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PERŞEMBE Sahip ve 8qnıuharr.iri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 14 NfSAN 1952 
7 ilci ııeııe, No. 2219 

l.Jmmd Nepiyat " Y uı Miidllrll 

ETEM lzZET NUSHASI 5 KURUŞTUl\ 

Fi atların 
Tanzimi 

Müderris 
Nbameddin ALI 

Benzin ve ispirto 

ANKARA, 13 (A.A.) 
8Cillzine isirtpo karıştırmak i
s?ı hazırlanmıt olan projeyi tel 
kik eden komisyon bugün de 
liraat vekili Muhlis Beyin riya 
•etinde toplanmıtlır. Komisyon 
Yakında ra orunu ikmal edecek ı 

• a 
iler· aın n e 

Muvazene vergisi 
Halen ele geçmekte o!an mik

dar üzerinden kesilecektir 
Devlet memurlarından hu sene Cümhuriyet 

Bankası hissesi alınmıyacaktır .• 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Müva- 1 ruş müvazene vergiai verecek ve eline 34 

zene vergisi kanun layihası hazırlanmak lira 29 kuruş geçecektir. Hakiki veya 
tadır. Bu verginin kazanç ve buhran ver- hülani şahıslar nezdindeki hizmet erba
gileri kesildikten aonra hilen ele geçmek bmdan mesela yüz lira aylık alan bir me
le olan tediye mikdarı üzerinden cibaye mur 7 lira kaz81;'~ vergiai, 6 lira 30 ku
ti esaaı takarrür etmiştir· Bu esaı mükel- ruş buhran vergııı, 867 kurut müvazene 
Jeflerin lehine bir netice hasd etmekte- vergisi verecek ve eline 78 lira 3 kuru§ 
dir. Bu karara nazaran hazirandan itiba- geçecektir. Devlet memurlarmdan buse 
ren devlet memurlarından mesela 40 li- ne Cümhuriyet Bankası hiıeeei alınma
ra maaş alan bir memur bir~ kazanç 1 yacaktır. Bu hiue bir aene için tecil olu
vergİai, 90 kuruş buhran vergı11, 381 ku nacaktır. 

Otobüs sahiplerinin 
telaşına mahal yok! 

Vali B. dün Ankaradan döndü 

Hüsnü Bey 
Dün avdet etti 

Tasfiyeye bayram 
ertesi başlanıyor 

Gayri mübadiller 
Heyeti 

Diln seçileli. Bayranıdan 
sonra Ankaraya gidecek 

Muhtelit 
Mübadele 

-·-
Yeni bütçeye 4 ayhk 

tahsisat konacaktır 
ANKARA, 13 (Telefon) -

932 bütçeıine muhtelit mübade 
le komisyonu İçin 4 aylık tahai 
sat konacaktır. Komisyonda ek 
ailen bitaraf azalıklardan birine 
yeni bir aza tayin edilmemesi 
ve bu suretle bir tasarruf temi-

1 ni hususunda Yunan hükiimeti 
le hükGmetimiz araımda itilif 

1 

hiad olmuıtur. 
Komisyondaki bitaraf ualık 

lar herhangi bir meselede ihti
laf zuhur edecek oluna bu ihti
laf hakkında muhtelit mahke-

Sekizinci ihtisas heJl*fi halci~ muhahme esnıuında 

meler riiesa11 araımdan seçile
cek bir zatın hakemliğine müra 
caat olunacakbr. 

Vapurcuların 
idaresi 

lktısat vekaleti hazırla
dığı kanun layıhasını 
heyeti vekileye verdi 

Aldıfımız mevsuk ve huauıi 
malı'.imata nazaran, lktıaat Veka
leti, milli vapurculuiun inkifafmı 
temin için bealenen taaavvurab 
teabit ve bir layiha halinde heye
ti vekileye arzetmiıtir. Vekaletçe 
teıbit edilen tekle ıöre: 

1 - Seyriaefain idareai, yalnız 
aevabili mütecavire ve Yalova ae
ferlerinin teminile iftira! etmek 

t Üzere ipka edilmektedir. Bu ida
renin uzak ıeferler yapmakta o
lan vapurlan iae Seyriaefainin em
rinden alınacaktır. Seyriaefain, 
ayni zamanda mevcut fabrika ve 
diiar teıiaatını da iJletmekte de
vam edecektir. 

