalım: sabah çayını an
cak öğleye doğru içebildik. Terkos 
boruları çoktan buz tuttuğu için yÜ· 
~üzü. kan eriterek tedarik ettiii
mız ıu ile yıkadıktan sonra biı· tür
lü mtmayan sobanın batında eane
mekten batka yapacak itimiz ka). 
maclı. 

Bayram çocuklannclır deler ya. 
~u ıeneki karlı bayramdan onlar ,i; 
bir fey anlamadılar. Belediyenin ... 
bncaldan ortadan kaldırması belki 
belki bazı yavruları mahzun etti, 
mahzun etti ama birçok ana n ı.... 
baLırr ela bel~ ÜframaJct.aa kur
turmuı oldu. Bence helediye bu ... 
ne çoculdw için küçük kızak araba
ları yapbr&a dünyanın ı>aruını ka
zanırdı. Maunafih, sokaklarda kızak 
11z da pek all kayanlar vardı .•• 

Hasılı bayramın ilk günü hava
nın bu azizliği yüzünden sokağa çı· 
kanlar, panr. ' sayılacak kadar 
azdı. 

ikinci günü lodos imdada.yetiıti! 
Hava ıamdı, karlar erimeğe ba§ladı. 
Fakat, bu sefer de erimiş kar ıula
nnın kaldırımlara yığdığı çamur ve 
~os.tan ıokakl8!'. geçil7mez bale gel , 
m11tı. Bayram butçelerınde otomobil 
için ayn bir faııl asabilen bahtiyar
lara &Öz yok ama, yaya yürüyenler 
adımlannı çok itimalı atmak mecbu
riyetinde idiler. Karııdan bir otomo
bil görünür görünınez kaçıpn kaçı. 
tana: 

- Aman geliyor! 
Bu, manzara biraz da küçük esnaf 

Be Bdediye memurları araamdaki 
daimi .......... a ... oyu-.. batnfa. 
tıyordu. 

Bayr- bu yiisden daha ılİyade 
sinemacılara, biralıana, bar ve mey
hane sahiplerine yaradı. Beyoğlun
cta bazı aiftemalarm kapılarında hal
km aöl»et bekledikleri .. ~liiyedu. 

Tiyatrolar da dolu idi. Şefıza~
lıaşmda ~it Rıza tiyatroau ile Te
pebıt.fmcla J)ariiıbeclari bayram gü ... 
ıeri huıusi birer matine verclikleri 
halde hiçbirinde yer bulmak kabil 
değildi. Ancak bayranun üçüneü gü
nü, sokaklarda bir parça kalabalık 
görülebildi. 

Dün bir aralık tanıdıklardan bi
rile aramızda §Öyle bir muhavere 
geçti: • 

- Bayramın ıeçmıı olsun! 
- Eyvallah! ıenin de.". 
_ E ! ne yaptın bakAlnn hayranı 

da? 
- Mükemmel uyudum! 
- Ya?? sade o kadar mı? 
- Hemen de o kadar ... Y alna u-

yumazdan evvel, yüzelli dirhemlik 
bir iıe yuvarlamıtlım. Rakıyı İçtik
ten oonra gece ikiye kadar bizim af
toıla barları dolaştık. Sabaha karıı 
eve gelip yattım. 

Fatilı merkezinde tetlansan 
C. H. Fırkası Fatih merkez nahi

yesinde dün saat 16 de bir tedan
san verilmiıtir. 

Gençler 111.ahfilinin /Jaloıa 
Ciimburiyet gençler mahfili bay

ramın ikinci günü Beyoilunda C.H. 
Fırka11 binasında bir balo vermiıtir. 
Balo pek mükemmel ve güzel olmuı, 
gençler iyi bir gece l'eçirmitlerdir. 

Anadoludan para kazanmak için 
gelen bir Şibin 

Karahisarlının başından geçenler 

VilAyette 

Bahçıvanlık 
Sergisi 

11 Mayısta Vilayet 
-bahçesinde açılacak 

Meyvııcılık ve bahçevanlık 
ıergiıinin bu ıene 11 May11 ta 
vilayet binaımm arkasındaki 
bahçede açılması kararlattırıl. 
mı§tır. 

Sergi beş gün devam ede
cektir. 

Maaş yoklaması 

Bayram münasebetile tatil 
edilen eytam, eramil ve müteka 
idin maat yoklamalarına bu 
Jiin tekrar baflanacaktır. 

Gelen seyyahlar 
EV"'ellri gün Amerikan Ex. 

port Linie kumpanyasının bir 
va~ ile ıebrimize bir grup A 
menkan seyyahı gelmi§tir. 

Bütçede tasarruf zarureti kartı-
11nda munhala ta hariçten memur •· 
hnmamuma karar verilmiıti. Onun 
için timdi bir memuriyete intisap et 
mek o kadar kolay değil. Umumi 
iktısadi vaziyet dolayısile tirketler 
de mevcut memurianndan bir kısmı 
ru çıkardılar. Bunun için tirketlenle 
de it bulmak ıöriindüiii kadar ko
lay olmıyor. Fakat bunlardan hep
sinin müıkiilü, miibalaıa11z iddia 
edilebilir ki, hamal olmaıru;.. 

Bu, taka değil, yürekler acm bir 
derdimizdir; Bu iti battan aonana 
kadar tahkik ve tôylec:e teobit ettik: 

1 stanbul' da ki hamalların ekseri
yeti Petürkeli ve Şebin Karahisarlı
da ve bu y ... lerin de köylerinden
dir. 

lıtanbul'a İt aramıya1 para kaza. 
nıp köyündeki borcunu ödeıniye ka
rar veren bir Şebin Karahisar köy
lüsü, iki okka köy ekmeği ve kabğı 
ile dağarcığını omuzl1<r, yola çıkar 
ekseriyetle on paraları yoktur. Gün: 
!erce yürüyerek Gire&on'a varır. 
Şimdi iş, vapura binebilip lstanbul'a 
gelebilmektedir. 

Fakat vapur kaptanın malı de
ğildir ki onu bedava ta•ısın. Zavalli 
adam, çare ararken ilk bdiı kendisi
ni karşılar. 

Filhakika, Karadeniz'e gidip ge
len vapurlarda, &eyyar halde dolaşan 
ve (Veresiyeci) denilen bir nevi iJ 
adamları bulunmaktadır. Bunlardan 
biri lstanbul'a i' aramiya celmek Ü· 
zere vapura binmeie çare arıyıuı bi
çare Şebin Karahisar'lıya çatar: 

- Nüfus kiığıdmı ver, bir de se
net yaz. Senin vapur paranı ben ve
reyim. lstanbul'da yüzde 10 faizle 
benim vereceiim vapur para11nı la
na getirir, nüfus ka&'ıdııu ve senedi· 

·--~.. ni geri alırsın! 
Bu şartla anl&§ma b.Bsrl olur. Ve

reıiyeci, vapurun süvwte paruını 
verir, daeriya bu para, vapwua res
mi tarifesinden a~ıdır. Şebin Ka
rahinr'lı lstanbul'a gelir l'clmez nü 
fus kağıdını iıtirclat etmek mecburi
yetindedir. Çünkü iı bulacak, ekmek 
parası kazanacakbr. 

Nüfus kağıdını kurtarmak demek 
veresiye<:İye borcunu faizile ödemek 
dcmetkir. Biçare Şebin Karabisaı'lı 
buradaki bemşerilerine bat vurur' 
gü~ halle ve ikinci bir faizle aradı~ 
~yı bulup nüfus kiğıdmı Yere&İye 
cıdcn kurtarır. 

1 Arbk it arıyacıık, hamal olacak-

! 
br. 

Hamal olmak için marka almak 
Ja:ı:nndır. Marka almak için de aıga
.1 bir buçuk ay muamelesini takip 

llt.i ay e.vı./ Ankarada Seyh ı etmek. o· zaman, eğer münhal vana 
ve Necip yazıhane/erini soyarak ka· Şebin Karahiıar'lı çalı,....,.a lıatlar. 
ça'! ~rrsızlar K:ırakö . .ede tevkii Bakınız, hamallık için ll'•ıa=de 
ediJmıfferdi. Ya~l~n.a!' hırs!zlar An ai diyip seçtiğimiz fonnııliteleri kua 

1 - Hamallik namzedi, hamal oı. 
mak istediğinden bahisle Hamallas 
cemiyetine müracaat eder. 

2 - Cemiyet, bu namzede matbu 
bir talepname verir. 

3 - Namzet, bu talep_,; do). 
durur. • 

4 - Cemiyet, numara talıbacla 
talepnameyi Belediye lı.a..t , Mü. 
dürlüiüne ıönderir. 

5 - iki sün ıonra nuaet, ltm. 
~t Müdürlüiüne müracaat ede.> & 

tindeki numaraya ıöre talepmmeai 
bulunur, 

6 - lktıaat müdürlüğü, talep ... 
meyi, ~ va&Jtaaile, wıaaetin 
çalı§lllak istediği iıkelenin -aka· 
oın~a bulunduğu_ kaymakamlığa göa 
derır. Kaza. poliı vuıtuiLı talibin 
hüviyetini, fena adam olup olmadı
ğını tahkik ettirir ve neticeyi, gene 
~kam vasıtasile belediyeye bildi. 
rır. 

7 - Bundan bafka kaza lriikUmet 
tababetine de sevkedilen bamallılr 
namzedi uıulea ııbbi muayeneye 
tabi tutulur, netice keza belediyeye 
bildinlir. 

8 - Bu sefer lkbsat Midirlüğii, 
hamal aaınzedini, poliae .... 1ıec1er, 
Parmak i:ci alınır, ııabıkası olup ol
madıiJ teobit edilir. 

9 - Bütüa bunlar ma ....... Mti
ce Yerirıe, iktisat Mücliirfiiiü, -
zede ınaNa --netıilecetini, gene 
makam .... ıtaoıile kaymak .ı.p bil
dirir. 

10 - NmnMt. b, 1 
••• gi. 

der, 25 lnmıt mukahilincle lıir mar
ka alır. 

11 - lı sene lkbsat Milclürlüiii 
ne avdet_~· Müclürliilr, cfiz+ 
,,erilmeauu H•m•11ar c ~ m{ıetine J'• 
zar. 

.12 - ~s- alan --. -
~yete aliracaatla 50 karut ._.eıdıı 
cuzdanım alır. 

.. 13 - Cemiyet, •umara altt+ 
cuzdanı evvela lktııat M~ 
ue gönderir. Orası tasdik .,. cüzda
nı cemiyete iade eder. 

• 14 - Bu sefer, cemi,.t. ..-.ı-ı 
Tıcaret Müdürhlğündeki EDii Mu
rakaba Heyetiaa sönderir, - da 
cüzdanı 15 kurutluk pul bedeline 
mukabil tasdik ve cemiy- iadr e
der. 
ıs - Nihayet eemiyet dbclana 

oalıilııine teYdi eder. 
16 - Hamalm artık çalııtJnlalııl.. 

leceif. iskeledeki ....ci.ine bildi& llir. 
Fakat münhal....._" yokaa, oı
cıya kadar, her muameleai bu ....... 
formaliteden ceçeo biçare ŞeWa 
Karalaiaartı .... beldi; 1 .... 

Nwl,ı..n.& .......... I • ._ 
ier bir ite intiap etmektw :: .._ 
"!' mBtWI .......... ....,, ....... 
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Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

11 ŞUBAT 1932 
İdarehane: Ankara caddcei. 

100 No. 
Telgraf adresi: İst. Milliyet 

Telefon Numaraları : 

Basmuharıir ve Müdlir 24318 
.~ 

Yazı isleri Müdürlüğü 24319 
İdare v<: Matbaa 24310 

-
ABONE ÜCRETLERİ: 

Türkiye için Hariç için 
L. K. L. K. 

3 aylığı 4- 8-

6 " 
7 50 • 14 -

12 .. 14 - 28 -

Ge len evrak geri verilmez -

)füddeti geçen niishalar 10 ku-
·uştu r. Gazete ve matb:ıaya ait 
~ler için müdiriyete müracaat 

...,dilir. Ga~etemiz Uantarın mes'u-

iyetıni kabul etmcı 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye~ılköy 3s~ ~~ri rasat merke-

zinden ver~ len h>bere göre bu-
gün hava ckseriy~tle bulutlu ola-
cak, ı·rizgar cenup il~ garp ara-
smda müdedil esecektir. Dün 

tazyiki nesinıı 760 milimetre, en 
fazla sıcaklık 9 en az 6 .santigrat 

kaydedilmiştir. 

' ftELE~ Matbuat balosu 
Allah encamını hayra tebdil 

eylesin! Ben iki senedir fena da 
dandım. Hiç bir Matbuat balo
su kaçırmıyorum. Bereket ver
sin mübarek şey senede bir de. 
fa da pek zararı dokunmuyor. 

Baloya gitmeğe alışmadan 
evvel sorardım: 

- Acaba bütün bu halk ba
loya neden gider? .. 

İki senedir bu mütkülümü 
hallettim sanmayın! Bilakis bu 
na bir sual daha inzimam etti. 

- Acaba ben neden gidiyo 
rum? .. 

Ben size bir şey söyleyeyim 
;.i?.. Bunların hepsi görenek 
ve alışkanlık. .. Vakıa baloya gi 
denlerin içinde bir kısmı var ki; 
iyi eğleniyor doğrusu ... Bu kı. 
sım daha fazla kadın •. Lakin bu 
kısım devede kulak! Üst tarafı-

1 
ı ı 

1 

1 

1 

1 

1 

mediğim, kimseye kefalet etme 
diğim ve mürailik etmediğim gi 
bi ... Bunları neden etmem?. Se· 
bebi basit! Bilmediğim ıçın •. 
Amma eğer danaı günün birin
de kazara öğrenirsem lif eder 
gibi her önüne gelen yerde ve 
fekilde etmemeye ahdettim. ls 
mi lazım deiil tamdıklardan be. 
zılarmı gördüm kiı dans mı edi 
yor, ağaca mı çıkıyor, bahçe 
mi belliıy9r... Kestirilemezdi ••• 
Bütün bu hay ve huy içinde 
memnun memnun dolaşan bir 
bahtiyar zümre var. Matbuat 
cemiyeti erkanı... içlerinden di 
yorlar: 

4 Şubat 
Perıembe Hafta Sohbeti Burhan 

Cahit 

Beynelmilel Romancılar 
Geçen akşam Sellın Sırrı Bey üı I karloda ııeçiren romancı oradan y&-

taclımız edebiyattan behıetti. ni bir roman mevzuile avdet etti ve 
Methur Franaıa müellifi (Mae- derhal neıretti. Nitekim son Hindis

terlinck) le nud ahbap olduğunu ve tan seyahatinden de böyle bir eserle 
bu maruf edibin bir kmm hayatile dömnüıtü. 
eserlerini anlattL Para kazanmak itibarile bunların 

Radyo aamilerinin dikkatle din- ayarını tutmuı muharir busün Avru 
!edikleri bu müsahabede Üstat fU pacla pek azdır. Y alruz (Garp cep
sözleri de hayTetle söyledi: hesinde yeni bir ıey yoktur) namın

"Bu edibin eserleri yirmi bet bin claki almanca eserin muharriri cse-
le yüz elli bin araımcla satılmıştır. rin mevzuundaki umumi alakadan 
Ve kendisi bu sayede iki üç yerde dolayı epi şöhret ve servet kazanmıt 
villalar, §&tolar satın almış, hatta tır. Bu iki romancının edebi kıymet-- Bu sene de geçti. 

·• kendi felsefesine uygun olsun diye !eri mukayese edilemez. (V. B. lba-
,,. "' ,,. kendi ak saçlı olduğu halde çiçek gi- nez) yüksektir. Zaten mevzuum böy 

Matbuat cemiyeti her sene bi bir de genç kız almııtır.,, le bir mukayese yapmağa müteham-
baloda davetlilerine hedi. Sellin SU'rı Beyin behıettiği (Mae mil değildir. Yalnız aralarındaki ben 

terlinck) in eserlerinin çoğu piyes- zeyiş eserlerinin bulduğu rağbette-
yeler vermeyi adet e- tir. Ve 1910 da bu müellif fÖht'eti- clir. 
dindi.. Bu hediyeleri ar- nin son kademesine vasd olmttttur. Bu rağbetin 1tm da şudur: 
kadaşlardan birisi halka bağır- Bu tarihte sahne edebiyatı Mae-
mak adetti. terlinck 'in biribirini takip eden eıer Gerek lbanez, gerek Dekobra tah 

!erile zenginleımiştir. Ve tabii müel lili roman yazmamışlardır.Mevzul<m 
Geçen sene bu işi bizim lif te iyi para kazannuıtı. Ben de mesela (Henry Bordeaux) gibi 

Ethem izzet yapllll§tı ... Bu se- işin bu tarafını kurcalamak istiyo- (Pau! Bourget) gibi eıerlerinin mev 
ne bu vazifeyi Nizameddin Na- rum. zuu bir şehrin, hatta bir evin hudut 
zife vermişler .•. Lakin çocuğun (Maeterlinck) İn en çok okunan lan arasında kalmaz. Sıkıcı tahlilleri 
rakamla, hesap ve ölçü ile ala- eseri yüz elli bin nüıha satılmıı. Ve yoktur. Bir kadının ruhunu, bir er-

bu edip bu sayede üç kaşane yaptır keğin arzularını sahife sahife deş-
kası olmadığından muttasıl nu- mııtır. mezler. 
maralarda yanlışlık yapıyordu.. Fakat ben size lspanyol edibi ve Onların mevzuları tayyare ııibi hu 

Bu senenin yeniliklerinden romancısı rahmetli (V. Blasco lba- dutları pasaportsuz aıar, sabahle
biri de herkese bir hediye çık. nez) in yalnız bir eserinin sekiz yüz yin (Monmartre) de kahvaltı eden 
ması cyJdu. Bana bir kıravat çık bin nüsha satıldığını söylersem hay kahramanlar öğleyin (Kayzerhof) 

ret etmeyiniz. ta yemek yerler. Ve mevzu Fransa-
lı ... Vebali boynuma olsun di- (V. Blasco lbanez) in İspanyolca 1 'ka 

T 1 da başladise ngiltereyi Amen yı 
ye.. oplu ğneye bir külah.... yazdığı romanların hemen hepsi dolaşarak nihayet bulur. 
Abidin Daver Ağabeyimize bir fransızca, almanca, İngilizce ve ital- işte harp sonu romancılığının mu 
şitirme düdük... Ekseri arka- yancaya tercüme edilmiştir. vaffakıyet sırrı budur. 
d 1 • l d • Eserleri bilhassa Amerikada çok 
aş ara yenı usu a am resınut- rağbet gören lspanyol edibi yalnız Fakat bunda muvaffak olmak ta 

de şakşaklar... Ufacık mürek- (La tentatrice) ismindeki eserinden bir hünerdir. Yalnız seyahat etmek 
kep şi1elerine doldurulmuş li. bir milyon frank kazanmıttll'. Sonra kafi gelmiyor. Ayni zamanda muh
kör damlaları .• Bir tane yangın (Les Quatre cevaliera de l'apoca- telif memleketlerin umumi bariz ha 

1 ) ' · d ki · d ·· e)J'f yatım görmek ve iğnelemek lizım. 
söndürme aleti (Bunu en faz. ypse mnın e esen e mu ı e se Mesela" (Claude Farre're) de seya-
1 rfet ·; \<İz yüz bin frank hakkı telif bırak-
a para sa mış masaya verse- ı mı tır. hat etmiştir. Bir çok eserler yazmıı-

ler münasip olurdu) ve ekseri \apanyol edibi ona yalan eser yaz tır. Fakat ötekilerin yarm kadar tu
gazetecilere atlama ipleri ve ba mııtır. içinde satış adedi yüz binden tu\mamıştır. Hele •on yazdığı (Le 
lonlar •• Balonlar... aşağı olanı pek azdır. chef) ismindeki romanı hiç okunma-

Bir ciddi sözle işi bitirmek 
istiyorum. Hanımlarımız ropla 
rının boylarını ne kadar uzatır
larsa uzatsınlar, kendi boyları 
kısadır... Bizim kadınlar kü

çülmüşler ... Baloda yabancı ka 
dını tanımak için boylu kadın 
aramak kafi idi.. (Tabii bir iki 
istisnası var) üsttarafı hep or
tadan kısa! Buna mukabil er-
kek cinsi irileşiyor ve güzelleşi 
yordu. Burada da zoraki müsa
vat yapsalar ya bakalım! 

