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Cenevre 
T ezahurahnın 
Bir safhası 

ebüyük 
Cemiyeti Akvam içtimaının ari

fesinde Franaacla idim. Buııünlrii 
aayrimüaait hava ve ıerait içinde 
Tahdidi teslihat meselesinin müsbet 
bir netice vermiycceğini aöyliyenle
re Fran1ızlar:'0Hele bekleyiniz, Fran 
aanm sulhperverane teldif"mi bekle
yiniz: Ondan sonra hiilonünüzii v ... 
rinizl" diyorlardı. lçtimaa takaddüm 
eden ııünlerin birinde Tan aazetesi 
bile Franaanın Cemiyeti Akvamda 
fevkalade bir teklif yapacağım İma 
etmiıti. Şimdi bu teklif bütün dün
yanın malümudur. H• a 'lllıleket 
matbuatı, fÜpbesiz kendi telakki ve 
bilhassa menfaati zaviyesinden Fran 
aız teklifini tetkik ve,tefsir etmekte 
dirler. Bütün bu tetkik ve tefsirlerin 
ifade ettiği manaya bakılırsa, Fran
sız teklifinin iyi karıdandığma hük
metmek güçtür. Teklifte ciddiyet ve 
samimiyet görmeyenler diyorlar ki: 
'"Eğer siyasi muhitlerde, beynelmi
lel umumi münasebetlerde ıerait, 
imkan ve bilhassa tatbik kabiliyeti 
müsait olsaydı, böyle bir teklife mÜI 
bet nazarile bakılabilirdi. Halbuki i
çinde bulunduğumuz vaziyete göre 
Fransız tezi mücerret &Özlerden iba
ret kalmağa mahkumdur. Fransa; 
bu itte tatbik kabiliyeti görmediği 
içindir ki, bu fikri cesurane ortaya 
attı. Maksat, cihan efkarı umumiye
ainde kendi lehine bir nevi sulh pro
pagandası yapmaktsr! ... " 

Şüphe yok ki, eğer bütün devlet
ler Cemiyeti Akvam azası olsaydı, 
F ranaız teklifi\ll daha müaait bir aa
hacla tetkike imkin olurdu. Halbuki 
Rusya gibi, Amerika gibi beynelmi
lel kuvvet müvazenesinde çok ağır 
basan iki devlet, Akvam Cemiyeti 
konserinin haricinde bulunuyor. Rus 
7a ve Amerikanın iıtirak etmeyece 
ti bir kombinezon, en batla Franaa 
olmak üzere, milletlerin istediği em 
niyet ve selameti temin edebilir mi? 

Fran1ız teklifi, Franaanın muha-
11m cephesinde fazla olarak bir nevi 
infial ve hayret tevlit etti: "Fransa, 
bu teklifile gene mahut emnü sela
met prenıibini müdafaa ediyor, iıta
tukonun muhafazasını da düıünü
yor!" diyorlar. Şu da muhakkak ki, 
ıatatukoyu temin eden har kombine
zona, Fransa çok samimi taraftardır. 

Öteden beri Fransa ıu tezi müda
faa etmiıti: Evvelen emniyet, sonra 
da tahdidi teslihat ... Bu sözler o ka
dar çok tekrar edilmiıtir ki Franaa 
bu defa ayni nekaratı tekrar etmek
ten ise hedefine batka bir yoldan, ye 
ili bir manevra ile varmak istemittir. 
E:sasen Cemiyeti Akvam Franaanın 
""1niyet kelimesile ifade ettiği hali 
hazırın muhafaza11 için kurulmuı
tur. Binaenaleyh bu teıkilib takviye 
~rnek, binneti.ce Fransa tezini ve 
Politikasını kuvvetlendirmekten baı
lca bir şey değildir. 

Halbuki büyük muadelenin ru
bu; ıstatukodan memnun olmayan-
1-..,n tatminidir. Son teklif ise, o ga 
hyi teminden pek uzaktır. 
. lıin bir de umumi pol!ti!'8 cep~e 

1ı k Üh ·mmat nakleden bir Japon treni, altta mevzilerin-Yu arıda as ~r v~ m ı . . . 

d l tayyarelerine bakan Çınlı askerler, sağda bir en apon . . 
Çin ceneralı teftılfe 

Changhai' da yeni bir 
muharebe bekleniyor 

Taarruz mıntakasındaki Çinli 
kadın ve çocuklar çekiliyorlar 

Ingilizler de Aksayı şarktaki tebaasını çıkarmak 
lazım gelip gelmediğini düşünüyorlar 

LONDRA 11 A.A. - Changhai 
dan Reuter a)ansına bildiriliyor: Ja
ponlar tarafından Chapei'in bazı 
noktalarına kartı yapılan ıiddetli 

hombardnnandan sonra bu sabah 
Changhai'da hi~ te hayre alamet ol
mıyan bir ıriikün hüküm sürmekte 

(Devamı 6 ınc1 sahifede) 

Meclis reisimiz dün 
Ankaraya gitti 

Meclis pazartesi günü açılacağın
dan meb'uslar birer birer gidiyor 

•ı vardır: Fransa her mamaya rag
l>ıen Cemiyeti Akvam müesesesini Büyük Millet Meclisi pazarte 
f&fatmayı her mülahazanın fevkin- a~ günü açılacağından tehrimiz 
de tutuyor. Beynelmilel büyük bir de bulunan Meclis reisi Kizım 
ıulb müessesesini yaıatmak için mü.• Pa•a Hazretleri dün aktamki 
bet muvaffakıyetler ister. Halbuki, • 1 
Cemiyeti Akvamın tarihi, hele son trenle Ankaraya hareket ey e-
taınanlarda bir muvaffakıyetsizlik mişlerdir. Pata Hz. öğleden 
ıilsilesile doldu. Kendi azasından o- sonra refikaları Hf. ile birlikte 
lan Aksayı Şarktaki iki devlet ara- otomobille bir tenezzüh ve bazı 
•ındaki kanlı ihtilafı bir türlü halle- ziyaretler yapmışlardır. Paşa 
deınemesj ise; onun perestijini sıfı

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün Dol

mabahçe sarayrndaki mesai 
bürolarrnda meşgul olmuş
lar, dışarrya çıkmamışlardır. 
Gazi Hz. nin bugünlerde An
karaya avdet buyurmaları 
muhtemeldir. 

* * * 
Reisicümhur Hz. dün gece 

saat 21,30 da Darülbedayii 
teşrif etmişler ve Akın piye
sini temaşa buyurduktan son 
ra saraya avdet buyurmuşlar 
dır. 

ihtisas 
Hakimleri 

Istanbul mahkemeleri 
ne tayinler yapıldı 

Kaçakçılık itlerile uğrata
cak ihtisas mahkemeleri hi. 
kim ve müddeiumumileri pey
derpey tayin edilmektedir. İs
tanbul ihtisas mahkemeleri ha
kimliklerineSamsun asliye mah 
kemesi reisiF eyzi vetmıyiz mah 
kemesi batmuavinlerinden Re
fik Beyler ve Müddeiumumilik 
!erine Buna Müddeiumumisi 
Muzaffer ve temyiz mahkeme. 
si batmuavinlerinden Reşit B. 
!erin, müstantiklerine Ankara 
sulh hakimi Hakkı ve Bartın 
müddeiumumisi Salih Saffet 
Beylerin tayin edildikleri teb
liğ edilmittir. 

Diğer taraftan Balıkesir ih. 
tisas mahkeme4i reisliğine Is. 
tanbul birinci C4:za azasından 
Kemal, Sivas iht"sas mahkeme 
si müddeiumumiligine müddei
umumilerden Lutfi, Malatya 
müddeiumumiliğine Adalar 
Sulh hakimi Hasan Fehmi, iz. 
mir müddeiumumiliğine latan. 
bul ikinci ticaret azaamdan A. 
rif, Lüleburgaz hakimliğine 
Kadıköy sulh hakimlerinden 
Zeynelabidin Beyler tayin edil
mitlerdir. 

İhtisas mahkemeleri reisleri 
nin maatları 300, müddei.umu 
milerin 250, müstantikle...; 
150 ıer liradır. 

1 ••••••• 

Bir lodos 
Bir poyraz! 
Bu gidişle lstanbu1da 

hasta olmıyan 
kimse kalmıyacak !": indirmiıtir. Böyle fena bir hava Hz. akşam saat 17 yi 25 geçe, 

•çınde tahdidi teslihat için toplanan Marat meb'usu Mithat Bey ve 
Cemiyeti Akvamın mesaisinden ne diğer bazı zevat ile birlikte sa- İki gün evvel rüzginn lodo-
ı..h klenebilirdi? Ona yeni bir mevzu raydaki dairei mahsusalannda. n sa çevirmesi üzerine ba•layan 

ulrnak, efkirı umumiyeyi muvakka- J h • 
ten olsun oyalıyacak yeni ufuklar ayrılmışlar, rükiip arma ta sıs yağmur dün de fasılasız devam 
açmak lazımdı. edilen motöre, deniz pek fazla etmiştir. Havanın bu ani tahav 
. i şte Fransanın mevzuu bahis tek dalgalı olduğu için Kur~çe~me- vülü, tehrimizde azalmağa yüz 
~i; bunu temin edecek mahiyette- ye gi.lerek oradan bınmışler tutan grip vak'aları üzerinde 
b r. Cemiyeti Akvam emrine bir za- ve Kuzguncuğa geçmişler, ora- derhal tesirini göstermi•tir. 
ıta kuvveti vermek fikri eski olmak H d • 

la b be b" k · ı b" dan otomobille ay arpaşaya Grtp ve nezlenin yeniden istı"la·ı· .. •ra r, ır aç ay içın o sun, ır 
:;:unakuşa ve dedikodu mevzuu olabi gitmişlerdir. Meclis Reisimi~, bir şekil almasından korkulmak 
.. '.en küçük bir şerareden nur ve Haydarpaşa istasyonunda Reı- tadır. Üç gün evvel sıfırdan a-
lıınıt bekleyen efkan umumiyeyi bir sicümhur Hz. namına seryaver §ağı (9) a kadar düşen hararet 
llıiiddet oyalayabilir. ) Meclis Reisi Kazım Paşa HazretJ..,ri du··n azami olarak sıfırdan yu-F ransanın bu teklifinde bazı da- (Devamı 6 ıncı sahifede 
~ili politika mül&hazalannın ela aa-1--l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 karı (9,5) asgari 6 kaydediyor. 
ik olduğunu söyleyenler vardır. du. Rasathaneden aldığımız 
F ran1ız milletinin ekseriyeti harp malumata göre dün saat ( 7) ye 
istPrniyor. Herhangi muzaffer bir k d d'" 
harbin de Fransa için musibet doğu- a ar ıehrimize uşen yağmur 
racağıru biliyor, Hüklimefİn son za- mikdan 16 milimetredir. Bu-
llıanlarda daha :Uyade aağ cenaha te- gün rüzgar kısmen lodı;,c ve l:ıs 
lbayiil etmesi; efkarı umumiy.edkale az- men poyrazdan mütevassıt kuv 
tolc infial tevlit etmekten ıen ma vette esecektir. Karayele çevi. 
dı. Bu infialleri sol cenah fırkalan- rerek havanın soğuması ve yağ 
aın ve matbu.'tının tezahuratmda d • 
daha iyi hissediyoruz. Bupnkü hü- murun arasıra evam ebJıesı 
l.ümet, mecliste küçük bir ekseriye- çok muhtemeldir. Henüz kar 
le İstinat ediyor. Franaada intihabat yoktur. 
~ınam yaklaşıyor. HükUmet, intiha k k 
lıa kmak • Avrapada so ~u ve ar la yeni bir sulb teziyle çı 11- -

:ecli. Cemiyeti Akvama yapılan aon LONDRA, 11 (A.A.) _ 
•klifte izah olunan mesele; zahiren Kar fırtınaları hemen bütün İn 

olsun, dahili ve harici efkin umumi 
l'e için yeni bir ıey, Jimdiye ka- giltere üzerinde hüküm sürmek 
~r yapılanlardan büsbütün bafka tedir. Fırtına MallJ denizi üze. 
~r tez olmak itibarile, oldukça ca- rindeki seyriseferi kısmen boz-
~Ptir. Dahilde ve hariçte onun ca- muştur. 

ha 
1 Hariciye vekili 
Berlinden 
Geçerken 

Tevfik Rü~tü B. Cenev 
reye kareket etti 

BERLIN, 10 [Milliyet - Gecik
miıtir] - Hariciye vekili Tevfik 
Rüıtü Bey ile re
fakatindeki zevat 
dost Sovyet top
rağına ayak bastı
ğı andan itibaren 
büyük bir hüsnü 
kabul görmüşler
dir. 

Sahip ve 8atmuharr.iri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

• _ Umumi Neşriyat ve Yazı Miidllril 
ETEM lzZET 

• 

İzmir Rıhhm şirketin
deki suiistimal büvük! -
Şirket müdürleri ve muhasip 

· tevkif edildi; 
M.Gad Franko da lzmire gitti 

Şirket komiserinin dehşetli rüşvet aldığı ve 
ondan sonra Avrupaya kaçtığı anlaşılıyor 

Heyet bugün 
Berline va11I ol
du. Bu. ~da sefa
ret erkinı, Türk 
tebaası, hariciye 
nezareti erlcinı ta· 
rafından kart•lan
dı. Heyet ıerefine 
Ber1in sefirimiz 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Avrupaya firar eden İzmir 
Rıhtım şirketi komiseri Emin Beyin tirketten rüşvet aldığı te
beyyün etmesine binaen irtişa kanununa tevfikan müddeiumumi. 

l 
likçe hakkında takibata tevessül edilmiştir. Ve şirket müdürleri 
M. Gifre ve Jojen ile tirke in muhasebecisi M. Bari 7 Şubat günü 
tevkif edilmişlerdir. Şirketin vekili M. Gat Franko'nun lzmire 
gelmesi bu işle alakadardır. Öğrendiğime göre hile ve suiistimali 
meydana çıkarmaya medar olacak bazı defterler kaçınlmıt ise de 
cürmü isbata kafi mühim deliller ve vesikalar elde olunmuştur. 

Kemaleddin Sami CELAL BEY 
Paıa tarafından bir öğle ziyafeti ve
rildi. Baıvekil Dr. Brüning Cenevre
de olduğu için vekili maliye nazırı 
ile dahiliye, müdafaa nazırları ve ha 
riciye nezareti erkim :Uyafette ha
zır bulundular. 

Akıamleyin müdafaa nazırı Dr. 
Groener tarafından heyet ferefine 
Kaiserhof otelinde bir ziyafet veril
di. Ziyafette ayni zevat davetli idi
ler. 

Vekil Tevfik Rüıtü Bey yann 
{bugün) Cenevreye, lı Bankası mü. 
dürü Celal Bey de Viyana tarikile 
lstanbula hareket edeceklerdir, 

Bugünün 
Talihlileri --Tayyare piyangosunun 

ilk keşidesi dün yapıldı 
On ikinci tertip tayyare pi. 

yangosunun birinci keşideei I 
dün saat 13,30 da Darülfünun 
konferans salonunda batlaınıt
tır .. 

Keşide salonu yılbatı gece. 
ai çekilen piyango kadar kalaba 
Irk olmu§, ve o gece olduğu gi
bi 500 mumluk lambalarla ten,. 
vir eclilmittir. 

Ketide üç saat devam etmit, 
800 numara çekilmit, müteba
ki 700 numara bu sabah çekil. 
mek üzere tatil olunmuıtur, 

1ZM1R, 10 - Rıhtım şirketi sabık miidürü M. lv. muhaSl!bt!ci M. Bari 
ve murahhas aza M. ]urdan tevkil edilmişlerdir. Bunlar hükilmetin hisse
dar olduğu Rıhtım şirketi besabatında hazine zararına suiistimal cürmile 
maznundurlar. 

Şirketin vekili umumisi M. Gad Frankonun da bu işle alakası görü/. 
müş ve ifadesi alınmak Uzere kendisi buraya getirilmiştir. , \ 

Son dakika 

Gat Franko da 
Dün 
Tevkif edildi 
lZMIR, 11 .. (Kablo ile - Ge

ce yansından sonra) - Tevkif e
dilen Gifre, /urdan ve Perret b.u 
~ün adliyede istiçvap edilmişJer
dir. 

Şirketin vekili Gat Franko da 
isticvap edildikten sonra tevkif 
edildi. Şirketin sabık maslabu
gAurı Gali'p B.in de ifadesi alrn-
mıştır. • 

Hükiimetçe vazıyet edilen 
İzmir Rıhtım tirketinde yapıl
makta olan tahkikat çok ıayaru 
dikkat bir safhaya girmittir. Bu 
tahkikat neticesidir ki, tirket 

• 

Rıhtım şirketı' muam~ltını tetkiJ. 
eden Halit Ziya Bey 

müdürleri M. Gifre ve Jojen 
ile tirketin muhasebecisi M 
Bari ve murahhas aza M. Jur. 
dan ıubatın yedinci pazar günü 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

lnhisarların nakli esas 
ları hazırlandı! 

Birinci komisyonun raporu hazır
landı,müdürler tetkikat yapacaklar 

Dün çekilen numaralar &ıraya 
konulmu§ bir cetvel halinde iç 
sahifamızdadır. 

• • •••• • 1 

Asılsız 
Haber! 
Tütün inhisarına talip 

olan yok! 
Bir Franko - Amerikan gru

bunun hükiimete miiracaatla tii 
tün inhisann itletmeğe talip ol 
duğu ve buna mukabil hükUme 

lnhisarlarm Ankaraya nakli 
ve birleştirilebilecek servislerin 
tevhidi için Tütün, Müskirat ve 
Tuz inhisarları teftit heyetleri 
reislerinden mürekkep komis
yon, dün de Tütün lnhiıarında 

te 250 milyon dolar vernıeğo 
talip olduğu hakkmda dün bir 
refikimizin verdiği haber sal&.. 
hiyettar makamlar tarafından 
tekzip edilmiştir. Şehrimizde 
bulunmakta olan Gümrükler ve 
İnhisarlar vekaleti müstetan 
Adil B. bir muharririmize bun- ı 
d~n ~aliimatı olmadığını söyle jl 
mıştır. 

Vekil Ankarada 

toplanarak raporunu ihzar ile 
metgul olmuıtur . 

Komisyon raporunu pazarte. 
siye kadar hazırlayacaktır. 

Komisyon tarafından ittihaa 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

~•besine kaprlacak olanlar bulunur Douvres • Calais münakala. 
t~· bulunmazb 1 mı? Bku husu,sta faBzla tı tatiJ edilmi•tir. Sog"uk daha Yedi yaşına giren gazetemi. nanette u unursa yanı ırız. u- • 

" Milliyet ,, in 
Teşekkürreıri 

:;u; hiıdisel rin pek y kın bir zaman ziyade artmıştır. Kar devam et- zi tebrik eden ve samimi temen 
:. ınukadder olan inl.itaflan bize Dün lstanbu/da bulunan MJraşlılar Maraşm kurtuluşrınun 1J üncü yıldö- ' mektedir. Muhtelif tehirler ara nilerde bulunan Sonposta ve Başvelıil lsmet Paşanın dayıları ve Edirne meb'usu Refrt Beyin irt•• 

Roıtorecek... nümünü tes'it ettiler. Resmimiz merasim esnasmda alınmıştır. sındaki kara nakliyatı da inkı. Haber refiklerimize leıeJd<ür ettiğini haber vermiıtik. Resmimiz Refet Bryin renaz,. 
Siirat Meb'usuu _ _:_ _______________ ~...,.;;;,Ji:,aı~:..i.ı;~ılı.i.'-tıi!lll~r!i.ı;..;;;;;..J.ılalı.,.11ıiı:a11D.U;lut-._~---~~~d.e;ı:iz:..._ _____________ ~~~~~~----... ._..,.__,iioıt< ... ..ı,..ü..~~~~~~~~~~.....I 
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Hinden burg 

, 
Bir suvare 

O ıun ;ıam'm sıcak güneşi, 
boğulmuş beyaz cesetler üstü
ne söktü. 

Otele geldiğimiz zaman, ku 
mandam, ölüler gibi san ve so
luk, kayışı takılmıt, hançeri 
belinde, merasim esnbı ile, 
salonu adımlarken bulduk. 

Ölüm sabahlan, herkes biri 
biri ile ürlcerek ve ürperet"ek 
konuıur. 

F ııkat ertesi güne kadar her 
fey unutulup ıitti. Müse'oin, 
on beş gün .. diye ba§layan mer 
ıiyeıini hatırlar mısmız? Ve 
aarkta bu 15 saat bile değil. . . 
dir. Şarkta ölmemeğe bakma-

terit olduğunu söylemi§tim. 
Bu yüzden merhum bir takım 
isnatlara bile uğramıttır. 

Sonralan Şamda Salibiye ma 
hallesinde oturduk. Cuma gün 
leri öğleden evvel, karargaha, 
iyi giıyinmiı, ihtiyar bocalar 
gelirdi. Kumandan tesbih elin 
' de, bu yıllanmıı softalarla a
yetli hadisli bubuhallerde bulu 
nurdu. Sonra önde kendi ara 
baar, arlcada bocalar, cuma na
malllla ıiderdi. lıtanbulda bu 
nun ismini selimldc koymutlar 
dı Ye hakikaten halife selamlı 
ğma benzer tarafları da yok de 
ğildi. 

lı.. Onu ıevmiyenler, yavaş ya. 
Şam, bilakis, Cemal Pata vaş, böyle hareketlerini ağıza 

ve kararılh terefine büyük biı dolayarak Cemal Paıanın Suri 
suvare Ywınek için hazırlan. ye ve Arabistan hükümdarlığı
makta icli. 'Büyük sinemada ta ru kunnut olduğunu öne sür
irler, kaaideciler, batiıpler, heıı diller. İsmail Canbulatın sırf 
ıi, Arabiıtanr kötü çoculdann- politikacıların bir müfett~i gi
dan kurtaran büyük adama bi, ve aykırı bir sebep bula
memJM:etin mimııettarlıtmı an rak, Suriye'ye gelmiı olduğu. 
latacaldardı. nu hatırlarım. Cemal Pata bu 

Geceye dolru, C-al Pqa seyahatteki teftiş kokusunu ıez 
beni çaj!ırcb: elifi ve sinirlendiği için İsmail 

- Gidip bir defa salonu ve Canbulatı tam Dördüncü Ordu 
halla • "-''-''-. Benim ..:._..ı. 0 .......,. 5.._._ hududunda yaverine karıılat-
liğime llyık olan bir yer midir, mıt ve karargiihma kadar göz 
anlayınm, dedi. . açtırmak~ızın getirmitti. 

Gittim. Ne ıörecektim? Bir 
sürü aank, bir sürü teYh, ve bir 
o kadar da pantolon ve papuç .. 
Sari< büyükleri için sınna ve 
Çerçevenin büyüle ehemmiyeti 
vardır. 