2 - Limanlar ara11nda iıHyan 
halen mevcut bilümum Yapurlar, 
ciddi bir tetkikten ıeçirilenık -
fer kabiliyetleri olmıyan, eaki ve 
köhne bulunanlar aefenlen ıureti 
katiyede menedilmek auretile taı
fiyeye tabi tutulacaklardır. Bu 
tasfiyeye rerek Seyriaefainden ay 
nlacak uzak seferler yapan va
purlar ve ıerekse huauıi eıhaı ve 
kumpanyalara ait vapurlar dahil 
edileceklerdir. Sefer kabiliyetleri 
olup ta yalnız nokııanlan bulunan 
vapurların ekıikleri de bu meyan 
da ikmal ettiri1'-cektir. Teıbit e
dilecek nevakut tamamlanmadan 
bu vapurlann da seferlerine de· 
vam etmelerine müsaade edilmiye 
cektir. 

(Dt>vamı 6 mcı sahifede) 

Yeni orman 
Kanunu 

Orman umum müdürü 
şehrimize geldi 

Limon kralı dün akşam 
tevkif edildi .. 

Sekizinci ihtısas mahkemesi dün 
limon davasına başladı 

Heyeti hakime, vekili dinledikten sonra Diya
mandi Efendinin tevkifine karar verdi 

Gümriikte sekizinci ihtııu 
mahkemesi dün mefhur ve eu 
büyük limon taciri Diyamandi 
Y anakaki Ef. nin kaçakçdılı: da 
vuı riiyet edilmiıtir. Maznun 

mahkemeye gitmemiıti. VekiU 
Nazmi Nuri Bey hazır bulunu. 
yordu. Diyamandi Ef. Haydar. 
P&fa gümriiğünde kontenjan hı 

(Devamı 6 ıncı sahilrde) 

Macarlar cumartesi 
günü şehrimize geliyor 
Yapacağımız bu milli maçlar takı

mımızın 22 inci ve 
23 üncü milli teması olacaktır .. 

Federas_vonda milli takım azası konf~r•ns dinlerken 

Mevıuk bir membadan aldı
imıız habere göre Macar takı-

Onnan umumi müdürü Bekir mı cumartesi günü tebrimizde 
Bey, dün Ankaradan tehrimize olacaktır. Gelecek olan takım 
gelmiıtiı · Bekir 

1 

n kuvvetli tekli ile gelmekte. 
Bey, bayram er- d 
teıi Anluıraya İr. Bilhaaaa santrforları ve 

avdet edecektir. aol içleri 10 · 12 İntemational 

Oirendiiimize 
göre Orman ka· 
nunu lktıaat en
cümeninde son dı 
fa olarak tetki~ 
edilmektedir. Ka 
nunun lktıııat en· 
cümeninde tetki 
kah bitikten aon

maç yapmıt oyunculardır. Milli 
takımımız dünkü nazari ders
ten ıonra saha üzerindeki son 

I antrenömanını cuma günü atad 
yumda yapacaktır. Dünkü dera 
te antrenör oyunculara ayn ay 

1 rı neler yapacaklarını, hücum 
vaziyetinde ve müdafaada nasıl 

(Devamı 6 uıcı sahifede) Mac~r Mi/il tak11mnm soJinsaydr 
Bıhamy Vt> santrforu Gerzely 

ra Adliye ve Bekir Bey 
Maliye encümenlerince de ayrıca 
gözden aeçirilecektir. Kanunun 

Gayri mübadiller cemiyeti Meclia heyeti umwniyeıinde bu 
namına, bonolara faiz verilmesi yakınlarda müzakere edilmeıi 
için hükGmet nezdinde tetebbü muhtemeldir. 
salta bulunmak üzere Ankara- lkbaat Vekaletinin diğer umu. 
ya gönderilecek heyet azaaı dün mi müdürlüklerinde olduğu gibi 
seçilmittir. Heyet, mütekait ~ka_n uı::umt ikiı;rıl~dürlüiünde de 

P 
se aıyon et atı yapıln.uı ve 

Y anyalı Eaat aşanın riyasetin umumi müdürlük altı aekaiyona 
de gayrimübadiilerden Nüzhet 1 aynlmı~trr. 
ve Garbi Trakyalılar cemiyeti 
mumeasili Hamdi Beylerden 
teşekkül etmiştir. Araya bay. 
ram girdiği için heyet, bayra. 
~~n üçüncü veya dördüncü gü. 