FELEK 

Blasco lbanez ııeçen •ene Fransa mıştır. Buna nazaran (Pierre Be
nm cenubunda behçeler, parklar içir. noit) daha muvaffak olmuıtur. 
deki mükellef kataneıinde öldü. Bunlardan bahsederken eserleri-

Fakat ölmeden evvel uzun bir nin edebi kıymetlerini nazarı clikka· 
devri alem seyahatine çıktı. Büyük te almıyorum. Satıt noktaaını ölçü
romancı bu seyahatinde Hindi Çi- yorum. Satış rekoru batka edebi kıy 
ni, Jaonya'yı, Şimali Amerikayı, Pa- met batkadır. 
ııamayı, Antil adafarı, Mmrı ve da- Şu anlatılıyor ki muvaffak olmak 
ha bir çok yerleri gezdi. için artık masanın baıına ııeçip ha-

Bu seyahatin intibalarını da (Le yalhanede kahramanlar icat etmenin 
voyage d'un romancier autour du modası geçmiıtir. 
monde) iıimli üç büyük ciltlik eıe-
rinde tatlı tatlı anlattı. Romancı evvela okuyacak, kütüp 

Büyük romancının bu üç ciltlik haneler devirecek. Sonra kalkacak, 
seyahatnamesi bugünkü dünyayı ta- memleketler &JBcak~ası dolduğu 
nımak için eıi bulunmaz bir eserdir. gibi gözleri de doya . Ondan son 
(lbanez) bu seyahatnamesinin binn ra yazmağa batlaY .Eğer okudu· 
ci cildine şöyle batlar: ğunu İyi hazmetsniı, cifdüğünü iyi 

nın yüzüne bakınız! Kadın ise, 1RT1HAL1 MÜESSİF 

" Büyük seyahate çıkmadan evvel gönnüşse ve umumi arzuları, hayal 
dünyayı dolqmağa karar verdim. tın umumi cereyanlarını iyi keşfet. 
Bu küçük seyahati ölmeden evvel bi mişse artık piyangoyu kazandı de
lirirsem ne mutlu!., mektir. Bir kere şöhret buluncaya 

Büyük romancı seyahati muvaf- kadar. 
şu karşıki köşedeki hanımın Mersin Defterdarı sabıkı ve Ad-
-veya madamın. ropu kendisi- Jiye Vekaleti esbak muhasebecisi 
ninkinden daha iyi!.. İşte bir ta Seliinik eşrafından Sıtkı Bey frti
sa ! .. Yahut kocası filanla dan- hal etmişti.r. Cenazesi bugün saat 
sediyor. İıte bir tasa daha! Ya- 12 de Kadıköyde iskele civarında 
hut sırtındaki Topu üçüncü ba- Üzenlik sokağında eski Halk ftrka
lodur ki; giyiyor. itte bir bü- aı binası olan 19 numaralı hanesin
yük tasa! .. Ve buna benzer tasa den kaldırılarak Osmanağa .camiin
larla suratını asmtf oturur. E. de namazı badelcda Kuacaahmet'tc 
ğer dansederse angary~dan dan maloperci mahsusasma defnedile<>ek 
seder .... Erkeklere gelınce; her tir. 
birinin yüzünde asılı eğreti te- 1 
besaümlere rağmen bütün bu · 
cemaat ve hava içini sıkıyor, 
ayakkapların ayaklarını, kolalı 
gömleğin gırtlağını sıktığı gi
bi .•. 

Hi.! unutuyordum. Daha ha 
yatın yoku, taraflarına, yolları 
bozuk kısımlarına gelmemiş 
bir takım gençler de var ki; ha 
yatı Maksiaı salonundan ibaret 
sanıyor ve her tarafı pembe gö 
rüyor •. Önüne gelenle dans ve 
hoşbeş ediyor. E bunlar da ba
lodan ır.emnun tabii. .. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

" Mayiata hava karıştmnağa mah 

sus cihaza ait islahat" hakkırulaloi 
icat i~in Sinai Müdiriyetl umumi
yesinden istihsal edilmiş olan 15 
Mart 1930 tarih ve 1144 numaralı ih-
tira beratı bu kere ferağ veyahut i-
cara verileceğinden mezkUr ihtirayi 
satrn almak veyahut jsticar etmek 
arzusunda bu.ılunan zevatın İstan

bul Bahçekapı Ta~ Han No 43-48 

de mükim vekili H. W. İSTOK E-
Ben dansetmem .. Ticaret et t.:ruiiye müracaatları. 

fakıyetle bi.~irdi. Eserini ikmal etti Yazımın bllfında ıöylediğim ııibi 
ve sonra muke!lef şatosunda rahatça artık bir memleketin romancı11 ol
öldü. . • mak kafi değildir. Futfolcular bile 

(~. B. lb~nez) ın bıraktıgı ser- beynelmilel oluyorlRr. Romancdar 
vet bır kaç m.il~onu g~e~. Bu servet ı da beynelmilel olmadıkça töhreti 
yalnız kalemının emegıclir. haketmiş sayılmıyorlar. 

Son zamanlarda eserlerinden çok Ok _.ı.. ·ı ek v· e yaz ı ak ,__ h ·r1 d biri" d una--, gezı ec ı ac para .... zanan mu an er en e 1 . b · ı ·ı k 
( Ma • Dek br ) dı B"lh b eser erın mevzuu il ma zeme ı e u 

urı'j . do ~- ,_~· ı . aasa u rulacak. Üslup artık ikinci det"ecede 
ndunnakeseledr enild~-~~ . ırb~ıkmı aın."""'ı· fya kalmış gibidir. a ıgı ıçın ır aç mıı ı az 
la kazanmııtır. Hayat deiiıiyor. Telakkiler de-

(Dekobra) da biraz canlanıp pa- ğiıiyor. Ahlaki temayüller değiıi
ra sahibi olunca hemen •eyahatlere yor. Nesillerin bariz va11flan defişi 
bllfladı. llk defa Amerikaya gitti. yor ve milletler ara11ndaki ihtilatlar 
Almanyaya ııitti. Sonra Rusyaya ıı,it artıyor. Aileler bile yuaı yavaı bey 
ti. En •onra seyahatini de Hindis- nelmilel oluyor. Bütün bunlar mede 
tana yaptı. ni temas va11talarının gittikçe teki-

(Dekobra) nın eserleri içinde de mül etmesinden ileri ıeliyor. lrti
yedi yüz bin kadar satan vardır. Bir bat artıyor. Binaenaleyh yeni roman 
kaç yıl evvel lıtanbul'a geldiği za. cının bunları görmeıi ve kalemini 
man kendisini en cok memnun eden bir cemaatin değil bir cemiyetin içi
eserinin (Mon co;ur au ralanti) ol- ne daldırması li.zım geliyor. 
duğunu söylemiı. Bizim gibi dört sahifelik bir ese-

Nctice §U ki ilk eserini yazdıjı va rin t~lif hakkı muharririni Parise 
kit bedava satmağa razı oan roman· değil Sofyaya bile götüremiyecek 
cı bu','Ün milyonerdir. Pariste içi dı- kadar bicare ol"n bir memlekette 
şından garip, Dı§ı içinden acaip bir mıahrumi)retler batta istırap1at- ara
malikanesi varcır. o kadar ki seyret sında yetiıen kalem sahipleri için ne 
mek isteyenler dostlarile dost olma beyhude düşünce! .. 
ğa çalışıyorlar. 11 şubat 932 

Geçen kışı cenupta, Nis ve Monte Burhan Cahit 

Hikaye Hali hazırda dünyada m !vcut en büyük film 

T ercümei hal K E \J} • -Fransızcadan- ongre g enıyor 
Tiyatrodan sonra kapılarını 

:~1d!~::~~~:nd:;1:=k . ~l~l!N H!Rf~l - H~NRJ GlBlT 
değil, orada birini görmekti. 1 .. •••••••••••••••••••••••••• Onun için konsomasyon 
maksadile yanıma yaklaşan ka . JEAN MURAT ve KA THE DE NAGY 
dınlara iltifat etmiyordum. ! 

Çok geçmeden sol taraftaki ' 
masada oturan bir zatın dik -
katle beni süzdüğünün farkına 
vardım. Bir aralık bu zat yanı 
ma geldi. Damdan düşer gi
bi: 

- Efendim, dedi, bana bir 
iyilik etmek ister misiniz? 

MELEK Sinemasında 
MONTE CARLO Bombalar Altında 
nam şaheserlerinde kendilerini alkışlamağa gelen halkı 
sevindirmeğe bir kaç gün daha devam edeceklerdir. 1 

Barda ne iyiliği olur? Para ı •••lllll••••••••••••••••••••••-= 
uz bir adama da benzQmiyor. ı Aile reisleri... Mektep müdür.Jcri... hayatta gençliği sevk ve idareye 
Ne ihtiyar, ne genç bilakis ki 1 memur olanlar ..... içici tehlikelerini, kanunlara karşı olan harekat 
bar bir hali var. Yalnız yüzün 1 ve icraatını ve hayattaki igfalatını evvelden gören ve gösteren 
den ya işten, ya içkiden bir yor fevkatiide AHLAKİ bir filim ol:m 
gunluk seziliym· •. 

- Benden mi iyilik istiyor 
sunuz?. Ne iyiliği? dedim. 

- Evet, sizden! Buraya 
geldiğiniz dakikadan beri sızı 
tetkik ediyorum. Siz bu barın 

1 
yabancısına benziyorsunuz. 
Sonra buraya kadar geldilcten 
sonra, kadınlarla eğlenmiyor -
sunuz. Belki acemi değil, bu 
gece kutularının en iyi aşina
larmdansınız da, başkalarının 
eğlencesi sizi de eğlendirmeğe 
kafi geliyor ve bu suretle para 
nız da cebinizde kalıyor. . 

Her iki şekilde de burada 1 

bulunan insanlara benzemiyor 
sunuz. Sizin için hayat, bu şe- ; 
rait dahilinde eğlendiren mü- ı 
kcmmel ve büyük bir tiyatroya 
benziyor. 1 

O söyledikçe ben de "Acaba 
deli mi?,, diye düşünmeğe var 
dım. O devaaı etti: ı 

- Onun için size bir tekli-
fim var. ' 

- Nasıl teklif? 
- Söylüyeyim- On bin 

frank kazanmak ister misiniz? 
- Teklifi anlayalım da... 

1 

- Hem de derhal tediye e- 1 

deceğim • 
- iyi amma, bu paraya mu 

kabil benden ne istiyorsunuz? 
- Hiç gibi ehemmiyetsiz .. 
- Allah, Allah •• Hele söy 

leyin bakalım .. 
- Beni ortadan kaldırın.. 1 
- Ne demek o? Yani öldü 

reyim mi ? 
- Evet .• 
Doğrusu böyle bir teklifi 

hiç beklemiyordum. tik hayre 
tim zail olunca, alaya başla. 
dım: 

KAÇAKÇILAR 
~heserini görmeli ve başkalarına görmelerini ta.,,;iy..e etmelidirler 

Türloler tarafından vücude getirilen ve Darülbedayi'ın en mükemmel 
san'atkarları tarafından temsil edilmiş bir türk filmidir. 

EL~r~~g~~ah~İ::e:~~:i?:..J 
Bu akşam MUHTEŞEM GALA OLARAK --il!! 

M A J İ K 
SİNEMASINDA 

bu giine kadar vücude getirilen 
ope raların en güzeli, en zengin 
ve en cazibidir. Nevyork MET-

'--.._~ ,,..--::; iJiihi muga·nnilerinden meşhur 

' 

ROPOLİTAİN OPERASININ 

~ 1~ tenor 
;. .,;:; Alexandre Gray 

'.-r ve latif ve tatlı sesli BERNİCE 
';,,,~. . CLAİRE tarafından tagann i 
.~ edilmiş 1 

ALEV ŞARKISI 
mel~dram filminde gayet hissi tablolar, baş döndürücü musiki-feerik 
baletler - 120 kişiden mürekkep MUAZZAM BALALAYKA -
200 kişiden mürekk~p HEYETİ MUGANNİYE vardır. Tabii ~enkle
rinde tamamen renkli olan bu sözlü, şarkılı ve danslı muhteı;em fil
min mizansenleri 1.000.000 dolara mal olmu~tur. Mevzuu Çarlar saray-

larında baı;layıp bir prens il<: bir halk kızı arasında geçen aşk 
maceralarile hitam bulmaktadır. ı _________________ ... , __ 

A S R 1 
Bu akşanı 

S 1 N E M A DA 
Bir aşk ve sergüzeşt şaheseri olan 

CANBAZHANE çocucu 

- Tabanca ile 

mükemmel filminin takdimi münasebetile FEVKALADE GALA 
Bu film, 'sirk numaralarım büyük bir maharetle icra eden 9 yaşında 
ırtist FRANKİE DARRO tcrafından temsil edilmektedi<r. Bilhassa 
Jaş döndürücü ÖLÜM KAYMALARI numaraları şayanı temaşadır. 

.:>iğer mümessilleri: DHber ve meşhur yıldız HELENE COSTFLLO 
mi, bıçak ve güzel JOE BROWN. 

mı, zehir mi? Cazibeli - hi9Sİ - heyecanlı ve mühim bir filmdir. 
- Hayır! Perde aralarında zengin varyete numara/acı. 
- Vakıa ben size ölümler- ·~---!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

den ölüm beğendirecek deği- ' 
lim. Yalnız böyle bir arzunuz 

1 
ce ortadan kaldıracaksınız. 

varsa, neden başkalarına mü. - Bu nasıl olacak ? 
racaat ediyorsunuz? insan ken - Şimdi buradan beraber 
di işini kendisi daha iyi göre- çıkacağız. Köprüye gideceğiz, 
mez mi? size orada fapkamı, pardesüaıü 

- Sizi teaıin ederim ki tek boyun atkımı vereceğim. Bütün 
lifim alay değildir. evrakım ve cüzdanım pardesü-

- Ne de olsa, böyle bir eğ 1 mün cebindedir. Siz bunları a 
lence yerinde kara fikirler hiç ! tıp polis komiserliğine gidecek 
yakışmıyor. Yoksa acaba.. 1 siniz. Orada bir adamın köp-

İşaretimle "Sarhoş musu- rüden kendisini attığını gör-
nuz?,, demek İstedim. müş olduğunuzu, fakat yetifip 

- Yok, hayır! Kat'iyen kurtaramadığınızı anlatacak. 
sarhoş değilim. Deli de deği- sınız ve denize atılan adamın 
lim. Beni İyi dinlerseniz, tekli elbisesi diye bunları polis komi 
fimi kabul edersiniz. serine vereceksiniz. 

- Söyleyiniz bakalım - Olur vazife değil. 
- Beni kelimenin manası - Polis bittabi pardesümü 

ile öldürecek değilsiniz. Sade _ arayacak. Evrakımı bulacak 
• 

ve intihar eden adamın hüviye 
ti anlaşılacak. Polis öteyi heri 
yi arayacak, ve bittabi cesedi 
mi bulacak. 

Yalnız ıu olacak ki ben res 
men ölmüt bulunacağım. Eğer 
bu vazife için on bin frank az
sa, fazla vereyiaı. 

- Yalnız neden kendinizi 
ölmüş göstermek istediğinizi 
anlayamadım. 

- Gayet basit .. Ben terce
mei hal kolleksiyonları topla
rım. Birçok adamların terce
aıei halleri bende tasnif edil. 
miş bir halde mevcuttur. O
nun için bir de kendi tercemei 
halimi öğrenmek istiyorum. 
Bakalım, neler yazacaklar? 

Milliyet'in Edebi Romanı: 6 gibi toplanıp katılıyor zannet- ı layaınadım. Bu konuşuştan hiç kalbimi ve heyecanlarımı ona tazeliği ve hızı vardı. de bir zelzele olmuş gibi 
tim. Onun sesi idi. O, soruyor- bir mana çıkaramadım. Ve .. u. vermiştim!. Dokuzuncu gün tam bir şif. titredim .. 
du: zun uzun dütündüm: Eğer, her şey ve hepsi bu re müdürü idim. 'Sükunla çalışı - Aloo .. Ruhi Bey .• 

- Kimsiniz?. - Ayrılırkerı bir kusur mu kadarsa bu küçücük hatıranın u yordum. Sükünla dinliyordum. Diyen onun sesi idi. Arka. 
Güçlükle: yaptım?. nutulması bile benim icin ne ka Sükiinla emrediyordum. Ne sından yalnız üç cümle söyle-
- Bendenizim efendim. Ru- Yorgun mu gözüküyordum? dar :ı:or, ne kadar güç bir şey o- göz kapaklarımın içincle baş!.a di: 

hi.. Onu üzdüm ınü? .. , lacaktı!. her şeye beni kör eden bir ha. - Size gücendim. 
Diyebildim. Ve.. ondan Bu zanla mı bana telefon et- yal, ne kulaklarımda bütün si- - Beni hiç aramadınız?. 