Kumanclarumız her zaman, 
trene, ziyafete ve randevuya 
geç gelmek idetiııde idi. Sine
maya da herkesin merakı son 

Halbuki vatanperverlik ve 
vazife gibi hisleri bir tarafa bı
rakınız; böyle bir teşebbüs i
çin büyük çapta cür'et lazım. 
dır. Dördüncü Ordu kumanda
nı tek batma tehlikeli sergü. 
zettlere atılacak olanlardan de 
ğildi. 

haddini bulduğu vakit ıirdi Ye Ölüm gününden bir hafta 
locasına oturdu. sonra o da Tiflis'te ölmü§ olan 

Nutuklar, tiirler, kasideler, yaver Nuıretin odaımda iki 
ve hepsi onun için, hepai meth genç kadın görmüttüm. Oıt
yanfı.. Biri eVYeli Allah, son lerinde hemen göze çarpan bir 
ra peyıramber, sonra padİfah, kıntganlık ve kolaylık vardı. 
sonra siız diyor, bir batkası ev Kapıyı kapayarak odama git
vela Allah, sonra peygamber, tim. Kimbilir kimlerdi?. 

d d• için reyler 
evam e ıyor 

M. Litvinof silahların, bombardı
man tayyarelerinin, gaz bom

balarının külliyen ilgasını istedi 
CENEVRE, (Hususi) - faaliyetlere iştirak ve diğerinin de 

Litvinof, Sovyet Rusyanın tah- keneli emnü oelametine tek..,.yut et· 
mek olduğunu oöylemi~tir. 

didi teslihat hakkındaki noktai Belçika, arazisinin müdafaası için 
nazarını izah etmittir. Sulhün lazım olan askeri tecbiutııu muha
müessir 1111rette temini için si- fazoı etmek i1temetkeclir. 
lüihlarm külliyen lağvı lazım Belçika, teoibatın tahdit ve ten
geldig" ini ıöylemiştir. 1929 se.. kiıi mukavelename•ini kabul ve bu

na muvaffakat eder ve bombardı
nesinde Rusya ilk defa olarak man tayyareleri gibi en kuvvetli ve 
tecavüz harbine i.let olabilecek l en öldürücü taarruz ıiLihlarınm 
silihların ilgasru talep etmişti. memnuiyeti ve o.yni zamandA si<ril 
Tanklarm, uzun menzilli topla- tayyareciliğin beynelmilelleş~ -
rın ve 20 bin tondan büyük zırh si fd<lincle F ranıız tezinin ihtiva et

metke bulunduğu t_cldiflere müzahe-
lılann imha edilmesini tavsiye ret edecektir Belçika, uzun menzilli 
etmifti. Şimdi bombardıman topl.anru, kimyevi mikrobik mubare
tayyarelerinin ve zehirli gaz belerin men·edilmesini ve bu suretle 
bombalannın ilgasını talep el- harp felüeti Tillwunda sh·il ahali
mektedir. nin mubafazft olunmasını arzu eyle

mektedir. 
Gra"di'nin nutku M. Lit'l:linof'un nutku 

PAR.IS, 11. A. A. - Fransız ...t M. Hymana'tan aonra Rus mıtrah 
buatı, M. Gııuuli'nin Dutku baldua- haoı M. Lltvinoff, kürsüye çılnmı
da oldukça fİddetli mutalialar be- tır. Mümaileyb, evvel\ harbin fcrda-
yan etmektedir. sında do~ olan ba k:>nferanam 

İtalyan murclıha;ınm b->yanatmı 1 -• -• ] bu.,wün luı> >es eri ile aç:ım..u<t., o -
yalnız Soay.ı.iat aazeteleri, soke-- duğunu ve Cen.iyeti akvam misakı 
nahın il.-i anıurlarınm llafiri ef- ile birbirine bağlı iki devletin huku
kin olan cazetet.ia tasYip ..t- ken dejilse de filen harp baliııde bu 
metke olmalan kayda ,ayan aörül- lunmakta olduklarım beyan etmiqtir. 
mektedir. M. Lltvinoff, timdiki muhasema-

Petit Parisien gazetesi M. Gran- bn iki devlet ara1tnda veyahut bir 
elinin cedel ve munazıra nokta nua· tek kıt'ada kalacığı kanaatini uyan
rınclan öyle kolay kolay kendiıine hü dıracak bir nikbinlik meYCut olup ol 
cüm edilemiyecek bir hfttip olduğu- d • clii§Ümnetke olduğunu be
nu yazdıktan sonra, eliyor ki: Maat ma 1~ • 
•---üf· L._. tık• ·h . tim. • yan etınıttır. 
~ IKZlm man ı zı nıye ız . .. .. . 
jandarması bulunmıyan ve içinde D~er.t~tan m~~~.h ~ranaız 

Refsicümhurluğu için 
bir milyondan 

fazla rey toplandı 
BERL1N, 11.A. A.- M. Brü

ıııi.ng, Berliu'e avdet eder etmez, tah 
didi tesibat konferansmm mesaili 
hakkında reİIİciimbur ie görüıecek
tir.F akat bu miikilemelerde ayni za
-ncla yalanda icra edilecek olan rei 
Iİcümhuı· intibaı.. ıneseleoi de ınev
zuubahsedilecektir. Almanya, bir 
ay sonra mükaclderatını idare ede
cek olan zatı intihap edecektir. Fa
kat Alman müntehiplerinin lıaqi 
avalı intihap -'-ie davet edilec .. 
ii tiındiden kesdirilemez. Hindea
llıours'un jcsdAen intihap edihz 

0 

• 

temin için t....,tdcül etmiı olan ko
mite timcliye lıadar 1.lfi0.000 rey 
toplamı,tır. Fakat bu, Hindenboaı'g 
wı yeniden na=etliiini koymaia 
razi olacağ( ma.nasnn b\.azt!:ımun et
mez. Müşarünileyh, eski silah arka
dt.4lanru temsil eden anıplann yani 
Stalılhel ile Kyffhauaerbuııd anapta
nnın müzaheret edeceklerine an 
oB<ıiu takdirde namzetliğini koya
caktır . .Şimdiye kadar sabık muharip 
!erden mürekkep naay;>ıı:ıliat cemi
yetlerden biçWri marepliıı. bekk
mekte olduiu sözü ıöylememi,ler
dir. 

Stablhelm'in fahri reisi elan Hia
denbourg'un namzetliği aleyhinde 
bulunm1yacağı fakat Huf'(enberg İ
le bazı sağ cemili mahafilinin bu ce
miyetin Hindenbourg'un namzetli
ği lehinde kat'i •urette vaziyet al
m'\sına nv•,j olm~k icin fevl:ali.de 
me&":.İ tıtarfe~k~I! oldukları beyan 
edilmektedir. 

Dürrüşehvarın 
izdivacı kimse kimseye muavenette buhm- ı teldiflermın ehemmıyetını ıst11car et 

mıyan bir cite ele biç bir tehlikeye memekJ_e be~, ~vyet Rusyaya 
duçar olmamanın en iyi çaresi ruvel- kartı bu; teb~ıt teşki! edecek ol!"' BOMBA Y, 11 A.A. - Keş• 
verini atınak olduğunu kabul etmez. beynelmilel lıi;. ord.u ıhdau al".Y~m- mirde büyük bir infial büküm 
Esascnhalyarun tealihatı harpten ev de bir tıdom ıtınz.ıar ~tmıftir. sürmekte ve bunun akisleri 
velkine nazaran yüzde kırk yedi nis M. Lltvinorf, memleketin mücavir Haydarabat hükfunetinin her 
betinde F ransarun ki ise yüzde •ekiz devletlerle müzakere etınekte oldu-
nisbetinde artmı,br. ğu beynelmilel akitlerin ehemmiyeti- tarafında görülmektedir. 

Matin diyor ki: M .. Grancli'nin ni kaba! ve fabl kafi olmadıklannı Haydarabat'ta tebaanın ek-
müfekkeresindeki beynelmilel adalet be-;an eylcmi§tir. aeriyetini gayrimüslim Hintli-
artık bu dünya nimetlerinin adilane Mümaileyb, harbe kar§ı hakiki em !er teşkil etmekte ve bunlar 
bir surette temi'' manMmı tazam- nü ıelimctini ancak umumi ve kul- Müslüman olar. ve dünyanın en 

Antrepoların tadili .. 
ANKARA, 11 (Milliyet) - İstanbul gümrük antrepoları. 

nm ta<lili için Gümrük ve inhisarlar vekaleti mikdarı kafi tahsi· 
sat isteyecektir. 

3 Üncü kontenjan listede hazır 
ANKARA, 11 (Milliyet) - Üçüncü kontenjan. listeleri ü. 

zerindeki tetkikat ikmal edildi, listeler hazırlandı. Önümüzdeki 
hafta Heyeti Vekilede görüıülecektir. Üçüncü liste bir kararna
me ile birlikte 18 ıabatta ilin edilecektir. 

Cemigetiakvamın tetkik heyeti 
Bulgaristana geldi 

SOFYıA, (Milliyet) - Bulgar maliyesini tetkik için ıcap 
edea tedbirler lı.akkında raponmu Cemiyeti Akvamın mali ko.. 
misyonuna Yerecek olan tetkik komisyona Bulgariıtana gelmit
tir. Komisyon Cemiyti Akvamm mali komisyona azalarından 
Şaron, Debordes, Kemper'den ibarettir. Komisyon derhal i§e 
batlamıt ve tetkikabnı iiç dört cin zarfında bitirip raporunu ha
zırlayacak ve Cenevreye avdet edecektir. Tetkikata en mühim 
olan Bulgar milli bankasından baflanmıtbr. 

Türkiye - .Bulgaristan iktı
sadi münasebatı 

SOFY A, (Milliyet) - Ankara müzakeratınm neticesi' o
larak Türkiye ve Bulgaristan arasındaki iktısMii münasebatı ııe
nişletmek için Ankara ve Sofyada birer b-uat komisyon tetki) 
edilmişti. Sofyadaki Bulgar komisyona bu hu•-taki itini bitirip 
raporunu Bulgar Hariciye nezaretine takdim etmiştir. 

Bulgar başvekili Romada 
ROMA 11 (A.A.) - Bnlgar Başvekili M. Muıanof dün 

buraya gelmiştir. 

Denizlide gFip hastalığı arttı 
DEN1ZL1, 11 (A.A.) - Bir haftadan beri devam eden 

grip hutalığı iiç gündür şiddetini arlırmıtbr. Pek çok basta 
vardır. 

Fevzi Pş. Hz. nin teşekkürleri 
ANKARA, 11 (A.A.) - Büyük Erkinı Harbiye Reisi Mü-

~ir Fevzi Paşa Hazretleri muhtelif maka mat, müessesat ve ze
vat tarafından gönderilen. ramazan bayramı tebriklerine ayn ayrı 
cevap vermek imkanı olmadığından kendilerine tebliğ ve teşek-

ıonra. ıiz, diyor; ni~yet ~ri Akşam üstü Nusrtle biraz 
evvela Allah, sonra aız, dedL . şakalaştım. Bana gülerek dedi 

mıın etmemektedir. li bir tahdidi teslibatın temin edebi· 
Mumaileyhin ağzında adalet keli- leceğini ilive etmi§ ve demiıtir ki: zengin büküır.darı bulunan Ni- kürleriilin ibli.ğma Anadolu Ajansını tavsit buyurmutlardır. 

meai, mevcut beynelmilel vesikala- Mamafih heyetimiz her türlü lahdi- zam taTafmdan idare edilmekte ı 
rm yeniden tetkiki tabminlerlııi ta- di tealihat teklifini müzakereye a· dir. Nizamın ozlıınun geçenler
tnnaktadır. Fazla olarak. M. Grandi madedir. Fakat tahdidi teslihat ih · de eski Halifemn kızı ile evlen
bali hazırdaki arazi statııkosuna rla- zarı komiıyonunun mukavelename ı mesi gayrimüslim olan Hintli-

Arapça tükendi, yalan tü-1 ki: ' 
kenmedi. Bir kıımı ayni sözle Ki l !d - h · 

• L-- ·ı ekr rl d 1 ı - m er o uıunu ta mın n Dt:ate ı e t a a ı ar. edeb.ld. ."> 
ı ın mı. 

Çıktıgmıız zaman, zarif bW 
yet edilmesine kAtiyen telmihte bu- projesi katiyyen gayri tali olduğun- I d b .. ··k b" 
lunmamı•trı. d h ,,_,_ külli. • tahd.cli t ı· er arnsın a uyu ır memnu. 

!l an eycuu.u.6 ı es ,.. • . • . . • B 

lzınirden 41 firma Lagipzig 
panayırına istirak edigor 

Arap dedi, ki: "- ihtimal siz 
bu sözleri ifrat ve mübali.ğa 
zannedersiniz. Fakat bizde 
adet böyledir. Size bir fıkra 
nakledeyim: Bir zaman Şama 
yeni bir vali ıeliyordu. Eşraf, 
memurlar, halk istasyona birik 
ti. Daha tren durmadan, ıairle 
rimizden biri ileri atıldı ve bat 

- Hayır! 

- idam olunan 44.Y. in kız
ları .• Anaları ile Bursaya sürü 
lüyorlarmıf. lstanbula gide
mez miyiz, diye canlarını bile 
verecekler: "Bursa gibi kapalı 
yerde nasıl yaıanz?,, diyorlar. 

Echo de Pariı eliyor ki: hata doğı-u yeğ&ne ilk safha olarak ruyetsızlik tevlit etmıtbr. un iZMlR, 11 (A.A.) - Hükıimeti cümhuriyenin ilk defa ola· 
M. Grandi, M. Brüning 'in IÖy- telakki eylemetke bulunduğu keneli lar, Hindistandaki İngiliz mü- ı·ak bu sene i•tirak edeceg"i Layipzig büyu .. k panayırına lzmiı 

lemeğe cesaret edemiyeceği nutku kısmi tahdidi teılihat projesini mü- essesatına mümasil ve c!emokra T 

irat etti. dafııa edecetkir. si esasına müstenit bir hükii- mıntakıı.sından tam 41 firmanın i§tİrak edeceği haber alııımıttır. 
M.Grıuıdi, hemen hemen pekaz laı- Heyetimiz, mlihatta tedrici ve kil d.l · · · k Bu fiı malar bütün nümunelerini, kodlarını en nefis ve mulena 

palı bir takım tabirlerle milli mira1o nisbi bir usa! iltizam •yliyeeek, kon- ~et teş e ' mesını ısteme te 
lann yeniden tevzi edilmesini ta- feranım bütün azalarınm biıkiıken dırler. · tarzda hazırlanmış, ambalajlarını yaparak Piye.c F oskari vapuru 
lep etmetke tereddüt etmedi. İtalyan müsavi olması ve herkes için müsavi Bu hareketin, tahrik&bn biç.. ile Tiryesteye aevketmittir. Bunlar; incir, üziim, balı, meyankö. 

Zavallı matem! hatibinin irat etmiı olduğu nutkun emnü selamet temini esaslarına mü- bı·r zaman sükUnet bulmamakta L. --. lan - d. F kü ve balı, hububat, zeytinyağı , pamuk, afyon, susam; nam ve 

1 
m11vrı11 •• t.eTa~ _ _.L m1.di.~tema ıyen ranıaya zaberet eyliyecektir. .. olduğu Kesmir hakkında düt-

!adı: Falih RIFKI ""'""" Teluar Aksa:rı prk vakayundea l - f c! besi .1 ek mamul deriler; küsbeler, orman mahsulatı, gülyağı, tahin hel-
Figaro gazetesi divor ki: bahseden M. L·ıtvı·noff .ı-'·tir· ki·. man ar tara11ın a.nkar ben' 1 m · dd 1 · • d. 

"- Ya veziri azam ... 
"Yanında bulunan bir baş. 

------------- • _,,.. vası, zımpara ve cıva ma e en ve saıre ır. M. Grandinin -tluınun teşriki B:ı vakayi bütün cihanda umu- te olan eme ere şı ır muka 

Adil Beyin 
Tetkikatı 

meoai ıiyasetine rücuu teshil eclece- mi hir sıkıntı tevlit etmekte ve biJ. bele olmak üzere tertip edilmiı 
i:ini zannetmiyonız. Almanyanm bu bassa ce•İm orduların icrayı bara- olduğu zannolunuyor. lzmirde Gazi Hz. ninhegkeli kası kolunu dürttü: 

"- Yahu, dedi; biraz bek
le, fermam okusunlar; vezir 
midir, pafa mıdır, bey midir, 
~vvela sıfatının ne olduğunu 
ağren!,, 

Fakat Cemal Pa,;a içiıı ar. 
tık herlcesin bildiği büyük rüt
pe ve nüfuzdan başka, masal
laşmıt hükümler bile vardı. 
Suriyede derlerdi ki eğer Ce
mal Pata birisi ile görüttilğü 
zamaıır bumunu katına aür. 
gün dütünüyor, sakalmı karıt
trrırsa affedip etmemeği dütü
nüyor, demektir. Yalnız bıyık 
burmasından korkunuz, o za. 
man bu milli.katın ölüme ka
dar yolu vardır. 

Daha batlang.çta Cemal 
Paşanın kusurlarından biri göa 

Dün gümrükleri 
teftiş etti 

Gümrük Ye inlıUarlar vekileti 
müsteıan Adil Bey dün aabah ls
tanbul ııümrükleri Bapnüdürlüğü. 
ne gelerek meıgul olmuıtıır. 

Adil Bey, refakatinde Ba§müdür 
Seyfi Bey olduğu halde lstanbul ti
careti dahiliye gümrüğünü ve İıbln 
bul tarafındaki bütiin ambar ve ant 
repoları gezmİ§tİr. Adil Bey bu tef. 
ti,i esnasında muamelatı tetkik etti
ii gibi bazı İ§ sahiplerinden de iza
hat almıitır• 

Adil B. öğleden sonra inhisar i· 
darelerinde tetkikatına devam elmİi 
tir. 

Adil B. pazar aünü Ankaraya av
det edecektir. 

nutku ne suretle karıılayacağmı kat etınekte oldukları valıaJi sab
tabmin etmek güç değildir . Eğer nesine co,.rafi ittisali itibarile Sov
konferanı akamet.. ain:racak oluna yet Ru•y~~i endifefe diitürmekte
Roına hükWnetinin mesuliyeti pek clir. Bütün bunlara rağmen 11'..em
ağrr olacaktrr. Jeketim, diğer devletlerin ve bilbaa 

Soeyaliıtlerin mürevvici eflian e>- sa Sovyet birliğile müşterek budut-
lan Le Populaire, diyor ki: lan olan devletlerin teılihatlannı 

ltalyanın sosyalist tezini kahul et- tahdit idn kabul edecekleri nisbet 
tiğini aönnekten clolayi kenclimizde ve onla;ın iltizam edecekleri aür'at 
bir grur binetıniyoruz, fakat ban- dairesinde teslihatım tahdide ıunade 
dan §ikayet etmemiz için de hiçbir bulunmakt .. dır. 
sebep yoktur. /.'/' 

M. Grandinin nutkunu, yarın M. Von Ludenılor a göre 
Lltvinoff'un nutkunu nıml aeLimla- CENEVRE, 11 (A.A.) - Cenev 
yacak iaek öyle selimlayalnn. re' de inti!ar etmekte olan ioumal 

des Matins gazetesinin tahdidi tea. 
Hgmans'ın nutku lihat meselesi laakkında açımı oldu. 

CENEVRE, 11. A. A. - Tahdidi ğn ankete jeneral Von Ludendorff 
teslihat konferanımm dördüncü eel· <U ıurtele cevap venniştir: 
sesinde M. Hymana, Belçikarun kon Teslibatm her türlü talıdidini, 
feransa iki düşünce ile ittirak et- gayri Ahl&lıi birşey telakki ederim. 
metke bulunduğı:nu bu düşünceler- Bekaıııu t<;:uin huıusundaki azim ,,., 
den birisinin teılihatın tahdit ve iradeıini tAhakkuk ettirmek için, 
tenkiıi buauıunda beynelmilel bir i- kuvvetlerini müdafaa saba.sıncla ta
tilaf vücude getirmek için masruf mamile ve a.rbeatçe istimal etınek 

[ )1 ve Japonya murahhasları söz 

I" cm a 1 aldılar. Fransız tezinden maa. 
da diğer nutuklar, silahların ""'-----------------------.J tahdidi lüzumunu izah yollu 

Tahdidi teslibat konferan. , lığa da lsveç, İlpanya, Arjan. müphem sözlerden ibarettir. 

tedirler. Hakiki maksat, bir ta 
kım yaldızlı kelimeler arkasın. 
da gizlennıittir. 

4 .y. "" 

sı bet senelik hazırlıktan sonra tin, Belçika, Çekoslovakya, Le Yalnız İtalya saffı harp gemi. 
Cenevre'de sabık lnpiz bari. histan ve Avusturya intihap e- lerinin ve tabtelbahirlerin ilga
ciye nazın Henderson'un ri- dilmiıtir. sını talep etti ve ha.va silah
yaseti altında açıldı. Konferan Geçen hafta divan intihaba- lanndan bombardıman tayya. 
sın açıldığı günden beri, büyük tından bahıederken, Balkan relerinin kaldırılmasını ileri 
devletlerin murahlıaslan sıra memleketleri namına da bir sürdü. Alman Ba§•Jekili, silab
ile, menıup olduldan hükOmet devletin intihabı faydalı olaca- larda da emniyet bahsinde de 
lerin noktai nazarlanm iZah ğını söylemiftik. Bu temenni- müsavat olmasını istedi. De
etmekle metguldürler. Evve. miz tahakkuk etmedi. Avustur nizlerin sathına hakim olan 
la konfe.-ans açılır açılmaz, di- ya gibi askerlik itibarile bin. İngilizler, bu hi.kimiyetin de
van intihabab yapıldı. Tab. niıbe ehemmiyetsiz olan dev- niz altından tehdit edilmesini 
min edildiği gibi, Cemiyeti Ak !et yerine Türkiye'nin intihabı istemediklerinden "Gayri insa. 
vam meclisine daimi i.za olan daha yerinde olacaktı. ni,, bir silah telakki ettikleri 
:>eş devletle - İngiltere, Fran Divan intihabı bittikten son denizaltı gemilerinin ilgasını 
;a, Almanya, ltalya ve Japon. ra büyük devlet murahbaalan iltizam ettiler. Velhasıl tahdi
~·a - cemiyete hiç dahil olma- sıra ile söz aldılar. Evvela di teslihat konferansı, henüz 
yan iki büyük devlet - Ame- Fransız murahhası, Tardieu, ite başlamış telakki edilemez. 
rika ve Rusya - divana iiza Fransa namına yeni bir proje Murahhaslar, mensup oldukla
oldular. Divarun 14 azası ola- ileri sürdü. Ondan ıonra da ln n devletlerin noktai nazarla. 

Tahdidi teslihat konferan
sında ele avuca alınabilecek ilk 
müspet teklifi Fransızlar 
yapmışlardır. Teklifin esası 
şudur: Cemiyeti Akvam teıki
latmın emrine askeri bir kuv
vet tahsis etmek. Bu askeri 
kuvvet, beynelmilel polis vazi. 
yetinde dünyanın asayit ve in. 
zıbatını temin edecek. 

Teklifin Fransa için istifa
deli olduğu atikiirdır: Bunun 
arkasında da asıl milli gaye sak 
lıdır. F ransanın tahdidi teıli
hat hakkındaki noktai nazarı 
§U idi: Evvela emniyet, aonra 
tahdidi teslihat. Fransa'nm 
emniyetten kasdı da hali hazı. 
nn muhafazasından ibaretti. 
Cemi e · 

IZM1R, 11 (A.A.) - Şehrimizde rekzedilecek olan Gazi 
her milletin Y11Zifeaiclir. H 1 • · h k 11 · · · h. b 1 t H keli Bir millet, tealihatmı tahdit ede- azret ennın ey e ennın ıntası ıtam u muı ur. ey ya. 
cek olursa en mukaddes Te en ilahi 1 pan Sinyor Kanonika dün ıehrimize gelmittir. Heykel de bugün 
kanuni~ !Jılil. e_tınıt olur; Eier ~- gelecektir. Siıııyor Kanonika in ta edilmekte olan kaideyi mahal
letler birbirlerıru anlamaga ve ııwte 
kabilen takdir etmeğe ve kendileri !inde tetkik etmektedir. Mumaileyh yarın Bağdada gidecek ve 
için talep _eyleclilderiıı.i başkalarına yirmi gün ıonra avdet edecektir. O güne kadar kaidenin intan 
~a verm~.e ~u":affak ~lana, tes- da bitmit olacağından avdetinde bizzat heykelin ambali.jını aça. 
lıhat tarikile ildi.sap etıni§ olduldan · ek edecek · K- · 1 d 
ku tl · birbi. 1 · ..... _ bire rak heykelı r z tır. Ufal reımı mart ayı orta arın a ya-Yve en r enne ...,., 11 r 
tiddet vasıtası olarak suiistimal et- pılacaktır. 
mezlcr, T eslibatın tehlikesi, bizzat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!-!!!!!!!!!!!!!I 
tealibatta değil, devletlerden de ku<r 
vetli olan ve keneli kudretlerini le· 
min için milletleri muharipler gibi 
iıtihdam eden gizli kuTI"etlerin bu 
milletleri bu suretle fena yolda kul
lanmalarındaclır. 

Benim bu İf§aatım üzerine millet
lerin devletlere de faik olan bu 
kuvvetlerin mahiyet ve künhünü an
lamağa ba§lamalan keyfiyeti ıulbun 
bekım için en iyi teminattır. 

idamesi için vücude getirilmiı 
bir teıkili.t olduğuna göre, bu 
cemiyeti takviye suretile gaye.. 
ye varmak Fransa için iyi bir 
ıiyasettir. Esasen Fransa Ce
miyeti Akvamda en kuvvetli 
bir devlet vaziyetinde bulundu
ğundan Cemiyeti Akvamı tak
viye etmek, biımetiıce Fran
sa'nın vaziyetini de kuvvetlq.. 
tirmek demektir. 

Ancak projenin zaafı ıudur 
ki, Amerika gibi, Sovyet Rus. 
ya gibi birinci derecede ehem. 
miyetli devletler aza değiller
dw. Aza olmadıkları bir teşki
latı takviye etmek iıtemiyecek 
teri aıikardır. Sonra Cemiyeti 
Akvama aza olmayan ve hatta 
aza olan bir çok devletler var
dır ki, bu teşkilata biç itimat. 
lan yoktur. Cemiyeti Akvam, 
12 senelik faaliyetile bu itima. 

Irak petroltan 
"Tempa,, gazetesine Lonclra'clım 

verilen habere göre, Irak biikümeti 
ile Bıitisb Oil Development, firketi 
arasında Irak petrollerini qletmek 
için bir itilaf aktedilmiıtir. Dicle 
nehrinin sağ oabilinde bulunan ara
zideki petrolleri i§letme imtiyazi bu 
firkete verilmittir. 

ne kuvvet verilmesine raz.ı ola 
cak devletler, Fransa ile Fran
sa'run müttefiklerine münhasır 
kalacaktır. 

" .. 
60 devlet "Ye Cenevre' den 

bildirildiği gibi, "Bir milyar 
yedi yüz milyon insam temsil 
eden., murahhaslar, sililılarl 
kaldıralım derken, Abayı 
Şarkta sili.hlar faaliyettedir. 
Ne 1921 ele Wqington'cla iaa
za edilen muahede, ne harbin 
milli ıiyasete i.let edilmiyece
ği hakkında 1928 ele bütün deY 
!etler tarafından kabul edilen 
misak; ne de Cemiyeti Akva. 
mın tqkili.tı Japonya üzerine 
müessir olamıyor. Şanghay 
toplar ve tayyarderle bombar
dunan edildi. Bazı kalabahk 
mahalleleri kamilen yakıldı ve 
binlerce Çinli öldü. Garip bir 

"ihtikar,, kelimesınin 
ma.nası 

Ticaret odalı ikbsadiyatı konuna 
kanunundaki "ihtikar" •e ~muhte
kir,. kelimelerin.in lıalôlô mil " ve 
ımnullerini tetkikle mqgul olmak· 
tadır. 

Oda bu busuıta alacağı neticeyi 
ilin edecektir. 

ıuimuamele yapıldığı ve bir 
gazetede de tecavüzkar bir ma 
kale nqredildiği için yaptıkla
rını aöylüyorlar. Cemiyeti Ak 
vam, tüyleri ijrperten faciaya 
mani olamaDllJlu. Fakat her 
halde fU faydası olmuıtur ki, 
cihan efkarı umamiyeaini Ja
ponya'nm aleyhine tahnlt et. 
meğe muvaffak olmuıtur. Bu
nun maddi bir kıymeti olamu. 
Fakat her Lalde ebemmiyetteo 
büabütün de iri değildir. 