Asım Bey geliyor 

ANKARA, 13 (Telefon) -
M,üsk.\.at inhisarı umum müdü. 



MİLLiYET PERŞI::MBE ı'f NiSAN 1932 

HARiÇTEN GELEN TELGRAFLAR 
D~i 

Hitler'in 
Orduları 

Bazı ıazeteler bu 
teşekkülün 

dağılacağını yazıyorlar 

PARIS, ı3 A.A. - Berlin'den 
lıildiriliyorı Alman:ra ile Lelıiatıın 
ara11nda bilfarz Alman topraiı
nın Lehiatan ordusu tarafmdan ;.. 
tili.11nı intaç edecek vahim bir ih 
tili.f zuburu takdirinde Hitler'in 
Almanya ıark hudutlarının m~da 
faası için ibdaı edilmİf olan Reıcb 
ıwehr Alman hafi teşkilabna men 
up kendi taraftarlarına ifbu tet-
tili.t emrinde bulunan eıliha ve 
nübimmata vazıyet etmeleri ve 
tcilen Bertin üzerine yürüyerek 
>İr müfritler darbei hükUmeti yap 
naia emir vereceği aöylenınekte
iir. 

Bu heyecanbaht hakikat, aon 
defa Prusya poliai tarafından ic
ra edilen taharriyat ve t•hkik•t 
neticesinde aübut bulmutlur· Bu 
hakikabn ıübutu naayonal - -
yaliıt frrkaama kartı Leipzig im
peratorluk i.li divanı tarafından 
hiyaneti ntan.iye cümıile tak>"bat 
açılmaaını intaç ebnİftir. 

"Hududun himayeıi" teıekkü
lü, bütün Lehiatan hududu imtida 
dınca devam etmek üo:ere Reich
ıwebr'ler tarahndan ihdas edil
mit gizli lıir tqekkiildür. Bu te
tekkülün azaları herhansi bir da
kikada Reichıwehr tarafmdan ae
ferber hale getirilebilecek ve hu
dutlar üzerinde tahtit edilecek ae
tir kıtaatmı tetkil eyliyecektir. 
Bu gizli tetekkül, rayrİ kanuni ol
duğu kadar muahedeler ahki.mı
na da münafidir. 

Kül yağmuru 
Dindi 

Yüzlerce kilometre 
arazi kar 

yağmış gibi bembeyaz 
BUENOS - AIRES, 13 A.A. -

Kül yağmuru arbk dinmİftir. Bu
nunla beraber kesif bir Iİa taba
kaaı hüküm sürmektedir. Şehir, 
ıimal memleketlerine hi.a bir man 
zara alrnrıbr. Sokaklar, damlar 
ve aiaçlar bembeyaz kesilmiştir. 
Bunlar, adeta karla örtülmüt gibi 
bir hal alrnr9br. Birkaç tayyare 
filosu şehir üstünde dolatmakta 
ve ahvali havaiye hakk>nda keti! 
hareketlerinde bulunmaktadırlar. 
Ehali, ıükununu muhafaza ebnek 
tedir. 

Birçok kimselerin şiddetli bat 
afrıama tutuldukları haber veril
mektedir. Y aptlan tetkikat netice
sinde volkanlardan çıkan külle
rin kimye-ri terkipleri itibarile 
Veo:u yanar daiuun indifaından 
hi.aıl <1lan külleri andırmakta ol
duğu anlatılmıfbr. 

BirçClk kinueler, elbiaeleriDi ko
nımak için sokağa çıkarken ıem
ıiye almaktadrrlar. Dükkan aabip 
leri, yemek takımlarını temizle
mek içiıı bu külden istifade etmek 
tedirler. 