Gündüz burnumda Jıep onun ma dolu sahneleri diriliyor, ve .. sonra açıldı, söyledi: ti?.. Beki nek ve.. ümitsizlen- nirlerimi buran bir ahenk ve - Bu akıam sinemaya gide-
kokusu vardı. Göz kapaklarrm kendimi onunla ya bir tangoda, - A •• Siz misiniz Ruhi Bey. Niçin beni kontıtlurmadı?. mek! ses vardı. Bendim, kendimdiaı, bilirmiyiz? 
da onun hayali vardı. Damarla ya bir valste sanıyor; açık kah Bonjur. Yoksa o da mı heni özledi Beklemek ve .. unutmaya ça çalışıyordum!. Ve .. yine 0 ilave etti: 
rımda onun tatlı ve keskin ba- vemai, delirten, bayıltan, eair Ve beni beklemt.den devam ve dayanamadı?.. lışrnak!. Onuncu gün nazırın yanın- - Sizi Tünelde tam be~ "u-
kışlarından hız alan bir kabarık eden gözleri gözlerimden; tat ediyordu: Ve .. yine dehtetli üzüldüm: Beklemek ve .• bekleyişteki dan geliyordum. Odacım: çukta bekliyeceiim .• 
lık vardı. Kulaklarımda tatlı lı, ahenk dolu sesi kulaklarım- - Nasılsınız?. Sizi gece çok - Neden adresini almadım? nafileliği öğrenmek!. - Telefonda sizi bekliyorlar - Evet .. 
sesi, başımın içinde onun cana dan gitmiyor ve damarlarım yorduğuaıdan ve sabaha kadar Niçin telefonunu sormadım? İkinci gün böyle geçti. efendim... Yahut ta: 
değen şuh kahkahalarındaki kalbime birden başlayan bir alıkoyduğumdan endife ettim Gene ne yaptın da, onu le- Üçüncü gün böyle geçti. Dedi. - Hayır •• 
nağmenin uğultusu vardı. Dü- sevgının ezintilerini getirip doğrusu .. Acaba, bugün iyi ça- telefonla uzun konuşmaya mec Dördüncü gün böyle geçti. - Kim?. Diyemedim. .• Yine telefon 
şünüyordum : topluyorlardı. lışabiliyor musunuz?. bur edemedim?. B~inci gün yine bekledim; Diye düşündüm. ve .. sorma- , kapandı, yine benim cümlele-

- Onu bir defa daha nerede Fakat, ne tuhaf? .. Ben bü- - Rica ederim. Hiç yorgun Acaba yabancı bir yerden yine ümitlendim, bekleyişime dım bile!. Her gün o kadar çok rim ağzımda kaldı. Fakat, te-
görebileceğim?.. tün bu ezginliğin sızısını du - değilim. Çok iyi çalıtıyorum. mi telefon ediyordu?. kuvvet, hız, takat vermeye ça- aranıyordum ki, telefonla ko- lefonun kapanması, benim söy. 

Niçin bir adresini bile alaıa yar, Siz nasılsınız?.. Ve .. merak ettim: lıştım. nuşmaktan bıkmıştım. Yavaş liyememem hiç bir şeydi. Ben, 
dım?. - Ne yaptım da ondan bir Diyemeden, derneğe fırsat - Bir daha beni arayacak Altıncı, yedinci günler ba- yavaş yerime oturdum. Yavaş unutan Ruhi. dütünmeyen Ru-

Neden yine görüşelim .•. de randevu almadım?.. bulamadan o: mı?. na: yavaş makineyi aldım. Kafa- hi, o saralı gecenin küçük ha. 
medim?.. Derken, telefon uzun uzun - Affınızı dilerim. Eğer iyi Her şey ve hepsi bu kadar - Artık unut .. ve düşünme! mm ıcı nazırın eaıirlerile do- tırasını sindiren ve öldüren Ru 

Nasıl bu aptallığı yaptım?. çaldı. Ben: çalışamıyorsanız çok üzülece- mı?. Dediler. !uydu: Yapılacak bir çok mü. 1 hi, yine birden ve daha müthiş 
Ve ... en karıtık şifre mese- - Aloo... ğiaı. Kimbilir ne kadar da çok Hayatıaıda hiç bir kadına Sekizinci gün unutmuştum. hiaı şeyler söylemişti. Ahizeyi o sar'anın hummasına tutulmuş 

lelerini bile önüme getirdikleri Der ve karşımdakinin: İfİniz vardır.. karşı bu kadar şedit ve çabuk Düşünmüyor, beklemiyor, ha- kulağıma götürdüm ve konuş- tum, Titriyordum. Ellerim a· 
zaman gözlerimin önünde yazı - Kimsiniz?. Filan, dedi, ve sözlerine da- bir alaka duymamıştım.Onu bir tırlamıyordum. Kalbim yine es mağa başladım: vaklarım kesilivermişti. 
lar, şifreler, kağıtlar kaybolu- Sesini alırken sanki nefe- ha bir iki cümle ilave ettikten den bire sevmiştim. Birden bi- k1si gibi idi. Damarlarımda sev - Aloo .• 

yor; gecenin sar' alı haya 1 i hum.:..'._~s ı=· m=-=bo:'.ğ~a~z~tm=d=a:....:b=eı~1=i-bo=:ğ~a:c:ak::_:..::,s o:n::ra:_t:e:l:ef:o:n:u:_k:a:p:a:t:ı~v:e:rd:::i ._A::n:_:re:_:t:.:u:t~u:,:l:m:u:ş~t~u:,:m:_· -~B=ir~d:e:n:.._:b:ir~e~~g~İm:::İ:n~e:z:,:in:;.t:.:is:i~y_:e:.:r:;.i n:::e:.._:k:a::n:ı::m:::;ın.:.,:._..;B;,;i,;.rd:,en;;;.;b;i;,;,r,;;e.;o;;,t;,;u;,;r~d;,;u~ğ~ummmıiyıleiİr•- •••••••••İl( l•J•e•v •.m.ı •"•"r•)•• 
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GÖZYAŞLARI!. 
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Seviyor sanma! Aşka • 
ınanma, 

5 

~m e~e9J-cdmj 
Suvey~ Arabın 
Kanalı 

Coğrafya kitabınızı okur
ken, Akdenizle Kırmızı denizi 
biribirine bağlayan Süveyt ka
nalını harita üzerinde göstere-

Pantalonu 

Şarlo'nun bir filmi 
sesliye çevrildi Şiir ölmüştür. Modern hayatın 1 

acılığı şiiri ödürdü. 
Bundan yirmi sene evvel bir de· 

vir odluki, kadınlar ve erkekler aş
kı onun tatlı acılığını gaşycdici neş' 

• 

Yazan: Pola Negri 
/ 
b~~irsin~z. Fakat b~ kana~ın ne 
guzel bır eser oldugunu hıç ,öy 
le düşündünüz mü? 

Arabın biri pazara gitti. A• 
yağma bir pantolon alacaktı. 
Pantolonlardan bir pantolon 
beğendi ve tam kağıda sardınp 
parasını vereceği sırada aya 
ğmdaki pantolonun daha' 0 ka
dar eskimemiş olduğunu farket • 
ti. Dedi ki : 

esini düşünebilecek zaman bLiluyor-
du. 

Heyhat bugünkü ııençlik çok 
haıin! Gü~delik ekmek için didini
yor. bütün kuvvetlerini onu ipnoti
ze ;.ıen bu gayeye oarfediyor. Atk 
mı? Ona yer yok ki .. 

Onun içindir ki izdivaçlar bu ka 
dar bedbaht olyor, Bazı kimseler çok 
bir ıey bilmeden, hatta bir t~Y b~lme 
d1..zı. bilhassa "&evmek,, denılen ınce 
san'ata hiç vukufları olmayank evle 
niyorlar. Kendi kendime ~üı~n~yo
ruın Hakikaten "sevmek,t ılmını ne
rede ne zaman ve nasıl öğrt.."·nsin· 

• 
ler? 

Siz ki bu söz]erime İoanınıyorsu 
nuz. Karakuti bir hüküm verdiğimi 
zannediyorsunuz, rica ederim, bir 
haftanızı bir tek haftanızı Newyork' 
ta geçiri:U. Bana ina?ma~ı~ınız için 
kafanız dönecek, yerın dıbıne geçe
ceksiniz. 

Şarlo kibar ileminin usullerini bilmeyordu 

Bu büyük çılğın ıehrin, sabit bir 1 

fikrin iradesine tabi azim gürültüsü, 
sizi gecelerinizde bile meşgul edecek 
tir. Newyork'un bir hırıı var: Para 
hırsı! Yüksek binaların donuk göz- ı 
(ere benzeyen pençereleri, aşkı lralp 
terden kovan modern hayatın, sem
bolüdür. Newyoı·k dudaklardan kor 
karak çıkan itirafları ve heyecana ka 
pılan ııenç kızın yanaklarına çöken 
hamreti bilmez. Nevyork'ta kalp ye
rine bir altın külçesi oturdulmuftur. 

Şarlo çok tık mütterileri olan bir 
terzi dükki.nmda çıraktı. Fakat cloi· 
l"\ısunu söyl-ek. liaım ııelirse, bu 
çıraktan patronu hiv t• memnun de
tildi. 

Bu kadar dalııın çırak olırr mu? 
8ir mütteriye koıtüm götüreceji za 
trıan, daima adresi f&§•rırdı. Meseli 
bir redinııot bekleyen müıteriye ja
ltet cötrür, bu ıuretle terzihanenin 
itleri biribirine kanıırdı. 

Bir ııün , Şarlo mutattan daha faz 
l.ı dalgınlık ııösterince, patron ken· 
disini çağırdı ve gözünün içine bak
tı: 

- Y avruın, dedi, ben senin ya· 
P<ıcaim hizmetten vaz ııeçtim. 

Şarlo sebebini ..,....,adı. Çünk ka 
lıahatli olduğunu biliyordu. Sadece 
lraııadan ııeçti, ne kadar alacağı kal
dı ise aldı ve ııitti. Bu aldığı para da 
o kadar uıilhim bir yekun tutmayor
du. Bu birkaç dolar kendiaini haydi 
haydi k&ç ciln idere edebilirdi? 

Hüliaa, Şarlo'nun çok canı sıkı· 
lıyordu. O can ııkıntKı ile Dollas
ton'lann atçı kadınırun yanına gitti. 

Çünkü bu aşçı kadının Şarloya 
karşı bir zaafı vardı. Bu kadın Şar
lo'nun iyi ve aaf bir çocuk kalbine 
ınalik ve hayatın sefaletlerine karşı 
müdafaasız olduiunu biliyordu. O· 
nun için bu küçük terzi çırağına yar 
dım edebilirdi. 

içeriye giren Şıırlo'nun perİ§an 
çehr.,.ini görünce, bir felaket hldis 
olduğunu anladı. Hiç bir ıey sonna· 
dan Şarlo'yu maıaya oturttu ve önü 
ne giizel bir ıepze çorbası koydu. 

Şarlo tetekkür etti. Çorbayı içti. 
Sobanın yanında bir müddet 11ındı 
•e keyfi yerine celince gülmeğe ba!· 
ladı. Çünkü Şarlol uzun müddet ıztı 
•aba ve ked..-e tahammül etmez. U 
kin atçı kadın Şarlo'yu uzun müd
det mutbahta tutamazdı. Çünkü 
Dollarston'ların o gece ziyafetleri 
Vardı. Pastaları hazırlamak lazım 
reliyordu. 

Şarlo terzi dükkanından ayrıldığı 
•aman, patron dükkanındaki kostüm 

leri yerleıtiriyorlardı. Ve Conte 
Fanchey tarafından kendiıine veri· 
len bir kostümün cebinde kapatılma 
mıt bir mektup buldu. Mektubu aç
tı ve okudu. 

Kont bu mektubunu Dollarato
na yazmıştı. O gece ziyafete ııele
miyeceği için mazeret rica ediyor
du. Terzi mektubu okuyunca ııü
lümsedi. Aklına bir şey ııelmitti• 
Bu mektuptan Kontun henüz Mad
mazel Dollarston ile tanışmamıt ol
duğu anlaşılıyordu. Terzide kontun 
yerine ziyafete ve baloya gitıneye 
karar vermişti. Kameti yerinde idi. 
Bittabi terzi olduğu için iyice giyine 
bilirdi de... Sonra Madmazel Dolla
rason'un mühim bir yekUn tutan dı
rahoma paraıı vardı. Onun İçin bu 
te,ebbüıe girifl1l"ğe karar verdi. 

Diğer taraftan çok mütecessis o
lan Şarloda baloya gitıneiie karar 
vermiıti. Patronunun kont sıfatile 
baloyA gideceğini kestirince, kendi 
ıi kont oldu ve patronunu da katibi 
diye tanıttı. Fa.kat Şarlo yükıek ve 
kibar cemiyetlerin adat ve usullerini 
bilmediği için ııaf üıtüne ııaf yapı
yordu. Her kes biribirerinin kollan
ru dürterek Şarlo'ya bakıyorlardı. 
Bazıları da Şarlo'yu orijinalitelerden 
hotlanan a11lzadelerden ıanıyorlar
dı. 

Fakat hakiki kont Fanchey fikrin 
den vaz geçerek baloya iıtirake ka
rar verdiği zaman, iti.,. değitti. Ha
kil<i kont Oollarıton'lann balosuna 
celince, ıahtekiirlık meydana çıktı 
ve Madam Dollardson polise haber 
vereceğini söyledi. Şarlo, itlerin a
leyhine doğru bir cereyan aldığını 
anlayınca, milyonerle kendisi arasın 
da bir mesafe bırakmağa karar ver
di. Daha doğrusu bir yolunu bulup, 
oradan sıyrılarak sokağa çıkınca, 
fakasını batına geçirdi, bastununu 
eline aldı ve mukadderatının yolunu 
takibe başladı. 

Fakat ııelen polis, kaçamayan lııl
tibi, yani patron terziyi hapse gÖ· 
türdü. 

F.vet, izdivaçlar olma yor değil! 
Her ıeye rağmen et hükmünü sürü 
yor. Fakat ruhsu;.: ve hamlesiz bir e 
tin ne hayrı olur? insanların hayvan 
!ardan adeta farkı kalmadı. 

Harpten beri atkın katlinde ıeri 
ki cürüm olan bir sebep daha var: 
Şahsiyetler kayboluyor. Zira makine 
ve Standardizasyon devrinde ıahsi
yet bir tehlikedir. Sevmt.ğe teıebbüs 
eden bir adam derhal cemiyetten ay 
rılıyor, baıkalarına benzemiyor, men 
fi ve gülünç kalıyor. 

Artık o büyük, eski a~klar kal
madı. Nerede Romeo ile Juliette? 
Nerede Antoine'la Cleopatra? 

Yirminci asır diye mağruraoe i
sim verdiğimiz bu ketmekeş devri 
hiç te kısır kalmaması lazım gele~ 
bir teprakta, ot yetiştirmiyor. Fa
kat itiraf etıneli ki, aşk ta makinele 
rin randmanını azaltıyor, parayı 
mavu~ün lehinden ayırıyor, kafaları 
ve kalpleri "it,, denilen korkunç ma l 
budenin esaretinden çıkarıyor. 

Büyük lıalyan şairi O' Annunzio 
yu sevdiği için ölen Duae'nin feci 
maceraaını kederle dütünüyorum. 1 f . 
Son dakıkasında ben de ya'1!nda ı ı. 
idim. Yüksek artistin ıon bakıtın- ı ' 
daki muhtqem azameti hiç unuta- · 
marn. Muztarip kalbine sükunu ve
recek son dakıkanın ııeldiğini anla- 1 

yan Duse'nin bakr,ı, makine aırma 
menıup irıaanlann anlayacaiı bakış 
defildir. Bir cün teferrüatını bildi
iim bu facianın sırrını if!'I edece
ğim. 

Zamanunızda bazı insanlar sev
diklerini zannederler. Bir tepeden 
gurubu veya fecri seyredecek yerde, 
saatte seksen kilometre ile otomo
bille ka9"11 kızla erkeği hakikaten 
bizim bildiğimiz aşk bağlayabilir 
mi? Eskiden doymadan baktığımız 
lahuti manzaraların kartısında, tim
diki gençler otomobilin akselitörüne 
basarak, yanlarında oturan kıza !ÖY 

Pel• Neıri 
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Operet filminde Lilian Harvey 
le diyorlar: 

- Evet, evet, manzara çok güzel! 

Artık aık kalmadı ... Pola Negri John Loder'e 
gilerken sögletlifi söze inanalım mı? 

Sakın bu alqamki Cocktail-Party'-
ye geç kalmıyalım. cah hırıı onu tahtınd!"'. kovdu. Atk 1 Atk tahaan bana ancak ıztırap cetir 

• 

'l- 'l- 'l- tek batına. aırtmda. hiç ıte yaramı- mittir. Fakat ı:ztırap ta atkın bir te-
Artık atk ,..lctur. Hırı, para ve yuı oklarla senerıyane dolatıyor. cellisi değil midir? ....... ,.,,,,,,,, ............................................................................. . 

Ropdöşam her Sinema haberleri 

• 1931 de İngilizler 140 film 
imal etmişlerdi. Bu mikdarı bu 
sene iki yüze çıkarmak isteyor 
iar. 

'l- Londradaki Embaasy tiyat 
rosu lla sineınaya kalbedilecek 
tir. 

• İtalya hükumeti, Papanın 
ısrarları üzerine "Benhür., fil · 
mini menetmiştir . 

Fakat entereuanettir .. Demek 
ki sinema i.lemi,güzellikten bat 
ka ,eyler arıyor. 

Sinema -Tiyatro 

Bugün akşam 
Saat 21,30 da 

AKIN 
Destan 3 perde 

Faruk Nafız 

hı~nbul Setıdlvrsl 

SehirTıiJatrosıaı 

ıımıııııııııı 

11.Jll 
ıııuuıı ·-RAŞİT RIZA TİYATROSU 

llugün akşanı saat 21,30 da 

LOKMAN ZADE 

Vodvil 3 ı>erde 

Muharriri : 

İbnirrefik Ahmet Nuri ~ 

,.--.llW..---

Lilian Harvey bidayette An 
ny Ondra' nın yolunu tuttu. 
Yani neş' e, çarliston, saksofon 
üryanlık ve saire ... Hülasa Li • 
lian bir müzik hol kızı idi. 

O zamanlarda idi ki, Alman 
den Marian Marsh kazanmış· 

sahne vazıları bu saçları arkaya 
men her şey var: Gençlik, ses, doğru giden şakrak kızın, be- Marian Marslı 

l..ilian Harveg, Hanri Gar11t "Prenses, •mirleriniz.,filminde 

Lilian Harvey Avrupanın 
en çok ıevilen ve alkı,lanan ar 
t;stlerinden biri oldu. Bilhasaa 
"Koape eğleniyor., filmi ,öh
tetini ve muvaffakıyetini son 
derece arttırdı. 