Şaııahay'a kaqı yapılan ilk 
tecavüz sıralarında müttehit ha 
reket edemiyen büyük de..let
ler arasmda tedrici bir tesanüt 
husule ıelmeğe batladı. 

Amerika ve İngiltere, Fran
sa ve ltalya'run da 'ltibakile 
Çin ve Japon hükı1metlerine 
bazı teklifatta bulundular. Telı! 
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Kongre kararını hükiimet kabu edecek mi? 
Ekonomi Ayasofya 

Mozayiklan 
Maraşlılar kurtuluş 

günlerini tes'it ettiler 

Belediyede 

Gazi 
Köprüsü 

Mart 
Yoklaması Tütün ziraatinin tah

didi meselesi 
Kongre kararının hükumetçe nasıl 

telakki edileceği meçhuldür 

Sabık müzeler müdürü 
Halil B. ne diyor? 
Ayaıofyanın mozayıklannı mey

dana çıkarmak için Boston Bizans 
Enstitüsü namına bugünlerde cami
de faaliyete baflanacaiı yazddı. Bir 
muharririmiz, bu hususta tesadüf et 
tiğj sabık Müzeler müdürü ve lihik 
lıtanbul meb'usu Halil Etem B. le 
göriitmüttiir. Halil B. demiıtir ki: 

Bu münasebetle şehrimizdeki 
Maraşlılar samimi bir içtima yaptı 

Münakasaya konması 
için emir geldi 

Gazi köprüsü inşaatının der
hal münakaşaya konması için 
Dahiliye vekaletinden belediye 
ye emir gelmittir. Belediye bu 
husustaki hazırlrldarını derhal 
ikmal ederek nihayet on güne 
kadar münakaşa şartlanm ilin 
edecektir. ilin yerli ve ecnebi 
matbuatla yapılac:aktır. Şimdi. 
lik köprünün inıuma talip hiç 
bh- yerli grup yoktur. 

Yeni cüzdanla ffraber 
yeni numaralar veriliyor 

Eytam, eramil ve ınütekai
dinin mart uınumi yoklamaları 
na devam edilmektedir. 

Son tütün kongreıinin karar ra· 
porlan lktıııat vekaletine verilmek 
lizere tanzim edilmiıtir. 

Blll'acla bir nokta bilhasaa çok 
mühimdir: Tôirlôye dahilinde tütün 
ziraatinin tahdidi kararlattırılmııtır. 
Bu karar tahmin edildiğinden daha 
ııok mühimdir. Tütün ziraatinin tah
tlİdi meaeleıi uzun bir müddetten 
beri düıiinülen ve etrafında müna
bta yapılan bir mevzudur. Tahdide 
taraftar olanlar bulunduğu kadar 
lıüıbütôin aleyhinde bulunanlar ve 
Balkan devletlerile anla§arak müıte 
~ bir tahdide mütemayil görünen 
ler de bulunmakta idi. Son temenni 
karU'J ile ba meaele kısmen halledil 
mit bulunmaktadır. Maamafih bu 
kararın hiikiimet nezcl.inde nuıl kar 
~ılanacafı meçhuldür. 

Bulıaristanda yeni 
teşkilat 

SOFY A (Milliyet) - Bulııar zi
raat nezareti tütün ziruti ve ticare
ti hakkında çok mühim bir kanun 
liayihaaı lıazırlamııbr. Bu kanuna 
söre tütünün elôlmeıi, iılenmesi ve 
ticareti sıkı bir devlet kontrolüne 
ve idareaine tabi olacak ve tütün zi
rutinin cine ve nefaıet itibarile yiik 
aelmeai, çiltçi ve amelenin refahı 
da ıözetilecektir. Bu makııat için 
Ziraat nezaretine merbut hususi ve 
müatakil bir tütün enıtitüsü vücude 
getirilecek ve enıtitünün iki ıubeei 
olacaktır: Zirai ve ticari Enstitü her 
sene yaııacaiı ite ait bir plin ve büt 
çe hazırlayacak ve bunlar Ziraat na 
mn tarafından tudik olunacaktır. 
Enetitünün sennayei asileai yüz mil 
yon leva olacaktır. Bu paranın yan
llDI hükUmet ve yen11nı da Ziraat 
Bankası verecektir. Bundan haıka 
oiimune enatitüleri kanununun 18 
İnci maddeoi mucibince olan varidat, 
enstitünün kendi varidatı, cezalar ve 
lttikrazlar bu ıenr.yeyi ziyadeleJti 
-.-Jr v,.. .. ..pstitüoün daim: hir- v,. .. ;_ 
dat ınenıııa.ı oıac.aı<Jardrr. Enstitü 
bir müdür ve iki ıube müdürü tara 

Borsa fiatları 
Kambiyo 1 Kapanış 

lngiliz lirası 1 ~l~sl s. 
Bir T. Lirasının mukabili 

Fransız frangı 12 Ob 
Dolar o 47 51 
Liret 9 15 00 
Belia 3 40 39 
Dra mi 37 16 56 

fından idare olunacak ve bunlar en• 
titünün müdürler heyetini tetki! ede 
ceklercjir. Enstitünün ayrıca bir d.e 
ili heyeti olacaktır. Bu h~yete: T~
caret ve Maliye nezaretlcnnden! T ı
caret ve Sanayi odalarından,. Zı~t 
odalarından tütün kooperatiflerın· 
den; tütün :üccarlanndan, tütü!' eks 
perlerinden ve tütün aınel~lerınden 
birer mümeasil ve aynca Zır:""t Ban 
'-· - ··d·· ·• umumisi de iştirak ede &CLal mu uru • . 
cektir. Ali heyet h"': se!'". ı.~tıma 
ederek enstitünün faalıyetını ıozden 
geçirecek ve biitçeeini taıdik edecek 
tir.Tütün kooeratifleri ve koopera
tif tütün fabrikaları her huıu•!" .. enı 
ti"t "" .. b" ubeıi ve enstıtu de unun ırer ı . il 
onların birer merkezi ve. hariç .. e o
lan biitün satıılarında bırer mumeı· 
sili addolunmaktadır. Bu ;'<anu~~ 
hükümet tütün ziraat ve ticaretini 
kendi kontrol ve idaresi alnftınatlalıp 

1 k . ·· me aa erı-mem e elın ve zurraın kti 
ne göre ona iıtikanıet verece r. 

Bulgaristanın .şe~e~ 
istihsali ve istıhlakı 

SOFY A (Milliyet) - 1930 •.e
. rf d'a Bulgariıtanda 51 mıl-

nesı za ın . 1931 
273 b" 740 kilo gram ve 

yon • uır:::.da da 24,953,385 kilo
sene11 . iheal olunmuştur. 
gram şeker ıst 30 017 000 lô-
1929 ıeneıi zarfında • ' "l 
1 1930 senesi zarfında 27 mı 
ogn;';ı4 b" 810 kilogram ve 1931 
!':."eıi zarf::da da 26,018,498 kilo 

k istihlôk olunmuştur. ls
l!hanıl. k.şe er iması umumi buhran ve 
tıaınaza 1 k 
zaharin kaçakçılığına atfo unma ta-

dır. 

1931 senesi zarfında 
Bulgaristanın 

tütün ihracatı 

1931 senesi zarfında Bulgariıtan 
da 2 579, 730,228 leva kıymetinde 
24 'Sa7 020 kilogram tütün ihraç o-
Ju;.muitur. J~.>V • ... .uw•i .&ua C1.udQ. i oo; 

2 654 238,438 leva kıymetinde 22 
..;;ıy:n 452 bin 751 kilogram tütün 
ibrac olunmuştur. Yani 1931 senesi 
zarfı'nda 2,434,269 kilogram fazla 
tütün ihraç olunmuştur.Fakat bu faz 
Jalık ile beraber memlekete 74 mil
yon 508. b~n 210 leva -~~~a ~z bir. ı>:>· 
ra girmıttır. Bu da tulun fıatlerırun 
çok fazla dü9mesinden ileri gelmiı-
tir. 

Zcytinyag rekoltesi 
Aldığımız' ınalümata nazaran 1931 

senesi zeytinyağı rekoltesinin 800 
bin kilo olduğu bildirilmiıtir. 

- '"Bu teıebbüı, benim Müzeler 
müdürlüğü zamammda vuku bulmuş 
tu. Müsaade aldılar; Ramazanın geç 
metini beklediler; timdi ite başlıyor 
lar; ltalya'dan iki uıta itçi getirdi
ler· camiin methalinden iıe batlıY•· caJdar. O camiin her tarafındaki mo 
zayJdarı mey.dana çıkarmak, büyük 
bir ittir. Yapılacak iı, mozayılcları 
örten badanayı kaldırıp temizlemek
tir. Badana tabaka11nın altından ne 
çıkacak, bilemiyor~z;. belki ~ ta: 
kmi resimler, belki çıçek re11rnlen 
çıkar. Nitekim Kariye camiinde de 
bu iı, yaıarak bir çok resimler 
meydana çıkarılmıt bulunuyor." 

En kıymetli bir asan atika ilimi 
miz bulunması itibarile Halil B. den 
Yalovada, bulunan asarı atika ve 
Müzeler ldareıinin hipodromdaki 
hafriyatı haldı:mda da mütalaalanm 
oorduk. Halil B. dedi ki: 

- "Yalova'da yarım kavis tek-
· Jinde kadiın bir bina enkazı bulun
muttur. Bu binanın arkasına doğru 
ıid'en bir de yol meydana çıkanlmıt 
tır. Oraya giden müze heyeti, hava
ların müsaadesizliğinden hafriyatı 
muvakkaten tatil ederek avdete 
mecbur kaldr. Hafriyat ilerilemecli
ği için Yalova'da bulunan bina an
kazı ne olduğu henüz anlatılamadı. 

Hipodroma ııelince, meydanda
dır; yapılan iı,hipodromun arzını teı 
bit için bir köıenin kazılmasından 
ibarettir." 

Ayni zamanda cemiyeti tedriıiyci 
hlamiye reisi olan Halil B. Dariitta· 
fakaya ait işlere de temas ederek 
ıunları söylemittir: 

••- Darüuafalca, 330 kimsesiz ta
lebeyi sinesine almıı, yetiştiren bir 
ilim ve tafkat müe11eıesidir. Geçen 
aene 7 mezunu, bilmüsabaka leyli O• 

larak Yüksek Mühendis mektebine 
alınmıştır. Bu tafkat ve ilim yuvaaı
nın daha ziyade inlô!af ve tealiıi 
parll)'a mütevakkıftır. 

Hasip B. in müesaeseye nakfet
tii{i bin Şirketihayriye hisseainin ge
tireceği tenıettO ~ki l'en blriktiril 
mesi ve bu aı· j 2 aene .onra 
Avrupa'ya . e gönderilerek vak
fın yerine getirilmesi tensip edildi.,, ...................................................... 
day fiatlerinin geçen seneki vasatisi 
7 l<uru§ iken bu sene dört kurut o
tuz paradır. 

Sanayie ait Jayihalar 
Bu sene Büyük Millet Meclisinde 

sanayie müteallik mühim kanun la
yihaları müzakere edilecektir. 

Sanayi Birliği bu li.yihalarda er
babı sanayi lehine hükümler bulun
masımn temini İçin hazırlanmakta
dır. 

Iıviçre frangı 2 43 
Leva 63 
Florin 1 17 

12 
91 
54 

Ayvalığın 930 seneei rekoltesi 
8,000,COO kilo idi. 

Iktısat vekaleti 
müşavirliği 

Palamut ve orman mah 
süllerinin ihracı 

Kuron Ç. 
~iling A. 

eza ta 
Marlı 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Din•r 

Tahvilat 

t Dahili 

16 04 
4 30 70 
6 06 00 
1 99 51 
4 30 70 

3 89 
80 58 
27 10 

j KapamŞ 

00 

lkt11at vekaleti ticareti dahiliye 
müdürü N ecmeddin Beyin Sanayi 
ve Maadclin bankası lstanbul ıube
sindc vazife alması üzerine. bu va
zifeye lktısat vekileti. nıü~~viı·~er_i~
den Nihat Bey, ~kur muıa:vırlış-e 
tirketler komiserlen.':'.den Halil. Mı
tat Bey ve koıniserlige d!' lznur ~e
niz Ticaret müdürü tayın edılmış · 
lerdir. 