Kendilerinden mal\ımat iatenen 
heyet alimleri bu bürki.ni faaliye
tin ne kadar müddet devam ede· 
ceiini tayin edememitlerdir. Bun 
lann fikrince bu faaliyet Andeı 
sıra dağlarmda uzun müddet da
ha sürebilecektir. Mandoza'da ha 
raret derecesi dütmiiftür. Kül yağ 
muru tamamile dinmittir. Fakat 
havada muannit bir kükürt koku 
su hissedilmektedir. Bir takım kır 
mıznntırak bulntlar gök yüzünü 
örtmektedir. 

Tevfik Rüştü B. bir 
nutuk söyledi 

Tahdidi teslihat konferansında 
murahhaslar hükumetlerinin 

nokthi nazarlarını izah ediyorlar 
CENEVRE, 13. A. A.- Tahdidi 1 kıimeti teslihabn tenkis ve tahdidi 

Tealihat Konferansı umumi Koıniı- meıelesi hakkında İtalyanın fikrini 
yonuna Brezil)'a murahhası tesliha- ve noktai nazannr izah eden mubb
tın keyfiet nazanndan tahdidi hnk- rarun metninin Tahdidi Tealihat 
kandaki Amerikan tekliflerini taıvip Konferansı riyasetine göndermiıtir. 
elmİftİr. Bu muhbra ın suretle hülasa edi
Urure murahhası Fransız teklifinin lebilir: 
iatinat ettiği eau üzerinde rey vere- " Kara ıilihları sahasında her sı-
ceğini söylemiştir. nıf hücum tanklarının ve ağır top-

lran murabbası ıili.b ve cephane ların ilr a11; deniz •ilillılan ıabaıın
yapmıyan memleketlerin vaziyetini da hattı harp ve tayyare l'emilerinin 
tanzim etmek üzre bir mukavele ka- ayni zamanda ilgası; hava ıilihları 
leme almma11 üzerinde iırar göıter- sahasında bombardıman tayyareleri. 
miı Ye tahdidi teslibat mukavelesi nin, kimyevi maddeler Ye mikrop
nin birinci madde.inin timdiki tekil lar va11taıiyle harp huıuıunda kul
de bualalmaımı iotemiıtir. landan ve kullanılacak vaaıtlann il-

Y ugoolavya hariciye nazırı M. ga11 ve ıivil ahalinin daha tam ve 
Marinkoviç sabillerin ve limanların daha müessir bir ıurette himayesini 
muhafazası ve deniz zabıtası için lü temin maksadiyle harp kanunlarının 
zumu olmayan bütün harp &'emile- yeniden tetlôk ve tadili." 
rinin kaldmlma11 bugün mevcut a- halyan murahhas heyetinin fik
iır topların ve tank1arm ,imdilô ae- rince bu teklifler yukanda zikredi
viyesİnin tabdidi ve bunların cemi- len harp vuıtalarının hepıine tamil 
yeti abam tarafından murakabeye olma11 li.znn l'elmek itibariyle deiiı 
tabi tutularak taarruza uğrıyan dn .,_ mr plan tqkil etmektedir. 
lelin istifadesine tahais.i, hava bom- Bu harp vaoıtaları muayyen bir 
bardnnanlanrun, kimya ve mikrop müddet zarfında hemen veya tedri
harbinin meırn müdafaa balinde lıi- cen imha edilebilir. 
le men'i ve mütecaviz devlet aley- Kara ıili.hları babıına &'elince hal 
hinde cezai tedbirler alınması tek- ya her 11nıf ağır topların tahribini 
liflerini havi bir proje tevdi elmİf- ve ileride aahillerdeki yeya l'llllİ
tir. !erdeki aÇır topların naklini müm-

Türkiye Hariciye Vekili Tevfik kün kılabılecek olan top kundakları 
Rüttü Bey bir nutuk irat ederek yapmamağı akit tarafların teahbüt 
Türkiyenin tahidi tealihat huıuıun- ebnelerini ameli bir tedbir olarak tek 
daki noktai nazarını izah elmİftİr. lif ebnektedir. 

Akit taraflar tankların, her şekil
de müsallah veay zırhlı kamonların 
ilgasını da kabul ebnelidir. 