Bu Alman artistinde he-

belki tam manasile güzel değil. yaz perdede daha başka şeyler A "k d d kralı"çe · t" _ 
hattl bazıları onu çirkin bile b"l • · · 1 d 1 b"l merı a a a ın ı yarata ı ecegını ana ı ar, ı • h I ld ·· ··d·· G h f 
b 1 Y rl r fakat C Z

"b · h · · .. · l L" ap arı a ı yuru u. eçen a 
u u o a , a ı esı var. assa sesının musaıt oması ı . '. " .. ., 

Parantez içinde söyleyelim lian'ı sinemada yeni açılan ope 1 talardan bırınde Ropdoşambr 
ki, Yeni Amerikan artistlerin ret filimlerin baş mümessilesi kraliçesi intihap etmişlerdi. 
den Sylvia Sici ney de çirkindir .. meyanına koydu Kral' ;eliği siı:~ma artistlerin-

tır. Jüri hey' etinin önünden 
muhtelif ropdöşambr'larile 

iki yüz kız geçmiştir. Müzake- 1 

reler bir saatten fazla sürmüş
tür. Nihayet resimdeki ropdö
şambrı ile birinciliği Mariaı:ı 

Marsh'a verdiler. 

Avrupadan Hindistana veya 
Aksayi şarka gitmek isteyen 
bütün vapurlar bu kanaldan 
geçmek mecburiyetindedirler. 

Kanalın tulü 168 kilometre 
dir. Derinliği on buçuk metre
dir. 

Her sen takriben bu kanal • 
dan 6000 vapur geçer. Bu va
purların toııası takriben otuz 
milyondur. Bu kanalı yapan 
Fransızlardır .İnşası oobet sene 
ıürmü,tür. Belki bu müddet l 

fennin şimdiki terakki zamanın 
da İnaanlara uzun görünür. Fa 
kat o tarihte makine fenni bu 
kadar ilerlemiş değildi. O ka 
dar mükemmel olmayan vesa
itle çöl ortasın da I 68 kilom et 
re uzunluğunda bir kanal aç
mak kolay değildi . 

Kanal Mısır nizamlarına ta
bi İse de, şirket F ıransızdır. 
Şirketin 500 memuru, 2500 a
melesi vardır • 

En faydalı kuş 
Hoca - En faydalı 

hangisidir? 
Cemil - (5 yatında) 

mit olanlan efendim. 

--

Pif-

- Hayır, ben bu pantolonu 
beğenmedim, onun yerine bana 
ayni fiatta bir ceket ver. 

- Nasıl emrederseniz efen 
dim . 

Dükkin sahibi derhal ceket 
!eri çıkardı• ve Arap bunlardan 
sırtına muvafık gelen bir tane 
sini aldı ve dükkandan dışarıya 
doğru yürüdü. 

Dükkan sahibi 
kottu : 

arkasından 

- Yahu! ceketin parasını 

vermeği unuttunuz . 
- Onun yerine pantolonu 

bıraktık ya .. 

- Peki amma, pantolonun 
da parasını vermediniz ki .. 

- Allah Allah, sen nebiçiın 
adamsın be birader. Pantolo. 
almadık ki, parasını verelim. 

Nebatat dersi 
Hoca - Mantarlar rutubeıl 

li yerlerde biterler. 

Sait - (Yanındaki ar-kada-
9ına) Onun için 9emsiyeye ben 
ziyorlar galiba! ! 

"' .l/ 

·,r· 

.. 
4" •• 
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Her ~ey taklit edilmez 

Hayat Kaza ve 

Sirgortalannızr Galatada Ünyon hanında klin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olaı 
aa 

UNYON 
kumpanyasına bi.- kere uğramadan sigorta yaptır-

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. • 

Ittlhaclı 1".llli 
TÜRK SİGORTA ŞlRK.ETl 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanmda 

1 I_ Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranma-iı:tadır. 
Tel: Beyoğlu : 4887 
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KADIN 

Burna dair 
Bumun ıeklbıdea " hecmin 

den ziyade kadınlar renginden 
çekinirler. Kımızı ff fabut 
parlayan bir bun.. kadar kadı
nı: enditeYe dütürea ıe:r yok
tur. Hatta bir te:r yokken bile 
"acaba burnum kızardı mı?'' 
diye tevehhüme düıeın kadınlar 
bile çoktur. 

Kıt ıoğukları bumun kızar 
nıasında mühim &millerden bi· 
ridir. 

Bunun için her aabah burun 
deliklerini ılık tuzlu au ile yıka 
malı ve bir mikdannı da buma 
ı;ekmeli. 

Bir litre kaynamı' suya bir 
kahve kaşığı tuvalet ıirketi at
mak suretile de yıkamak müın 
küııdör. 

Fena krem ve podralann İl· 
timali de burunda bir nevi il
tihaplar yapar. 

MiLLiYET PERŞEMBE 11 ŞUB.AT 1932 

Birinci sahifeden geçen yazılar 

Matbuat balosu 1 Japonlar Çin istihkamları önünde 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

veriliyordu. 
(B<!§I I inci sahifede) 

infilakı müteakip duman sütun
Saat on bir buçuia henü~ gel- lan yükaelrneğe başlamıştır. Bu hal 

mitti ki, Maksiın salonları çok gü. bir cebhane deposunun berhava ol
zide davetlilerle hınca bmc dolmuı duğu zannını uyandınnaktadır. 

bulunuyordu. Nankinde /ngiliz tobaası 
Salonlan dolduran çok ı.:üzel tu- ı • d • 

valetli mümtaz hanım ve beyler mü- gı ıgor 
temadiyen dana ediyorlar ve caz, NANKIN, 9 A.A. - lngiliz kon 
durmadan çalıyordu. Gelen zevat a- soloshanesi Nankindeki kadın ve ço
ra•ında Vali Muhiddin Bey ve refi- cuklara tehirden çıkmalarını tavıiye 
kalarr şehrimizde bulunan mebuslar, etnıiıtir. 
ordu müfettişlerinden Fahrettin ve Binlerce masum öldü 
Sait P"§Blar, Muhtelit mübadele baş CENEVRE 9 A.A. _ Cemiyeti 
murahhasmıız Şevki Bey, sefaretler k 
ve konsoloıhlllleler erkanı ve şehri· A vam nezdindeki Çin mümessili 

Cemiyeti Akvam meclisinin müsta
mizin ecnebi ve yerli kibar aileleri 
vardı. 

Saat on ikiden itibaren numara 
11111$1 ile hediye ve kotiyonlann tev 
ziine ba§lanmıı ve bu umumi zevk 
ve neteyi bir kat daha artırmqbr. 

Çıkan hediyeler arasında çok kıy 
metlileri vardı. Saat yirmi dörtten 
sonra baloya Gaziayintap meb'usu 
Kılıç Ali ve Bolu meb'usu Cevat 
Abbas Beyler de gelmişlerdir. 

Balonun etlencelerinden biri de 
giizellik loraliçesi intihabı olmu§tur. 

Davetlilere Nizamettin Nazif 
Bey mrafından sahneden ilfuı edildi: 

- Bu sene intihap edileın.iyen gü-
zellik lmaliçesi baloya işt:rak 
eden hannnlaı· arnsından seçilecek·. j 

celen içtimaa davetini istemek üzere 
Cenıiyeti Akvam katibi WEnınUiae 
gönderdiği bir notada geçen on gün 
zarfında Şanghay'da çok mühim 
vak'alar cereyan ettiğini ve ayni de
decede mühim bircolı: hidi•eler daha 
olduğunu beyan ettikten ıonra de
miştir ki: 

"Kadın, çocuk ve erk~k binlerce 
masum Japon toplarınm açtıkları 
at"§ ve Japon tayyarelerinin alhlr.
lan bombalar yüzünden ölmüı v..,._ 
yaralanmıttır. Binlerce meıken Ja
ponlar tarafından yalahmş ve tah
riıı edilmiıtir. Cemiyeti Akvam mec
füinin harekete geçmek hususunda 
göstereceği bir dakikalık teahhur 
yeniden birçok can ve malların he
det· olması neticeoini hasıl etmekte
diı· 

vam etmektedir. Japonyanın aske.ri 
hazırlıkları. çok tehditkar bir nis
bet almıştır. Her gün daha faz.la 
miktarda Japon kıtaatı. Clıang-
hai mıntakasma vurut etmektedir. 
Ve Japonların Mançu.rideki hare
katı Harbin'e kadar. uzarunaktadı·r. 
Hatta Jaıponya.rnrt, taaııruz siyaııeti
ni tadil edeceğine dair hiçbir ala
met yoktur. 

Devletler tarafından Jaıponyaya 
verilmiş olan form.ülün esas nokta
ları Japonya tarafından redtlediılr 
miştir. 

Çin bugüne kadar büyük bir i
tidal göstermistk. Ancak bunun 
bir haddi vard~r. ve hiçbir millet,bu 
nun daha ilerisine gidemez. 

Çin, milll mevcudiyetini tehHke
ye oymarlan, daha fazla feragatte 
bulunamaz. Zaruri göriildiiğü tak
dir.ıl.c Çin milleti ulv1 bir ledaku
,Jık yapmakta tereddüt etmiyecek· 
tir. Çin, bu.gün Cemiyeti akvam 
meclisi.ne rn~acaat cdiyw, ve onu 
§İmdi ittihaz edilmi§ olan tıedbi.r
lcrLe Japo.nya'nın haısınane hareke
tine nihayet veriltne6ini "" Çin t.op 
rağmdan müsellfilt kuvvetler.in çe· 
kilmesin.i ·temin ıimkanları hakkın
daki rıoktai 4181arını açıkça beyan 
etmeğe davet eyıliyw. ...w. 

Japon murahhasın1n ~ 
began•tı 

-Bir film 
Sansür edildi 

( Baljı 1 inci salıifede) 

hayet dün Alman konsolosu bir 
iki memurla sinemaya gelip fil 
mi tekra.ı· gönnüı ve bet alt! 
yüz metre kadar bir kısmını çı 
karırlarsa gösterilmesine razı o 
lacağını bildinniştir. 

Filmin içinde Almanlann a. 
leyhinde olduğu söylenen başlı 
ca kısım olan iki İngiliz zabiti· 
nin Almanlar tarafından kurşu. 
na di2ilmesi sahnesini sinema 
sahipleri kesmeye razı olmuşlar 
sa da konsolosun çıkarmak iste 
diği diğer bazı kısımlan . kes-

Poliste 

Bir balıkçı diğer 
balıkçıyı öldürdü 

Cinayet bir dükkanın kira· 
meselesinden çıkmıştır 

Dün Balıkpazarmcla bir cinayet 
olmuı, bir balıkçı diğer bir lıelıkçıyı 
öldünnüıtür. 

Baldı:~ılardan biri Balıkpazannda 
Lüleci Rüstem ookaiında 8 nwna. 
ralı balıkçı dükkanmm sahibi .saın.. 
diğeri de Aksarayda balık sqioi 
sahibi Faruktur. 

mahallesinde oturan ve Mecidiye 
karakolunda polis Hüsnü E· 
fendinin anneoi yetmiı yat nida Fal 
ma Hanım evde kimse bulunmadı" 
bir sırada nasılsa ınanıalda etdderl 
ni tututtumıut. sönclüremeıniJ, y 
mııtır. Bir müddet sonra eve geleıı 
ler tarafından baıtaneye kaldırılmıt" 
sacla ölmüıtür. 

3 - Küçük pazarda Kantarcılar 
caddesinde 89 numaralı elektirikçi 
dükkirundan yangın çtlmuş, dükkio 
ile üzerindeki iki oda kimUen yan· 
mııtır. Poliı yangının ıİaaıl çıktığı· 
m tahkik etmektedir. · 

4 - Beıiktaıta Valde çeı-•ind• 
Acı su sokağında Mehmet Sururi 
Beyin evinden yangın ~domJ.• teves· 

::,ı:;eyclan verilmed!'n söndürül·~ 

Mavnada bir ceset 
Fen erde bağlı bulunan Sürmene· 

IJ Muıtafa kaptana ait kalafatlık 

Cem.hm btçağı timdi tekil 
siz burunları düzelttiği gibi,bü 
yük burunları da küçültüyor. 
Maamafih cerahnn bıçağına ih 
tiyaç kalmadan burnun hacmi
ni indirmek için bir usul vardır. 
Her gün aşağıdaki pomada ile 
masaj yapmak: 

La.noline 10 gram, Vaseline 1 
20 gram, lodure de potaasiunı 
2,5 gram. 

Bunun icin ı·ess~un Callı lb,·ahim. l 
Bürhan Cahit, Etem izzet Beyler
den mürekkep bir jüri heyeti ayrıl
mıştır. Heyet tetkfüat yapıyor. 

Bu büyük bir al5ka uyandırdı. 

B~ka türlü bir tedbir almak 
mümkün deii'ilsc tahkikat komisyo
nunun yaptığı tetkikat neticelerinin 
ne kadar noksan olursa olsun ilin e
dilmesinden bari çekilmemek icap 
eder. 

M. Sato, Çin murahhasınm bu 
beyanatmm ve biJha5'Sa Mançuri.de 
mevcut olduğu farzolunan Japon 
kuvveti.erinin miktarına ait erkfun
dan bahseden lnsmmın miibalegalı 
olduğunıu aöylemiştir. 

mek istemeınifler ve bu teması 
tetkik eden fstanbul Polis mü. 
diriyeti de yalnız bu bahsettiği 
miz idam salıııesini kesip filmi 
göstermeğe devam etmelerini 
sinema idaresine bildirmi,ti-r. 
Dün bu müıaade üzerine filın 
gösterilirken Alman konsolosu 
tekrar sinemaya gelmiş ve fil. 
min gösterihnemıesiniı musırren 
talep etmişse de tabii sinema j. 
da.resi bu talebi kabul etmemiş
tir. Şimdi film bu şekilde Opera 
ve Artistik sinemalarmda göa. 
terilınektedir. 

Farukla Salih araımda öteden 
beri dükkan meselesinden münazea 
lı olan ve ayni dükinı ayn ayn kira 
lamak iıtiyen bu iki arkadaı diin 
Balıkpazarında hiribirleriyle karııla
tınca münakaşa ehneğe batlamıılar, 
sonra da döviiımütlerdir. Bu dö
vüt kanla neticelenmiı, etraftıın ye
tifilip te lr.avıacılar ayrılmaya ka
dar, Salih tabancasını çekmiı ve 
Fanıkun. üzerine hoıaltmııtır. Fa
ruk ta hu vaziyet karımnda bıçağı
na sanlımı ve Salibi yaralamııtır. 
Etraftan yetifildiği, po!Uler geldiği 
zaman iki kavgacı da meealıiz yere 
yuvıırlannuılarcbr. Faruk derhal 
Cerraiıpaıa hastanesine, Salih te 
Saint Georıes haıtaneoine kaldml
mitlardııo. Salih bir müddet sonra 
hastanede ölmüıtür. Farukun yara
lan a§ır değildir. Vak'aya müddei
umumilik vaziyet etmiıtir. 

Kavga, dövüş, cerh 
vakalan 

mavnada bir ceset bulUDmUftur. Ce
•eclin kime ait olduğu anlatdınamıı· 
br. Olümün oağ bileğind" derin bir 
yara görülmektedir. Hadisenin cina
yet eseri olmaoı muhtemeldir. Poliı 
hem ölümün hüviyetini bem de ha· 
disenin şekli vukuunu tahkik etmek 
tedir • Sonra bazı burunlar vardır 

ki, parlar. Bu da nahoı bir şey 
dir. Parlayan burunlara alqam 
lan ıu madde ile friksiyon yap 
malı: -

Bir küçük k&Jlk talil 
Bir küçük katık limon suyu 
Yahut üçte ikiı yulaf unu ve 

üçte bir bikarbonat dö sod'u 
bir mikdar sıcak suda karıştıra 
rak bir pasta yapmalı ve bu 
paatayı aktamlan buma sürme 
li ve hafifçe oğmalL 

Sonra bazı burunlarda siyah 
noktalar vardır. Bunlar yağlı 

burunlarda olur. İki par
maWa sıkarak bu siyahlıklar çı 
karılır ve temizlemek için al
kolle ve yahut kifurulu naftalle 
ailinir. 

Şemsiyede çamur 
lekesi 

Empermeabl ve şemsiyeler üze
rindeki çamur lekelerini fırçalamak 

doğru değildir. Zira leke daha ziya
de kumqm nescine kanıııo. Bu leke 
ı..ri dık su ile amonyak'a batmlmq 
bir bezle almalıdır. 

'-~-FE_N __ 
Sun'i albn 

Aradan bir müddet geçti. Heyetin 
karan bildirildi: Kıraliçe büyük bir 
azamet ve mütenasip bir kıntma ile 
sahnede perdenin arkasından çıktı 
ve aşağıya indi. 

Bu k.raliçe daha ilk görünüşte 
leventendam heyybeti hayret uyan
dırmıştır. 

Kıraliçeyi yalandan temaşa et
mek için arkaomdan gidenlerin mik
tan çoktu. Kıraliçe işveler saçarak 
bazı masalarda birer dakik3 otura
rak iltifat ediyordu. 

Ancak bir Rz sonra kırnliçenin 
kadın kıyafetine girmiş erkek (res
sam Arif Dina Bey) olduğu anlaşıl
dı ve bu aürpriz ~ok >lkışlandı. 

Gece ilerliyordu ve neşe gittikçe 
çoğalıyordu. 

Saat 3,30 da balo ~azetesi neşro
lundu. Gazete davetlilere tevzi edil
meden evvel ~ahnede gazeteci res .. 
sam arkadaşlar tarafından vücude 
getirilmiş ofa .. , tabı mrkincsi ve mü
vezzilerin gazctcleı·i al:rken yaptık
ları tehacüm ve gürültü ziya akisle
ri ile gösterildi. Ve bunu müteakip 
müvezzi rolünü yapan gazeteci arka 
daşlar ve onlara refakat eden hem
şireleri Balo gazetesini meccanen 
bütün davetlilere dağıtmı~lardır. 

Balo gazetesinde muhtelif yazı
lar ve günün son telgraf ve haber
leri vardı. 

Çin murabbasının Cemiyeti Ak
vam meclisinin derhal içtiınaa dave
ti hu~u·u~~a israr göstermiyec:eği 
tahmın e<lilıyor. Umumiyetle zanne
dil~ği':e göre meclis Aksayı tark 
vazıyetı hıtklunda tetkikatta bulun
mak Üzre Çaqamba veya Perıembe 
günü toplanacaktır. 