Maratın kurtuluıunun 13 j mittir. Müteakıben Maratlr 
ÜD<:ü yıldönümü dün öğleden halk tairlerinden Atık Fatma 
aonra Hayriye Iiaesinde ıehri. ieminde bir şairin kurtulut hak 
mizdeki Maraşlılar tarafından kında yazdığı tiirler okunmu9. 
parlak merasimle tes'it edilmi§· tur. Bundan ıonra muallim 
tir. Meı·aıime 120 kadar Marat Mükrimin Halil B. Mara9 tari
h ittirak etıınittir. Merasime hine dair bir konferanı vermit· 
ıaat 14,30 da l•tiklal martı ile tir. Konferansı daha bazı genç. 
bB§lanmıt ve müteakıben ma. !erin hitabeleri takip etmittir. 
halli halk türküleıi terennüm e Davtlilere Marat mamulahn· 
dilmittir. Bundan ıoııra mual- dan sun'i menekıeler hediye e.. 
!im Haydar Niyazi Bey bir nu. dilmiş ve merasime. sa~i bir 
tuk söyleyerek Marll§m kurtulu surette nihayet verılmttlır. Ma 
şunu anlatmış ve 0 sırada şehit rafın kurtuluşunda fed~karlıkla 
düşen muallim Hayrullah Be.. n dokunan Mara~ meb uılanna 
yin istirahatı ruhu için huıru- tq~kkür. ve tebrık .. telgr~fl~ 
nu bir dakika aiikUta davet et. çekilmesı de tekarrur etmıtlır. 

~~~~~-=-----------~~~~-~~~~...-... 

• Poliste 

Limanda 
Kaçakçılık . 

Siğara kağıtları yaka
landı kaçakçılar kaçh 

Gümrük muhafaza memurları ye 
ni bir kaçakçılık vak'asını meydana 
çıkarınıılardır. Geçen gün gelen 
Côimhuriyet vapurunda kaçak cıga
ra kağıdı bulunduğu haber almmıt 
ve aranma tertibatı ahnmııtır. Ka
çakçılar bunu clnha evvel hissederek 
kağıtları Sirkeci rıhtımın• çıkarma
ğa teıebbüa etmiılerdir. Fakat aan
dddar tam Sirkeciye çıJ<anlırken me 
murlar ıelmiı bunun üzerine kaçak
çılar kaçmıılardır. Sandıklar içinde
ki sigara kağıtları binlerce defterdir. 

Bir kız yaralandı 
Karagümrükte P'°1be isminde 

12 yaşında bir kızla ka''ga eden Mua 
lafa ı.u.,.. ın yarillaclıiiındaa :vaka-
lanınıftır. J• 

Camlara tabanca sıkan 
adam 

K en disine yüz vermeyen Miıliye 
iımindeki kızın Karagümrükteki evi 
nin <:i:.mlarına tabanca ntan Davut 
ismfode biri yakalanmı,trr. 

Bir carih yakalandı 
Bir cerh cünniinden dolayı 

uzun bir müddetten beri aranan 
Galip Beıiktatla yakalanınııbr. 

Kaçak siğaralar 

VllA·yette -
idari 
Hey' et 

Yarın vilayette 
toplanıyor 

Viliiyetlel" kanununun 35 inci 
maddesi mucibince tetkil olunan ıue 
bat rüesasından miirekkep idari hey' 
et yarm saat üçte vilayette toplana 
caktır. 

Bu içtimada vilayetin umumi İ§
leri ııörütülecekti ... 

Mukavva kundura 
Bazı eanaf mukavva kıındur:a 

yaptıkları için AyakkalKcılar cemi
yeti bunun men'i için tfllebbüsatta 
bulunmuıtur. 

Cemiyet bu gibi mukavva ayakka 
bJarına mukavva olduğuna ait dam
ga vurulmasının mecburi olmaa11>1 
istemektedir. ___ .. ._ __ 

Halk evleri 
Açılıyoı --
Kuyıt muamelesi şim

diden başladı 

Evvelce İn§aya talip birçok 
ecnebi gruplar varken, inşa Ü<:· 
retine mukabil bir miktar yerli 
malı alınmak kaydının şartna. 
meye ilavesi üzerine bu grupla 
rın adedi üçe İnmiştir. Hali ha. 
ZJrda talip bir Alman, bir Avus 
hırya ve bir de İtalya grupu var 
dır. 

Belediye otobüs imti
yazı istedi 

latanbul belediyeai Dahiliye 
vekaletine mürac:aat ederek oto 
büs imtiyazının kendisine veril 
mesini istemiştir. Belediye bu 
husustaki hazırlıklarını ve va -
ziyetini vekalete bildirmittir. 

Ankara belediyesi otobüs 
imtiyazını aldığı dhetle ayni 
müsaadenin İstanbula da veril
mesi istenmiştir. 

Fırınlara tamim 

Bazı yoklama şubeleri asha. 
bı maa,ın yoklama ilmühal>erle 
rİDi vaktinde tanzim edemedik. 
!erini nazan dikkate alarak ya. 
rmdan itibaren yoklamara baı
lıyac:aklardır. Eminönü malmü. 
dürlüğünclen maaı alanlann 
yoklamalan yanndan itibaren, 
Beyazıt şul:İesi Beyazıtta- Sul
tanahmet 9ubesi de Düyunu u. 
mumiye binasmda yapılac:ak
tu. 

Mail§ sahiplerine yeni ciiz. 
danlar verildiği cihetle eıki li
va numaralan değitmittir. Ye
ni <:üzdanlarla beraber yeni liva 
numaralan verilmektedir. Ba
dema maaşlar bu numaralarla 
tevzi edilecektir. Mart, nisan, 
mayıs üç aylıkları J martta tey 
zi edilecektir. 

Tabiiyet 
ihtilafları 

- - ·~ -
Yeni bir ihtilaf 
meydana çıkardı 

Muhtelit Mübadele komiı. 
yonunda tabiiyet ibt;Jiflannm 
ıureti halli hakkında Türk ve 
Yunan murabbaı heyetleri ara 
ımda bir noktai nazar farkı ha· 

Belediye fırın<:ılara bir ta. sıl olmuştur. iki heyeti murah. 
mim göndererek Terkoa geçen haıa bu hususta mutabik kala. 
yerlerdeki fırınlann hamur yap madıklarından Yunan heyeti 
mak için T erkos suyu kullanma 1 murahha1a11 meselenin halli i
lannı bildimıittir. çin bitaraf azanın hakemliğine 

Dabagat fabrikaları 
için talimatname 

Belediye daimi encümeni da. 
bağet fobrikaları hakkında bir 
talimatname yapmıştır. Bu ta. 
limatname mevadı iptidaiye
nin ihraç ve ithali hakkında ha 
zı maddeleri ihtiva etmektedir. 

Prasa ve lahanalar 
hakkında tamim 

Belediye kaymakamlıklara 
bir tamim göndererek, son za. 
manlarda prasa ve lfi hanalarm 
fazla kabuklarla tartılıp satıldı 
ğmı bunların menedilmesini bil 
dirmiştir. 

Tadil edilen binalar 

müra<:aat etmiştir. Türle heyeti 
murahhasası da bu meseledeki 
noktai nazanm bildirmİ~lir 

Teşekkür 
Matbuat cemiyetinden: 
Balomuzun tertibind bi~c 7 .... 

dım lütfunda bulunan hanuı1 ve 
beyefendilerle hanaten balonun hu· 
susiyc tlerini temin eden rcssa."ll A· 
rif Dino, Münif Fehim, Rııtip T ahir 
Beylere, Cemiyetin hediye listesini 
kendi kıymetli hediyelerile :zengin
lettiren l ıpirto ve Tütün inhis.U"laı 
umum müdürlüklerile, lpekiı A dapa 
zarı bez fabrikan, iş banka'i..J.;,;ira
at bankası, Yerli mallar " E 
tem Pertev, Evliya zade, Nedp-, Şü 
küfe ıtriyat, lbrahim Ziya mensucat, 
Neetle çikolata, Moda-ı Hı
zrr, Radyolin, Trapez li.ıtik, 2';nnetl 
müe11eselerine Cemiyet teşel<kl! ı-le
rin.i arzeder. 

-·········-·······--·······-··············-hak iaminde biri Tahtakalede 
dol311rkcn vaziyeti tüpheli görüle
rek polis tarafından taharri edilmit 
ve üzerinde asker cigaraları bulun
duğundan adliyeye tevdi edilmittir. 

yeniden tadilat yapılarak bulunmut ve müsadere edilmiı 
tevsi edilen mebani için yeni tir. 
vergi takdiri lazım geldiği ve Flurya plajı 

Köprüde tabanca 
atanlar 

Unkapanı köprüsiınde tabanca • · 
tan lımail, Mustafa, Haydar namın
daki şahıslar yakalanmıştır. 

bu noktanın ihmali yüzünden 
belediye resminin zıyaa uğradı
ğı kaymakamlıklara tamim edil 
miştir. 

Kaçak etler 

D. Muvabhade 44 
A. Demirvolu 27 

00 
30 

Yumuşak buğday 
stoku az! 

Palamut ve emsali orman 
mahsulatının ihracını teşvik 
zımnında menşe tahadetnamesi 
nin kaldırılarak bu gibi mahsu
latın yalnız murur tezkeresile 
sevki kararlaştınlmıştı. Bu de. 
fa Ziraat vekiletin<:e mülhaka
ta yapılan bir tamimde timdiye 
kadar irlcap iskelelerinde veri
len murur tezkerelerinin bade. 
ma bu gibi mahsullerin sevk ve 
ihracını teshil maksadile ihraç 
merkezlerinden verilmesi eınro 
lunmuıtur. 

Bir çocuk kuyuya düştü 

Bu ayın 19 unda lstanbul 
Halkevi merasimle açılac:aktır. 
Bu husustaki hazırlıklara de. 
vam edilmektedir. Hususi bir 
komisyon Halkevinin talimatna 
mesinin tatbikatı etrafında tet
kikat yapmaktadır. Aynı gün 
Türkiyenin İstanbuldan maada 
daha 12 viliyetindeı 1 küşat reı 
mi yapıla<:aktır. Diğer vilayet
lerdeki hazırlıklar da ikmal edil 
dikten sonra, oralardaki Halk 
evleri de peyderpey açıla<:aktır. 
İstanbul Halkevi binasında (es 
ki Türkocağı) §İmdiden bir 
namzet kayıt defteri açılmıttır. 
Deftere şimdiden isimlerini 
kaydettiren gençler vardır. Her 
gün saat 10 dan 18 e kadar ka
yıt içi.n defter açık bulundurul. 
maktadır. Halkevi talimatname 
sini ayn<:a netredec:eğiz. 

Belediye kaçak etler hakkın 
daki takibatına tiddetle devam 
etmektedir. En son olarak da 
Sirkecide kasap Ali ef. de 19 5 
kilo, gene Sirke<:ide kasap B;. 
kir ef. de 16,5 kilo, Kasımpafa
da kasap Necati ef. de 40 kilo, 
Beyoğlunda kasap Cemal ef. 
de 20 kilo, Hüsnü ef. isminde 
birinin nezdinde S kilo kaçak et 

Be!ecliye iktısat ve bütçe encü
menleri dün muhteli t bir içtimn ya
parak Filurya plajı hakkındaki ma
kam teklifini tetkik ebnlttir. Muh
telit encümen yann aabah td<ı nr iç
tima ederek öğleden sonralı:i mecliı 
içtimaına tetkikatı netic~sini yetiı
tirecektir. Söylendiğine göre muh
telit encümen makam t~lrlifini tas 
vip edecektir. 

Borsa Harici 
Albn 9 1 ~~1 Mecidfye 
Pn11k-ot 213?1 

--
hal nihayet vermek. 

2 - Askeri İltihzarata nı
hayet vermek. 

3 - Her ilci taraf ta as
kerleri temaı halinde bulunan 
noktalarda krtaatını geri çek. 
rnek. 

4 _ Beynelmilel nuntaka· 
nın müdafaası için bu mmtaka 
ile muharip kuvvetler arasında 
bitaraf bir mıntaka teıbit et· 
mele. 

5 - Mançurya ve Şanghay 
meselelerinin Cemiyeti Akvam 
tarafından tayin edilen bitaraf 
lar komisyonunun da yardımile 
Çin ve Japonya tarafından hal 
line çalqmak. 

Japon hükUmeti, bu tek. 
liflerin beşindsini kabul etme
ID.İttir. Batlıca itiraz noktası 
da Japonların Mançurya mese· 
leaiae baıka devletleri karış
bnnak istememeleridir. Japon. 

l atanbuldaki buğday ıtoku bilhas 
aa yumutak buğday stoku geçen se
neye nazaran çok azdır. Geçen hafla 
lstanbuldaki yumupk buğday ıtoku 
11,350 ton idi. Halbuki geçen ıene 
ayni tarihlerdeki yumuıak buğday 
stoku 35,500 tondu. Yumuşak buğ · 

·-
kabul etmiyor. Hariciye nuı. 
rı Yotizava, gazetelere yaptığı 
beyanatta Japonya için Şang· 
hay ve Mançuri meselelerinin 
ayn ayrı mesele olduğunu izah 
etmiştir. 

Hariciye nazınna göre, 
Şanghay meselesi ehemmiyet
sizdir. Japonya'nın Şangbay. 
daki alakası, diğer devletlerin 
alakalarından farksızdır. Ha. 
diseye Çinliler sebebiyet ver
mişleı·dir. Japon askerleri de 
Şanghay'a Japon tebaasının 
unlarını muhafaza için çıkmıt 
hr. Bu nokta temin dilince, Ja 
ponlar Şanghay'dan çıkacak
lar ve mesele de kapanauktır. 
An<:ak Mançurya meselesi ay. 
n bir meseledir. Burada Ja. 
ponya'nm iktısadi ve ıiyasi me 
nafii diğer devletlerle kıyaı ka 
bul etıniyecek derecede ehem· 
mi etlidir. Ja on a iki 

Memurların ekseri ahvalde 
irkap iıkeleıinde bulunmaması 
sevk muamelesinin teahhurunu 
mucip oluyordu. Bu yeni karar 
tÜ<:carı çok ıevindire<:ektir. 

-ayn olduğuna şüphe yoktur. 
Ancak Japonların beşind mad. 
deye itirazlannın garip tarafı 
tudur ki, mevzuu bahsolan ko 
misyon, asıl itiraz edilen iti 
yapmak .i~in tayin edihnitti. 
Ve buna ıtıraz eden hariciye 
nazırı Y oşizava da o zaman 
Japonya'yı Cemiyeti Akvamda 
temsil eden bir murahbastı. 
Şanghay hadisesi sonra çıkmış 
tır. Komiayoır İntihap edildiği 
zaman Şangbay meselesi yok. 
tu. Binaenaleyh eğer timdi 
Japonlar, Cemiyeti Akvam ko
misyonunun yalnız Şanghay 
meseleaile meşgul olmasını ve 
Mançurya meselesine kanşma
muını istiyorlarsa, intihap e.. 
dildiği zaman hiç mev<:ut ol. 
mayan bir itle uğraşmasını is
tiyorlar demektir. 

Şanrhay hadisesi çıktığı za 
man Ja onlar bu bi · 

Topkapıcla Hallaç sokağında 20 
numaralı evin balıçeaindeki kuyuya 
Julu Soryos iımindeki çocuk düı· 
müşse de kurtarılarak Gureba hasta 
haneıine yatırılmııtır. Çocuğun val
desi hakkında dikkatsizliği yüzün
den takibat yapılmaktadır. 

ya meselesini unutturmak ol. 
duğunu söylemiştik. Bilihara 
tec:elli eden vukuat da bu tah. 
minimizde yanılmadı,;ım~ gös 
termiştir.Filhakika bı1ahare .9.· 
kan bu gürültülü Şanghay ıtı, 
Mançurya'yı ikind planda bı
rakmıştır. Japonlar timdi bu 
meseleye başka devletleri mü
dahale bile ettirmek istemiyor 
!ar. Diğer devletler de Japon. 
ya'nın hususi vaziyetini kabul 
ve tasdik etmiılerdir. Öyle an. 
!atılıyor ki, Japonlar Şang
hay' dan çekilecekler ve bu me
ıeleyi kapanını§ telakki edec:ek 
lerdir; fakat Mançurya'yı Çin. 
den ayırmağa ve bilihara ya. 
pılacak ilhaka mukaddeme ol. 
mak üzere timdilik müstakil 
bir hükiimet teşkiline muvaf. 
fak olacaklardır. 

l/o l/o l/o 

Teftişten avdet 
Maarif vekileti müfettiti umumi

lerinden Rqat Nuri B. Adanadalô 
tefti§Btından avdet etmittir. 

yaklattıkça siyasi vaziyet ger. 
ginle,mektedir. Habrlarda
dır ki, Batvekil Brüning, ev
veli kanunu esaside tadilat ya 
parak Hindenburg'un riyaıette 
devamını temin etmek istemit 
ti. Eğer bu temin edilebilsey. 
di, Almanya külfetli bir inti.. 
habat mücadelesinden kurtul· 
muş ola<:aktı. Fakat Hugen
berg Milli<:ilerinin ve Hitleriıt 
!erin itirazlarile bu yapılamadı. 
Binaenaleyh bundan sonra i. 
kinci hatta ric'at edildi. Bu hat 
da şudur: Hindenburg'a mua. 
rız bir namzet çıkarmamak .• 

Fakat bunu sağ cenah Hit
leristler kabul etmiyorlar. Bun 
lar bir fartla kabul edebilec:ek
lerini ıöylemitlerdir. Bat vekil 
Brüning'in iktidardan çekilme
si şartile. .. Binaenaleyh asıl ih. 
tilaf noktası, Hindenburg'un 

burg kab~I etmem~tir. 
Şimdi Hindenburg'un inti

habı için fırkalann haricinde 
bir tetkilat vü<:ude getirilmiş
tir. Berlin Belediye Reiıi Dr. 
Sahm'm riyasetinde vü<:ude ge 
tirilen bu teşkilat bütün Alman 
milletini Hindenburg'un inti. 
habı etrafında toplamağa çalış 
maktadır. Şimdiye kadar Hin
denburg'a rakip bir namzet te 
ileri sürülmemittir. Hitler'den 
bahsediliyor. Fakat bil" defa 
bu zatm tabiiyeti bile §Üphe
lidir. Maliimdur iki Hitler A. 
vusturya tebaasıdır. Büyük bir 
fırkanın lideri olduğu halde 
Alman tebaası değildir. Gerçi 
Almanyada bir memuriyete ta 
yİn edilmekle bu tabiiyeti ih. 
raz edebiliyor. Ve taraftarları 
olan yüksek memurlar tarafın
dan polis komiaerliğine tayin . . . 

Lokantalar teftiş 
ediliyor 

Belediye lokanta, birahane ıib 
yerlerin sıhhi muayene Ye te!tiıle 
rine başlamıı ve bazı lolı:antalar tec
ziye edilmiıtir. 

sarfınazar, Hitler'in namzetİi. 
ğini ileri sürmek iatiyec:eği 
çok şüphelidir. itin iç yüzü 
ıudur ki, Almanya'da Hitle
rizm diye bir hareket vardır· 
fakat Hitler diye bir şabıiye~ 
Y~~t?~· Bir ideal ile bir şabu 
hırıbırıne kanştırmamıık lazım 
dır. Şimdiki manzaraya göre, 
aglebi ihtimal Hindenburg 
yine Almanya'nm Reiakümhu· 
ru ola<:ak. An<:ak bugünkü va. 
ziyetin garip tarafı şudur ki, 
bir zamanlar, Alınan İmperya. 
lizmasmın ve askeri kuvvet 
ve miknetinin timsali olan bu 
ihtiyar <:eneralin intihabına en 
ziyade muanz olanlar, Hinden 
burg'un vaktile teouil ettiği 
eski ideellere aaplı olarak ka
lan sağ cenah fırkalandır. Ve 
Hindenburg'un müzahirleri de 
orta ve sol cenah fırkalarıdır. 

. - ... 
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Allrm umdui "MiLLiYET" tir. 

12 ŞUBAT 1932 
İdarehane : Ankara caddeü, 

100 No. 
Telgraf acke.i: lat. Milliy•t 

Telefocı Numaraları: 

Baııınuharri<r"" Müdür 24318 
Yazı itleri Mildürliiğli 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

Tarihi Fıkralar 

Şehremini Mazhar Pş., Antuan 
Manas Efendi 1 

ve Almanya imperatoru 
Yazan: Abdurahman Adil 

Zamanımızın büyüklerin- 1 tarizkir ve tenkitkir dilinin be 
dea bir zat, padişahlar için, ı lasma uğraya uğraya 5 inci da-

ABONE ÜCRETLERİ: saraylarının etrafından başka irei belediye müdüriyetine ka-
Hariç için bir yeri İmar etmediler, buyur- 1 dar inmiş, Yeniköyün lstinye Türkiye i~n 

LK • L. K. muştur. cihetintle deniz kenarında, vi-
8 _ Y etişdiğimiz devirlerin pa- ran, mundar, bir ahşap hane 3 aylığı 

6 
" 

14 _ dişahlan için saraylarının etra- derununde ifayı vazife eylemek 
4-
7 50 

,, 14 _ __ 28 _ fını İmar etmişlerdir demek bi- te bulunmuş idi . 
------------ le biraz ibzali teveccüh olur. Anadoluda büyük vazifeler-
12 

Gelen evrak gwi verilmez - Son devrin padişahları sa- le dolaşmış, herkesi ulu orta 
Müddeti geçen nüshalar lO ku- raylarının etraf ve harimini bi- tenkide, ve hele Kamil Paşayı 
ruştur. Gazete ve matbaaya ait le görmezlerdi ki imarına lü- şamar oğlanı addeylemeğe alıt
isler için müdiriyete müracaat zum hissetsinler. mış olan Antuvan Manas Efen 
_dili r. Gazetemiz ilanların mcs'u- Abdülhamidin son başkati- di kerhen bu hale boyun büker 
"vetini kabul etmez. b 
------------- i ve fakat sarayın emektar ve fakat yine dilini tutmazdı. 

BUGONKO HA VA 

1 

bir katibi olan muhacır Cavit "' "' "' 
Yeşilköy asker! rasat merke- Bey derdi ki: Sultan Hamit Abdülhamidin dızdığı şeh-

zınden verilen maltı.mata gör~ bu-
6ün hava kapalr ve yağı~lı geçe
cek rüzgar şimal ve garp ara-
. ında esecektir. J 1-2-JZ tarihinde 
azyiki nesimi 758 milimetre en 
fazla sıcaklık 8 en az sıcaklık 6 
santigrat kaydedilmi~ir. Yağan 

y:ığmurun mrktarı 17 miliınetre~ 

dir 

' tam on beş yıl, günü gününe, remini Mazhar Paşa kerimesi 
dairei hµsusiyesinin önündeki hanımı Kemal Bey namında 
havuza kadar olsun çıkmamış· genç bir beye tezviç etmişti. 
tır. Meşrutiyet ilin olundu da Kemal Bey ,ehremaneti me
ben bin i·:ca ·;c ~İyaz ile havu- murlarındandı. O zamanın mo-

1 

za kadar çıkarta bildim. Yıldız duı genç damat beylerin zevk 
sarayıı:ın harimini neresi ad- perest ve sefih olması idi. 

1 dedt:.-sek e<lelim; ikinci Damat Kemal Bey perşem. 
/ Mah~ud.~n yapt···-lığı Kalen- be akşamını Aksarayda veya 

=~~~~~~~~::~~!der koşku de Sult :~.}~rayla- Şehremininde Hürınüzün veya 

1 ~ 
rı.?d~~ -~ayılm:ız ,m!. , .... a.ender acemin sefahethanesinde geçir 

.. _.Lm!!ll : ' koşku~u~. bulunoı:gu . Tarabya ı miş, sabaha kadar işünuşü sa-
• _.. ~---- kar!esı .s.ufer.~nın sa7~ıye ~e.r- fa eylemişti. Şehremini veya 

kezı degıl mı. Abdulhamıdm Aksaraydan kalkan araba önü 
Mizzah muharrirliği bir dızdığı ş~hı·emi~i ~amanın-! ne ardına bakmadan, bi~ çift 

Gariptir ... Bazıları, hem me 
deni geçinenler, mizah muhar. 
rirliğini sırası gelince, adamın 
yüzüne bir kara imit gibi VU· 

ruı-lar.. Evveli insanlık kanu • 
nunda karşısındakinin ayıbını 
yüzüne vurmak pis bir şeydir 
ya!. Haydi o kadar ince eleyip 
Bık dckumayalım. Lakin mizah 
mııhanirliğini, kari güldürme 
yi ayıp telakki edenlere ne der 
.. ? 

sınız ... 
Bu zihniyetle artistliği, mu 

sikişinaslığı namussuzluk ad. 
deden softa ve fodul düşün. 
celer arasında büyük müşabi. 
het görürüm. 

Mizah muharriri karie vak'a 
!arı en gülünç tarafından gös
terir.. Tehzil eder, belki alay 
da eder. Çünkü alay, zekinın 
haracıdrr. Ondan vaz geçe. 
mez ..• 

Herkes vak'aları mizah mu 
harririnin zaviyesinden göre. 
mez. Onun vazifesi bu zaviye. 
yi karie itaret etmektir. 

Ben mizah muharrirliğini 
zeYk için yapan, amatör gibi 
çalıtan bir muharririm. Bili. 
yorum ki; mizah yapmak güç
tür ve ben bundan muvaffak 
olamıyorum. Sunula beraber, 
mizah muharrirliğile iftihar e • 
derim.. 

Hatta mizahın kıymeti tak 
dir edemiyen ve yazılarımın 
manasını anlamayanlar ekseri • 
yeti teşkil etse bile! .. 

Hikaye maruftur ya! .. 
Birisi bir tuhaf şey anlat. 

mış .. Karşısındaki anlamamı, .. 
Bir daha anlatmış yine anlama 
mış.. Üçüncü defadan sonra 
dinliyen gülmeye başlamış .. 

Hikayeyi anlatan da: 
- Hele şükür!.. demit an

layabildin .. Ve şu cevabı al-
mış ... 

- Hayır! ona değil, hala 

da ! ara?ya ıle Y enıkoy arasın ;•ağız Macar atlarına koşulu ol 
?.akı s~hıl yolu -ba~rı~s.'zl_ıktan- Juğu halde Yenicamie, Eminö
oyle ~ır ha~~ gelmış ı~ı kı, a~a- n:.ine, dolu dizgin geldi. Köp· 
b~lar ılı; degıl , Y_aya gıh?e1< b1ıl~ rü memurlarının haykırmaları
bır. te~lık': teşkıl ederdı. Be kı 1 na, bağırmalarına rağmen açık 
Selımı salıs ~amanmda ba,Ia: olan ahşap, viran köprüye sal
nan, ve belkı Mahmudu Adlı dırdı Ta ortasına gelince ara
zame.nında bitirilen rıht_ın:' taş- bacı,· uşak, damat Kemal Bey, 
l~r~dan eser ka.Iı;namış ıdı. ?e· ve 0 güzelim bir çift Macar 
nızın sulan sahılı yalar, bıraz katanası denizi denizin dibini 
çalkantı oh,ırsa dağ eteklerine Halicin asırlardan beri biriktir'. 
kada~. ge_~ir~~· .'! o_ld~ıı yaya geç mekte olduğu çamur bataklığı· 
mek urkuntul~ bır ış_ olur~.u... nı boyladı. Gidiş hali 0 gidiş-

.. Sultan M~ıt devrınde, uçun tir. Haftalarca uğraşmış olan 
c~ _Na_p?leo? n~ huzuruna! te~ dalgıçlar saisten, uşaktan, at
nkı vıl~detı humayun vesılesı- Jardan, arabadan ve bittabi kupa 
le on ~ır defa çıkını~ olan vı: araba61 içinde bulunan damat 
on sekiz yaşında Parıs sefaı~tı beyden bir est.r bulamadılar. 
seniyesi üçüncü katipliğini ih. Serencebey yokuşunda b~lu
raz etmiş bulunan Antuvan nan şehremini Mazhar PB.fa ko 
Manas Efendi, Nüksü talih e- nnği bir matemhane oldu. 
seri olarak, düşe düte ve yahut "' "' ~ 

··-·-·--·-···-·······-················· ... 
anlamadım da ona gülüyorum .. 

Ben de bala anlamayan on 
!ara gülüyorum .. 

Fabrikaların dumanı 
Şimdi bir meselenin hallile 

meşgulüz.. Bazı yerlerde fab. 
rikalann dumanları oraların 
aekenesini rahatsız ediyor, sıh 
hatlerini tedirgin eyliyormuş .. 
Şimdi bir heyet teşkil edilmiş: 
Konuıuyorlar; "Fabrikaların 
dumanı nasıl çıkaın !,, 

Böyle şeyleri bize sormaz. 
lar .. Buna rağmen ben allah 
rızasiçin bunun cevabını vere
yim: Dumanları doğr•ı çıksın, 
kafidir .. 

Fahire imzalı saçmaya 
Mektubunuzu dercedeme

dim. İpi sapı olmayan böyle 
parlak bir saçmayı, benim sü. 
tunlarımda heder etmek günah 
tır. Siz bunu çerçeveleyin de 
Bakırköy hastanesi kütüphane 
sine hediye ediniz .. 

FELEK 

Hadise kış ortasında karan
lık bir gecede vaki olmuttu. 
Yaz gelince Almanya impara· 
torunun İstanbul seyahati, ta
karrür etti. Saray halkı ve şeh
remaneti faaliyete geçtiler. im 
para ton·,, geçmesi muhtemel o 
lan Lüyük caddeler baştan bata 
tarı : edildi. İstanbulda, Be§ik 
ta,1t::1 tramvay güzergahında ne 
kadar kaldırım varsa yeniden 
sökülüp parke döşendi. Şose O· 

lan yerlere yol yol kumlar dö
küldü. Hali arsalar tahta per
deler içine alındı . Hülasa lstan 
bula, Galataya, Beyoğluna çeki 
düzen verildi. Fakat iş bunun
la b'. tmezdi. Mevsim yaz oldu
ğundan imperator behemahal 
T arabyaya gidecek, Tarabyada 
ki Alman refarethanesini ziya
ret eyliyecekti. Halbuki Tarab. 
yanın Y eniköyün Kalender köş 
kile Moletikc'nin heykelini 
muhtevi olan kısmında rıhtım 
namına bir şey yoktu. Behema 
hal o güzergah dahi tehlikesiz 
bir hale konulmak lazım geli-

yordu. 
Maliye Nezareti tahsisatı 

fevkalade olmak üzere şehir e
manetine iki yüz bin lira gön
dermişti. Bu paradan boğaziçi
ne dahi bir hisse ayrılmak ikti
za ederdi. Antuvan Manaa E
fendi her gün şehremanetine 
tatmır, Mazhar Patadan para 
koparmağa çalışır ve muvaffak 
olamazdı. Her müracaatında 
(idarei maslahat edin, idarei 
maslahat edin) cevabile savu· ı 
!urdu. Nihayet İmparatorun za 
manı seyahati yaklaştı. On, on 
beş gün kala Mazhar Paşa bin 
meşakkatle iki bin kuruş çıka

SiNEMALAR 

MELEKLERİ 
Şaheserinin; mevsimin en pahalı, en mükemmel, en muazzam filmi olduğunu kimse inkar 
edemez. 15 kısım tekmili birden. HeyQÖ tc msiliyesi başında: BEN L YON - JEANNE 

HARLOW JAMES HALL. Bu mükemmel film bir kaç gün daha 

O P E R A ve A R T i S T i K Sinenıalarında göste::ilecektir 
Bugün saat 10,30 da matine. Umumi duhuliye 25 kuruş 

~- T " • ' O .. :.. '.i.;:· . • • ' 
rıp verdi. ve ( Manas Efendi! j 
Bu para ile idarei maslahat e· ı 
din) nakaratını tekrar etti. Ma 1 
nas Efendinin de artık taham Bu akşam M A J 1 K S l N E M A S 1 N D A 
mülü tükendi : 

- Pata hazretleri! Bendeniz 
ALEV ŞARKiSi 

nı görenler S senedenberi fstanbul'da filmlerin en fevkaladesi 
olduğunu takdir 11 ce matine bu para ile idarei maslahat ede ı ı 

mem. ldarei maslahat! idarei j 
maslahat! .• diyu tekrar buyur· ----------11111!! 
duğunuz keyfiyeH ancak bir .. -----• 
auretle yapabileceğim ki 0 da Yarın akşamdan itibaren 
biner kuruşa iki dalgıç tutmak, ARTİSTİK SİNEMASI 
imperator hazretlerinin Tarab
ya sefarethanesine teırif buyu
racakları günü bunlarda!! birini 

1 bozuk ve çökük rıhtımın bir ta 
rafına, diğerini de diğer başına 
kisvelerini giyinmit oldukları 
halde, dikmek ve imperator 
hazretlerinin rakip olacakları 
araba atları şaha kalkıp ta ara 
bayı ve imperator hazretlerini 
denize uçurduklan takdirde bu I 
dalgıçları da denize saldırtmak 
tan ibaret olur, diyerek kalktı 
yürüdü. 

"' "' "' 
Damadı Kemal Beyin Kara-

köy köprüsünden denize uçma· 
aını nazarında tahattur ve te- j 
cesaüm ettirmiş olan bu tasvir · 
üzerine Mazhar Pa§a teheyyüç 
ve teli.ta düterek Y eniköye yir 1 

mi bin kuruş ve bir kaç memur 1 

Harry Baur'u 

ViCDAN AZABI 
filminde takdim ediyor . 

1 " PRUelCTI! 1 

"'""'lı 

Bu büyük trajediyon, her daim 

şahsiyc<tini tıebdil ve te<:mt et
meğe muvaffak olıınakta.drr, 