Bir Japon 
Trenine suikast 

Changhai müzakerah 
ilerleyemiyer 

TOKİO, 13 A.A. - Harbinden 
gelen haberler, kaza mahallinde
ki rayların bir k>smmm kaldml
lntf olmasının bir suikastın vücu
duna delalet etmekte olduğunu 
bildirmektedir. Fakat faillerin t a· 
hıslan bala teıbit edilememittir. 

Kazazedeler, gayri muntazam 
Çinlilere karşı yapılan F anghen'
deki askeri harekata iıtirak ettik 
ten sonra terhis edilmit olan Ja
pon bölüğüne menıup 150 aıker
den ibaret idi. 

TOKİO, 13 A. A. - Nicki -
Nicki razetesinin yazdığına l'öre, 
bir Japon kıtaaını nakleden tren 
Harbin 10 mil §arkındn vuku bu
lan infili.k üzerine uçuruma dÜf
meıi neticeai olarak ölen Japon 
zabit ve aakerlerinden baıka ıs u 
tehlikeli olmak üzere 74 uker da
ha hafif ıuretle yaralanmııbr. 

TOKİO, 13 A. A. - Şanl'hay
dan Rengo Ajansına bildiriliyor: 

Mütareke konferan51ntn müte
ha1111lar komitesi bugün Çin kuv
Yetlerinin Poun Tounl''deki me
aeleıini tetkik eylemİftir. Çin mu
rabbaı heyeti Çin kuvvetlerinin 
bu mahalde tutunmamasını ka
bul etmİf fakat bu huausta tahriri 
bir taahhüt albna girmeği muva
fık bulmamıfbr. 

Bunun üzerine diğer devletler 
mümeuilleri bu bapta bir itilaf 
sureti tevdi eylemi,lerdir. 

TOKIO, 13 A.A. - Renıro A
jansı bildiriyor: 

Kabine, Şanghay ve Mançuri 
vakayii dolayuile ihtiyar olunan 
aıkeri masraflar hariç olmak Üze 
re 10 milyon 840 bin yen'e baliğ 

Türk evi tipi ve esas 
karakteri 

Profesör Y ansen'in Ankara ıçın 
hazırladığı planın esasları 

ANKARA, 13 (Telefon) -
Profesör Y ansen ile burada hal 
!olunan itler arasında büyük 
bloklara aynlmıı olan eski ıe
hir mahallelerinin taksimat iti 
de vardır. Eski mahalleler blok 
lanmn etraf yolları planda çi
zilmiıtir. 

Bloklar içindeki eski yollar 
inıaat oldukça genişletilecek, 
ferahlandırılacak olup istimlak 
ve yıkılma ameliyeleri en asga. 
ri haddine indirilmittir. 

Kaleiçi mahalleleri için pro 
fesörün teıbit ettiği esaslar ıun 
!ardır: 

Kale içi 

Sinan hanmın önü açılmat· 
tır. Profesör çok güzel olan bu 
hanm imar edilmesini tavsiye 
etmektedir. Kale içine hiç doku 
nulmayacaktır. Herhangi bir bi 
nada tamirat yapılması icap e. 
decek olursa ancak mevcut o
lan tamir <1lunacaktrr. Bina ne 
yükseltilecek ve ne de geniıle
tilecektir. Yeni bir bina yapıl
ması lazım geldiği vakit ancak 
eski binanın büyüklüğünde ol
mak fartile müsaade olunacak. 
tır. 

İstasyon yolu 

rını yaparak inıa tarzlarını gös 
terdiği gibi bazı caddelerin pro 
fillerini de yapmıştır. Eski ma
hallelerde yapılacak yeni evleı 
bititik olabilecek, fakat köıe ba 
fi obnadığı zaman havlusuz ol 
mayacaktır. 

Profesör Yansen Türk evi 
tipinin modemize edilmesini, fa 
kat esas karakterinin muhafaza. 
olunmasrnı tavsiye etmiştir. 

Sayfiyeler 

Y eniıehrin ilerisindeki say. 
fiyeler için ayrılan kısımlarda 
bin metreden atağı araziye vil
la yapdmamasmı iıtemeıktedir. 