Şartlı miitorek• - -
VASHİNGTON, 10. A. A.- Ak

sayı şarktaki Amerika filosu ku
mandanı, ·bahriye nezaretine gön
dermiş olduğu bir raporda amiral 
Nomura'nm Jıaıponyanın. Japon k:uv 
vetı1eTini11 Hongkev mıntaka.sına çe 
ki lmMerine müsaade bah§o.!auk ve 
Çin kuvvetlerinin Clıa,pei'Mı 32 ki
lom-e gerisi~ çekilmesini natık 
bulu.nacak bir mütarekeyi kabuJe a
made olduğunu beyan e~mi§ bu
lunduğunu bildirmektedir. 

Tahkikat komisgomı 
San Fransisko' da 

SAN FRANCİSCO, 10. A. A. -
Cemi)l"'ti akvam tahkik komis}'Qmı 
erkilnr .lord Lytton da dahil olduğu 
halde bugün buraya gelmişJe.r ve 
hemen Aksayı ııarka müteveccihen 
vapura hinmişlecdir. 

Çin limanları ve 6ir 
Japon projesi 

TOKYO, 9. A. A. - Hariciye ne 
zareti namına beyanatta bulurunağa 

Balo sabaha kadar bütün şataret seUhiyettBr zat Çin liman.larından 
ve nezaheti ile devam ebniştir. Bi- en mühimlerinin gayrı asekri bi.r 
zim, gazeteciler balosu Glduğu için haıle komasına matuf Japon proje
temedduba hamledilmesin, - diye &inin dokuz devlet arı1tunda evveı.. 
biliriz ki - Matbuat balosu, her ce akdedilen misakın tadilini veya
•ene olduğu gibi, ıene emsalsiz ol- but terkini bizzaruııe tezammu.n et
maıtur ve buno bizzat davetliler te- med.iğinl, bu ~rojenin dokuz dev.Jet 
yit etmittir. muahedesine bir zeyiıl olabilece - · · 

"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!! J sö~mi§tiT. Bu zat bcyMıatma ~ 
vamla demişt:ir ki: 

" Jıa,ponyanın bu .p.rojerıi Ameri
kanın iş.ine gelmiyonıa mezka.. hü
kilmet kabulil ihtiyari başka bir haıl. 
wreti teklif etmelidir. Jaıııoa ıpro
jeei Şanghayıda tıe:crübe ~bilir. 

Bu ·t.eerübc mll"'laffakiyetle neti
celenecek aJtı.rsa Çi.n'oin diğer liman 
lan hakkında da tatbik edilıe'bllir. 

Şangha'ga ıelen Japon 
takviye kıtaatı 

J~ya, Changhaidaki konso.los 
.tar komi.syon.uınun raporu.na mür.v 
caıa.t edilmes.ini beyan eder, bu ra
porda bu ayın iki.sine kadar Ja,pon· 
ya tarafmdan V.:l'ilmiş olan haber
lıerin sıhhati teyit olunmaktadrr. 

Mütemmim bir veya bi:rkaç ra
'!'Oru.tl daha 'l/!Ll.lnJdüne iıııt!zar edil
melote olduğundan M. Sato, başka 
malU:mat itıasmı lüzumsuz adıdeder. 
Muhase:mata ıııihayet vennek için 
ge.rek Changhai<la ve gerek Tokio
<la devle1ıler miimes•ilıleri arasırula 
müzakereler devam etmektcdi.-. M. 
Sato demiştir ki: 
HükUınetim, Changhaidaki mU

messtllerin.c alikadar dcv!etlecle 
miizak.erata gimıek için icap edc<ı 
talimatı vermiştir. Bu müzaekrcltt, 
biJJıasoa iki, üç miihiın nokıtaya 
<W.rdir. Japon hilkllmetının Chan,g 
lıaiııla muh8'lemata devam etroektıe 
bir menfaati yolı:rur. 

Halk, niimagiı yapıyor 
Bu esııadll ~ mutat hi.l.tfma 

meclıis salotıuıi.da: nümayif yapmıı;
tu. 

Reis, elindeki bir çekiç damesilc 
ailkUtu emretmiştir. Biraz şaşırmış 
oJan M. Sato, balka doğr•u dönecek 
töyle demiştir: 

Bi:oiın ef'al ve harekatımıza dai
ma hasmımız .eebebiyet vermiştir. 

MumaiJ.eyh, Japonya hükllmeti
nin bic himaye hattı tesiaini kabul 
etmektc ol.duğunu ilave eylemiştir. 
:Ecneli devıletLeri memurlarının 
kontro1u al tında bulunacak bitaraf 
mmtaak ih-daeı zaruridir. Bu me· 
murların sıfat ve salahiyetıleri. ma
hallinde ~ayin o!ıınaca.lrtır. Zira Ce
miyeti a.kva.m mec.lis:i Cenewe<!e bu 
bapta bir hilkiim verebilmek için M
zmı olan vesaite malik değildir. 

M . Sato, bu eayede Changıhajda 
i§lıırln yaluna gkıe.ccğini. Ye muha
sematın mümkiln olduğu klıda.r sü
ratle hi·tama ooeccğini ümit etmek
tedir. 

Mtimaileyh, mUhasematmı tatili 
için zaru.r! olan taılimatı >hamil bu.. 
lunan Japon filosunun yeoni ku
mandam olan aminılin dün Chang• 
hai'a va.su olmuş olduğunu ilhe et
miştir. 

Harp esnasında ve harpten 
sonra bir müddet dünya film sa 
nayiinde iıtismar edilen harp 
vekayii ve harp hisleri her mem 
lekette artık susturulmuş ve 
dünya biribirlerile hoş geçinme 
nin ve kavga vesilelerini izale 
etmenin yolunu aramakla met· 
g•1I bulunmut iken Amerikalı. 
lar bunu hiç nazarı itibara alma 
yarak hali bir sürü harp filmle. 
ri yapmakta ve fütunuz olarak 
bu hiıleri kazanç vasıtası itti,. 
haz etmektedir. Bu noktayı na. 
zan dikkate alan hatti Frama 
gibi sansürü çok müsamahakar 
memleketler bile • Maarif veki 
!etinin müdahalesile • harp fil. 
mi yapmamaya ve mümkün ol. 
duğu kadar harp filmi geçirme 
meye karar venniş olduğu gi. 
bi Avrupanın birçok memleket
leri de Franıayı takip etmi!ler. 
dir. işte bu mülahaza belki Al. 
man konsolosu Beyin bu hadise 
de harekete ııeçmeaine ıebep o) 
muttur. 

Aneak beheri on, on bet bin 
lira eden bir film evveli sansür 
edilerek müsaadesiı verildikten 

l - Yangın yeri- yoamalannda.a 
arap Feri de pazarteoi günü Aksaray 
da V alde camisi önünde aiır yara
lı ve baygın bir vaziyette bulu111D11f, 
Haseki hastanesine kaldmlmıttır. 
Anıp Ferideyi kimin yaraladıiı an
l•ıılamam•ttır. 

2 - Cibalide Küçük Mustafa pa-
1«cla oturan Hüseyin ailu lonail 
Sabri Zeyrekte Hüseyin efendinin 
kahvesine ıitmİf, kahvede oturan 
müıterilerle kavıaya ve kavenin 
camlarını kırmaya batlamıt, fakat 
neticede bir temiz dayak yiyip kaın 
dıpn atılmııtır. 

3 - Tophanede Boğazkesende 
francalacı fırınında Ç<l!ıfan Rizeli Yü 
nüs Macar caddesinde .francala -
tarken Refik ve F azlr İm1İncle iki 
kiti üzerine hücum etmiıler ve Yu
nüsü lıoçakla bafından yaralaa»flar
dır. 

4 - Aral.acı Yusuf isminde lıirl
ıi kendisiııe alacağım Temıiyen kum 
müteahhidi Muhtar efendiyi sopayla 
dövmüı ve yaralamqtır. 

5 - Muammer isminde birisi üç 
arlıadBfl)'la Be§iktqta Yıldız cad
desinden ıeçerken Fatma Hanım is
minde bir kadına söz atmıılar, Fat
ma Hanımdan iltifat göremeyince 
kı;anqlar ve lcadmcağızı dövmüıla-. 
dir. Muammer yakalanmıı, arkadaı
ları kııçmıılardır. 

6 - Mehmet İsminde bir adam 
Bakırköyiinde V artuhi lıanmıa teca• 
...üz etmiı, söz atnıq, tecavüzünü 
arttıracağı ııracla kacluun btimd.dı 
lizcrine kaÇIDlftır. 

Otomobil, tramvay 
araba kazaları 

1 - Sultanhamammda kundu .. cı 
lılr eden Samoil efendi 2098 numara 
b otomobilin altında kalmıı. yara
lanmııtır. Şoför lı:açmııtır. 

2 - Galatada Yeni zensin ııoka.
imcla oturan Y ıınüı otlu Arif Ne • 
cati Bey caddetinden ıeçerken 2613 
numaralı otomobilin altında lıalmıı 
yaralanmııhr. Ootomobilin tofö..ii 
lhoan yakalanrıuıtır. · 

Yangınlar 

Bayramda sarhoşluk 
vakaları 

l - Pazartesi günü ııkıamı saat 
ikide İsmail isminde bir şoför lstil<
lil caddesinde sarhoılukla gelene 
geçene satqmıya haşlamıı, yolcul~ 
dan biri de bu hale kızmq, lsmailı 
aclam akıllı clövmü§tür. lımail Bey
oğlu Zükur hastanesinde tedavi al
tına abnınııtır. 

2 - Cevdet isminde birisi azar
teai günü akflllllı Bibahoya gitmiş, 
fazla sarhoı olarak diğer müıterile
ı:in kadehlerindeki rakılan i~mek İ•
tem.iı, mey hanene sahibi Fahri efen 
di mani olunca kavga etmiştir. Bu 
arada Cevdet efendinin SO liralık 
yiiziü kayhohnuıtur. 

3 - Beyaz Gül meyhanesinde 
Hikmet isminde birisi dansöz kızla
ra aataftıimdan ıarson E,,...er tara
fmdan clöviilmüttür. 

4 - Samatyada Hacivat mahalle 
ainde oturan dabak Mehmet efendi 
sıırlıoılukla Y edikule ıiınendifeT is
t.uyonunun camlarını lnnmt. yaka
laıımıı, hakkında takibata ba§lanmıı 
tır. 

5 - Sirkecide Pazarcık otelinin 
katibi Mehmet Ali pek fazla sarhoş 
olınUf sokak ortaaında sillıh atmıya 
baılanmıt, kendisini sükunete davet 
eden polislere de hakaret etmiştir. 

6 - Galatada Leblebici sokağın
da oturan Osmanla Gedikpaıada o
turan Ali Mumhane caddesinde Ni
yazinia kahvesine gitmit, orada ka
deh, bardak lamnılar, birilıirlerini 
ılimnüılerdir. 

7 - Halil ve Şevket isminde iki 
hu....-da Galatada Şeftali ookağında 
Seherin evine &itmişler ve ııarhot· 
lulr. yüzünden kadının bütün elbise
lerini yırtmıılardııo. 

8 - Küçük pazarda Arapçeımesi. 
ıolrağında oturan Muharrem sar
hot olarak elinde koca bir ıal dırma 
olduğu halde sokak ortasında rast 
geleni ölümle tehdit edip para ister
ken cürmü methut halinde yakalan 
mı ıtır. 

9 - Cemal iıminde bir delikanlı 
lstiklal caddesinde gece yarısından 
sonra nara atarken yakalanmıştır. 

Birkaç gün evvelki ajans 
telgraflarında bir haber vardı. 
Dnnikowski isminde Lehli bir 
mühendis sun'i altın yapmak 
makaadile ötekinden berikin • 
den hayli para almıt. Ve son
ra bunların tiki.yeti üzerine 
tevkif edilmif. Maamafih mü
hendis aun'i altın yapacağını 
iddia ettiğinden büyük ilimle
rin huzuru ile yaptığı ilk tec. 
rübe menfi çıkmış. Tecrübeleri 
ne devam edecekmi§. ' V ASHİNGTON, 9. A. A. -

Ş..nghayda, buJuruın Amiral Taylor 

M. Sato, netice olarak demiştir 
ki : Bu ifadatımm sizi biraz teskin 
edeceğini ümit ederim. 

Söz, Sir John Simonundıı1" 

sonra ikinci bir tetkike veya 
men'e maruz kalırsa ıiııeınacı
lar hiç takairatlan olmadan bin 
!erce lira zarara uğratılabilir. 
Bu da gösteri.yor ki; bizde film 
sansilrü sili kat't ve esaslı bir 
hal tek1ine raptedilmit değil. 
dir. Bu münasebetle ilave ede. 
riz ki sinemacılarımızın filmle
rini seçerlerken harp ve kavga 
hiı';lerini keskinle,tiren eserle
re rağbet etmemeleri de çok f& 

1 - Beyoğlunda Kumbaracı yo
kutunda Ahmet efendi apartmuım. 
ıun birinci katını itgal eden Petro
nun daireoinden yanğm çılımıt, kıa
men yandığı halde ıöndürülmüttür. 

Çocuğunu düşürdü 
Şimdi Vartovadaki merkez 

mektebinin modern laboratu
varında uğratıp duruyor. O da 
muvaffak olamazsa, kendisin • 
den evvel ayni yolu tUlp etmiı 
olanların akıbetine uğrayacak 
demektir. 1 

Bazılannın dibi bir ilim, ba 
zılarının aahtekir dedikleri bu 
adamm tecrübeleri ile aun'i al 
tın meselesi bir kere daha orta 
ya çıkmış oluyor. Bu zatrn yap 
makta olduğu tecrübelerdeki 
esas altını ihtiva eden madde
lerden, ne kadar az da olsa, kıy 
metli madeni çekip çıkarmak
tır. 

Meseli bir metre mükibr 
deniz suyunda elli mili-ııram 
altm vardır. Kürrei vzdaki 
deniz suyunun miktarı 1330 
milyon kilometre mükibı tah • 
min edilirse, elde edilecek al -
tın muazzam bir dağ teşkil ede 
bilir. O suretle ki kürrei arzın 
bir buçuk milyar nüfusundan 
adam ba,ına kırk bin kiloluk ı' 
altın külçesi isabet eder. 

Yalnız altını çıkartmak 
mütküldür ve masraflıdır. 

Ti kurunu vüatadan beri 
kimyagerler hep aun'i altın el
de etmekle uğratm1Jlar ve bu. 

•• 11 • ..... .. • 

3500 kadar Japo-n. askerinin Woo- Japon muralıhasmı müteakiıp Sir 
Sung civarında karaye çıktıklaruu John Simon, .devletler tarafından 
bildimıiştir. Changbaida yapılmış olaın tıeşeb-

yanı temennidir. a 2 - Şehremininde lbnhim Çavut 

Topkapıda Vedia H8JIJJJI 4 aylık 
çocuğunu düıünnüş, baklanda kanu 
ni takıbata tevessül olunmuştnr. 

8 J büslerin neticesine dair bazı maJil-
ir apon nakliye ıemiıi mat venniştir. Bu tcşebbiisJ.e.r aoil ihdası tıelrılifine avap olarak M. 

karaya oturdu bir neıiayc iktiran etmemiştir. Fa- Yen, Maııçmi vakayiin de bahse 
ŞANGHA Y, 9. A. A. _ Şaıı.g- kaıt sarfedilen mesai de hop. gôtmiş aıevzu olduğıumı ha~. 

hay'a takviye kıtaatı gcti.ımekte e- değildir. Changhııiıelıalıi bıımıdloalar loomisyo
Jan bi:r Japocı mıkliye .gemi&i Yang Amiral Noınuranın yeni talimat ntıntl'll göı>detmit olduğu nçorun 
Tae :nehri mwıahmda kar.aya otru- ile mücehhez olarak gelmesi bunUD kendisi tmıfıındrı.n meclbıe ...,..lılmİf 

dair Cıemi:nat ita eylemiftir. o.ıJıa 1imaJe oaza.nın Cemiye'lıi akvam 
flmdiden iıllı: bir ırapor alııınutt... meclial, om-Japon ihtıilifı jJ.e meıı
Bu r~, vaziyetin oihaa cfkt.rı u- &illi olmak il.zere yeni biz içtima 
mumiyeııinl.n zan w: tahmilllİndm alı:tıetmt'den evvel 3 nctieeye veya 
çok daha mOdi.l ve milgkW Q)dupı.. 3 vesikaya intizar edecektir. 
n~ müphede w: tıebyıiıı em.eğe mü- 1 - Bilyilk de.vQ.ettlede Ja,ponya 
uıt lı™ıınmaı.tadır. ı arasında doğrudan doğruya i<:ıta e-muştur. bir tJeliJ,idi:r. Biır de bitanıf mınw.- olan malllmata tamami.le tınafu.lı: eot-

y, kayı tayin için çalışılmaktadır. İn- mekte oın.sm.dan dolay.t memntUl 
eni sulh teklifi giılotere, Fransa, ve İtalya dcvleble- olduğunu .ıöylemişti.r. 