göndererek boğazdan geçen bü :============= tün odun kayıkları çevrildi. Ka 
zıklar denize dikilerek Üzerleri 
ne biraz toprak yığdırıldı. O
dundan rıhtım manzarasını ge I 
leni er geçenler sen.lerce sey. 
rettiler. ı 

Müessif bir İrtihal \ 
Manisa eşı:afmdan Kara Osman 

Zade Zahide Hıalumefendi vefat et 1 

mittir. Conazıesi ~kü cuma gü- ı 
nil sabahleyin ..aat U de BuJgar 
Çarşısında Kağııthane caddesi 112 
numcrolu hanesinden kaldırılarak 

«naze namazr Teşvikiye camiinde 
badeleda Merkıez Ef<:fldi lr.abristanı
na vediaı haki .gufran <>dilecektıi.r. 
A·llah rahmet ey.Leye. 

MüşarünileyJıa on sene evw.1 Hi
mayei etfale Bergamada kain azim 
bir mer'asmı teberru ettiğıi gibi gıe
çen ııene de Manisa hastanesi<ıe 0<1 

binlerce lira vasiyet eotmiş sahibei 
hayrattan ıidi. 

Zevci Fazlı Necip Beyekndi iı1e 
akrabaları Manisa meb'usları Kini, 
Y akup Kadri ve tücca.rdan Suat Ka
ra Osman beyJerle ailei muhtereme. 
sine beyanı taziyet eyleriz. 

irtihal 
Y enişebir qrafından Hasan Ra. 

sih Beyin mahdumu ve Muhtelit mü 
badele komisyonunda Türk murah
has heyetinden Rasih Beyin biraderi 
Tıp fakültesi ki.tibiwnumi muavini 
Mehmet Ali Beyin kayın biraderi 
Galata•aray li•esi talebesinden Ah
met Semih Bey müptela olduğu has
talıktan kurtulamayarak vefat etmiş 
tir. Cenazesi bugünkü cuma günü 
saat on birde Beyoğlunda Galatasa
rayda Kurtuluş hanındaki ikametga 
hından kaldırılarak medfeni mahsu
suna defnedilecektir. 

BUGUN 

Kadıköy Süreyya 
sinenlaamda 

HAYALİN SONU 
Lô\yan Hayd tarafından 

( Admanca operet) 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu ıhasta
lrkları mütehassısı: Siııkeci, 

Muradiye caddesi No. 35. 
Her gün saat 14-18. 

İHTİRA İLANI 
Demir yollar arabalarına ait ma

den takozu" hakkında istihsal olu
nan 23 Şubat 1924 tarih ve 110 nu· 
mar.aılı ve "Te.ma:a takozu" na.kkında 
istihsal olunan 23 Şubat 1924 ta
rih ve 111 'lltlmaralı ihtira be
ratı bu defa mevkii fiile 
loonmak üzre ahere dev.rüferağ ve
ya iear edileceğin den talip olanla
rın Galatada Çinioli Rıhtım Hanın
da Ro.bert Ferriye müracaatları i
la noktnur. 

MELEK 
SiNEMASINDA 

JEAN MURAT ve 
KA THE DE NAGY'nin 
temsili. Beyenilen ve eğten.diren 

.VIONTE-KARLO 
Bombalar Altında 

filmi. 
Saat 11 de tenziJatlr matine. 

.----,.AS R l 

Elhamra 
SİNEMASINDA 

KAÇAKÇILAR -
Türkçe sözlü ve şarkılı şaheser. 
Bütün gençlik tarafından görül
mesi iç.in tavsiyesi lazımgelen 

AHLAKI FİLM - İçki mazar
ratı.. Kolay ve gayri kanuni ka-

zanmak arzusu .. 
Saat 10,45 te tenzilatlı matine 

SİNEMADA.__. __ _ 
Fevkalade bir aşk ve sergüzeşt dramr olan ' 

ÇOCUGU f CANBAZHANE 
Büyük bir takdir uyandrrmaktadır. 

Vak'a .dünyanın en büyük canbazhanesinde cereyan ediyor. g yaşında 

olan soytarı ve jimnast FRANKİE DARRO bir ip üzcriııe ÖLÜM 
KAYMASI fevkaliide heyecanlı ve tüyleri ürperten numarayı icra 

ediyor. 
Mümessilleri: En dilber sinema artisti HELENE COSTELLO ve 

sevimli mukallit artist JOE BROWN. 
Bugün saat 16,oO ta ve suarede MÜHİM VARYETE NUMARALARI 

• 

,----- - ~ 

Sinema -Tıyatro 

RAŞİT RİZA TİYATROSU 
Şehzade Başı • 

Bugün saat 15 te 
Dolapdereli 

3 ıperoe 
Du. uh~11 C1 1JU Ud 

Samaon 
, 4 pel'de 

Zabitan, muallim ve talebeye bi
rinci 50, Duhuliye 30. 

ıa 

Bugün 

Fransız Tiyatrosunda 
ilk matine olarak saat 14,30 tıe 

Ririka 
İkinci matine saat 18 U.. 

Lohagoa Lili 
Akşam suvare saıat 21,30 tıe 

Satanerie 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastaWdarı 

mütehaaşısı 
Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanbulda Divaııyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 22398. Sıra numara
sını beklememek isteyenler, 
kabineye müracaatla veya te
lefonla randevu almalıdırlar. 

----·· . Türkiye 
iMAR BANKASINDAN : 

Türkiye İmar Bankasının 1931 

senesi Umumi Heyeti 29 Şubat 1932 
pazartesi günü saat on dört buçuk
ta İstanbulda Yeni Postahane arka
sında Asır Efendi cadd~inde A ı. 
yanak Hanındaki merkezinde adi. 
yen toplanacaktrr. Asaleten veya 
vekaleten en aşağı elli hisseye ma
lik olan hissedarların içtima ta
rihinden bir hafta evve !ine kadar 
hieee sen.etlerini ve vesikalarınr ban 
kamıza tıevdi ederek mukabilinde 
malopuz almaları rica. olunur. 

Ruzname: 
1 - Meolisi İdare ve muraklp ra

porlarının okunması; 

2 - Bilıinço ile müfredat ve ka
.ru zarar cetvellerinin tetkik ve tas· 
diki, Meali-si idare ve murakıplcrıin 
ibrası; 

3 - Meclisi İdare azalarının ye· 
niden tayini. 

4 - Murakrplerin yeniden inti· 
ha,p ve ücretlerinin tayini. 

5 - Temettüün sureti tevzii hak
kında meclisi İdare teklifinin tet
kiki. 

İstanbul Darülfünunu 

ILAHİYA T F AKOL TE • 

SiNDEN: 

İl~hiyat Fakültesinde yaz 
sömestiri serbes derslerine 
(13) Şub:ıt cumartesi günün
den itibaren başlanacaktır. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 7 
1 
dan yerlerinden fırlamışlar ve • . • kine idim. Aşk bu mu idi, ve: zi tanıyorum. verim. 
benden bir metre ileriye git. Tünelin saati tam beş bu- - Aşık.. Ve .. bunun içindir ki o an- Fakat, henüz beni tamami-

GÖZYAŞLARI!. 
mişler gibi etrafr aranıyorlar. çuktu. Köşeden onu gelirken Dedikleri böyle mi oluyor. !atıyordu: le bağlayan bir atkım yok. Ba 
dı. gördüm. Siyah bir kostüm gi. du?.. - Ben yirmi bir yaşında. zan sevdiğimi, aşık olduğumu 

Kalbim parçalanacak, yerin yinmişti. llk önce: yım. Babam yok. Annemle be- zannettiğim zamanlarım da ol. 
den sökülüp çıkacak gibi çar. - O mu, değil mi?.. Sinemaya giderken yine o raberiz. Biraz ufak tefeğimiz mutlu! Amma bütün bunlar kr 

Etem iZZET pıyordu. Sağa baktım, sola Diye tereddüde düştüm. Ba caydı: var. Onunla geçiniyoruz. An. sa kısa maceralarım küçük bire1' 
baktım, ileriye baktım: Yok. kışlarım dumanlanmıştı, gözle- - Hiç konuşamayacağız.. nem beni Kollej' de okuttu. Ü. zevk hikayesi olmaktan ileriye 

kalbim kuvvetle çarpıyor ve da dım: Yok!. rim bunaltıdan iyi seçemiyor. Dedi, ilave etti: zerime çok düşer. Kimseye geçmedi! 
marlarıma tekrar bayıltıcı, u. - Nazif Bey. Ben daha fazla - Daha vakit var. 3eş bu- du .. Fakat, ayaklarım ne gözle - Mulatyeye girelim! muhtaç değiliz. Fransızca, Al Burada sözünü kestim. Yay. 
yuşturucu bir sızı yayılıyordu! kalamıyacağım. Kendimde bir çukta gelecek... rime ne kafama danışmadan Ve .. girdik. Hemen kendi- manca, İngilizce biliyor ve ko- gın, ezgin bir haldeyim. Onu 
Yine göz kapaklarımın içi onun kırıklık ve halsizlik hissediyo- Dedim. Dalgın dalgın yuka ona doğru yürüypr, kalbim da. mize baş başa kalacak bir köşe nuşuyorum. Daha mektepte i. ~adece dinlemit, hiç bir sözünü 
hayali ile dolu, yine kulağımda rum. Gidiyorum!. rı aşağı dolaşmağa başladım. ha çok atıyor, sinirlerim daha yaptık! ken nişanlanmıştım. Fakat, ni- tahlil etmiş değildim. Sadece ru 
onun ahenk dolu sihirli ve şiir. Dedim. Yapılacak işleri, na Düşünüyor ve .. kendi kendime çok sarsılıyordu. şanlımı sevmedim, ayrıldım. İs hu, gözü, kalbi bağlayan muh-
li sesi uğuldayordu.Aklımda ne zırın söylediklerini yarım yama soruyordum: Bilmiyorum, fakat, her hal Konuşuyorduk. Aşk ile, tediğim kocayı buluncaya ka. teşem bir güzelliğin, bayıltıcı, 
nazınn söyledikleri, ne önüm- lak ve çarçabuk anlattım. Da- - Ben aşık mı oldum?. de o daha sakindi, daha kendi- humma ile konuşuyorduk. Ben dar evlenmiyeceğim. Zevkleri- deli edici bir konuşuşun esiri 
de bekleyen yazılacak, okuna- ireden çıktım. Ne merdivenleri Bu kadını niçin böyle bir. sine hakimdi. Karşı karşıya eridikçe ezildikçe, hayrete düs mi tatmin edebiliyorum. Bir er idim. Dütünmeden, ne yaptığı 
cak şeyler hiç bir şey kalma- inişimde, ne daireden çıkışım. den bire sevdim?. gelir gelınez en evvel o bana: tükçe o açılıyor, ferah konuşu kek eline bakacak ta olmadık- mı bilmeden: 
mıştı. Şimdiye kadar hayatı. da, ne sokakta sanki gözlerim Nasıl sevebildim?. - Bonjur.. yor, her şeyi söylüyor, tan sonra ne diye evleneyim?.. Benim sizi sevmeme mü-
mın hiç bir gününde böyle bir ve başım benimle beraber de. Hangi kuvvet beni bu ka- Dedi. Bu diyişte kalbimin, - Beni tanıman için, beni Cemiyetin bağlandığı ahlak ve saad etmez misin;z? •• 
sarsıntı geçirmemiştim. Kadın. ğildi. Kafamın içinde ondan dına böyle hiç tanımadan, bil- aklımın, sinirlerimin, İrademin iyi bilmen lazımdır.. din akidelerine hem sadık de. I Dedim!. 
sa, çeşitini görmüştüm. Güzelse gelen tatlı bir sarhoşluk var- meden, esir etti, bağladı?.. yerlerinden kolaylıkla çekilip a Diyordu. Buna da ben sebep ğilim, hem de taraftar. Hatta 
en güzelleri ile tanışmıştım. dı. Sarhoş başım ve sarsak a- Sersemledim. Bütün bu su. '.ınışı vardı. Ve.. yer yüzü'lde oldum. bir aralık Protestan bile olacak • Bilmiyorum, ne kadar za. 
Fakat, hiç birisine ne önünde, dımlarımla bilmeden, görme- allere cevap bulup veermiyor- sanki ben yoktum. Onun, - Siz kimsiniz, nesiniz, na tım. man sonra. Bir dakika mı, be§ 
ne sonunda böyle tutulmamış, den yürüyordum!. dum. Dütündükçe, cevap ver. - Yürü.. sıl beni böyle birden bağlaya. Mektepteki papaslann bu- dakika mı, yarım saat sonra 
hiç bir zaman işimi unutacak meye çalıştıkça zihnim daha Demesi ile yürüyor, bildiniz?.. na çok istekleri vardı. Hoş mı?.. İkimiz de karşılıklı ayni 
kadar bağlanmamıttım. Uk bu. Tünelin önündeydim. Saate büsbütün yoruluyor, karıfıyor. - Dur.. Ya bana bir defa daha tele- protestan olmamakla beraber , sözü tekrarlayorduk: 
naltı ve titreme nöbeti geçince baktım. Daha on bet dakika gözlerim yoruluyor ve sadece Demesi ile duruyordum. fon etmeseydiniız .. Sizi nasıl ve , inandığım bir ~inim de "fo.k. j - Seviyorum! . 

..... __ s_a_a_t_e_baktı __ m_ :_D_o.._· _d_ü __ oa.._g:.eç..:..i_- .ı._v_a.:..r·:....B_ü_t..;.ün.;.;...v_u..;.·cu.;..;;,d;;.i;;;im;;;;,.;;;ti..;.r.:..ti;,;.r_t..;it.:..r;.:e;.ı.;oa;;;;:;un:;:....;h;;,;a;:y:.:a:;l.:..i ..:il:;e:...;:bu.;;.:.;lu;;.;t;,;,la~n:;ıiılıiioiiır.,·;1..u-.-"'9_::,:L:,;~~-a;;;-n:ıd:;,ı:.....;'!.:e;;; .. _...:;B:.;;en;.;...:;oiiniiiuiliniıiinlieiirıiie&;;d;,;;e .. biu::.l:iaiib!iiil kim?. Nıı. ad 



Marlene Dietrich 
Bazı rollel· var ki, artistlere tam 

manasile İntibak ediyor. "Mavi me .. 
lek" teki Lola - Lola rolü de bunlar 
dan biridir. Bu rol bize Marlene 
Dietri.ch'in bacakları ile beraber san 
atini tanıttı. l tiraf etmelidir ki Mar
lene bugünkü mevkiini san'ati ka .. J 
dar emsalsiz bacağı sayesinde de ka 
zanıruıhr. Çünkü herkes Lola-Lola 
run bacağını da, çehresini de, ıesini 
de sevdi. 1 

Bu rolün ilk neticeıi Marlı1ne'in 
derhal Amerikaya hareket etmesini 
mucip oldu. Kendisini götüren Jo
sef von St~bere'in vaziyeti, bun
dan bir kaç •ene evvel Greta Garbo 
yu da Amerikaya rötüren Maunce 
Stiller'in vaziyetine benziyordu. Her 
iki sahne vazu da, her iki kadının 
henüz inkiıaf etmemiı kabiliyetleri
ni se~işlerdir. 

Marlene Hollyvood'a gelince, 
kendisine stüdyoda mütevazı bir lo
ca verdiler. Hatta bu locanın telefo 
nu bile yoktu. Herkes bir filmdeki 
bat mümessilenin böyle bir locayı 
nasıl kabul ettiğine hayret ediyor
lardı, çünkü baş mümeuilenin loca 
ları bir apartonan gibidir. Değil te
lefonu, piyanosu, yatak odası ve bat 
ta banyosu dahi vardır. ilk haftalar 
pek zahmetli geçti. Çünlcü Marlene 
kendisini pek yalnız adeta menfada 
!mit &ibi h~sıediyordu. lngilizcesini 
ılerletmek ıçin mütemadiyen çalışı
yordu. 
~~ih orada "Y anmıt kalp

ler,, ıle 27 numaralı casus filmle-
rini ibda etti. " 

Filmler, eöıterildiği zaman mu· 
vaffakıyetinin evci balasına varmııtı 
~ı~. Marlene Dietrich almıt, yürü 
muıtü, hatta kendisini Greta Garbo \ 
ya rakip eösterdiler. 

Gretanm perestişkarları bu raki 
be dehıetli bir düımanlık ,österdi
ler. Hatta kendisini filmde de, hu
~u~i haya~ da Gretayı taklit ile 
ıtbham ettiler. Matbuatta çetin bir 
mücadele baıladı . 

Opertı f1e Artistik''e: (Cehennem Melekleri) isminde tayyare muharıbe 
/ilminin başlıca iiç artisti bir •radtı 

. Gari~ti~ ki, berkes böyle biribir
lenne gırdıkleri Z&manlarda, Greta 
ile ~,ıene ~~fı karııya tamamen 
v.a~ıyel!n_ barı~:ınde duruyorlardı. Bi 
r~b~rler!"' rakip addebniyorlardı. Bi 

lir .. Amerika filmidir. 

Melek - Montekarlo 
bombalar albnda 

( ______ S_i_n_e_m_a __ H __ a_h_e.~r-Ie_r_i ____ __ 

rıbırlenne ka111 kinleri rayızlan 
nefretleri yoktu. ' ' 

Fakat Marlene'in filmleri firmala 
ra müthiı para kazandırmca,artiıtin 
itiban biiyüdü. Hollyvood'da verilen 

( Fransızca sözlü ) 
,,_ Amerikada çevrilen filmle 

rin adetleri gün geçtikçe artı. 
yor. Fransızlar " Beş 

Avrupada en iyi sözlü film Meş'um Centilmen" isminde ye 
ni bir film daha vücude getir. 

yapan müesseselerin başında mişlerdir. Bu film seyirciyi F aa 

d [B f müsamerelere, balolara daTet edil-) f:l ·n iki mühim artisti bir ara a: u ilnı renkli ve serapa meğe başlandı. Bu davetlerde kendi 
(Alev ŞarkısAı . 'tımın(ıNev York) un (Metropoliten) operası sancıtkiirlarındandır] sine vatandBfı ve sahne vazu Ctem-
ıarkılıdır. rtıs er kere refakat ediyordu, ikinci ırürül-

(UFA) ismindeki maruf Al- ta bir seyahate de çıkmıt olu. 
man markası gelir... (Monte yor. 
Karlo bombalar altında) diye " Meşhur ressam Derain de 
türkçe isim verilen bu filmin ı işi sen~ı·yo m1;1harrir~iğine d.ö~-

t:a •1 lc:ori \ ~· 1.:. ı...ı •• ..ı.n h .. n Elhanırada rolünü oynayan me bur Fransız tü ~·buradan koptu. Sternhug :ıev 
"" hcaftcııınan fı "' gösterilmeye başlanmıştır. Da- artisti (Harry Bau~ <;<> mu- ceaıni müthit bir lu~ık aldı ve 
Elhamra _Kaçakçılar (Çar rülbekayi artistleri ile birlikte vaffak olnıu,tur. Bu adamın ~~tta Marlene aleyhine dava bile aç 

1 · · (C tain Kradok) tü. Ahıren Mıchel Sımon ıçın ası ısını ap . · · d b" 
t B fil A d k b Emık ıımım e ır senaryo yaz. ur. u m vrupa a ço e- t 

~ltııbaya kadar) bu filmde 1929 senes~ güzellik ~un_dan e~e~ ~~avid Gol~er) 'Sıskanç zevc& yeni bir zehirli ok 
A t• "k v· d abı (Bu kraliçesi Feriha T evfık Hanım ısmınde bır fılmını Glorya sıne- atabilmek için b.iç bir fırsatı kaçır-
"r ıatı - ıc an az , .. . . mıyordu. Her defasında: cı.ıınartesinden itibaren) da oynamıştır. Film bir san at ması gostermıştı. - O oyun oynamasrnı bilmi-

Q,._a - Cehennem Melek. filmi olmaktan ziyade bir (Do- (Harry Baur) facia oynamak yor. S~dece bacak röıterm..sini bili-
) ~· d b•t• Ç yor, dıyordu. 
l!tj (Çartambaya kadar) cumentair) ad oluna 1 ır. ar- ta çok kuvvetli bir adamdır. Bu F":kat "27 numaralı casus" filtni 

L Melek - Monte Karlo bom- şaınbaya k.adar Kaça~rıların 1 adamla meşhur Alman artisti Amenkada "'Şerefsiz kadın" · · 
Qal b k 1 d edılecek a!tında göstlll'ilince Marlene ~= ~ ar altrnıla (Çartam aya a- gösteri mesıne evam - , (Emil Yaninga) arasında müşa ~ır muvaffakıyet daha kazandı. B 
i.t) tir. 1 behet görenler varsa da (Harry afık caıuı rolü kendisine 

0 
kadar u 

"I L 1 Ş h nııyordu. ya ( ..... orya - oıtracı ar a 1 A ti' 1·k-Vicdan azabı Baur) un oyununda daha fazla So 
Obür cumartesine kadar) r S l t h "il d (Y · ) . '?"'8 • da "SJıameheri elı:ıpreıi" .. l .. ) a avvu er var ır. anıngı nı çevırdı. O ela bir muvaffakıyett• 
Majik - Alev Şarkısı (Per- ( Fransızca SOZ U daha yeknasaktır. Bu iki artist Artıls ~lene yavat yavaı dost b~ 

eınbeden beri) d b iki k"l .. t •t• zanmaga baıladı. Rulh, Cbatterı:on 
Bu cumartesi gününden iti- ara~m ~ e .. şe ı ve vucu ı ı- ~ce Chevalier ve karısı keııdi~J 

Eihamra • Kaçakçılar . "k · masında gös barıle bır muşabehet varsa da il~ sıkı sıkıya ahbap olmuılardı. 
1 

. 
b n Artıstı sıne k - bı · · bir · · Y1 

( a~e b I ak olan bu oyunları baş adır. (Vıcdan Aza r zevce, ıyı arüıt ve ıyi bir _ Türkçe sözlü ) terılmeye aş anac f"I . k 1. b. f . na olan Marlene Dietrlclı'in bu a 
( I I y bı) ı mı uvvet ı ır acıadır. vaffakıyetıeri kazanmaması ~-1 fi in asıl ismi Po onya ı a- S h .b . .,._ 

1 
d rayrı t._ 

atanbul İpekçi Kardeşler fir ı m d. es, sa ne tertı atı ve artıstler ı ıı o ur u. 
l:ııa.aı ta fmd ·k· 1 imdi) ır. iyidir. ra an ı ·ı sene evve ı I k" .. k bir kasa ~al> 1 k Film A sasın uçu 
ı 'ln&ya batlanan Kaça çı- · ı bir faciayı Opera - Cehennem 1 
,~r fılınini;. Boğaziçinde geç.en basında geçmış 0 an b" k t"l-
ııı kled. Mevzuu ır a ı elek! r· r sahnesi çevrilirken bir oto- na ıyor. . _ an m e l 
llıobiı k 1 k b" ki - - den dolayı azabı vıcdanı duy 
'ol .. .. azaaı o ara ır '·ının hikaye 

d .. ..,, D lbed - ı bir adamın macerasını . ~ .... Ye arü ayı artııt e 
litıdeıı Sait Beyin tehlikeli su- etmektir. 
~ette Yaralandığı hatırlardadır. (Vicdan azabı) filmi Fran-

ı.ı film nihayet bitınif ve sesli sızların yaptığı kuvvetli filmler 
lıg- p · ld k den biridir. Bilhassa (Mathis) ... ı arıste yapı ı tan son-

Operada geç.en haftadan be. 

. f'I d. M mış ır. ğenilmiş zevklı bir 1 m ır. ev ,,_ Operet filmler çok rağbet 
zu tam bir operet mevzuudur. görüyor. Bunun için operet film 
Fakat filmde şarkı az olduğu imalatı da ziyadeleşti. Fransız. 
· · d ·ı dı'yebiliriz. Bu vod- lar "Güzel kadınlar aranıyor" ıçın vo vı . · d b' fil · • · 
vil küçük bir hükumetin krali- ısmın e ır operet mı çevın-

. . . yorlar. 
çeatle yegane harp gemısmm 

kaptanı arasındaki atk macera
amı çok şirin şekilde gösterir. 

"" Courteline'in "8,47 treni" 
ismindeki romanı filme alınmak 
tadır. 

· · · k k ı·· .. Jean ,,_ Anna Karenin Pariste fil-Bırıncı er e ro unu ; 1 B ·· ·1· Ol . . . k d 1.. .. me a ınıyor. aş mumessı 1 • 
Murat ve bınncı. ~ ın ro u~u ga Tschekova'dır. 
de bir Macar artıstı olan sevım ,,_ Berlinde Scai<> tivatrosu 
li Kate de Nagy yapmakta ve Marlene Dietrich'i anğaje et. 
çok muvaffak olmaktadır. miştir. Meşhur Alman artisti 

Glorya - Lostracılar 

kıralı 

( Fransızca sözlü } 

sahnede de oynayacaktır. 
,,_ Richard Tauber Münihte 

yeni bir film çevirmektedir. 
,,_ "Muhterem Wong Efendi" 

filminden Robinson 90,000 
frank almıştır. 

~ ( Milton) u tanırsınız.. Ge- " Collen Moore'un tekrar 
çen sene (Bedavacıların Şahı) sinemaya avdet edeceği söyleni 

ismile bir filmini gördük. En yor. B d I 
" Warner ros stü yo arı 

kuvvetli koıniklerdendir. Şimdi müdürü Sam Morris hali hazır-
ye kadar sözlü filmde bu adam daki sinema vaziyetinin çok 
kadar güldürene tesadüf etme. gayri müsait olduğunu söyle. 
dim. Bu hafta Gloryada geç- miştir. 
mekte olan (Lustracıların Şa- "· Amerikada Variety iamin 
hı) (Milton) un ilk filminden ' 
daha eğlencelidir. Film, safdeı. 

ri gösterilmekte olan ( Ceheıı • . 
nem Melekleri) ismindeki film 1 

geçende (Milliyet) te yazıldığı / 
gibi gösterilmeğe başlandıktan 
iki gün sonra bir idam sahnesi / 
çıkarılmak suretile ikinci bir 
sansüre maruz kalmış olması
na rağmen hava hrpler!ni bi
hakkın canlandırması noktasın 
dan kuvvetlidir. 

. run bir lostracının- nasıl zen. 

! Film İngiliz hatlarının arka. 

' 

sına düşen bir Alman tayyaresi 
ne iki tayyareci kardeşin bine- , 
rek Almanyada bir mühimmat 
deposunu berhava etmelerini 
gösterir:. 

Mevzuda bazı muhayyel nok 
talar vardır. Meseli, bir Alman 
Jeplin balonunu takip eden tay • 
yarelerden kurtarmak için balo 
nun yükselme i iktiza ediy-:ır. 
Bütün ağırlıkları atmalarına 
rağmen yükselemiyor. Onun ü 
zerine mürettebattan bir kısmı 
balonu hafifletmek için kendi
lerini birkaç bin metreden aşa-

( Vicdan azabı ) filminin 
artistlerinden Simone 

Mareuil 

1 

gin olduğunu göstermektedir. 
(Milton) bu filmde çok muvaf
fak olmuştur. 

Majik • Alev şarkııı 

1 
Ingilizce sözlü ve şarkılı 

ı Majikte bu hafta gösterilen 
'film Nevyork'un metrepoliten 
operası artistlerinden Alexan
re Gray ve Bernice Claire taraf 
larndan oynanmış zengin bir 
opeı·adır. Film ba!tan aşağı 
T echnicolor usulile renkli ola. 

ı rak çekilmiştir. Oynanan bala. 
laykada 120 müzisyen vardır 

ve 200 kişilik bir kora takımı 
vaı·dır. 

Ses ve ~arkı v 
tı noktasından 

deki mecmua 1931 de sinemaya 
en ziyade liyakat keabetmiş ar
tistler hakkında bir anket aç
mıştır. Netice şöyle çıkmıttır: 

Georges Arlis, Ronald Col
man, Wallace Beery, Maurice 
Chevalier, ClarkGable, Edward 
Robinson, Will Roeero. 
Kadın artistlerden : Conatan 

ce Benett, Joan Crawford, Mar 
lene Dietrich, Greta Garbo, Ma 
rie Dressler, Janet Gaynor ve 
Norma Shearer. 

" İngiliz stüdyolarında me
sai dakikası 540 frank tahmin 
edilmektedir. 

" İngiliz Paramunt müdür
leri kısa filmler yapmak üzere 
Layton ile Johnoton ve meş
hur ıef dö orkestrlerden Jnck 
Hylton'a angaje etmiştir. 

" Londrada dört büyük sine 
ma salonu cumartesi günleri ço 
cuklar için film göstermekte
dirler. Bu filmler için duhuliye 
ücreti de gayet ucuzdur. ----·----

Bir tavzih 

Opera sinemasında gösteril 
mekte olan (Cehennem melek
leri) filminin Alman konsolosu 
tarafından yapılan teşebbüs Ü

zerine ikinci bir sansüre uğradı 
ğıru dün yazmıştık. Alman mü 
temmim malumata göre filmin 
sonradan kesilen kısımlarının 
sansür edilmeıi alakadar bazı 
seyirciler tarafından nazarı dik 
kati celbedilen sansürlükçe 
Y_apılmış olduğunu tavzih ede
rız. 

) fi'minin baş tırtisti 
aktörü Htırry Baur 

meşhur Fransız j ğı atıyo.rlar.... Amma p~raşüt
süz ! Burası bıraz fantezı.. Ma
amafih filmde tavvareciliie ve_ 

balonlara dair c.ok ög"renilecekd "~.1·n ve şayanı ( Montekarlo bombalar altında filmin H f btlın 
•rl i .ti (K•ta Von N•eg) şeyler var .. Sıkılmadanlsİİeİvİİrİİeİİdİİilİl••••••••••••••••••••••••••••••ıııiı••llılııı••••--------



6 M1LL1YET CUMA 12 ŞUBAT 1932 

Birinci sahifeden geçen yazılar ( • I SAN' AT • ] 

Sı··-A•N·~-~-T---V-a•n•D-y.c
1k••,İn-h•a•y•a•h-v•e•e•s•e•r•le•rmi •~ -~---m~-N-~-Tl~ jl C~!?.~~c~s~:~~J yen!i J~rask!!1~~~~~0~~a 

.~7: ~ > ' ". ••• • • t •• 

Meclis 
Reisimiz Mr""'USA' ıc:r:ıc-r-f A""' Lr t'V\'tNDE "d" larmda bir karar ittihaz etmeleri i-MC.E'i:.~_ [Baş. geçen cuma günlcü bu su-ı Ye ihtişam çok az prensleı-e nasip o- -==-...;......;.=..::C.;;;..;I;......;...:. /.;...:....;..;:;;..=, j ' '·Japonlar, 48 aaat aonra Chapei cap edeceği kanaati büalıütün kuv-

tunlar11mzdadır. J !urdu. Yav~t yava, sef~~e . ~e s 
7 

h k"k"' cep'-ine icra etmek taaavvw-unda nt lıulmuıtar. . 

B 1 d• . Cenevreden tekrar Romadya &~- :r:.:~~ ~1:'iki~": :;~atı=e~ an atın a 1 l bulunduklan muazzam taamız için • H.er ne kadar ~ka, bafb.~ 
e e ıye di. 1626 ela vatanına av et etti. da el la b'-..J. f .. 1 . h" takviye kıtaatı lahşit etmektedirler. Çın}i~larırun aakerlilrten tec:ı;ıdı 

(Ba§t 1 inci sabi/~) 

Rüsuhi B. ile Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya, Sıhhiye vekili Dr. 
Refik, Vali Muhittin Beyler, 
fdırimizde bulunan meb'uslar 
ve erkanı mahalliye tarafından 
tqyi edilmitlerdir. Kizım Paşa 
Hz. teıyide bulunan zevatın ay 
n ayn ellerini sıkarak "Allaha 
ısıaarladık, bugünlerde Ankara 
da ııörütürüz" demitler ve tre. 
ne rikip olmuılardır. Meclis re 
İlimizin gittiği trenle Meclisin 
kütadı yalunlatbğı için tehri
mizde bulunan meb'uslardan ba 
zılarile bayram tatilini şehrimiz 
de geçiren Ankara'daki bazı de 
vair erkanı da Ankara'ya haı·e
ket etmişlerdir. 

Sipa.;•ler batladı. yaptıiı e•erlerin n ° •• f' Vu .-b nl pro eaor eı·daı •· M h" • Ch h "'da · _,__ b" takı pro,esını kabul eclemezae de VqlJlS V OO ıı· k •-,, maye e~ C U BTlD araaın en a ıyetı &ng &I yenıoen ır m h"'-'~ • • .la. ç• .L'-I o e 1 bıraktı"- hayranlık ,.;;hretini arttn"- h 1ann" b"•.. t el . . _ '- L-. !mil ı ton ll&llllletiıııa u._er ıa f""1Ul«l e guz d •' s- mef Ur in .... ucret por r Cl'JRJ yangı11111r Çıkını§ Ve _,.ne e o o • L• • • 
1 

• --> · k mıntaka bir müddet alevlerin tehcli- ıçın mı"'"!, teı~I etıı_......,., f'll"li!e · l ilt k al b" . . (Cbarl ) yaptı. Adet oouindiii arafatı oru- Cb bai el bitaraf LL mmtaka vu 
Yeni oan'at anlayııına ıııre ıli

:ıel iyidir ve çirkin fenadır. Yani 
güzellik makuldür, faidelidir, çirkin 
lik mantılı.aızdır, faideaizdir. Her te
yin, mahlükun, qya11111, iletin en 
ıü:ıeli muhassas olduğu ite en çok · 
yarayanı, yani en makul Ye en faide 
li olanıdır. 

nı ere r ı mncı es mak · · · · · ttırd v · 1 . Her ıeyC:e olduiu gibi, san'atin dine maruz kalınııtır. ang . . a . -r . . • 
m san'atle olan derin alaka.mı bilen .. ıç~lmetab~lmaınkı ."!" (Bı. b e Jıı ~ de sahtcka"rlı<n tabır" caizse, kalpa- Biraz sonra Çin mevkilerine cu~e ~etirilmeain.e ~ı_uf proıeyı .,. 