Profesör Cebecide 940 ve 

Atıf Bey mahallesinde 900 rakı 
mmdan ilerisine bina yapılma
sını istememektedir. Profesör 
Ankara tehrinde manzarası kay 
bolması li.zmı gelen esas nokta 
ları pli.oda tesbit etmit <1lup bu 
istikametlere düten binalanu 
yükseklikleri bu manzaralan 
muhafaza ettirecek ~ide ola
caktır. 

Büyük bulvar 
Şu itibarla Alman gazeteleri, 

kanuni takibata maruz kalmak
tan endifC etmekaizin memleke
t in milli müdafaa1ile ali.k>ıdar o
lan bu rizli teşekküller hakkmd'! 
iıtedikleri kadar malumat verebı 
lirl~r. 

Diğer taraftan bazı Berfin ga-
3cteleri, bu hafta nihayetinden e• 
vel Hitler'in mabut hücum bölük
lerini laretmeıi ihtimali oldııiu
ıu ve bu kadar büyük azemet Ye 

kibir ile l'eçit resminde iıbati YÜ
cut ettiği ve reiaicumbur olduğu 
takdirde 13 veya 14 martta bir 
darbei hükümet yapmağa niyet
lendiği kuvvetlerini ortadan kal
dırmak iztiyeceiini yazmaktaclır
lar. 

Kazazedelerin imdadına gönde· 
rilen kamyonlar, yollan kaplayan 
kül tabakasına kalınlığmdan do
layı ıehre kadar varamamışlar
dır. 

Arjantin cumhuriyetinin ıima
lindeki hanlide kül yağmurunun 
artmak iatidaclını gösterdiği ve 
Brezilya hududuna kadar teve11ü 
ettiği bildirilmİftir. 

M. Grandi'nin verdiği izahat 

CENEVRE, 13. A. A.- Tahdidi 
T ealihat Konferansı umumi Komis
oynu mukavele projesinin birinci 
maddesinin ortaya çıkardığı umumi 
esasların müuıkeresine devam etmek 
tedir. 

M. Tardieu'nün nutku 
hakkında 

r buluftAD munzam bütçe projeıini 
kabul etmiıtir. 

Profesör içinde göl yapılacak 
olan istasyon yolunun sağ taraf 
bo,luğunun bir planını da yap
mıştır. Şimdiki bahçeler müdi
riyeti binuı gölün arkasında 
iki tarafı köprülü olarak kal
maktadır. 

Çankayaya giden büyük bul 
var üzerinde birkaç katlı bina
lar yapılabilecek, Y eniıehir ma 
hallelerinde ise binalar iki kab 
geçmeyecektir. Ana plana rap
tedilecek ve tamamen izah edi 
lecek olan bu ve bunlara ben
zer diğer esaslar Dahiliye ve
kaleti tarafından mayn ayında 
Heyeti vekileye sevk ve tasdik 
olunduktan 1<1nra imar kanunu 
mucibince riayet edilmeıi mec
buri olan ahkam sırasına geçe 
cektir. 

Prusya ve Bavyera hükümetle
ri Almanya hükUmetinden, Hit
ler ordusunu men'etmeılni ve tid
detli bir hareketle bu İfe ve tim
diye kadar dünyanın en inzibatla 
kıt'ası olan Alman memleketinde 
hayrete f&Y&n böyle bir manzara 
va nihayet vermesini talep elmİf
lerdir. 

Her iki hüküm .. t, Hitler ordusu 
nun milli ordunun iki miıli oldu· 
!iu ve memlekette tethiı usulünü 
hakim kılarak açıkça bir darbei 
hülc\:met icrasına kıyam eden si
yasi bir muharrikin emirlerine 
körkörüne itaat etmekte bulundu
ğu huauaunda nazari dikkati cel
hetmektedirler. 

Yalnız anla,ıldığma göre Al
man hülciım .. ti bu mea"uliyeti ka
bulden çekinmektedir. 