Nmilılmmiz, biıu U%Wl <>!makta dilaıek'lıe o-lan milzakerelam n1'tİcc 
t-aı-, Cemiyeti alırram ...,.... •i: 
mıı:ıuz lı:ıa!man w:lı:a}'i haldmıda 'bir J - Changbııi valcayii hakkın VASHİNGTON, 9. A. A. _ rini11 Japon mümessili ile t.eşrilııi 

İtimaıdıa şayan bİır ınenbadan biJ.ıli,. meui aurctile faaliyette bulunma.. .Jçonyamn Çin'de mant% bu:hmr 
rildiğine göre Hariciye nazırı M. lan linıitvar oJmak için ~i bir duğıı boykıotaj hakkında M. Yen, 

1 
Stimson Cenevrede bulunan !ngi- ııe~ptir. bıınw:ı Mançuırinn J'1pO!IJar taft· 
!iz Harid)I"' nazın Sir John Simon Bugün için mecJis, Japonyanm fındaıı ip edilmeeinin neticesi 

bıı.aat haaıl dme.le~iol 1mıiıı. ede- da J~ya ve Çin tanııfmdan ve
eek :mahiyettıedir, Fakat bu umJle.r rilmiı olan vesikalara ietinadftı ha
tarafıeyn giddetıe miiraeaattan ....; ıdl.sıta Ut bir iz~hname; 
&eçmedilı:çe mıı.m.- otamu. 3 - Cemiyeti akv11mı1ı Clıa.nıg· 

ile yaptığı bir telefon muhabere-sin- muhaseınatın mümkün olduğu ka- olduğunu ve dünyanın her memle- M. Saoonımı. medlisin anulannı 
de Japonyanın her hang.i bir haıl dar yakın bir zamanda hitama er- ketiııdc va1111>da§lann hakkı olmak hükUrnetioe ne büyiilr bir ürtlmam 
suretinıi kabul etme.ıini daha kuv- mesini gfumek arzusunda bulun- tanmmıg bulunduğumı beyan• el>- ile teılılıİğ etmig olduğW'IU blıliyo
vct1e muhtemel gö..t.erocek yeni in- makta olduğuna dair ol3.'11 teminatı· miştiır. Nihaye fimdi coreyan et- nxn. Mecliıı noiai, mWıa.ematııı tıı.. 
kişaflaır 'llıtlkuuna kaclar Japonyaya nı naza.n itiba.re almakla iktifa ede- melote alan müzakerata eözU nakle- tama enncm ve sUkilıı intizamın .._ 
ve Çin'e tıekrar •Wh tekılifrn" de bu- bilir. den M. Yen, Muhtemel ıneticeler 

q bakk- •- ·· -• ,_ · ,_ __ ... · deten 1ıeeıtellaU ıgı"bi iki netice tev-
lurunamağa karar verdiğini ısöylıe- M. Boncour'un began•tı · """"' soz ""l'"'''D>e4lın -=ouıame lit edecek olan bitaraf mmtalra ih-
miştir. ait almadığını eöyılemigtlr. dası 1-vvurunun milmkün oldıu!u 

C . t. k d Müteakiben M. Boncouır, M. u b. J • • l ? lıa-'- -''·'~•- tabak'--'- ~tf.ri]meei 
t!mıge ı er vam o Y.en'e mec.J'- _ 1 •• ol-'ugu" mal"- nar 111• neııen IJrrmıı ft1" ~ ..... '"""" ....... ç• 

- ·~·~ • "' u içüı loeııı.disine acil bi8 müracaatta 
CENEVRE, 10. A. A. - Cemi- mattan dolayı otetckkür etmiş ı:ııec- Bll'llun üzerine M. Sato, mukabe- buıhınmugtıur. 

yetıi akıvam moclisi, dün akşam saat !isin ilerideki k.raatrn.da bu marn- lede buluııaruıştur. Müınaileyh H.ar-
18,20 de M. Paul Bonc:our'un riya- mattaın müihem ola.cağını fakat bu bin şehrin.in büyilk bir kargaşalık Bitamf, mmtaka ilı<JM eclilmelııle 
9e'ti altında umumi bir celse akt- gibi ·İzahatın Çiın'iın hükmÜ'!le ria- için-de buıJıımduğunıdan dolayi Ja· herşeyin Wledi.lmiş olmıyaıcağı 
CUniştir. yet edHmesini ta.leıp eyıleıniş oldu- poo.ıar tarafından işgal edilmiş dl.. muhakkaktır. Fakat meclle, bugün 

haidalri fevkal!de okmi.yunınun 
yem nıporJarı. 

Cinfilerin Manç.uti """ Charı ghai 
aı' ilel«ini birbirine lrarı~mnak ;. 
çln dUn lzhaı· etmi§ o.ldııldarı te
mayülün meclisçe nazarı mhıı.re a
Jwımamış olmaar dikkate pıyan gö
rillınetkedir. 

ZA yt - İran ~ lıle ikımıet 
~kamı Kwn~ıda bir fuırun yan
lmmda zayettim. Yeniııini çıbııa· 
cağımdan hükmü yoktur. Va.lıde 
hanında 14 No da: Haoan ollıu Ali. 

Bu oel.se, 12 .ı.or lı:omitcsi içtimaı- ğu ıs iru::i ma<ldede derıpiş cdiJmiş duannu ve Ja.,,,nyanm oradaki yalruz bu neticeyi e.1de etmiı ola 
nı mütıeaki.p aktedilmi~tir. İçtimam alan tahriri miişalıede WIWÜnün ye 6000-japonu ruı:;ye etmelı: mecbu- bil<: vaktiııi boşuna i"'~ '*1ıı- Bugün matüıe olarak - 18,30"" 
bidayetinde M. Yen, Cemiyeti ak- rine kaim olamryacağını rıöylenıit- ,-\yetinde bulunduğunu§ söylemit- yacaktır. Fransız Tiatroaunda 

Makyajlı iki çehre: Greta vam meoli.sinin 2 Şubat c.elısesintle olduğuruı söyJ.emi§'tir. tir. Celse, eaat 20,15 ııe tatil odilmit-
Garbo 'n un gölge si "" j oa:::":._ıJıbeıüınyuiE:·LkolBLduri.i.~ıın_.yıi:iaZ.mll>.r;iiınci.ıı.__ssf<iJJ;o.ı:::in->in"'-'s111öy;,,·.J. __ ".:M.:.:.:a:.:n.:.;ç:.:u:;r.:i...:v:.;u:;k.:.u::a::tı:.n:.;• __ .L,....,..N._.ilıa,.__;y,;eht • ..,M_. "'P"'a"ı.d.ru&..__.n .. co~uMrr;,'.ım;..iı'*'' z,,,a..Ltı_·_r·--~....._ ........ _ ._ _ _.. ___ L_...J!lı:lJmbeıışııhur:.BJ;paliyar>.ietli·lnı·W::iııw __ _:_ 
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MiLLİYET PERŞEMBE 11 ŞUBAT 1932 l 

·~ Tarihi Tefrika: 50 

Sabatay Zevi 
Nokl•den: R. N. 

Sadrazam Sahatag Zevi için 
tevkif emrini vermişti 

Muhabir mektubıı 

Samsun daha mamur 
olmaya çalışıyor 

Askeri tebligat 

Şehit yetimleri ve ma
lullerin ikramiyesi 
Fatih Askerlik Şuı,.;,,; Riyasetin

den: 
1 - Malul pziler ile ıahit yetim 

lerioin 932 senesi ikramiye kayıt 
muamelatma 13-2-932 tarilıindeıı iti 
haren tubemiıce ba§landarak 15-3-
932 tarihinde kayıt muamelatı hi
tam bulacaktır. 

1 • 1 San'at bahisleri 1 • 1 
Resim galerisi 

meselesi 

Sabatay; Çanakkalcde gemiden çıkarak Jstan-

Son zamanlarda 
zabıta vak'ası da 

en küçük bir 
oJmarnaktadır 

2 - Maluller yedlerindeki vesaiki 
resmiyeleı· tamam olduğu halde bu 
müddet zarfında yalnız haftanrn cu
marteai, P.azarteııi günlen saat 9,30 
dan 12 ye kadar müracaatları. 

Yakın bir zaman içinde bu İşi 
başarmak lazımdır .. 

bullu yahudilere ansızın gözükmek i&tiyordu 
Sabatay bindiAi yelkenli latan- dir. Sabatay bu uzun yolculuğa 
bula gitmeden evvel aahilde da- ikmal ederek toprağa ayak ba
ha bqka yerlere uğranıaia lllfJI: nr batmaz kartuında Sadraz• 
bur olmut, fırtınadan ~arak mın -ir 't'eı-diği adamları bu
müaait hava beki-ek için uğ luyordu. Sabatayı getiren gemi 
radtğı yerlerde kıalnıııtı. Bu ıu Çanak:kaleye ıeldiği zaman Me 
retle "Mesih,, in uğradığı yw- ıib gemiyi bırakarak , karadan ·r. 
!erde balwwa ,.a11diler lıa - dolaıarak latanbula gitmeği dii 
yahat_t. alikııdar eılilmiılenfi. tünüyor, orada birden bire ıö-

Sata,. bımu cöriince, ken rünerek büyük bir tesir husule 
diai ~in c.eri d&ıme& imkin. getinneji tercih ediyordu. la
sızlıftoı bir kere daha uladı. tanbullu Y ahudilorin kendi a. 

S.batay bir rüya ileminde leyhinde çalıımakta geri kalma 
idi. Böyle bir rüya içinde latan yacaklannı bilmiyor değildi. Fa 
bula gidiycmlu. kat kendisinin gemiden çıkarak 

Fakat Sabatay'm düfman- batka bir yol takip etmesine 1 

3 - Şehit yetimleri dahi yedlerin· 
deki bütün veaaikle yukarıda yazılı 
müddet zarimda yalnrz haftanm 
çarıamba ve Pertembe günleri saat 
9,30 dım 12 ye kadar müracaat ede
bilirler. 

4 - On aeneliii verilmit olan 
malullerioıle yedlerUule malfiliyeti
ne ve on ıenelifini aldığına dair her 
ne türlü Yeaaik mevcut iae bunlarla 
beraber 5 adet fotoirafla ikinci mad 
dede yuılı günlerde müracaattan. 

5 - Şubemiz kazası emvalinden 
maq olmakta olup ıeçen ıetlelerde 
ikramiyelerini ırerek mülia ıuheler
de ve gerek mevcut ıubelerde mu
kayyet olarak almıı olanlar bu kere 
mev:mbalaa f'lbelwd• kayrtlannı 
terkin ettirerek ıubem.ize müracaat. 
lan mecburidir. 

Cuma gün kil MilJiyet gazetesinin 1 sinden İatanbul'ın &öriinil9Ü · 
üçüncü sahifesinde "RC6im galeri Feıı,menk Elçisi Comelis CaJ. 
mes'elesi" hakkında Elif Naci Be- kocn'ın 14 EyJ(H 1727 de üçüıı-cü 
yin bir makalesini okudum. :- ---ıa-ı sultan Ahmet tara.fm~ resmen 
kalede Türkiye'ye dair r.eıim . _.an kabulüne milteallilc üç tablo ki 1ıııf
garp ressamlarından varı Mour'ın .silatı şudur: 

ismi de zikrediliyor. SOll günlttde 4.- Elçi Oııolkoen'ın Topkapı sa
bizde de bir resim ga.leı-iei yaprl- yarının ikiııı:i avlaınr ınaiyyeti ile 
mak meselesinin memleketiıniJlde birlikte "" ,.eıtiçeriler arasından 
haklı bir allka uyandırdığım gör- ğeçi9i: 5 - Elçi Calkoen'e Top
melı:le bir çok vaıanda§laTımıı ~bi kapı sarayında Kulıhe-Altı denilen 
ben de pek memnumlm. Herkes bu dairenin salonunda Sad.nazam >tara
vadidc bildikleritıl matbuat v-. fındıln -..erilen ziyafet. 6.- Elçinin 
sile neşrederse ı-esinı galerisi ile üçüı:ıcil Ahmet tar&fından kabulü. 
meğgul olan zevatı 1ıcttvire hizmet c- Bu tabloda Elçinin maiyyeti meya
du fikrindeyim. Bu maksat.la ben nında ,_ van Mou<" da vardır. 
de btım!an takriben beş sene cnd 7.- Sadrauın'm Boğaziçindeki 
Amsterdamdeki Rijk=11~eum de- yalnıncla Elçmm kabulü (kopya). 
polarında Mklr bulunan van .Mour' 8.- Padiplı tarafından bir Elçinin 
ın tablolarını müze konservatuar111ın kabukı (Kopya). 9.- Sadriazam'ın 
delaletile gördüğüm cihetle bildik- At meydanından mlirurı (Tabi.oda 
leri.rni aucdeyim. Sultan Ahmet camisi görünür): lan bu macenma 11«eJe vara imki.n olmadığını Sabatay ça. 

cafını dütünmekte Ye "Mesih,, buk anladı. Çünkü her taraftan 
in aleyhine harekete geçmekte harekatı takip ediliyordu. Ken
ıec:ikmediler. Sabatay'ın gemi di aleyhinde çalıtmaktao geri 
ai daha Çanakkale boğazım geç kalmayacaklarını bilmiyor de. 
medeo evvel İstanbul yahudi· ğildi. İıtanbula gelen gemi Kü
lerinden bir he,-et .adrazam ta çük Çekmecede muayene edil. Samsun belediyesi ifiehir meclisi azaları ve belediye reisi Sami B 

6 - Yukarıda yazılı maddeler hi· 
lih- hareket eden ethaım hakları 
sakit olacağından her tiirfü mes'uli
yetin kendilerine raci olduğu gibi 
ınuayycn müddetin hitamında müra
caatları kabul edilmiyeceği mcnfaat
Jarı namına ilan olunur. 

. A~.~rdamdalı:i Rij~use"!" gi- 10.- Beyoğlunda mevlevibane; 
bı buyuk ve muazzam muzelerın sı- 11.- Dervitlerin teamı: 12.- Türk 
!onlarında teşhir edilen tablolardan düğUnü (dllğün alayı Göksü'yu ta
lıqka bir çok tablolar •ela müzelerin itip eder. Diter eatıüde Rumelihi
dcpolarında ~klıdır. _Res~ me~- sar görünür); 13.- Ertn<'lli düğü
Jıları, colleetıon oa~tplcn, zengın- nil; 14.- Rum düğünü; ıs.- Türk 
lcr tablolarından bır kunırnı ve Harumlan solrada; 16.- Türk ço
ha.tta b~n bütün .:~ti~'wıu cuklarrnm ibticlai mektebe gidişi; 
muzeye hıbe eder. Muze ıdaresı pek 17.-Türk Hanımlarının İstanbul 

rafmdan kabul edilerek maru- di. Yolculara bircok sualler ao- SAMSUN- Samsunun ka- ciler için de 25 kuruş yapılma 
zata bulundu. lıtanhul yahu. ruldu. Bunlar ..;asında birinin ntık zamanlannda en zi- sı behemehal elzemdir. Şu buh 
dilerinin aadrazama aöyledikle. ismi Sabatay Zevi olduğu ve yade hizmeti sepkat eden- ran devresinde dairei aicleai 
ri fU idi: lzmirden İatanbula gelmek üze I . ba ında fırka kuman- bunu yapmalıdır halk böyle is 

Ticaret İtleri Umum Mü- kıymett>ar görürse böyle bir collec- civarında tenezzühü; 18.- Boğazi-
dürlüğünden: <tion'u ayrı bir alona koyar v.: bu çinde Hünkar İskelesinde bir te-

30 İkinci Te•rio 330 tarihli lıa-- salona hibe eden zatin i"11ini verir. .nezzüb; 19.- Boğazicinde Belgrat 
ı ' d b" · 1 bu · bi · ld - enn t - zmır en ır ıemı ıe • re gemıye nmıt o ugu an danı miralay İsmail Hakkı tiyor! . 

mekfedir. Yahudileri kurtaraca !atılınca Sadrazamın adamla~ı· Beyle, Şefik Avni Bey ve mü
<;ını Ye kendisinin Mesih oldu. aradıklarını bulmuş demektı. d f · h kuk riyasetinde bulun 

• Böyle müzeye teberrü edilen resim ormanında au bentler;·; 20.- Sadrı-
ıun hükümlerine göre tıexil edil- !erin hepsi müze için büyük bir azam; 21. Sadrrazam (kopya) : 22.-

g-unu iddia eden bir adam bu B ·· · S b t 1c· a aaı u 
fi ununikmeduz~neD ahatla~mlihlevb~ mnc olan Hacı Hayrullah Za-

.. CIQ{ ile latanbula 0 eliyor. Bu gec ı er a sı l ır -.. 1 • b'' 
• • k d 1 .M ih" "d de Ömer Beyin isim en urmet 
adamm mabadı Paditahm tacı ço a am ar es ı gemı en• 1 d ll•.nnıaktadır. İsmail 
nı alarak kendi bqma ııeçir- !arak götürdüler. Mesih batına ı'.; t~ 0

8 bilahare Çanak
mektir, Biz bunun hakiki Mesih ıelen bu hidiıeyi nasıl kartıla. ~ 1 eriliğinde bulunmu~ 
olduAuna inanmıyoruz. Bu a- dı? •.• Yanındaki aamimi taraf- ve ~ok h~meti sepkat etmiştir. 
dam ya delidir, yahut herkesi tarlarile beraber tevkif edilen ~ l . var? 
aldatmak isteyen bir yalancı. S b t Zev" b k kin 1 e .,. · 

b~ a •Y. t 1 lunuk pke .,..5ıaadı Samsunda birçok fabrikala-
dır ! ••• Yahudiler bu müracaatla ır vazıye a ara a.,.r · - .. lecrl B 
rile kendi vazif-elerini yaptıkla- Çünkü kendisini Beni İsrail tari rın oldugunu soy 1 er. un-
rına emin bulunuyorlar, Sadra. hindeki me,hur peygamberlerle ljr km~~·~~~a b1;1z ve ga~oz, 
zamm nezdinden ayrılırken bu mükayese ederek onların hayat e_ e tr~.f tu tb ;'k ııgara, ta 1 u~ emniyetle gidiyorlardı. lstan- lannda uğramıt oldukları feli. rmen_ l ~rh a n a he a\e !e ~krı 
bul Yahudileri Sabatay Zevi ketleri hatırlatıyor, kendisinin e sogu ava ma zen erı zı · 
aleyhinde böyle hareket etmek bu yolda çok ıztıraplar çekmesi re şay":ndır. Samsunda henüz 
le çok iyi yaptıklarına kani idi- tabii olduğunu a~lüyordu. Me fenni bır mezbada yoktur, Ye
let'. Şöyle düşünüyorlardı: aih'e inananlar buna itiraz et. ni reis Sami Bey çok çalışkan 

- Eğer Sabatay Zevi haki. medi. Hem bir mukavemet göa ve çok hüsnü niyet sahibi bir 
katen Mesih ise pek tabiidir ki termekaizin Sabatay ile maiye- gençtir. Gece gündüz uğraıtı
girişeceği işte muvaffak olacak ti kendilerine gösterilen beygir ğıru ıördüm. Herkese kendini 
tır. Eğer değilse bize onun yü- lere bindiler. Yola düzüldüler. sevdirecek harekatı görülmek • 
zünden bir zarar gelmesine m• O geceyi orada geçirdikten son tedir. Sami Beyin meııaisi sa
ni olmalıyız. Yaram Mesih ken- ra devrisi gün yola devam ede. yeainde tehrin bazı ihtiyaçla
di kendini kurtarsın!. mediler. Çünkü günlerden cu- rının temin olunacağı ümit e-

lzmir kadısı daha evvel me- martesi idi. Böyle Yahudileri- dilmektedir. Jandarma kuman 
seleden Sadrazamı haberdar et çin mukaddes bir günde yolcu. danhğı mülhaki yüzbaşı Sırrı 

luk caiz ıörülmediğindeo Saba Beyin himmetile (40) köy 
mişti. Büyük bir devlet adamı tay Zevioin bu husustaki t&- Samsuna telefonla rııptedilmi§ 
olmakla şöhret bulan Köprülü menniai kabul edildi. Cumarte.. tir. Sırn Beyin gayret ve faali 
Fazıl Ahmet Pat• doğrudan aiyi bulundukları yerde geçirme yetini herkes takdir eylemekte 