bir kaç sefer (Van Dyck) • lnııilte nnı çoııa ı e ıçın u ens ın o., Yang-Tse halici üzerinden taarruz- zan dıkkate alabileceııı zannolun-

.. ta · ttil Haki (Anvera) te muvaffakıyetle batardı zanlığı vardır. Sahte eseri sanatlerin makt d 
reye ıı:eçmeaını vatye e er. - "' t .. t tt" B" lar İ<:ra edilmiıtir. Japon ukeri er- a ır. 
katen birinci Charles san'atkarlara 5

•
1 va•~.~yab" muracaa lebelı. . 1~ kre- karaktenizliklerini ııramak, cazip aö ka W F - • de fil b J 

bol bol . eli 1632 d Lonclra ıım m .... te ı açtı ve ta e erını en .... 1 . alt d ki d klan hiçliii nı, ang· oo uzenn oya re nıiliz t•h••sı 
para •em: z er•-'- di idareai altmda çaı .. tınn.,ğa bnıla- runuı erı m a sa a 1 • berlik etmek üzere 16 pilot iıtemiı-

ya muv!'"'alat etti. aten ~,..ya dı. O zamanki portr;lerde eller ve 1 meydana koymak elbette müfit ve )erdir. 
hb~ekdefetinddenb onLobetd sene ~~~ de başlar kendisi tarafından yapılmıı- ı meraklı bir tey olsa gerektir. Çinlilerin tanarelere kartı kal-
ır a a a n raya ıı-- ve f-L k eli" ef - !anmakta olduklan topçu obüıleri 

kral bi • . J , ela tır; ... at umaı Ye ger t crruatı p . . "ba .
1 

, t __ L.ı. 
nncı acquea ın sanıyma - k eli t al tı d • !cu ti" rensıp ıtı n e aan a , m ........ - beynelmilel mmtakaya diitmekte cle--

LONDRA, 11 A.A. - Avam ka
marumda M. Lambııry, hükumetin 
vaziyet vahamet kesbettiii takdirde 
İngiliz tebaasını Aksayı JBrlrtan çı
karmağı derpiı edip etmemi§ olduiu 
nu aormuıtur. 

Şu kıaa mukaddimeden malua
dnn ıı:üzeli bulmak için ekseriya ar
tiat olmak değil, makul olmak kifi 
olduiun11 anlatınakbr. Bir misal zik 
redeyim: 

Alb kilometrelik lıir yolda gidi
yoraunuz, mevsim yaz_ Yolun iki ta 
rah bitmez tükenmez duvar, keaıne 
kaya ... ıölıı:eai:ı. Batmıza iV ce
hennem yağdıran ıökten bqka bir 
teY ııörıııaainiz. Bir nefea hava, bir 
esim riizıU yoktur. Bu yol neresi
dir? Bu yol dünyanın en aerin riiz
ııilrlarmm eatiği • cüzeJ denizinin 
kıyısını takip eden Oalı:üdar - Kanlı 

ca yoludur. 

Şimdi meveut olmayan bafka bir 
yolu -VYUr eMllm: 

Gene O ıküclar Ye Kanlıca arasın 
da. F abt sahilden yinni otuz met
re irtifada aırtlan takip eder. Bu 
yol genittir, iki taraf fııtık ağacı

dır. Her lnvrırrunda yolcusuna dün
yanın en cüzcl ve en mütenevvi man 
z.araıını ıeyrettirir. Her ialıı.:eleye u

mumi •• her yalıya •e eve huıuıi 

yollarla nıerbuttur. Serin etıiz bir 
yol... (Nice) de (Canne) de ve dün

vet edilmi• ve bir çok portre yapmıt e?nl -~~!-dr ıgıM· vv.e_, 1 ?'u 1 •·-'- ki ahenklı" -•gm" el- beıtelemek di 
tır iki . • ahati esnaaı da• b ta avı en .....-....... wın ır. :ıavııuenne J """' ·- ~· vam e yor. 
ih• (nRc\~Y ) . t b" . n bil'. u · deaenini çizip borakır ve onlar reami 

1 

muvaffakıyetle bile olsa çamur veya Çin askeri erkanı, Japon tayyare-
r te uoenı ın a m veç e san '-. • dik .. . el ha"' . . . imi !eri Chapei'deki Çin me-nilerini bom 

t. h · · la K t A d 1 L., •"tir ten sonra uzerın en ıuçe mermer ıle ·-'-'ller ve cıs er yap 
a ın aını11 c n on run e uu· d" ..-~ bardıman etmek üzere beynelmilel 
tiin hayabnı lngiltcrede geçirmeai- geçer ı. mak, yahut bir muşamba üzerine ıruntaka üzerinde uçmağa devam et 
ni tavıiye etti. Kral birinci Charles lnıı:ilterede ikameti eanaıında litif renkler ve mevzun çizııiler res tikçe hiçbir mes'uliyet kabul eclemi-
ın yanında İptida parlak bir hüsnü (Charendon), (BedfordJ, (Pet- metmek keyfiyeti değilclir. San'atin yecelderini beyan etmektedirler. 
kabule mazhar olamamııtı, ümitleri wo.-tb), (Both-Castle) ııalerilerinde maksadı, muhtelif teknik ve Yaaıta- Chapei civannda 8,000 Çin mül-
kınldığı için bir kaç ay aonra daima olmak üzere takriben (350) tablo ve bia eli k teciıinin bulunmakta olduiu bir 
(Anverı) te kalmağa karar vererek bunlann içinde birinci Charles'm larla ta tin aec "yabnı ayt ve kampın Japon tayyareleri tarafından 
memleketine döndü. Bu eanada la- (38) portreai ve kraliçenin beı por- ifade etmek değildir. Eğer böyle ol bomJıardnnan edilmeai clolayııile ec
panya kraliçeli (lsabelle) (Ru- tresi ve (Windsor, milli galeri, muş olsaydı, mesela aırnruzcla fo- nebi muavenet komitesi müdürü, Ja
benı) i ıiya.i vazife ile kral birin- Louvre, Dreade, Saint Petersbourıı:, toğnfın resim ile rekabet edip, bu pon konsoloıu nezdinde protestoda 
ci Charlea'ın yanına gÖndermit Twıir, Berlin) müzelerinde bulunan san'ati öldürmesi lizım ıelircli. Bir bulunmuıtur. 50 maktul ve birçok 
kral onu fe vkalide bir iltifatla kn- müteaddit prenslerin portrelerini eıerisan'atin şekli harici ve maddi- yaralı vardır. 
bul etmit ve §Ö"'1lyelilr unvanını tarafından yapılnuı olduğunu dütü" Bir Japon tayyaresi, Changhaidıı 
vermiıtir. mek icap eder. •i, ancak deruni ve fikri orijinalcle ki beynelmilel mmtakada kiin bir 

bir ıöriitü taıvir etmek ib"barile na· -·-·'- · li'-L -- • bir bo L--. lnıı:iJterede bu tarzda kabul edil- Van Dyck tarzı hayatı noktai na ,......_ ıp 1UWU1C11ne m ... at-
nıeıi ve karalın mizacı ile san'ate o- zr.rından tarihi mevzuları bırakıp 7,an itibara alınır ve kıymettardır. mı~tır. Bu iplikhane, Amerika sili· 
lan zevki; (Rubens) i (Anverı) e münhaaıran portreye ehemmiyet ver Binaenaleyh, ıan'atin hakiki key bendazları tarafından muhafaza edil 
avdet ettiği zaman Van Dyck'in in mek zaruretinde kaldJ. Kent vilaye- fiyeli ıu suretle izah edilebilir. mekte idi. 

ki 11•• Çinli ölmüı, 15 Çinli de •'"ır ıı:iltereye kartı kırgınlık ve aoiu u tinde yazlık bir kö,k aldı. 1639 da San'at, karakter ve ıahıiyetlerin """9 ....., 
ğunu izale. ettirmeğe sevketti. O sı- Lord Ruthen ve Kont ele Gowrie'. ıurette yaralanımıtır. 

1 muhtelif rüyetlerinden g,...erek ifa- Ch h "daki • -- "ka k '-ralarda birinci Charleı kendi ki ise- nin hafidesi ve kraliç"nin maiyetin- ..,. ang aı """""" omo .... 
sinin vaızı olan (Nicolas Laniere)in de bulunan (Mary Rutbven) ile ev de edilen dünyanın, tabiati"' umumi ıunun Japon memurlan nezdinde 
portresini göriip bu eıer\ıı ııüzelliii lendi. Bir kız çocuğu dünyaya ıı:eldi. tecellileridir. tiddetli bir proteıtoda bulunacağı 

K E bu fo 1 • • L--. :ıannolunmaktadll". arısı ona bir drahoma ıı:etirmemiı· sasen rmü san atin en --
tir. Zamanmın en güzel kadmlann- sit bir izahıdır. /ki Japon fırkası, Clıong-
dan birisi olduiu için Van Dyck • • • Jıai yolunda 
ksr11mı rncmlekeıine tanıtmak iste- k la 
eli F "lh kika b" ""dd t ah t Göriinü•ü ıevimli, anlayıfr, 0 y LONDRA 11 AA Cha L.. . ı a ırmu e sey a • , .. - ngnaı 

M. Baldwin, vaziyetin hükUmetin 
mütemadi ıurette nazan dikkalini 
celbetmekte olduğunu ve hükiimetin 
meaelenin hiçbir safhasını ıı:özünden 
kaçırmamakta bulunduiunu aöyle
miıtir. 

M. Baldwin, diğer bir meb'us ta
rafından Japonlar kendilerine yapı
lan tekliflere kasten cevap verme
mekte İsrar edip etmiyecelderi sure
tinde IOl"lDUŞ olduiu bir ıuale men
fi o)arak cevap vermiıtir. 

Hambourg'taki Japon kon
solosluğu önünde nümayiş 

BERLIN, 11 A.A. - Hambourg 
taki Japon ceneral konaoloıluğu ö
nünde bir nümayiı icra edilmittir. 
20 kadar komünist konsoloshane bi
nası önünde fesatcuyane bir mart 
terennüm etmiıler ve aonra içlerin
den biri kırmızı bir kuınata aarılımş 
kocaman bir ta§ı, binanın gıen.İJ ve 
camlı pencereıinden bina dahiline 
atnuı, diicr 3 komüni•t pencereleri 
ve binanın camlı kapısını laflamı§
br. Polis, bir nümayişçiyi tevkif et
miştir . 

Meclisin bu devre.iµde, en 
mühim olarak yeniı bütçenin 
müzakeresi ve yeni adli teşki. 
Iat layihaları bulunmaktadır. 

Şehrimizde bulunan Dahili
ye ve Sıhhiye vekilleri de bugün 
)erde Ankaraya avdet edecek
lerdir. 

•••••• 1 

lzmir Rıhhm 
Şirketinde 

(Başı ı inci salıil~d~) 

İzmirde tevkif edilmit'ırdir." 
Bundan başka da şirketin veki. 
li olan avukat Gad Franko Bel 
de görülen lüzum üzenne lzmı
re gönderilmiştir. 

yanuı be.- cüze! sahilinde olduiu ııi , .,,..,....,, ..... 

ettikten sonra (Anverı) e selerek her bang:i bir eser umumiyet itiba- dan Reuter Ajanaına bildiriliyor: 
ailesini ve dostlannı ziyaret etmiı- rile mütevauıthr, Fikrin, deruni ol Nankin'dcki lnıı:iliz ve Amerikan 
tir. Karısının ıı:üzelliğine nazaran mayıp sathi oluduğu bu kabil eser- elçileri, Çin baıvekili ile ıı:örü,müı
kendiıi de Lord (Spencer) i kollck- !erin anla§ılma11 içiı>, idrak ediş ka- lerclir. Bunların Changbai'daki ~azi-

Cemigsti akvamı t11rktıdecek 
olurlarsa uğurlar olsun 
CENEVRE, 11 A.A. - Le Jour

n .. l de Geneve, perşembe akşamki 
nüı.haıırun ecnebi haberlerine ve ıj .. 
yasetine ait kısmında ' 'Harakiri" ün 
vanı altında beıretmiı olduiu bir 
makalede salı ak""11ı Cemiyeti Ak
vam mccli•i tarafından aktedilmiı o
lan ve bu gazeteye nazaran bütün 
hazırım üzerinde bir ııkrnb Ye keder 
intibaı bınkmı9 ~ılunan celae hak
kında aayrimüaait bir takım mütale
alar serdeylemektedir. 

Bu işte riifvet vermek, ve 
hülrumtçe tirkete vazıyet edil
meden evvel kıymetli evrak ka 
çırıııak meseleleri vardır. Ma
hallince tahkikat tevsi edilmek
tedir. Bu meselede büyük bir 
suiistimal olduğu anlatılmakta. 
dır. Tahkikat inkitaf ettikçe 
bu karışık hesaplar da meyda
na çıkarılacaktır. Şirketin ko
miseri Emin Bey Avrupaya fi
rar etmittir. Kendisinin tirket. 
ten rüşvet aldığı anlaşılmıştır. 

bi. 

Mevcut olmayan bu yol güzeldir. 
Çünkü makuldür, ucuzdur. Bu yolu 
yapmak için bot arazi iflenecek ve 
istimli.k edilecetkir. Af&iıda yapıl

makta olan yol çirlöndir. Çünkü gay 
ri maklıl ve paluılıdır. Bu yolu bir 
metro ıı:enitlelmek için bazen bir 
dağ yarmak veya bir yalı istimlak 
etmek icap eder. 

Ba küçük misalin bir ıan'at na· 
;ı:ariyeıinin clelili olmaktan baş?.a bir 
faicle.i daha olursa Boğa7.içini se- . 
venlere ne mutlu. Çii.,kü Boğ zda 

1 

henüz, ( aahil yolu) fikrinin k.•tli i.
mına kısmen öğamamı~ Pttirgön ve 
Boyacı köyü ıı:ibi güzrl köyler kal- ~!l!-'·"'""~ -"~L....::ı;.; • ....,.;;a.-....,._ 
rnı ~hr. Hiç şüphesiz dünyanın en "Van Dyck" İıı eserlerinden 
güzel (PromenadeJ !erinden ikisini " K ardinal Bentfroglio" nun 
teş kil edecek olanBoğazrn yamaç yol portresi. 
!arını yapmak fll"aalını ııaip etmelr 
için vaktile belediyenin mühim zaru
retler karşısında kalını, olduğunu 

kabul etmek liı.:ınndır. Bu zaruretler 
bugün ele pyri kabili iktibam d eğil 

ae hiç olmazsa yerine bir daha yeni 
!eri yapılmak için bir sebep kalma
mq olan ıı:üzel sahil binalarmı kur
tarmak icap eder. 

Namık fSMAIL 

~ ....... ·-··--······-···---·-····-
Şişirdiğimiz dahiler! 

Geçenlerde eaki arkadaşlanmı 
görmek üzere ııüzel ııan'atlar akade
misine ıı:itıniıtim. Heykellr&J atelye 
ıinde kırklık bir Ruı kadını kartı· 
smda bütün yoksuzluk ve ümitaizli 
ğe raimen büyük bir cebt ile çalışan 
gençlere baktım. içlerinde bilhassa 
üçü çok şayanı dikkatli. Biri üç, 
dört aenelik diğer ikiai bir senelik 
ıan'at mıızileri olan bil gençlerin ya
nn ne olacaklarını dütündüm. Ken
dilerine burada müzeye ıritmek nasi 
hati bile verilmeyen bu çocuklarda 
elli seneden beri oraya ıeJip çalı
şan, sonra binlerce büıran, lıinlerce 
takdiraizlik ile bedbin ve yorıı:unca 
aehpalarma telane wranlar aibi; ma 
nevi bir hararetten çatlamıt dudak
larile, yan çılgın bir halde, bilinme 
yen karanlık bir iıtilıbale doiru mu 
yürüyec•klerdi? 

Atelyenin bir köteainde bundan 
Uç sene evvel Anupa müaahak1•mı 
kazanan "Nusret" jn bir tayyare 
abidesini ıı:ördüm. Bütün telmik ha
taları bir tarafa konulursa, iki kuv
vetli gencin yakan kalkınq elim 
elik kolarile bir abide için hiçte fe
na düıünülmiif bir ,ey değildi. Ay
ni gün Taksimden ıeçiyorken bin 
bir renkten müte,ekkil abideye bek 
tım. Bu eserin yarabcıaı ile bir ıı:ün 
akademiyi gezmİf olaa idik; bütün 
nasihatüzlik ve görgüıüzlük içinde 
çalıttnlf Ye çalıtan ııençlerin müte
vazs eaerleri önünden ıeçerken muh 
terem üstadın namına bir bayii yü
züm krzarabilirdi. 

Yann bu çok müstait ıı:ençlerde 
bizim ve bizden e.,,,elkiJ,.. ıibi ümit 
siz iıtinabsz ıürünmeie bırakılır
ken, hiç bir san'at kıyıneti olmayan 
eserleri deha mahıu!leri diye ıitir
diğimiz Kanonika ve ondan daha 
basit bir heykeltrat olan Kripel'e 
ınilyonlanmızı atmakta devam ede
ceğiz. lıte Türfr: yavrusunun feci 
arası 

ile heyecana gelerek Vaıt Dyck' i 
tekra lngil teı·eye davet etti. 

lngiitere kralının tarihinde birin 
ci Charles'ın saltanatı zama...,_,n,laki 
kadar san'atkôrlarıı iltifatkar bir 
devre yoktur. Ririnci Charles ıan'a 
ti her tarzda tetci etıniştir. Bir eseri 
san'at haklonda bu eserin tarihi, 
mektebi ve milliyetini nazarı itibara 
aln11yarak münhasıran meziyet ve 
güzelliklerinden dolayı aon derece 
alakadar olurdu. Bu keyfiyet c<met 
tiği ve bilahnra dağılan kollekıiyonu 
ile isbat idiler. Bu kolleksiyon me
yanında elyevm Lou\-r..:'de ve Avru 
panın diğer galerikrinde bulunan 
bir çok eserler mevcuttu. Van Dyck 
kral ve kraliçenin ba~re'5:unı oldu. 
Şö,·aJiyc nasıx--dildi , . . (Blackfri-· 
ars) mahallc•inde bir w aahibi oldu. 
Mah:ıretile beraber o derece cazibeli 
olan konu~ınaıınftan çek baz duyan 
birinci Ch:ırlcs Van Dyclr'in refaka
tinde bulunmağı arardı. Daima a
telyeıine ıitnıeği adet edinıni,ti. Ve 
portrc,ini yap lrr:i·ken onunla konu .. 
•urdu. 

Kral lo·aliçenin en çok resimleri 
itte bu tarihte yapılmıtbr. Elyevm 
Louvre müzesinde bulunan birinci 
Charleı'in arkumcla atı ile yapılan 
portrelerinden birisi büyük bir •ahe 
- addedilir. 

Loune mii:z:etinin bu methur bi
rinci Cbarlea portresini nuıl elde 
ettiiini teYaik eden Bacbaurnont'un 
ıı:izli habralarmda: -

"25 mart 1771 ele Rusya İmpara
toriçeıi bir portre kollek•iyonu olan 
amatör Möıyö le Kont (de Thiera) 
in tablo kabineğni kaldırttı. Moıyö 
de Mrigny bunları icra! namına sa· 
tın almak iatediae de mali vaziyetin 
ademi müaaadesinden dolayı muvaf 
fak olamadı ve ba servetlerin hari
ce gibnesine çok müteeıiıı. olmuı
tu. 

Bu tabloların arasında Van Dyck 
in orijinal asarından birinci Charlea 
m ayakta portresi vardL Bu tablo 
F ransada kalmq yeııi.ne eserdi. San 
ate her sün artan merbutiyetten do 
layı Madam (la kontea Dubıırri) bu 
tabyolu 2400 liraya sabo aldı. Ona 
yarayacak bir çok tablolar arasında 
böyle bir eıeri tercih ettiii zaman 
yapılan mülihıızalara kartı bu port
renin aileaine ait olduğunu aöylemit 
tir, Filv_... Duharri ailesinin (Stu
artı) lann aileaine menaup oldukla
nnu iddia ederler . ., diye yazılıyor. 

Van Dyck artık gelen aiparişlere 
· i ordu. Bundan dola ı · 

siyonundak.i ------>e oörüldü"ü ıi- · · ·· •-- yeti 1Slah buıusunu görütmüı olduk """u'"" • " biliyeti, entelektucl sevıyenın yu..,.e 
bi gayet yakışıklı bir erkekti. ları zannolunuyor. 

liti biç te lazun değildir Diğer taraftan, satahiyetta.. bir 
Luxembourıı: aaraymın tezyİna- Reumde olaun, heykelde olsun, membadan bildirildiğine göre iki Ja-

bndan dolayı (Rubens) in kazandı- pon fn·kaıı Ch•n~bai' a mütevecci-
ıı muvaffa'--yet" hab J tar-•- (A •eya müzikte, edebiyatta olıun, mu- --.. .,ı '" ı r a ,... n- hen yolda olup bunların vurudu ile 
vers) len Pariıe ıridip mümkün oldu tanssıt eıer, tarif ve taıvir edeceği oradaki Japon kuvvetlerinin miktan 
ğu takdirde ( Louvre) saraymm tez ıer'i yeknazarda anlatır ve yeıı:ane 30,000 e baliğ olacaktır. 
yinatma ittirak etmek taaavvurun- meziyeti, yine mutavassıt his ve an 
da bulundu. Fakat geç kalrnı•tı. Bu 'akı Toplor yerltıştiriliyor • anlayı,ları, az veya çok muvaf, -
nun için ftalyada tahsil etmekte o- CHANGHAI, 11 A.A. - Çin 
1 N. ı p · • -~-• yetle, herkesçe hazmedilebilecek bir an resıam ıco as ouısın çagınu kuvvetleri, Woo-Soun!I' fenerini lah-
mış ve kartonlarını ihzara baılamıt- ıurette aı-zedişidir. işte anlaşılma- rip etmişlerdir. Ticari ıeyriaefain ile 
tı. ları için sathi bir kültüre ihtiyaç gös Japon harp ıı:emilerinin harekatı bu 

il "'u"' ı. on ı aıkdan V a n D y clC !(>R- f~rmiyen mE.IGI (Tv.o....U~) • ..:. •• ·- ... : : .. ..&.-_ .. -ı.......ı._., olrnu.!14-•. 
retinin ebedile~mesi mak•adile ga- nadı, Toscanın bir parçası veya Çinliler, ientou an'dan Chang 
yet mühim bir eser meydan., getir- (akademik) rcssam!ann levhalan hai'a giden yol üzeri ele yeni bir 
mel< arzusun da •-.:ılduğunu İngiltere mevzi vücud~ getirmit ler, oraya tay 
de çek samimi doatu olan (Sir bu meyandaılırlar. yardere kar~ ı kullanılan toplarla 
Oİghy J, anlattı; ve (Whitehall) aa- Mütenasip ese>" - yani orijinal sah•a topları yerle;tirmişlerdir. 
•"Ymm ziyafet salonuna clizbağ ni- bir görüşü ifade edemeyen eser - Çinli aileler çekiliyorl•r 
şan:nın tarih çesini tasvir eden bir • b" kı kil 
tablo yap;.1n!, arzusunda olcluiunu kıymetinin mübım ır ımıru le~ ŞANGHAf, 11 A.A. - Verdun 
krala söyletti. Fakat istediği (8000) eden bazı unıurlara müracaat eder. muharebesinde bir kolunu kaybet
lir:ı kral birinci Charles'ın bat ka bir Bunlar sentimentalisme, anecdo- miş olan bir Fransız papasının teı;eb 
zarna1na tesadüf etmiş olsaydı bu ti•me, yani ''bassasiyetçilik,, •hika- büsü sayesind.ı Çapey'cle dört saat
tekdifin ;raurıa mani olmazdı. Bütçe yecilik'', ayni zamanda da virtuooıi- lilr bir mütareke yapılma11 tekarrür 
bir ordu ihzarile me§gul olduğu için te, yani te!mikte sahte bir mebaret, eı··~~~·bay:lrııynacakaabaholasnaabut smekili:ztardee-n 
o an gayet tehlikeli icli. Bu buhranlı z1 k t b rJ ~ • 
clevrecle portre ıipariıleri de ıı:ittik- bir balaperva 1 ta. ıte u unsu a kenin akclinclen maksat Çin'li kadın 
çe azalıyordu. Nihayet ıı:enç olmaaı- mı cem ve meuinden çıkan agrea- Ye çocukların tehirden dıtan çıka
na rağmen geçirdiği ıefabat hayatı bilite ıevimlilik bazı defa hakiki bir rak beynelmilel imtiyazlı mıntakaya 
nın teairlerini biasetmeğe başladı. eaeri san'at hissini verir, ve umu- ııitmelerine imkan hasıl etmekten i
(Negriı) haıtalığının ilk szbraplan miyetle kütlenin anlayıı, ve dolayı- harettir. 
bat gösterdi. Hastalıfı sür'atle ilerle ıile rağbetine ınazbar olur. Bu papaa Saint - Francoia Xavie 

Bütün beynelmilel ahlaka kartı 
meydan okumaktan ibaret cılıon hiı
.-... sJ"""1a' u~a.yıp gıttJgıDJ gonnek~ 
ten iae bizce nıeclisin, noktai nazarı .. 
nı mübcyyin reımi bir beyanname 
neşretmekle iktifa eylemesi mürec
cahtll". Filhakika bu şerefli bir ıey 
olmıyııcaktır. Fakat hiçbir ıey yap
mamaktan iyidir.Eğer Japonlar, bu
na cevap olm~k üzere Cemiyeti ter
kedecek olurlarsa onlara '" Uğurlar 
olıun!" deriz. Onlar için intihar et
mekten ise onlarsız yaşam k evladır. 

Uşak 
Şeker Fabrikası 

Remzi Bey fabrikaya 
müdür oluyor 

meğe başfadr. Birinci Charles kendi Kollejinin müdürü ve Şangbay'daki 
sini kurtaracak hekimlere mükafat- Bu unsurlarm ilkleri, halk edebi- eönüllüler kuvvetinin kumandanı Kuruluşunun ilk senelerinde 
la.- vadecliyorclu; büyük ihtimamlara yat ve serminde en mühim roUeri olan Jacquinot iaminde bir Franssz büyük müşkülata maruz kalan 
rağmen V"n Dyck 9 kiunuevvel oynarlar, ve mutavasaıt san' at eser rahibidir. Bu papaa bayırlı birçok Uşak teker fabrikası, son za-
1641 senesinde kırk iki ya,mcla ak · itlerde hayatını tehlikeye kormuı manlarda ciddi bir salih ve in. 
Br kfri 'cl!aki d -' terinin en bariz kar terlltilderidir. olmakla tanınmr•br. ac arı evin e v"'at etti. • k" f • ·· • · Ö ·· 
Mutantail bir cenaze alRyı yapıla- Leanocvallo, Verdi, Offenbach'ın ŞANGHAf, 11 A.A. - İngiliz ışa esen gostermıştir. nu-

M al k 1 da bahtan müzdeki sene için bu Hıki•af da rak Saint Paul kilisesine defnedil- besteleri, Bougnerau, eisaonier, cener onso osu yarın sa • 
di. J . P-Laurenı'm tablolan Alexandre itibaren batlamak üzere Çin maka- ha ümitli bir vaziyet arzediyor. 

Dumu, Zevaco'nun kitapları bu me ~ptile" tmie ~~ti':tr.saatlık bir mütareke ter- Şirketin müdürlüğünü; hükil-Ressam 
.rif Bedii 

....... ·-·-··------...... ,..,, ... _ ..... __ 
Milli marş 

--·-
Muallim Bekir Fahri B. 

bir marş yaph 

u ' metin teveccüh ve delaletile Ga yandadır. Diier taraftan Alman ceneral 
Derin tahlil edilmit fikri bir ara- komolosu Woo-Sung'deki Ahnan ziaymtap meb'usu Remzi Bey 

yışm, ve yahut bir (fantaameJ yani kolejinin talim heyetinin tahliyesi 1- muvaffakıyetle yapmaktadır. 
bir hayalin malııulü olsun. Hakiki çin Woo-Soung hattı harbi boyunca Haber aldığıma göre Remzi 

Yarın sabah L--lamak Üzere ve dört B b meb' lukta • tı• 
eaeri san'at daima orijinal deruni natlık clevam--:tmek üzere oerek ey u sene us n ıs -

'--> ı E · kı " fa ederek, bu iti dog" rudan doğ bir göriitü ..... c ey er. aenn }'ille Çinliler ve ıı:erelc Japon'larla bir mü 
ti lahiatin muhtelif tecellilerinin az tareke baDrlarnııbr. ruya idare edecektir. Memleke-

ti b. -~'li · ele tin bir iıtihsal müessesesinin veya çok mahare e tes ıt - tın Bitaraf mıntak• 
d "il · tılmaı :..... batında çal•o.acak olan Remzi e• , o esenn yara mı -- VAŞiNGTON, 11 A.A. - Bu,.. "" 

Halit Ziya Btıy 
Şirketin muamelabnda ya-..... ,-..... __ .___ • ....__ .. ,_L,!_ __ ,_ .... , ... ~ 

kadastro heyeti fenniye müdü
rü Halit Ziya B. temsil etmiş
tir. Halit Ziya Bey bu hususta 
diyor ki: 

"Hükumetle alakadar bir iş. 
te, aslına hükumet in sahip olu p 
menafiinde d e gene onun müte 
saviyen müşterek bulunduğu 
bir işte hileli hesaplar ve hesap 
!arda sui istimaller bulunduğu 
anla~ılırsa oradan yapılacak mu 
amele bu hesaplan dikkatli bir 
kontrolden geçirmekten ibaret
tir. 

Ben şahsen. İzmir Rıhtım 
tirketinin böyle bir muhasebe
den alnı açık ve dürüst çıkma
sını isterdim. Eğer hesapların
da dürüst ise o da hiç telaş gös 
termiyerek böyle bir kontrolü 
bütün bir soğuk kanlılıkla hüs
nü telakki etmeli idi. 

Maattee~süf burad;ı. böyle 
olmadı ve hesapların niyetinde 
o kadar müşkülat gösterildi kiJ 
hükumet bu hesaplan yakından 
tetkike imkin bulmak için hesa 
bata vazyet etmeğc mecbur ol. 
du." 

Dün Gad Franko Beyi evin
den sorduk. Bugün lzmire gel
mesinin muhtemel olduğunu 
söylediler. 

Inhisarların nakli Bir milli marıa olan ihtiyacı 
mız etrafında bazı bestekarları 
mızın fikirlerini evvelce almıt 
ve gazetemizde netretmi!tik. 
Bu defa muallim Bekir Fahri 
Bey miUi malJ olarak yazdığı 
ve bestelediği bir güfteyi gaze. 
temize göndermiştir. Bu güfte
den bazı parçaları nynen nak. 
!ediyoruz. 

eylemit olan muhtelif heyecan unaur da ecnebi bükümetler tarafından Ja- Beyin bu karan, Cümhuriyet 
lannın cins ve mahiyetindedir. ponya'ya yeni bir aulh teklifi yapıl- Halk fırkası merkezince tasvip (B•ıı 1 iIJcl sahifede) 

Taavir edilen teYı eıya ol.un, in- madan evvel Cbanabai mmtakasında olunmuıtur. edilen kararlar Tütün inhiıan 

Bu güftenin besteşi hakkında 
beyam mütaleayı alakadar ze
vata terkediyoruz. 

Ey Türkeli, tanlı yurdum, 
Gazi unvanlı hür yurdum, 
Yolunda atkım kurdum, 
Dağında dütmanı vurdum. 

Sensin bana özke ana, 
Senden gelir bu kan bana. 
Canım feda senden yana, 
Bağrrm açık daim sana. 

Ey Tüı·k eli, ıanlar yeri, 
Aslan dolu her bir yeri, 
Uğrunda hiç dönmem geri, 

san olaun, bizi teldi haricileri itiba- •!!!!!1•!!!!!1!!!!!11!!!!!!11!!!!!!!9!m!Blm !!!!!!!!!l!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I müdürü Hüsnü, Tuz inhaaan 

rile üakadar edemezler. Çünkü bir il ~ müdürü Mehmet, Müskirat in-
insan veya bir ağaç her ıün giirclü- fa/IJJ~~I-~ ., hisan müdürü A.eım Ye Barut 
ğümib ve kudreti dimağiyemiz da- r'I~ ' & inhiaan müdüriı Lutfü Beyler 
bilinde tahlil edebitdiğimüı ıeyıe..- ' l!a 'C(.11Z taı:a~ooan bir keTe daha .!et~~k 
diı·. Bu ıeylerin muayyen bir tek- ;Ji ~ • e.LI /lJ-- 1 edıldıkten ıonrıı rapor Gumruk 
nik dahilinde fotoirafik taavirleri, A V "' ~ ler ve 1nhnarlar Yelciletine tak 
bizim onlar makkmc!aki anlayıı ve 'fıxr!P• dim edilecektir. lnhiaarlann 
görütlerimize yeni bir aafha ilave a ~ . Ank9:raya nakli, _1932 !Ntçesile 
edemez. Onun içindir ki bir eaeri · Medıae teklif edıleceğinden bu 
ıan'atta evveli. arayacııinnız ıey, fa/l'_t_., rapor, Yekiletçe yapılacak tek-
her ıı:ün giirüp belkide likaydane İW'" >) lif iç" bir hazırlık mahiyetin-
ıeyrettiğimiz ecaamı hakluncla, ıan' f dedir. 
atk.mn kendi ru• ve ıı:örüıleridir. Hüsnü B. rahat

11
z 

Concept ismi verilen bu his ve cö- ~ 
rüıte, liyetenahi mütebeddil ve mü 
ten,evviçtir. 

Tabiat dcğiımez ve maddi mana
sı mahduttur. Eseri !an'atin manası 