Maamafih, Almanva'nm • iki 
büyük devleti tarafından kendi Ü 
7""rind,. icra edilen tazyik n kadar 
büyüktür ki, ihtimal Hitlercilere 
kendilerinin de b,.•kalan ıribi bi
rer vataY\<la• olduklarmr bildire
cek ve Hitler'in bu kadar iftihar 
ve azeme-t biuetti~i ordulUDun da 
iıldılac,.i\mı teblif eylivecek o
lan bir beyanname nqrine muYaf 

- ··- - -

BUENOS - AIRES, 13 A.A. -
Mendoza vilayeti ehaliaini tetkil 
eden 80 bin kİfİDİn tabliye ve e
min mıntakalara nakli için ihtiya
ti tedbirler ittihaz edilmittir. Bu
rada tiddetli 3 sademe daha hisso 
lunmuştur. 

Birçok mmtakalarda yere dü
şen külün kalmlığı 35 santimetre
yi bulmuttur. 

Raaadatı havaiye müteba11ıala0 
n ,imdiye kadar düşen küllerin 
miktannın 3000 tondan fazla ol
duğunu tahmin ediyorlar. 

BUENOS - AIRES, 13 A.A. -
Cenit bir oaha üzerinde kesif bir 
karanlık devam ebnektedir. As
ker kuvvetleri muavenet tedbirle
rine İflİrak eylemektedir. 
SANTİACO DU CHİLI, 13 A. 

A. - Bürkani hadise, hemen he
men hitam bulmut ribidir. Hadi
senin alelade bürki.ni bir hareket 
olup bir zelzele vuku bulmuf ol
dufunun meyzuu bahiı olmadığı 
tebeyyün etmİf gibidir. 

........ -........... -·-.. ···-----
fakat edecektir. 

Bu takdirde, ayni memuiyet, 
hiç tüphesiz Çelik mığferliler l'i
bi ıabtk veliahtin, preıu Frederic
Guillome de Pruıoe'ün emri altı... 
da bulunan naıyonaliat tetekküle 
ve Hitler'İll hücum bölülderina 
biç bir ıuretle benzemiyen cumba 
riyetçi Reichbanner tetekkülüne 
de teımil olunacaktıır. 

M. Grandi ailib kuvvetlerinin 
kemmiyet nnktai nazarından tahdi
di makaadiyle İtalya hülı:ümeti tara
fından ileri ıürülen . teklifin gayeai 
hakkında izahat vermi• bu teldifin 
devletlerin taarruz ve t..C..vüz kudre 
tini eaaılı bir surette azaltmakla 
kalmayıp bunlann müdafaa teıkilat 
ve tertibatına da kımet vereceğini 
söylemiftir. 

M. Grandi taarruzi ıilahlann bozu 
lup dağrtılmaaı ti.zan gelen bir kül 
teıJDI ettiiini de sözlerine ilave et. 
mittir• 

M. Grandi aili.lı kuvvetlerinin key 
fiyet noktai nazarından tahdidi hu
ıuıunun kolayca ihlil edilebileceği
ne dair M. Tardieu'nün dün ileri 
ıürdüiii mutali.aya verdifi cevapta 
suiniyet farziyeainin bazı teahhütle
re l'irİfmeğe mani olmama11 lizım 
geldijini, akıi takdirde kartılıklı i
timat hi11inin ortadan kalkmı~ ola
cağı111 söyledikten sonra izahatına 
ıu ıuretle devam ebniştir: 

İtalya taarruzi silihların tedrici 
ve mütenaa.ip bir surette, kimyevi 
maddeler ve mikrop istimali kabilin
den aili.lılann derhal imbaaına taraf
tar bulunmaktadır.'' 

M. Grandi Tahdidi tealihabn tim 
diki ıili.h kuvvetleri seviyesinin e
hemmietli bir surette alçalblma11 i
le tamemlanmuı lüzumu hakkında 
M. Litvinoffun beyan ettiği fikirleri 
tanip etmiıtir. 

ltalya'nıa bir muht1rası 
CENEVRE, 13. A. A.- ltalya hü 

ROMA, 13. A .A.- M. Tardieu 
nün dün Cenevrede tahdidi teslihat 
konferansındaki • müdaheleainden 
bahseden Mesaagero l'azetesi dioyr 
ki: 

Bu nutuk, bir gün enel Fnmıız 
murahhaaı tarahndan oöylenen söz
lerin İtalya ile Fransız pliru ve Ce 
mahiri Müttehide teklifleri arasında 
meYCUt olan ihtilafı ııaraheten mey• 
dana çı.karmamc' -iır. Bu tezat, 
konferansın meböeine kadar git
mekte ve Uk aaaderinile iktiaap et
tiği manzaralara benzemektedir. 
Bunun içindir ki bu sözler, bizim i
çin kuvvet lıahıolamaz. 