İnzıbat ve asayiş • mi§ odan halyan tabiiyetli (Eotcr kıynwti almayabilir. O zaman mü- Kızlar ağası (kopya) : 23.- Kapı 
Samsun Polis Müdüriyeti Kontlnental nakliyat Şir~ti) bu ite- ze idaresi bu resimleri deyolarmda ağası; 24.- Kapucı başı; 25.- Bir 

k'l l B ,.. müracaatla Türkiyedeki muamc- «aklar ve icabında bunlardan sergi- Saray adamı; 26.- Bir Saray ada-
ve a eten serkomiser A i ey !er yaparak merak >ah iplerine teş- mı; 27.- R.eisülkiıttap Mehmet E-
tarafından idare olurur:aktadır. latmı bati! eylediğini !ıildirmiş ol- bir eyler. fendi; 28.- Hora dans eden bir 
Uzun boylu esmer benizli ve makla mezklh şirketle alakası buJu- Vatı Mour'ın tabloları de a'!"ğıda çift rum; 29.- t~kamhil oynayan 
manidar bakı•lı olan Ali &y nanların şirkete ve icabında İstan- ;izah edeceğim v çhilc A=terdam Ermeniler; 30.- P.at.ronalr Halil 
hakikaten biı-~ polis tipidir. Vo bul mıntabaı Ticaret Müdürlüğü- Rijksmu;;cum'e geldikten '"cnra de-. (Halirin yanında arkadaJları Yc-
T .. k' · b d I 'f') d' ne müracaat eylemeleri ilan olu- poda hıfzedilmi5tir. Bunun sebebı mişçi Musab ile kahveci Ali vardır 

ur ·ıyenın iı- (De e <İl ı ır · de basittir. Zira çok büyük ve zen- Bu tablonun arkasmda Halil'in 28 
Çok muktediı· kom:~e..Ierimiz- nur. gin olan Amsterdam müzesinde o- Ey!OI 1730 de 1stanbul'a geldiği ya-
den Münir Bey cle Ali Beyin ı --------------1 kadar kıymetli tablolar mevcuttur ~dulu); 31.- P.atronah Halil ihti-
refiki mesaisidiı·. Bu iki zat İHTİRA İLANI kl van Mour gibi resim noktayi illi; 32.- Sultan (Yanında iki sa-
il_e diğer arkadaşl.,rının müdeb nazarından büyük bir şöhreti haiz ray adamı); 33.- S11ltan {arkada 
b 

" Müteaddit par~h fren ıokasla- olmayan brr rcuamın tablolaruu ea- Saray göıükür); 34.- Sultan (kop 
ırane hııreketleri sayesinde rı için kol deste~i" hakkında istih- !onlara asmak imkan haıücindedir. ya); 35.- Kadm Efendi; 36.- Ye

tehirde f(1i vultud bile olma· '""' olunan 31-12-928 tarih ve 741 Bunun için müze idaresi l:ıu tablo- niçeri ağası Mehmet Kahya; 37.
maktadıı-, Samsun polisi evvel numaralı ihtira beratı bu .defa mev- !arı, müzenin bütün ü.st katını ı~- Kapıtan Paşa (kopya); 39.- Silih-
ce memlekette kabadayı geçı"n gal eden depolarında - diğer yüz- tar ağası (kopya); 4.- Çavuş (kop-

kii fiile konmak üzre ahere devrü- bl 1 la b' rı. lolam.ı ) mek isti yenlerin burnunu kır • .lercc ta o ar ır ı te - sa ş- ya); 41.- Denit (kopya ; 42.-
ferağ veya· i<:ar odileceinden ta- tır. Şukadar ki van Mour'ın ta,,lo- Çavu~ba~ı (koıpya); 43.- Çuhadar 

mı§ ve mühim cinayet faillerini Jip olanların Galatada Qinili Rıh- larının tarih nolttai nazarından kıy (ko(>ya); 44.- Türk Hanımı; 45.
meydana çıkarmış olduğundan tım Hanında Robert .ferriye müra- metini takdir eden Amsteroam mü- lş işlerken Türk Kadınları; 
Cüıuhuriyet polisinin kudreti- caatları ilan ı:ıolunur. ..., müdiriyeti bu tabloları vakti.le aç Bunlardan başka, bir kısmı kop-
ni anlamıt olan şerirlerin cesa- dığı bir sergide tc~hir em.işti. ya olmak üne Türk, Amavut, Bul-
retleri kırılmıştır. Bir kadın Bu izahatı veroikten aonra van gar .apı.,ri ile adalar a!W.isi:nden 

1 d d 1 
!stanbuJ ik;nci ;.:r.ı memurl.uğun- Mour'm tabl?ların<Luı bahsedeı::im: buılarını göste.reo 20 (yirmi) adet 

mese esin en o ayı desise ile Jean Baptıst van Mour 9 Kanu- ~-'-a ~wo v--~u ... ,. nı·s'-·t- ~-'-a 
h. h · · d dan: Bir borçtan dolayi mahcu" ve ...._.. ~ ""' ,. uc , .. u.u• 

fe ır arıcıne avet edilerek nusani 1671 de Valenciennes doğ- eı-ım.ıyyetaüııdlr. 
satılması mukarrer 95 çeki meşe o- de t vücudü parçalanan genç bir muş ve 22 Kanunusani 1737 9· Görülüyor ki van Mour'm tablo-

k il ~unu 14-2-932 tarihine müsadif p<l- buld f · t' da -''--kk perü irın katti erini Ali 8. az "' tan a ve at etmış ır. larm n """" ep olarak Fele-
zamanda bulup PEnçei adalete zar günü ısaat 10, 11 de Fındıklıda Ressam İstanbula 1699 de ağlebi ınen.k elçisi Calkoen tar.ıfrndan 18 

l' l . 8, 10, ıı nu-lu odun ve kö.mür de- ihtimal Fransız Elçisi de Ferriol'in inci aaırda tQPlanan kollcktio.n 65 
tes ım ey emış Ve Safraya ti- d ı·b· ..._ da•-tı' u .. zerin• gelmiştir. l~tanbu1da ta:hlodan milr•kk__..r, Bu -ım· -b' Al h' posıında ~tılacağııı an ota ı ı o .. n- ·~ ' ~ ....,,- ·~~ 
'. . a. çam .. n.a ıyeai belediye müteadllit &efaret1"r v.: busıni -. Jer o zamMılı:i Türk lr.i-'etleri, 

h larm yevmi m<zkiırda 31-2850 do- r-
reısının mu ını miktarda para '"°-·ı mah t"-~- vat hc931;ına tabloıu ya.pınıştır. Bu Türk ô.detJeri, Türk ha....+ı lıakkın-

h 
.aya numarasını ""'"' en a ..,,...., r-

doğruya Yahudilere taalluk e- !erine muvafakat ohuımuttu- dir • 
den bir Mesih meselesi kartı. 
sır.da bitaraf kalmağı tercih &- Fakat Meı.ih'in nerede olduğu 
diyordu. Fakat Köprülüler es• etraftan derhal duyulmut ve 
sen iktidar mevkiine bir takım birçok y ahudiler bu kıt günün
muhim hakayikin neticesi ola- de hatta yaya olarak gelmiıler 

ve mücev eratını asırarak Sam tablo.lar, 18 inci asır ibtidasrndaki da çok mühim vesikalardır. 
d ... hazır bulunacak tnemuruna miır.ı- 1 bir t • . sun a ihtifa eyliyen bir çeteyi ~ark hayatını mUkcmme euret- şbu mektubumun gazC>tenitt dcr-

Adlıyesı de meydanıı çıkarmut mtları lüzumu ilin olunur. te tasvir ettiği cihetle büyük bir cedünvW Ticas>le uzı büımet ede-

Sabatay Zeviyi görmek istemi§ 
rak geldikleri için Sadrazam, ge !erdi. Geceyi Sabataym mev-
çen hlcliseleri unutmamı9tı. O- kuf bulunduğu binanın civarın. 
nun için Sabatay Zevi meselesi da reçirerek sabah olur olmaz 
nin de ehemmiyet ve vehamet Mesih ıevkedilirken kendisini 
peyda etmeıi ihtimal Sadraza- ki 
mı diqündünnüyor değildi. Sad görmek için be eyenler az de-
razam verdiği bir emirle Saha. ğilcli. Bunlar Sabatayın taraftar 
tay Zevinin hemen tevkif edil- lariydi. Nihayet Sabatayın bun 
meaini bildirdi. Fakat Sabatay ları kabul etmesi de mümkün ol 
Zevi henüz tevkif edilmeden du. Bunlar Sabatayı böyle mev 
evvel Sadrazam, Meaihin ne kuf görünce feryat etmekten, 
maksatla lstanbula geldiğine ağlamaktan kendilerini alama. 
dair azçok malfunat almq, bu dılar. Likin Mesih onları tes
maliimatı İstanbul y ahudileri kin etti. Beni İsrail mukaddes 
de Sahatayın ,,.leyhine teyit e- tarihindeki meşhur peygamber• 
dince Köprülü daha tiddetli lerin uğramış oldukları felaket 
bir hattı hareket takibine lü- leri ve bu felaketlerden nasıl 
zıım görmüştü, Sabatay Zeviye kurtulduklanru hatırlattı. Her 
kaı-tı Sadrazam aeyirci kalama ıeye rağmen neticeden emin gö 
yacaktı. Çünkü Mesih'in maksa riinüyordu, Sabatay ile adamla 
dı fatanbulda Paditahı tahtın. rının cumartesiyi kendi araların 
dan indirmekti. Bu suretle hü. da tes'it etmeleri de kabil ol
kül!ldara kartı ihanet etmekle mutlu. 

1 
1 k k • ır. kıymeti haizdir. 1727-1744 seneleri rim muharrir Beyefendi. 

Samsunun adliyesi çok yük şte ço uvvetli ve çok ma zarfında Felemenk hUkümetinin ı... 
sek ve çok muhterem zevatın hir ellerle idare olunan Sam- Piyango tehir edildi tanbul Elçisi bulunan Comelis Cal-
vücudile teıekkül eylemİf bir sun !>ol!si ezheri cihet sezavarı Kadm Birliii katibi umumiliiin- koen, ressamin tablolarından büyük 
adalet kaynağı halindedir. Ada takdırdır. den ıs tubatta çekilecek olan Kadın bir kısmını toplamış ve bir collec-
letin herkese tevzii ve mesali- Birliği eşya Piyango biletlerinin sa- tion vücude getirmi~iT. Calk.oen 

Maarif hakkında tılamadığından keıide tarihi 15 mar- memleektinc avdet ettiği zaman van 
hi abadın tesri ve teshili hu- d · · .Mour'm tablolarını de beraber Vilayet ahilinde ıı 7 mek- ta tehır ed;Jmıştir. 
sualannda bura adliyesinin göı Hollanda'ya .gö~tmilştür. Calkocn' 
terdiği ikdam ve mesai her tür tep, 240 muallim ve 8000 tale- ....... · "······-··· ....................... _.__ in Hollanda da vefatını müteakıp 
lü takdirlerin fevkindedir. be vardır. Merkezi vilayette sinde yazdığı Farisülibare ta- varisi olan yegen.i Nicolas Calkoen 

Merkezi vilayette mühim 
ve muktedir azalardan mürek
kep bir de baro hey' eti vardır 
ki hunların içinde vücutlerile 
iftihar olunur çok değerli ze
vat vardır. Mevcutları (26) a
vukattan ibaret olan hu hey'eti 
muhteremenin reisi Halil Veh 
bi ve reisi sanisi Ali Fikri Bey 
!erdir. Hamit Edip, Hüseyin 
Avni ve Ahmet Avni Beyler 
de inzıbat heyetini tetkil eyle • 
mektedirler. 

Deniz inzıbatı 
Samsunda karantine mua

melesinden evvel kayıkçılar 
vapura çıkmakta olduklarından 
deniz inzıbatı haleldar olmak · 
tadır!. Motör ücretleri ise 100 
kurut teıbit olunmuttur ki, bu 
da fazla ve fahiştir!. Bunun el 
li kuruta indirilmesi ve seyir 

k G 1 (T k d" bu tabloları Amstıerdamdaki " Şark 
( 11) ilk me ctep, bir hususi rih, Ü şenzaı· ür çe ı- ile ticaret mUdiriyeti" ne <tıcvdi et-
mektep, bir kız, bir orta mek- van) , 916 da Aşık Paşa diYa· miııtir. Zira Elçi Calkoea. vcfatm
tepleri, bir lise bir d.? ticaret nı, Oluğ Beyin Usturlabi gibi dan evveJ, tabloların Amstcrdam 
mektebi mevcuttur. Maarif nadide eserlere tesadüf edilmek Şehiremaneti binasındaki mezklh 

l' - tedir. Fakat bunlar hep arap müdiriyet odasmdo teşhir edilmosi-
emanetinin agvından sonra ni ye.genine vasiyet etmişti. I82ö de 
bu vazife kısmen valilere ve harflerile yazılmı~ oldukların • "Amsterdam Şark ile ticaret mü
kısmen de maarif müdüriyetle da.n okunmalan mütkül ve gay. diriyeti" lagvedilmeei Üz«ine tab
rine verilınitti.r. _Orta mektep- ri kabildir! Eğer vaktile bu ki- !olar La Haye deki "Cabinet Royal 

k ld 1 taplar şimdiki Türk harflerile de Curiosit>e' ye nakledilmiştir. 
liseler müsta 1 ır er. Bilihara bu cabinet de dağıtıldık-

T , ekteb" 1 yazılmı~ olsaydı, daha büyük 
ıcaret m ı mezun arın • tan sonra re<ıimler Hollanda'nin 
b. 11· H kıymetleri olur ve ensali itiye h lif ·· , · dan ır mua ıme anım pek mu te muze.enne taksim edilmiş-

acı bir §ikayette bulundu: "Biz tarafından sühuletle okunabi • tir. Nihayet, 1903 de Van Mour'm 
mektepten çıktık. Bir memuri lirdi. Şu arap lharflerinin yüzün tabloları Am-.terdanı Rijksmuaeum 

dk H .. k den kitapların yüzüne bakan de toplanmış ve ayrr bi-r salon.da 
yet bulama 1 

• u funet bizi 1 N k d k te<hir Adilmı"s,tı"r. s~~· muz' e de 
d d. o muyor. e a ar yazı ve • ~ ~ .. a 

biç düşünmüyor,, e ı. Mual- acı bir hal! yapılan tamirat ve tebeddülat ncti-
limin bu tazallümünü ben- doğ cesi olarak coUectlon takimile 
ru bulmadım. Ve kendisine: Milltıt mektepltıri Rijkamuseuın'in depolarına nakle-
(Mektepler memuriyet için de dilmiştir. 

t J k · · d" Gece geç vakit hükumet cad Collection'u tıeşkil edaı tabl<>Jar 
ğildir. Hayata a ı ma ıçın ır. d · d k" 1 s_unllll'dır: 1.- 1727 ~-n 174' • '--. 

d · 1 h b" esın e ı stildi! mektebinı' "" ~ ' "" O eski evır ere ıe.a ıdlı ır dar İetanbuJda Felemenk Elçisi bu-
' d' ş· d' '-· -· d ziyaret eyledim. Dört denha. zihniyet i ı. Hn ı eKJDegı ev lunan Corneli9 Calkoen'ln portrc9i: 

M. V. 

rn nun bulunuyordu. Büyük Bu esnada ise lstanbulda Sa 
bir kan ıklık çıkmadan eV't'el batay Zeviye dair birçok şeyler 
Sadrazam bunun önünü almağa söyleniyor, kendisinin gelmesi 
karar verdi. Sabatay İzmirden merakla bekleniyordu. Herkes 
hareket edeli beri kırk gün ol- Mesihin yolunu cözeterek ken
mııjitu. İ;;:mirden İatanbula ka. diainden o kadar çok bahsedilen 
dar kırk günlük bir deniz yolcu adamı görmeği istiyordu. Fa. ---·-----... - .. , ... _ ......... 
luğu o zaman için bile az uzun k~t gerek Yahudilerden, gerek 
bir seyahat değildir. Fakat Sa- dığer halk tarafından gösterilen 
batay Zevinin yelken gemisi i. bu merak beyhude oldu. Çünkü 
le yaptığı bu seyahatin bu ka- herhangi bir kar11ıklığa mey. 
dar uzun sürmesine sebep bu dan vermemek için Sabatay Ze 
yolculuğun kıtın en tiddetli bir vinin lstanbula geceleyin gizli. 
z&mımmda girişilmit olması, ge ce getirilmesi muvafık görüldü. 
minin tidc'etli havalıırda kendi- Sabatay borçtan dolayı hapse 
ni korumak icin sığındığı yerler ır.ahkiim olanlann bulunduğu 
de çıkmaması ve nihayet Sa. hapishaneye getirilerek kondu. 
balayın bütün aahil boyunca Mesih, nihayet latanbula gel. 
~ muhim yerlere ugrayarak o- mişti!. Fakat hangi yoldan ve 
ralardaki Yahudi c=aatlerile ne suretle?.. Sabatay Zevi ls
temas etmeğe lüzum göım.esi. 1 tanbula muzaffer olarak girme 

ği Ye orada pek büyük bir deği 
tiklik yaparak rolünü oynamağı 
dü,ünmüt, hayalhanesinde hep 
buna vücut vermiıti. Şimdi ise 
Mesihin latanbula giriti pek 
batka türlü olmuş, alelade bir 
mabkUm ıibi silahlı muhafızla. 
nn arasında getirilerek hapse
diJmifti. Sabatay hayabnm ge. 
ne mühim bir sahnesini geçiri. 
yor demekti. Vakayi tarafın
dan sürüklenerek bir yere ka. 
dar rötürülecekti ! .. 

let kapılarında aramak bilmem ne lebalep dolu idi. Kadın er. Bu reeimde e19i otumıu' ve sola 
dog-ru mudur?) dedim! kek bir arada muallimlerin müteveccih o.laralı: götürllr. 2.- ı,,_ 

derslerini dinliyorlardı. Asıl tanbu.Ldaki Felemenk Sefaretıhanesi, 
Gazi kütüphtınesi ·f 'h 3.- Fclemck Set'aret.bancsi bıaüo,.. fayam ı tı ar olan ciheti tura- ,.,,_ 

Biroe "Mi1U bir re.ıim galerisi" 
yapılma&ı lüzumu hakkındaki neşri 
yatımıza karşı g>erek diğer .refikle
-rimirin gerekse karilerimizin ve hu 
isle ..ı.lkadar olan ~atın a!i.lıa gös 
ı;,rmele.ri cidden teşekkür olunacak 
bir hadisedir. Yukarıda M. V. imza. 
sile neşrettiğimiz mektup ta bu züın 
redendir. San'at kıymetleri ne olur
sa ols11n elimizde mevcut olan tablo 
!arı mazideki misalleri gibi feci a
kıbetlere rnaTUz kalmaktan veya A 
kert müzedekiler gibi çürümekten, 
yahut ta öteberide peri an bir suret 
te, dağınık bir şekilde bulunmaktan 
kurtannak ve bu esecleri bir galeri
de toplamak icap ettiğini yazmıştık. 
Hem de bu işe alelacc le başlamak 
iç.in hiç bir mani olmadrğınt müte
addit defa aöylcmi~tik. Resaaın Elif 
Naci Beyin cuma günkü nüahamız
daki yazısında otuz be~ şene İstan
bulda ya•amı~ ve İstanbulcla ölmüş 
bulunan Van Mour'un cscrluinden 
elimizde bir tane bile bulıınmaınası 
misal olarak zikredilmis ve tarihi 
kıymetleri itibarile elimiıdc mevcut 
bulıınan tabloların bazılarının esa
misi de ayrıca nesredilmişti. N~sri
yatnnız, san'at kıymetleri ne olursa 
olluo, yarınki nesle hediye edilecek 
olan bir "Milli Resim galerisinde" 
gU.ek garp rcssa.mlarınm, gerekse 
T~k teaamlarınm hiç değilııc eli
mızde mevcut bulunanlarını bir a
raya toıplamak iktiza ettiği merke
~dedir. Ve pek yakın zamanda bu 
1te. başlan.a.cagrıı da kavi' yen ümit 
ediyoruz. 