gayri mahduttur, çünkü o, her aan 
atkar ile değiıen bir anlayış, bir gö 
rüıün, bir fikrin mahsulüdür. 

Gelecek makalede, misaller ile, 
bir eserin haddizatindcki kıymeti i-
7.al ahsaca w ı 

Bromural •Knoll• tabletleri dOrıyada en ziyade mQteamm· 
Asap müsekkini ve mOnevvimdir. Bu müstahzar milyon
larca vakada tecrllbe edilmiştir ve hergOn binlerce doktor· 
lar tarafından tavsiye olunmaktadır. Ahndıkian 20 clakila 
reçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin tesirini gösterir 
Uzun zaman ahnsada hiç bir zararı yoktur. - Ecunclerdc 
1 O veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - Fabrikası Alınan . . . 

Tütün İnhisarı umum müdilr 
Tekili ve Batmurakıbr Hüanö 
B . gripten mustarip olduğun
dan dün makamına ~idememit
tir. 

Vekil Ankarada 
ANKARA, 11 (Milliytıt) -

Gilmrük v İnhisarlar vekili 



No. 

22 
75 

113 
144 
152 
170 
230 
242 
458 
522 
562 
583 
630 
787 
900 
905 

1009 
21 

110 
167 
282 
331 
394 
395 
528 
548 
694 
719 
731 
913 
920 

2054 
69 

119 
139 
144 
190 
191 
358 
446 
453 
584 
596 
605 
612 
628 
667 
698 
722 
890 
920 
997 

3012 
13 

L.: No. 

30 ı 225 
30 288 

150 345 
30 383 
30 390 
30 410 
30 418 
so +44 
50 520 
30 563 
30 701 
30 879 
30 895 

1000 934 ı 

30 4043 
30 65 

150 98 
50 105 
30 141 
50 151 
30 165 
30 203 
50 231 
30 258 
50 306 
3(). 368 
30 381 
30 403 
30 413 
50 562 
30 610 
30 627 
50 670 
30 679 

150 759 
50 773 
30 776 
3(). 802 
50 813 
50 843 
50 912 
50 971 
50 5013 
50 16 
50 32 
30 36 

150 69 
30 133 
~ 209 
30 227 
30 4-14 
30 633 

150 694 
50 713 

Memlekette 

Marmariste 
Kaçakçılık 

36,000 defter siğara 
kağıdı, şeker 

ve saire kaçınyorlardı 
Marmarioten bildiriliyor: - Son 

ıünlenle lıay_ram m;inaulı etile ba&I 
eıhuuı Radu.tan külliyetli miktar· 
da kaçak siıara kiğıdı, teker ve ....,_ 
vaddı saire ıetireceği haber alına
~ maballi jandarma kuvntleri 
tütün ve ııümrük idareleri tarafın
dan icap eden mahallerde tedabir it
tİ!Nız edilmit idi. Bu tedabir netice
si olarak :n-ı -932 tarihinde gece 
pus11da bulunan jandamıalarunız ta
rafından kaçak CJya nakline mahsuo 

• sandal iki kiti ile yakalanarak der
hal tahkikata girişilmit ve jandarma 
nın:ın tetkikatı neticesi tokalaç Hü
seyin ÇBYUf ile refiki kırklık Nuriye 
ait olan kaçak mevaddın Marmariıe 
bir saat meaafede Karataı nam mev
kie depo edildiği anlaıılmııtır. Der
hal jandarma kumandam ve tütün 
inhisar memuru bir jandarma müf
rezeıri ile taharriyat ve takibata bat 
hyarak mezkUr mevkide on üç çu
val içinde 636 kilo teker, dört çuval 
içinde beheri 72 varaklı '.16-000 def
ter sigara kağıda, 355 kilo saçma; 
on ik; kilo kahve musadere .edilmiı
tır Feill ... haklannda tanzım kılı
....;. evrakı tahkikiye ile mahalli ad
liyesine te•di edilerek hemen muha
kemelerine ba•lanmlfbr .. Muhakeme 
üç gün :ıarfında intaç edilerek maz• 
nunlardan s<.rroayedar T okalaç za
d,. Hüoeyin çavuıun doku-: ay ".8 

kırklık Narinin yatı baoebile aekiz 
ay beı gün, nakillerden sabıkalı ~u 
radm Mehmedin on ay, on lııet pn, 
diğer yaılan küçük olan iki fB!.ı"~ 
Yaşann altmıt yedi giin ve Kimih" 
birer ay hapislerine ve cümleoinden 
26087 llra para cezaomm alınması
na tahsil edilmediği takdirde bir '!' 
neyi tecavüz etmemek Ü•ett hN bı· 
rinin ayn ayrı hapse konul1Mıma 
k3rar verilmiıtir. 

Bir adam dondu 
Bitli.aten bildirildiğine göre, 

Diyanbekire giden bir yolcu 
kar tipisine tutularak donmL-; • 
tur 

MiLLİYET CUMA , 12 1932 7 

ünkU Keşidede Kazan n umara ar 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Listemizde intişar eden ikramiyeler ve numaralar Beyazıtta Okçular caddesinde 
Ümidi İstikbal gişesinde karilerimize derhal tediye edilecektir 

L. 
30 

150 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

150 
30 

150 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

1000 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

1000 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
30 

No. 

858 
863 
889 
912 
971 

6077 
196 
210 
237 
283 
345 
437 
453 
481 
545 
604 
645 
'i89 
913 
978 

7031 
45 

144 
170 
195 
223 
247 
255 
335 
382 
468 
546 
586 
633 
653 
677 
800 
922 
991 

8102 
153 
239 
263 
416 
418 
475 
686 
703 
700 
802 
824 
Ml 
869 
889 

L. 
30 
30 
50 

150 
30 

150 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

150 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

150 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

sooo 

No. 

919 
945 
983 

9014 
202 
236 
323 
502 
532 
580 
637 
755 
831 
882 
924 

10006 
116 
126 
245 
246 
282 
371 
392 
427 
816 
870 
996 

1100 
243 
307 
331 
332 
475 
561 
652 
597 
873 
875 
884 

12048 
82 

101 
123 
214 
354 
380 
525 
526 
678 
682 
748 
778 
811 
855 

L. No. 

30 942 
30 966 
50 13016 
30 61 
30 251 
50 265 
30 369 
50 430 
50 479 
30 493 
30 579 
30 639 
30 739 
30 783 

15000 811 
30 826 
30 898 
30 929 
50 932 
30 985 
30 14038 
30 106 
50 145 
50 338 
30 353 
30 357 
30 391 
30 437 
50 465 
50 ~25 
30 607 
30 652 
30 796 
30 814 
50 818 
30 15097 
30 179 
30 310 
30 374 
30 1 385 
30 400 
30 576 
30 772 

150 798 
30 878 
30 899 
30 903 
30 928 
30 979 
30 116057 
30 149 

267 
345 
432 ..,.,...,.....,., 

L. 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

150 
30 
30 
50 
50 
30 

No. 

463 
569 
660 
669 
674 
723 
734 
876 
914 

17126 
197 
208 
233 
262 
322 
387 
409 
428 
571 
604 
615 
695 
921 
717 
784 
809 
838 
924 
971 

18012 
52 

153 
306 
306 
558 
579 
743 
748 
876 
833 
900 

19135 
157 
330 
436 
702 
727 
774 
788 
804 
821 
854 
882 
884 

L. No. 

150 950 
30 975 
30 20045 
50 53 
30 63 
50 69 
50 159 
50 465 
50 476 
30 515 
30 519 
30 584 
30 595 
30 675 
30 21013 
50 50 
50 149 
30 171 
30 214 
50 266 
30 299 
30 324 
30 548 
30 562 
30 569 
30 619 

1000 702 
50 806 
50 8% 
30 896 
50 977 
30 1 22037 
30 95 
50 226 

150 339 
30 460 
30 586 
30 600 
50 633 
30 639 
50 702 
30 703 
50 891 
30 914 
50 947 
30 966 
30 971 
30 23110 
30 134 
30 297 
30 306 
30 
50 
30 

L. 
50 
30 
50 

. 30 
30 

150 
150 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

150 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 

150 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

No. 

391 
392 
461 
464. 
505 
531 
604 
748 
807 
835 
940 
951 

24020 
25 
35 
58 
66 

169 
210 
538 
557 
583 
745 
793 
980 

25049 
130 
182 
185 
263 
319 
386 
431 
569 
654 
707 
725 
869 

26019 
68 

159 
268 
300 
343 
477 
494 
517 
733 
738 
736 
796 
889 
967 

27152 

!-· 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

1500 
30 
30 
30 

• 30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

150 
30 

1500 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 

150 
50 
30 

2500 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
ŞQ 

30 
30 

• 30 
30 

Spor Falih Rıfkı Beyin 
, lzmir maçı 
1 lZMIR, 10 A.A. - (Gecilmıit· 

tir) htanbul ıenç Muhtelit talmnı, 
bugün ikinci maçını Alsanc_ak Spor 
sabunıda Şark Spor takmıile yap-
DUtbr• ._ __ _ 

Hava dün öileden sonra """"' -
nap. batlamııtı. Bu sabahtan itiba 
ren yaimur baflr.mrt . v~ sabada su 
birikintileri biııl ehnifb. 

Saat 16 da her iki takını alkıılar 
arumda saha111 çıktılar. Mutat "!"" 
ruiıııden sonra hakem Rıza Beyın 
idareeinde oyuna batlandL . 

()yunun dördüncü clakdcasmda 
-.ruza geçen Şark Sporlular iJ!' 
gollerini yaptı. Henüz aradan bir 
dakika geçmeden misaf~rler bu sayı 

Y derhal mıskabele ettıler. Bundan 
a dakika kadar her 

sonra oyun on bet laril .. 
iki tarafın mukabil hücum ~ mu
tnazin bir §Ckilcle cereyan etti. Fa
kat yavq yavq hücumlarını. ~b-

hakimiyeti ele alan mısafır· ran Ye . d 'ki . 
ler yirmi beşinci clakıka a ı nca, 

eserleri 
Denizaşırı 

Cenubi Amerikayı anlatan yegi
ne türkçe kitap: Yeni yazı ile buıl
mq ~itapların_ ~ nef~ P~PY~fe 
üzerıne tabcdılınıt muteaddıt resını-
ler. 

Fatist Roma 
Kemalist Tiran 

ve 

Kaybolmuş 
Makedonya 

Faşist ltalyadan, inkılapçı Arna
vutluktan ve bizden sonraki Make
donyadaıı bahseden yegane türkçe 
kitap. 

Yeni Rusya 
Ruo inkılabmdan, bo!Jevilderin 

terbiye ve telkin metotlarından, Rus 
inkılabmm bugünkü vaziyetinden 
bahseden yegane tüı-kçe kitap. 

Merhum Şeyhisli.m Ziyaed
din Efendinin kerimesi büyük 
valide"' Hatice Talia Hanımla 
validem Mürtide Hanımın ve a
ğabeyim mühendis ihya Seda
dm bir hafta zarhnda biribirini 
müteakıp vefatları dolayısile be 
yanı taziyet lutfunda bulunan 
akrabalarımıza ve samimi dost
larımıza ayn ayn teşekküre te
essürümüz mani olduğundan 
bu vaz;fei hünnetkaranemin 
muhterem gazetenizle kendileri 
ne iblağını gözyaşlarımla rica 
eylerim. 

Cümburiyet Merkez Bankası 
memurlarından 

Fahreddin Yekta 

Kadın muhafaza 
memurları 

No. 

189 
402 
439 
503 
528 
550 
559 
651 
744 
842 

28015 
963 
110 
290 
362 
408 
453 
750 
755 
801 
804 
851 
880 
935 

29031 
46 
47 
72 

427 
435 
640 
728 
748 
775 
875 
925 
931 

30013 
479 
562 
653 
665 
833 
968 

31023 
180 
214 
351 
369 
419 
846 
857 
971 

32010 

L. 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

150 
30 

:50 
30 
30 
30 
30 
30 

301 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 

150 
30 
30 

150 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

No. 

15 
21 
64 

253 
318 
395 
490 
529 
627 
693 
723 
739 
896 

33098 
206 
324 
410 
440 
479 
599 
632 
709 
766 
772 
797 
853 
869 
946 

34109 
292 
320 
321 
336 
361 
362 
377 
418 
567 
589 
602 
780 
962 
991 

35083 
189 
217 
229 
256 
315 
386 
430 
494 
557 
562 

L .. No. 

50 627 
30 680 
30 800 
50 36080 
30 220 
30 362 
50 429 
50 %5 
50 501 
50 su 
50 580 
50 590 
30 662 
30 666 
30 37056 
30 97 
50 164 
30 Z72 
30 305 
30 336 
30 385 

150 403 
30 451 
50 707 
30 722 
50 819 

1500 940 
30 38030 
50 44 
30 64 
30 65 
30 109 
30 158 
501 235 
50 1 300 

150 332 
50 356 
50 509 
30 524 
30 572 

2500 574 
1500 599 

30 690 
150 742 
30 897 
30 991 
50 39012 
30 46 
30 ·- 91 
30 130 
30 132 

1500 139 
50 237 

150 391 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

Doktor 

L. No. 

150 403 
150 493 

50 720 
30 783 

301 849 
30 857 
30 979 
50 40038 
50 129 
30 186 
50 233 

150 312 
50 340 

150 477 
30 523 
30 679 
30 705 
30 769 
30 812 
30 828 

150 841 
50 890 
30 965 
30 41273 
50 288 
30 237 
30 353 
30 398 
30 444 
50 493 
50 513 
50 578 
50 589 
30 668 
30 754 
30 779 
30 802 
30 846 
30 916 
30 42025 
50 45 
50 161 
30 192 
30 267 

150 350 
30 352 
30 363 
50 658 
30 695 
30 724 
30 893 
30 914 
30 948 
30 963 

L . No. 

30 43078 
30 115 
50 179 
30 207 
50 289 
30 294 
30 380 
30 400 
30 428 

150 432 
30 449 
50 474 
50 511 
30 557 
30 647 
30 680 
30 708 

150 730 
30 811 
30 44026 
30 6Z 

150 130 
30 142 
50 209 
50 265 
50 269 
30 284 
30 304 
30 467 
30 525 

150 544 
50 566 
301 756 
30 873 
30 889 
30 45011 
30 53 
50 77 
50 156 
50 197 
30 219 
30 409 
50 574 
50 592 
30 765 
30 815 
50 866 
30 896 
30 899 
30 912 
30 987 
30146178 
30 265 
30 ı 279 

L. No. 

30 305 
30 343 
50 483 

1000 566 
30 604 
50 682 
30 710 

150 723 
50 731 
30 743 
50 771 
30 855 
30 936 
30147030 
30 246 
301 518 
30 ı 571 
30 848 
30 

1 

48048 
30 754 
30 212 

150 238 
30 269 
30 322 
30 440 
30 473 
50 549 
30 581 
50 598 
30 605 
30 642 
30 667 
30 722 
30 753 
30 823 
30 848 
30 924 
50 ı 996 
30 149022 

150 1 265 
50 314 
50 329 
30 362 
30 410 
30 488 
30 516 
30 537 
30 586 
30 591 
50 621 
30 694 
50 822 
30 827 
50 1 908 

L. 

30 
30 
40 
50 
30 
30 

1000 
150 
50 

1000 
50 
30 
30 
30 

150 
50 
50 
30 
30 
30 

150 
30 
30 

1500 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

150 
50 
30 
30 

150 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

150 
30 
30 
30 

Emniyet Sandığı müdirliğinden: 

Rusçllklu Hakkı 

Hüseyin Selahi Bey ve Fatma Seniha Hanımm 3268 ikraz 
num~ borç senedi mücibince istikraz eylediği meblağ muka
bilinde Saooığrmız namına mCl'bun bulunan Davutpaşada Ka

sapilyas mahallesinde Smnaty& caddesinde eski s~. 55-5 ve 
yeni 67,69 numaralı ve yüz elli altı a.!"§tn aı:sa üzerinde kagir 
bir buçuk katta beş oda (odaların biri yemek odası, biri nata
mımıdıu), bir ııofa, bir mutfaık, bir ev altı, bir kiler mahalli, bir 
~thal ve yüz altmış yedi arşın bahçeyi havi bir hanenin tama
mı vadesi 'hitamında borcun ödenmemesi hasebiie müzayede

ye çıkarılarak bin sekiz yüz yirmi .iki li.ra bedel mukabilinde 
müşte.riııi Semtıa Hanım namına ihalesi yapılmış i6e de mü· 
maileyha tefemığdan imtina eylediğinden tekrar yrimi gün 
müddetle satılığa çıkarılarak 5 Mart 932 tarihine müsadif cu

martesi günü saat on beş buçukta .kat'i ihalesinin yapılması 
mukaırrer bulunduğundan talip olanların mezkilr tarihte San-

! dık İdareııine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

ot~zuncu dakikada Üç~nc~ v~ otuz 
beıinci dakikada da dorduncu golle 

rini yaptılar. d "saf' -· Bu Merlerin hem san'at, hem fi-

Beyoğlu, İstiklal caddesi 
g;;yük Parmak kapu, Afrika 
hanına bitişik Apartrman 
No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
Saat: 14-18. 

Trabzon Jiimrük idaresinin mu
hafaza teıkil&tıncla kadın ,_urıar 

istihdamına karar verdiği telgraf ha ·----------.. 

_ Şirketi Hayriyeden: 
Sirkeci araba vapuru iskelesindeki aşçı dUkkanmın müd

deti icarı hitam bulduğundan yeniden talip olanların Şirketi 
Haıyriye idaretıinde heyeti tcftişiye riyasetine müracaatları. 

Otuz sekizinci dakika a un ır-
ler aleyhine verilen penaltıdan Şark 
Sporlular ikinci gollerini yaptı; Bu
na kırkıncı ve kırk üçüncü dakikal-:r 
da misafirler iki gol yapmak s~r~',!: 
le mukabele ettiler. Haftaym bıtıı~ 
zaman oyun 6--2 lstanbul Genç 
Muhtelit takıntı lehine bitti. 

ikinci haftaym baı~adığı v~ki! 
ilk dakikalarda misafırler yedıncı 
aayılannı yaptılar ve maçı!' ~ayı; 
tine kadar gollerinin adedını on bı
nı ibliii etmek auretile neticede maç 
11-2 misafirlerin galibiyetile neti
celendi. Bu oyunda latanbulsporclan 
Hasan Bey bilhassa oyun üzerinde 
çok müessir olmuttur. 

Şark Sporun bütün oyunculan 
misafir takuna nazaran çok zayıf 
idi. Miaafirler cumaya Altay takımi 
le üçüncü maçlarını yapacaklardır. 

Kadıkögünde kır koşusu 
ISTANBUL .. 11 A.A. - Fener

bahçe Spor ldübü Atletizm tubetin· 
den teblil eclilmiıtir: 

kir kıymetleri vardır. Yeni yazı ile 
herl<eain hem lezz~t, hem istifade i. 
le okuyacağı en İyi kitaplar bunlar
dır. 

Hepsi Muallim Halit kütüphane
sinde bulunur. .. ................... -................. ······-·--· 
atletler müsabakadan bir aaat evve
line kadar Atletizm kaptanlığına 
müracaat edip müsabakaya dahil o
labilirler . 

Olimpiyat lik maçları 
ISTANBUL, 11 A.A. - Olim. 

piyat Llk heyetinden tebliğ edilmiı
tir: 

Olimpiyat Kupa11 maçlanndan 
Kurtuluı • P era karplaııruuı cuma 
ıünü saat 15 buçukta hakem Kemal 
Rıfat Beyin idaresinde Taksim stad
yomunda yapılacaktır. 

beri olarak kaydediliyordu. 1 

lstanbul ııümrükleri Baı müdür
lüğü bu ihtiyacı daha çok eTYel bis
ıetmiıtir. Bugün latanbuJ muhah
za kadrosunda ç•lıf&n kadm memur · 
lar vardır. 

Askeri fabrika· 
ıar ili!'_ları 

15-2-932 tarihinde kapalı 
zaırlla aımacağı ilan olunan 80 
ton tutya takazdan hariç tutul
mak üzere pazarlıkla ·gene 15-
2-932 tarihinde alınacaktır. Ta
liplerin ınüracaatları. (804) 

(497) ... 

DİKKAT 
Her iltç müessir değildir. 
Hec ilina inaıunaynw:. 

GLANDOKRA TIN 
Meşhur Prof. Brown Sequart ve 
Steimahın keşfidir ve terkibi 

HORMON ve leaitindir, 
uzviyetten alınmıştır. 

Ademi iktidara bel 
gev§ekliğİne ve 

zafiyeti umumiyeye 
ka:rJı b.t1 yeğine devadr, e.rkek 
kadın farkı yolctur. Heır ecumde 
bulunur. Kutuau 200 kuruf!Ur. 

Umum! deposu, İsuınbulda ZA
MAN ecza depoeudur. Dr. BEY
LERE tesirlnl tecrübe içinı kutu 
makbuz mubbilinde meccanen 

1stanbul dördüru:U k.ra ınemurlu· ı Ulıı kanununun 119 uncu ına<id<>sinc 
tundan: Tamamına 42700 l.ira kıy- tevfikan hakları Deniz ticareti mü 
mot taktir oJ.una.n İaraııbul ~a 1 düriyetinİ<l ııicillttiy.lc alıit olmı 
mukayyet ve halen Paşabahçe önün- yan ipotekli a.Lacakhlar ile diğer a. 
·de Lengerendaz bulwıan 119 _,edl .ı.ak.adaranın bu balolarını ve husu
l:ıabri numaralı ""' ıssı _....inde İn siyle faiz ve masarife dair olan id
gilterode inşa cııkınmuı 300 lı:adem dialarını um tarihinden itibaren 20 
tul ve 36-25 kadem anında ve 24-58 gün içinde evrakı müsbiteıleriy!e bil 
kadem wnkunda ..e 7098 .........,. ve di.ımcl«i. lizımdır. Ak.ai halde bak· 
29 mayıa 340 tarihli ı ha Şaha• ları bu ai.c:illtt ilıe eabit olmiyanlar 
detııameJJ ve ı460 r-'11 tıooilatcııluk &atış bedelinin payla§lt136ından ha
""' K•aıfM'vunt makineli İııtarıbul vıı. riç kalırlar. Alikadarılann i§bu mad 
purunun tıemamı ıoo bia&e itibariy~ deyi kanuni)'C abk.imma göre tıcv
SO himesi açık artttrmaya vaz edil. filı:i lıveket etmeleri ve <!aha fal'lla 
mlş oluıp 15-2-932 tarihinde şartna- cnalllmat almak iııteyeınlerin 931-440 

meal divaııhancye talik olunarak dosya nuınanuıiyle memuriyetimize 
8-3-932 tarihin.e milııadif •lı gilnU mDnocaatlan ilan olumı.r. 
saat 14 den 16 ya kadar İstanbul F enerbahçe Atletizm ıubesi fa

aliyete geçmiı ve bu faaliyete bir 
baflangıç olmak üzere 12-2-932 cu
ma ıünii Kadıköyünde bir kır koıu
su tertip ebnittir. Bu koşuya saat 
14 te Klüpten baılanacak Feneryo
luna kadar gidilecek ve oradan tek· 
rar klübe avdet edilecektir. Bu ko
şuya klÜp atletlerinden otuz kiti iı· 
tirak edecektir. 

Mıntakanın Cross'u 
latanbul mıntakasmm üçün

cü Croas Contrysi bu cuma gü
nü yapılacaktır. 

Y ant Şebzadebqmdaki Le 
tafet apartmıamndan baılaya. 
cak ve Edirnekapıya gidip gel. 
me olacaktır. 

Yanşa, Beıikta§ latanbul
spor, Süleymaniye ve Eyüp 
klüpleri İştirak edeceklerdir. 

3-2-932 tarihinde pazarlığı 
ilan edilen ve taıliıp çlkmıyan 
500 kilo alominyom takaıııd.an 
hariç tutulaırak pazarlrkla 15· 
2-932 tarihinde alınacaktır. Ta 
!iplerin müracaatları. (803) 

gönderilir. 
dördll=ü iıcJ1l .ı!aireıılode aÇlk -.... SEYRISEF AIN 
ma ite satılıcaktır. Artırma ikinci- l--M.....:ersın~.:.:..:h:.;:a::.tt=ına=;...:.;s:;:e~f~er-ya-
dir. Biriod &rtmnMında 5000 liray. pan vapurlar kahve ocağı mü 
taliıP çılmııf o.4ıııı bu loette en çok zayede ile kiralanıaıcaktır. Te 
arttıranın üııtiınde bualnlacalctır. minat maktuan yüz elli ılira
Arttırmaya iftirak için yüzde yedi dır. thale 11-2-ı932 saat 17. 
'lteminat alınır, müterakim deniz ril- (360) 

Hariçten i!tinık etmek anu eden 
(496) euuılarr, mU,ııeriye aittir. İcra ve if-



Çocuklann neşesi 1 
Ebeveynin saadeti! 
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~ ... SANCIYI iZALE EDER 

G. Antep belediyesinden 
Mevcut prt:ııııımesine göre yapılacak şehrin umumi haritası I 

21 gün müddette kapalı zaııf usulile münakasaya V'a2JOlunmuş

ıuı-. İhale günü 25-2-932 tarihine müsadif Perşembe günü<lW-. 
Taliplerin evrakı milsbiteleri ve teminat akçelerile Gazi Antep iş Bankasının 

Tesis Ettiği 
püyük 

in nefis 
kumaşları 

belediyesine müracaatlan ilan olunur. (390) 

lJ~ın Ziraat Hantasın~an: 
Jtl 
fi B Vnheı n • 

ı~l 
o 

o 
o 
o 

o 

kıymet& VUl:retf 

2800 Aydın 

Z400 

4400 
4000 

4500 

.. .. 
• 
• 

Mmwalh 
Karaağaçlı 
Mursalb 

lılevı.tl C4nel D8. 

Köşk İncir bağ 40 
çesi 

Köy keoan,. 20 
Kareycr ,. 40 

Çalğılı .. 40 
baıbçıe • 

Çamurçukur 30 
Gökbel. 

O 1200 ,, Reisköy Çakal deresi ., 10 
Yukarıda ewafı yazılı ~ kıt'a iıncir bağçeei açıık arttımıa 

wretile atidcıki şerait dairesinde satılığa çtkaırılmıştır. 
1 - İhale 24 Şubat 932 tarihine müsadif çarşamba günü 

saat 15 te Ziıraat BQn!kası Aydın Sıiıesi binasında. icra~ 

cdrtir. 
. il - Tallpla-muh~ kıymet üzerinden yilııde y.eıdl 

buçUk nisbetinde teminat aıkçesi ıra-ine meoburdur. 
111 - İhaleyi müteakip emval bedeli nakden ve peşinen te

diye edileceği gibi Haziran 928 tarihli talimatıruumdeki eŞki
\e göre hak aahipleriıııe vcrilmi§ oleııı hazine bonoları oakit 
ınıı.kammda kabı.il edilir. 

iV - Mcrite?.dcn istizıanı: kap eden ahvalde cevatı-. ~u
ııa kadar talipla- peylerindcn nüldll edemezler. 

Daha fazla malümat almak isteyenler Ziraat Bankası A,ydm 
Şubesine tahriren veya şifahen müracaat edobilirl«. ( 409) 

IJ~ın Ziraat Bantasın~an: 
• -8 ~ 

j-~j 
.f" il ... ıs ·- ~ - m :i! ~ e. 
o 

o 

o 

Muhammen 
kıymeti Vil.tyct! 

6300 Aydın 

10200 .. 
19800 

" 

Karye veya 
mahallesi Mevkii Cimi Dil. 
Mursallı Çamurçuk:unı İncir 

Çarıdaık ıkaıhve bahçesi 35 
Kanlıkavak KooaJruyu ., 60 
Hazmbeyli 
Mursallı Tekedede 

" O 17500 ,, Mursallı Çamurçukunı ., 100 
O 11100 ., ., Kuoğlan ,. 60 
Yukarıda ev1Safı yazılı beş kıt'a incir !bahçesi lkapalı sarf 

ueulile ve atideki şerait dahilinde satılığa çıkanlmıştır. 
I - İhale 25 Şubat 932 tadhine müsadif perşcırnbe gtinU 

saat 15 te Zicaat Baruı:ası Aydın ŞUbesi binasnııda icra edile
ceıktir. 

II - Talipler muhammen kıymet üzerinden yiliıde yedi 
buçuk nisıbetinde teminat akçesi iraeıslne mecburdur. 

III - İhaleyi müteakip emval bedeli nakden ve peşinen to

diye edileceği gibi Haziran 928 tarihli talimattıamedeld eşk!- , 
le göre hak sahiıplerine verilmiş olan hazine bonoları rıakit 
makamında kabud edilir. 

IV - Meaıkezden istizanı icap eden ahvalde cevabı 'llUnldu
na kadar talipler peylerinden nüktil edemezler. 

Daha fazlt. ma!Gmat almak istiyenler Ziraat Bankası Aydın 
Şubesine tahriren veya şifahen müracaat edebilirler. ( 408). 

Jandarma satınalma komisyonundan: 
4000 : 4200 adet !kaputun imaliyesi kapalı zarfla münC!'kasa

ya çıkarılmıştır, Münakasa 27 Şubat 932 cuma•i:esi günü saat 
on beşte yapıllacaktır. Taliplet"in şartnameyi göıımek için h« 
gün ve münaıkasaya iştirak için de muayyen gün vt. ~aatte ko
misyona müı-acaatlan. (481) 

·-
Tüf ~o inhisarı Ilnınıni MO~ürlüğön~eb. 

ipek Kumaş 
Fabrikası 

Pek Yakında Piyasaya Çıkıyor 
1 ~ 

Öksürenı·ere: Katran HAKKI EKREM 

Sirkeci Gümrüğü müdürlüğünden 
Sal Maa dara KaP. Cins 

Kilo Gram Kilo Gram '4 

42 250 lil 00 il Mukav n. lcutuda mamQl p:br, 
21 52 00 8 sancbk Boş boyalı teneke kutu 
23 sı oo ı Kutuda teker 
7 300 7 300 parça 1 Sargılıık çadlll' bezi 

29 50 26 kutu 1 Yazılı resimli ilinat 
31 34 .. 1 .Yazılı resimli i!iaat 
20 500 21 .. 1 yazılı kağıt kutu 
23 500 24 .. 1 Mamfil şekıel-
14 500 24 • ı Çukıulata tek« 
8 8 parça 1 Sargılık çadır bezi 

Yukarıda cins ve mlkdarlan yazılı eşya f\lbatı:n 25 inci perşembe gUntt SldOecl Güm
rüğü Mlidürlüğünıde satılacağı odan alacaklarm mezkfir günde Müdiiriyetiınade lıuluı:ımalan 
ilan olunur. (312) 

BAKTERiYOLOG 
Dr. IHSAN SAMI 

Balcteriyoloji L&boratuvarı 
Umum kan tahli!Atı. Frengi nok

tai nazarından (WaHeiman tcamil
lil kan küreyvatı sayılması, tifo ve 
trtma teşhiai, idrar, balgam, caraha
ti, kazurat ve su ta.lilatı, Ültra mik 
roskopu, hU8W!! aşılar ittihazı. Ka
nın lire mikdarmm tahlili ve ka 
am scdimaitation sür'ati, Divan.yo 
lu, Sultan Mahmut türbc1ıi 189. Te
lefon 20931. 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

·~auta toınnıer~iJalr 
lTALYANA 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers (Seyyahin çek

leri) satar 

• 
lkin.ci çocuğunuza da 

Bir kumbara alınız! 
1 Türkiye İş Bankası 1 

Nafia vekaletinden: 
İki yüz bin adet rabıt bulonu kapalı .vıarila rnünaAaıeaya koo

nulmuştur. Miina.kaısa 10-4-932 ta:rihinıe müsadiıf pazar günü 
saat 15 te An'kaTada Nafia Veık11leti ibinasnııda yapılacaıktır. 

Liret, frank, İngiliz lirası 
veya dolan frank olarak sa
tılan bu çekler sayesinde ne
reye gitseniz paranızı kema
li emniyetle taşır ve her za
man isterseniz dünyanın ilıer 
tarafında, şehirde, otellerde, 
vapuTlarda trenlerde bu çelk
leri en küçük tediyat için 
nakit makamında ık<>layhkla 
istimal edebilirsiniz. Travel
lers çelkleri hakiki sahibin
den başka kimsenin kulla
namayacağı bir şekilde ter
tip ve ihtas edilmiştir. 

Münakasaıya iştirak edeceklerin tıeıkli.f mektuplarım ve m6-
~~~~~~~~~~~~ ! vakkat teminatlarile Ticaret Odası vesiıkalarmı aıyni gün 'ile 