(Devamı var) 

Bu kütüphaneye yeniden bir 
çok kıymetli kitaplar gönderil 
mittir. Bunlar vaktile (Gede. 
gara) denilen Vezir köprüdeki 
Sadatı Nak9iye tekkesi akfm
dan olup tekkelerin kapan
maH üzerine Samsuna gönde
rilmittir. Kütüphanenin gay
yur müdürü Şefik Bey bunlan 
tasnif ile me§guldür, 

Bu kitaplar içinde eslafın 
yazma eserleri, liigatı (Yani) 
Ali Şiri Nüvayi'nin 900 sene• 

aıdır ki yerli kadınlar yüzleri 
açık olduğu halde çartaflarile 
sıralar içinde oturuyorlardı. 
Bunlar meyanında her amıf 
halk var idi. Ve hiç okumak 
yazmak bilmiyenler az zaman
da öğrenmitlerdi ! Merkezi vi -
!ayette 3 mektepte bu suretle 
tedrisata devam olunmaktadır. 
Halkın bu rağbetini görüp te 
ihihar etmemek kabil değil
diı;I 

Ragıp KEMAL 

Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
.A~A.r.>C>LU-

SİGORTA ŞİRKETİ 
T~ilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon, 1 
4 üncü Vakrf Han 20531 

lş Bankasıdır 
'.[ elg;raf : 
İmtiyaz 



HASAN KUVVET. u Balıkyağı içemiyenlere: u .. 
Süt 
Veren 
Annelere Fosfatlı Sark Malt Hulasası Kullanınız sütünüzü arttırı 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

~ECCANİ SEYAHAT 
;RGtS\ 1çt"t'i 

LE\PZ\GSE 

Tafsilat başlı<:<ı seyahat acentalarr, İstanhul'daki Fahri 
milmessilıi: Mühendis H. ZECKSER Ago.pyan Han. Galatı, 
Tel. B. O. 163 Posta lrutusu: Galata, 76 telgraf adresi: 
ZECKSER İstaınbul. 6 ila 12 Mart 932 de nümunelik.J.cr ~r 
~si • 6 ila 16 Mat>t 932 de büyük fenni ve inşaat eer,gisi - 6 
iın 9 Mart 1932 mensucat sergisi - 6 ila ıo Ma-rt 1932 de 
spor Levazımatı ve mefruşat sergisi. 

in nefis 
kumaşları LEİPZİG 1932 İLKBAHAR SERGİSİ 

Jandarma Satın Alma 
Komisyonundan: 

300 hayvan çulu ile 30 keçeli belleme ve 600 çağ torbası kar 
palı zarfla alınacaktır. Taliplerin şartnameyi ve nümuneleıri 
gömlek için her gün vıe münaikasaya iştirilk ıçın de 20-2-932 
cumartesi günü saat on beşte teminat ve teklif,lerile komisyona 
müracaatları. (386) , 

Pertevniyal vakfından: 
ş.itlide İz:ııelfleta so. Valde ap<trtmanının 8 No. dairesi 

Köpriibqmda Valde haru tahtında 9 No. eczahane 

.. " " 
hanında 6-1 No. odalar 

.. .. " 

1 ..ene müddetle 

3 ,, ,, 

3 .. " .. 

Ziraat vekaletinderı: 
An.karada Yükseık Ziraıat mektebinin umumi ve !hususi zi

raat enstitüsünün (19,500) lira ıbedeli muhammeni bulunan alat 5 
ve edevatı bu ker.re paza!11.ık suretile mübayaa edileoeıktir. İşbu 
alat ve edevatın listesi ve sartnaıınesi Vekalet miibayaa komis-
yonundan alınacaktır. Paz;rlrğı 16-2-932 tarihine müsadif salr 

1
1' 

1 

günü saat 15 te yapılacaktır. Pazarlığa iştirak edecek taliplerin 
ilan edilen bedeli muhammenin % 7,5 nisbetinde usulüne tev
fikan yazılmış banka teminat mektuıbu ile birlikte yewni mez- j 
kurda pazarlığa iştirak eylemek üzere V ~kalet mübayaa lkomis- ı 

yonun.a müracaat eylemeleri lazımdrr. 'ı 
Mezkil.r alat ve edevatın mübayaası uhdesine iora kıılınan 

finnanın mübayaa bedeli miktarında memleket mahsulat ve 1 

mamulatından eşya satın alıp ihraç eylemesi şarttlll". (444) 

iş Ban·kasının 
Tesis Ettiği 
f3üyük 
ipek Kumaş 
Fabrikası 

.. .. 
" " 

.. 
" 

hanı Helvacı "'" 26 No. mağaza 

hanı derununda 7 No. oda 

haını derununda 16-17 No. mağaza 

1 .. 

1 " 

3 " :: lli,Fa==~===::="~~""';l.~'lô ı 
BalAd.a mubanıcr cm!Ak yinni gün müddetle ve a.leni müzayedeye ko- ~ • ~. S' 

POKER 
Tıraş bıçaklarının 

Yüksek kıymetini düşürmek için 
yaıpılan harek<otlcre rağmen daima 

mükemmel ve hep&n., faiktinleır. 

nulmuftuı'. Hizalarında glllstıeri.len müddet ile isticara taı.iııı alanların -\ 1~) il\~ POKER-Pi.AY 
mür.ayede gün\1 olan Şubatın 27 cl cumaıt....i günü 11aat 16 ya kada.r 11 \' RAZOR DUO! 
1-mıuı Evkaf müdirlyoetinöe Pe.rı.evniyal Vakfı ôdareai.ne wya Enci!- 1';;::;;;;,;.:;;;;;;;;;;;;&~;;;;;~ 

1 25 Liraya Radyo Makinaları 
8 A K E R Baltılk rnarlı:alı w dört lamba ıkuvvetindedir. Müceddettir. 

Bütün Avrupa telsiz meı:ıkezlerini hoparlörle dinleti.. Aıküınü-
1DOr1C mllraaM etmeleri. (432) 

Nafta Yetaletin~en: 
Ahşap tra-verslerin çatlaklarında iıstimal edilmek üzere (15) 

ton 18mademiri !kapalı zaırıfla münaık:a.saya konulmuştur. Mü
nakasa 4-4-1932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 tıe An
k.a.rada Nafia Vekaleti binasında yapdru:aıktm:. 

Münakasaya iştirak edeçeıklıerin teklif mektu'J)laırını ve mu
vakkat teminatlarile ticaret odası vesikalarım ayni gün ve 
saatte münakasa !komisyonuna vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakasa şartnaımesini bir lira mukabilinde An 
aknda Demiryol.lar İnşaat daaresinde:ıı., İstanbulda Haydaqıa 
şa Liman İşleıri Müıdürlüği.iruieın tedariık edebilirler. ( 443) 

Münakasa ilanı 
Akşehir Belediye Riyasetinden: 
Kasabaya 3+soo kilometre mesafede bulunan İçme'"8Uyu 

tesisatının heyeti umumiyesi, mevcıut proje 'Ve ev:rak:ı: lkeşfi'}'ICSIİ. 

muıcibince 29 Kanunusani 932 tarihinden itibaren 18 şubat 932 
tarihine miisadif peqcm.be günü saat 14 te kadar 20 gün müd
dıctle ve kapalı zari UBulile mevıkii miinaka.saya lronulmuştır. 

İşbu inşaat vıe tesisatın bedeli peşinen Aıkşehir bankaeı tara- , 
fından Belediye hesaıbma tesviye ve tediye olurıaaııktır, Talip I 
olanların ve şeraiti mün:akasayı görmek isteyenlerin AnıJmra. 

1 
da Çoouık. earayı karşısında Akşehirli Mustafa Şevki bey tica
rethanesine. İstanbul ve İzmirde Akşehiır bank,ası ıpubelerine. 
A~ir ve Koııyada Belediye Riyaeetlerine, müracaat etmele
ri lüzumu il~ olunur. ( 424) 

Jan_darma Satın Alma 
Komisvanundan: 

Ad~ Cinsi 
5655 Gebre 
7545 Kaşağı 

7545 Fırça 

3770 Sün:ger 
1885 Kd kolan 
1885 Portatif hayvan su koğaısr 
1885 Kayış yular, başlığı 
3770 tp kolan 
8770 Yem torbası 
Yukarda cins ve miktarı yazılı dclkuz !kalem muta'biye kapa

lı zaııfla alıınaca:ktrr. Taliplerin şartnameyi ve nüıın-ımeyi gör
mek içıi.n ıher gün ve müruıbsaya iştiralk için de ŞUbatm yinni 
birinci Pa:zaır ·günü saat on beşe kadar Gediıkpaşadalki Koınisyo-
numw;a müracaatları. (396) 

lstan~ul Evkal MO~iriJetin~en: 
Kıymeti mıihammeırresi 

Lira K. 
234 6 

Kocamustafapa13 mahallesinde Leblebi.oilec sokağında atik 
(22) cedit (26) No. lu (156) arşın ( 4) ıpamıa!lı: teıbiiıırle bulu
nan arsaıı:ım tamamı satılmalı: ürere (21) gün müddetle ilan ve 
müzayedeye vazedilmiştir. Müzayedesi Şubatın (24) Ü!lcÜ per
şembe günü saat on beştedir. Ta1ip olanla!!" balada mı.ıhar.rer 
ktyııneti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pıey ak
çelerile ıbirliıkte İstanlbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mahlfilat 
ksnına müracaatları ilan olunur. (436) 

Her yerde arayınız. 
________________________ ...... 

• 

1 A L 1 N 1 R V E S A T 1 L 1 R Maj'azalar1D1n aon 
alan ve satanın menıfoatleri azami surette temin edilir. 

.... İstanbıu1, Baihçek.apı, Anadolu !han No.26 İsmet ve Avıni ._ 

~~~--~~------! 

• 
ikinci çocu2"un zada 

Bir kumbara alınız! 
f Türkiye iş Bankası 1 

1 

günlük fır1atlanadaa 
istifadeye ko~unuz. 

------ı 
İ&tanbuıl İkinci Ticam Mahkıo

ımaindeıı: Ercğlide mıikim :ıca,,.,. 

w Şürekası Şirk.eti nkill Sadettin 
B, ta.rafırulım Er-eğlide mukim TU.. 
cardan Hacı Molla Zade 1amail ef. 
emrine verilmek üu.. Galatad.a Çir 
ni.Ji Rıhtım Hanmdıı mukim Ka..,. 
ve Şürekası jirketine keşide olü· 
nan +11-931 tarihli w 296 No lu 
üç yüz lirayı muhtevi blır kıt'a çe
kin zayi olduğ\ından bahsiıle i,ptali
ne karar itux11 mılmaileyh t-ail 
Ef. vıeklli Vasilaki Ef. tarafından 
mahloemeye müracaatıla talep eıdil
mit olmalııla mezk(k ı;<!nıet mahk<>· 

111wıııııı~ııımıımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııı~ıııııııımıooıııııııııı' :~i:s:=:;::~::;~ 

E Milliyet Matbaası l,_ta.lln_e ka_ ...... _v6l'il--ği-uan_al.tı_rwi'. 
- ' NEFiS VE SERi SORETTE : 
- Her nevi evrakı matbua tab'ını deruıhte eder. Notere 
= ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 

muhtıra, reçete ve faturalar renkli olaraık el ve duvar 
ilanları yapılır. Fiatlar mutedildic. - -

ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa ~ 
Telefon: 24310 - 24318. 24319 -=====:;; 

~ııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııı:., ÖKS~~~~AN S~:~BU 
Öks!lıllk ve oefca d&tıı.ğı için 

- pek teeirli llltçtn. Divanyohl 
.. Sulıt= Mahmut tU~1-i No. 189. 

litör He işler. Aıkümülatör, lamba ~ safr tefeı:ıruatım satın alan 
zaıt tedarik edecektir. İstanbulda Yeni Postahanenin üst ka
tmda telsiz telefon şirket~nıe müra<:a.at . 

Istanbul Sıhhi Müesseseler 
Mübayaat komiyonu riyasetinden' 

1770 Kilo Üzüm pekmezi 
100 Ton Kriple maden kömüıil 
300 Çift Kadın ay~1 . 

1 
300 Çift Erıkek aya<kkabı. 

60 Adet Taihta yemek sıırası. 
Bakıırköyde kilin aıkliye ve asabiye hastanesi için lüzumu 

olan yukarda müfredatı yazılı eşya 16-2-932 sah günü saat 14 
te ıayn ayrı ve pazarlrk 9Uretile rıatm ııiınaoaktır. Bu baptaki 
nümuneleııi. göııınek ve fazla izahat almak isteyerılerin me~ldlr 
miie66eaeyıe ve pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin de yukarda 
yaızıılr muayyen s.aatte komisıyon'llllluza müracaatlaırı ilan 
olun'lllr. 

SEYRlSEF AlN 
~r loez acenta : Galata Köprü 

bqı B. 2362. Şube A. Sirlıec:i 

Mllhtı.roarzade han 3. 3740. 

TRABZON POSTASI 
Bayram mürııasebetile 

(CÜMHURİYET) Vapmu 
yalınız bu haftaya mahsus ol 
malı: ti.zere 11 ŞUbat ıperşem 

18 de Galata Rıhtımın
dan kalkaca.ktl'l'. 

BONO 
Ahr, Satar, İpotek yaıpac 

Bono ııaıhiıplerinıe emlMı: ve 
arazi almak surettle mıen
faıa1:1lerine eın uygun ve hCT 
harııgi mahal vıe şekilde ll'li-

r'a.tle. muamelıe yaıpıac. 
Baılı:kpazar Mabudiye Han 
Nıo35 Uğurlu Zade M.Derıriş 

Susuz 
Sabunsu 
Fırçaıız 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

" Hububatı kabuklarından ayu
mağa. malıaua makina" hakmdelri i
cat için Sioai Müdlriyeti umuıniye
ainden datilıM.l ed>lmit <>lan 10 Şu
bat 1930 1m'ilı "" 2464 numerolAı ih
tira beratı ıı.ı kkmda bu kere baş
kasına ferağ veyahut i.cara verilece 
ğinden mczkftr ihtinyıl satın aJ. 
mık veyahut ietioor etmek arzusun· 
de buıhınan zevwtrn İstanbul Balı· 
ı;ekaııı Taş Han No 43-48 de mil· 
kim vekilıi H. W. İSTOK Efendiyıe 
müraceetları. 

İatB<ıbul asliye dördüncü hukuk 
mıılılııeme9inden : K.ıi.ryako zevcesi 
Madam Hami tırrafm<lan evvel..:e 
Be§iktaşta Ol'ts bahçe& Mısırlı 
oğlu 11<>kağmda IS Numaralı hanede 
oturmuş ve halen lkıamctgahı meç
hul lıuhırumıt olan Panayot kızı Fo
tini a:leyhlne açıJan tashihi kayıt 
dava.ama ka.r§ı mezbuıre cevap ve<· 
mek ilzeR bir ay mi.iddeeıle IJAnen 
tebliğat ya,pı.J.dJğı halde cevap ver
memi§ olduğUn.dan lıakkmda giyap 
karan lttilıııziyil.e lılr ay mü<kfe.tie 
'bekı:uır .;.ıanen 1ıcbliğine ve tahkikat 
günü 31-3-932 perııemJ:ıe aaat 14 te 1IL 
ylııine Jr:aru verilmiş o.Jmakıle o glln 
mezbure Potini tahkikatta haı:ır bu 
Junımadığı ıtai«;Hırde tahkikatın gıi
yaıbmda W.. ve ilana! olunacağı i
J4ıı alunur. 

ARSA ARAN1YOR 
Ayu Pap, N!f"n1a§ veya Maç
lıada 10-12 metro ._ı;lıiooe bir 
ana ıı.ranıyor. Filltlarla beraber 
ııelııJülerin H. B. nımuzile t s.. 

t&nbuJ P0&tahaneal 176 No. ktı· 

--~ tu ıodroeeine görıdorilmesi. -
Her eczanede bulunur. 

Muallim Mubahaf Bey Merhumun ı~ Yüzüm .dıalma muıottac ve yumu-

Tercüme ettiği Ameli Hayat Alimi · ·. _ Karlı Bic İş plmr, Taharrüşat "" kınruzılılıı 
ıçin 2000-5000 Jlıa eennay.elill!I. •or•-• kıalmmnıfttr. . (HERBERT N. GASSON) 'uıı . 

- tak aranıyor. Galata, Ada Han ~ ili 
iHTiRA 1LANI 

Demir :roJJar arııiıaJarına alt ma
den tık.ozu" hakkında. iırtHuıal ohı,. 

nan 23 Ş.ubat 1924 tarih ve 110 nu
maralı ihti.ra beratı bu defa mev• 
kii fille konmak üzre aberc devrü 
fıerağ veya icar edi!.e<:eğinden talip 
olanların Galatada Çinili Rıhtım ha 
nmda Robe.rt Ferriye müracaatları 
i15.n olunur. 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ ~ Fehmi B. saat 12 -
1 112 il AZ y 1 E 

BULMAK SAN' ATİ ~~~~~~--m-ilıl'_· _a.c_a_at-----ı ~ 79, Champ•. tly•••• 
Ea:erleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir, • P • R ıs ·%11·111 444 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. Dr. A. KUTIEL 
Tevzi mahalliı Milliyet Matbaası. 

Muhakkak bir defa tecrübe ediniz. 
Cilt ve zührevi hastalıklar mü- En sert sakal bile .deıılıaJ ve ağnsrz 

tıımş olunur. 