Cibali Fabrikası için şartnamesi mücibince (510) metrt satte münakasa komisyonuna vermeleri lazımdır. Tulipılttin 

mik'ahı kereste aleni münakasa suretile ahnacaktıı:. Taliplerin \ ( _ ' müna•kasa şartnamesin:i. iıki lira mukabilinde Ankarada Demir-
yfuıde 7,5 teminat aıkçelerile beraber 15-2-932 pazartesi günü Dr. Hakkı Şinasi 1 yollar İnşaat dairesinden, İstanbukla Hayda:rpaşa Liman İtleri 
uat (II) de Mubayaa Komisyonuna müracaatları. (471) j Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 1 Müdürlüğünden tedarik edebilirler. (§12} . .. . . . 

1 lstanbu& Beledıyesi ilanları 1 
Kamyonlarda kullanılmak üzere kırk bin ıkilıo ıbenzin 15-2-93 

pazartesi 'günü ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasayaı 
konmuştur. Teminat akçsi 720 liradır. 

* Haikimi'Yeti Milliye ve Dumlupınaır mektepleri için ılüzumu 
olan 3000 ıkilıo pirinç, 4500 kilo patates, 800 kilo mercimeık:, 1500 
kilo nohut, 4500 :kilo kuru soğan. 3000 kilo ikuru fasulya, 2500 
kilo şeıkıer, 2000 kilo un, 500 kilo kaşa:r peyniri, 1000 kil.o beyaz 
peynir, 600 kilo zeytin, 1300 kilo sabun, 2200 kilo Aöeytin yağı, 
3200 sade yağı, 9000 kilo et, 43000 iklo dkmek, 7500 · kilo arpa, 
14000 adet yumurta ve miktarı kifi sebze 15-2-932 pazartesi gü
nü ihale edilmdk üzıere münakasaya ıkonmll§tur. Teminat akçe
si 1596 liradır. 

Teminat akçele.Ti naıkden kabul edilmez. Ya Belediyeden İr· 
&aliye alınarak bankaya yatınlıp alına.cak makbuz ve yahut 'hÜ
kfunetçe müteıber tanınmış bankal-ardan getirilecek teminat 
mektubu ile olur. Yuka:rtla yazılı işler ihakkmda şartname al
mak veya -görmek ve izahat almak için her gün Levazım mü
dürlüğüne müracaat edilmelidir. Talipler bu şelkilde makbuz 
veya mektubu ile şartnamenin pullu bir nüshasını teklif metk
tubı.mun içerisine koyaraik rhale günü saat on beşe kadar Dai· 
mi Esııcünnene mikacaat etmelidirler. (274) 

Keşif bedeli 4070 Hra alan Kasımpaşada Yeni yapılan mek· 
t.ebe duvar İtı§ası 15-2-932 pazartesi ,günü iıhaie edilmek üze·r~ 

kapalı zarfla münakasaya lronmuştıur. Teminat akçesi 305 li· 
ra<lır. 

* S\ileyman.iycde elmaıuf mahallesin~ Süleyrnaniye saka. 
ğında kain ve 500 liıra kıymet ikomıla:n muhtari:k 80 inci i1k mek
tep binası enkazı satılmak ve 15-2-932 ıpazartesi günü ırhale e· 
dilmek üzıere açık müzayedeye Jwnrnuştur. Teminat aıkçesi 37 
IioTa 57 kuruştur. 

* Kapahça'!"'§ıda Kazazllll" sokağında 44-46 mımaralı düık
lı:An icara verilmek ve 15-2-932 pazartesi ıgiinü ihale edilmek 
Uu:re açık müzay~ kıoıımuştur. Teminat aıkçeei 1 ira 80 tru
nJtUır. 

• Eyiptıe Camii kd:Jir m1llhallleıılndıe Gill!ıane tıfdkatmıda He
kim Kudbetti.n mektıeıbi binuı kiraya 'Y'C11idınek vo 15-2-932 pa
zarteıııi günü iba1e edilmek üzenı açılk müzayedeye lııonmuştuıt. 
Temillat akçesi 5 lira 50 kuruştur. 

• Şefuıadetıqmda Hoşbdem maballcıııfnde Ankaravf İı;rnail 
Efendi medıreeeıııi kiraya 'YICrilmc4' ve 15-2-932 paızartesi günü 
ihale edilme* Wıe.ro açlk mW:ayedeye !komnuştur, Teminat ak
çesi 35 liradır. 

* Beşilktaşta Alipll§a nıa!ıa1!1esinde ABariye caddesinde 
1din garaj kiraya 'YCl'ilmcık ve 15-2-932 puartıesi günü ihale e
ctilıne5ı: üzere açık mibıaylcdeyıo kODmUŞtur. Teminat akçesi 18 
liradır. 

* Anm:vutıköyünde Köçijkayınımaıda 12-27 numarah hane 
ldreya verllmek ve 15-2-932 pazertıeııi günü ilıa.le edilmeık üze
re açıık mlizeyedeye kıonml.MJtur. Teminat akçesi 4 liradır. 

• ArnaVU1köyündo Küçiikayaaıma mevıkiinde 34-57 numa
ralı hane kıiraye verilmek Ye 15-2-03:2 ~günü lıl:ıale edil
mek Uzere aç* ~cdeyıe korKı:ı.uftur. Teminat akçesi 7 lira 
20 iauuştıur. 

• Kangümrilkte K!Mae eokağmda Ulın bostan ık:i~aya ve
ıi!mek ve 15-2-932 pazıartecl günii ihale edilmek üzere açıık mü
ııaycıdeye k.onınuıştur. Teminat akçesi 9 liradır. 

• Kçalıçarşııda yor-gancılarda Adipaşa banırun öst lkıatında 
10 numaralı oda kiraya verilmek ve 15-2-932 ıpa!Z811ıe6i giiınU 

ihale edilmek Uzere açık miizayedeye ik<ırımuştır. Temi.nat ak· 
çesi 4 liradır. 

Teminat a'kçelıerl nakden kabul edilımez. Ya Belediyeden ir
aliye alınaraik ba!llkıaya YQtmhp alwı:ac.ak maJıbuz ve yahut hü
kfunetço müteber tanmmış baıikalanlan getirilece!k teminat 
me!kt'libu ile olur. Bu şekilde t>mIDaıt malkbuz veya meıktu'bunu 
ve Fen 'YeSiıkasıım: kaıpalı zaırilarda teklif mektubu içerisine 
kıoymak ıi.cap eder. Açık müzayedelerde ise yalru.z teminat mak
bm veya mektul:nı getirmekle olur. Yukarda yazılı işler hak
kında izahat almak ~ şartnamelerini gönnelk üzere her gün 
Levazım müdürililğitne müraoaat edilmelidic. İihale günü ise 
saat on beşe lkıadar Daimi Encümene müracaat edilmelidir. 

·· lanısnn Defter~arlığın~an: 
Jlabelı..i Sokağı Cinsi No. sı 

(329) 

Jıfuhammım 

kıymll1i 

Liıa 

Mey&. HUk!lmıet caddeel Fevkani odalar 117 UA 123, 1-3 14000 

'VC taht.ani iki 

bap mığam ve 

tiri bap ~poyu 

müştemı.ı kiiw 
hane. 

Evsafı balada yazılan kiğic blıııenın mlilkiyeti bedeli sekiz 
aene ve sekiz müııaıvt taksitte ödıeonek şartile kapalı zarila bir 
ey müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 23 Şubat 932 
tarihine müsadif salı günü nat 15 te müracaatılan. (%3) 

Devlet Demiryolları idaresi ilinıa;.ı 
İd8n:miz için pazarllk'.la satın alınacak 93 kalem lamba şı· 

tul, k:ıırtııısiyıe, gazete lı:aadı, ateş tuğla ı, elektrik malzemesi, 
cun, kazan a1ev bonı&ı, silo fırçası, dıırdavat, demir, baskül, 
dlkcnli tel, kıUrşun boru, baıkır ve pirinç levha ve teller, eter
nit, ve aaire gibi. muhteliflcins malzemenin pazarlığı 15-II-33 
tarihine müaııdi.f pazaırtctıi günü icra ılulmacağmdan taliplerin 
~ mezlkürda saat 9 dan 11,30 kadar mağazada ısbat vücut 
ederek tahriren fiat vemıcleri, bu baptaki malzemenin mi.ıfre
dat llstef;i mağaza dahilinde asılmış olup nümune getiri.lm si 
ioaıp edenler içi.n pazarl:rk günü nıimünelcrinin beraber ıg4ti il· 
mesi, nümünesiz vaki olacak teklifatın kabul edilmeyeceği 

ilan Olunur. (505). 