M. Mac Donald'ın yakmda 
yapacağı seyahat 

VIY ANA, 13. A. A.- Stunde ga 
zeteai, M. Mac Donald'ın pek ya
kında CenCYreye yapacağı ıeyalıat 
münaaebetile yazdıia bir makalede, 
bu seyahatin yeni bir 4 ler konfenan 
11 akti projesi ile münaaebettar l'ibi 
göründüğünü beyan ebnektedir. 

Bu gazetenin fikrince ileride akt
dilecek bu yeni 4 ler konferanımm 
ruznameıine Londrada tehir edilen 
konferansın tetkikine arzolunan me 
aeleler dahil bulunacakbr. 

Bu tasavvurun hakikat tabuma 
çrkanlma11 Londra konferansına de 
vam edileceği amnasını tazammun e 
deceği gibi gelecek hafta zarhnda 
Cenevrede toplanacağı söylenen ye
ni hir ikinci 1" ..ına konferansının İç· 
tiaına da muadil olabilir . 

M. Litvinof'un beyanatı 
MOSKOV A, 13 ( A. A. )-

Haftalık Edebt Musahabe 
Fikirler ve insanlar 

1 
hemen biç birinin bizzat harp et- , lan ııöaterilmittir: . . 
mit olmamasıdır. Harbe gidenler Neferin hialerını. ha~ten. tez: 
de nefer deiil, ihtiyat zabiti ola- mek, tahlil etnıek hıç fuphesız ki 
rak gittiler. Bu fark çok mühim- kabildir; fakat bu hem :ıamana 
dir; çünkü na kadar küçük mev- mütevakkıfbr, hem de bu ıu~tle 
kide oluna olsun emir veren ada yazılacak kitaplar ancak bırer 
mm paikolojiai ile emre itaat ede san'at eseri olabilir. Harp edebi
ninki bir olmaz. Bir zabit, kendi- yatı ise aan'atı ihmal ebnez ama 
ıininkinden batka emir altındaki aadece vaaıta olarak alır; onun 
!erin de fiillerinden, hareketlerin asıl gayeıi birer f'lhİt sayılacak, 
den, hatta hiderinden mes'ul ol- birer "acte,. olacak eserler vüca
duğu için ferdiyetinden az veya de retirmektir. Harp edebiyatı 
çok, fakat herhalde bir derece te- bir «litterature directe», yani ta
cerrüt otmiı bir adamdır. Vazife- hayyülden ziyade hafızadan do
leri araımda bir de ömek olmak ğan bir edebiyatbr. 

1 - Harp edebiyab 
Umumi harpten aonra, o facia

ya kanımlf memleketlerin hepsin 
de her ırün ölümün kartıamda du r.;. adamın akoüli.mellerini anla 
tan bir "harp edebiyatı,, doğdu. 
Bu tarzm verdiği eserlerin çoğu, 
aadece modaya uyup bir kar te
min etmek arzuıu ile yazıldığm
dan hiç ıüphesiz ki Öyle bir ehem 
miyetle karşılanmafa li.yık feyler 
değildir. Fakat bir kısmı cidden 
düşünülerek okunacak kitaplar
dır. 

Biz bunlan hemen hemen biç 
tanımıyoruz. Türkçeye yalruz Al
man muharriri Erich - Maria Re 
marque'ın Garp cepheainde aii· 
kün ve Sonra isimli iki kitabı ter
cüme edildi (1); Mektep mecmua 
" da Ceorgeı Dubamel'in La cıie 
dtu Martyrs'inden bir veya iki par 
çayı aldı. Benim bildiğime göre 
Avrupa harp edebiyatından etti
ğimiz istifede bundan ibarettir. 

Halbuki -belki en fenalan da 
dahil olmak tartile-o nevi kitap 
!arın zamanunız fikir hareketleri 
Üzerinde icra ettiği, bundan son· 
ra da edeceği tesir büyüktür. Yeni 
bir harbe sebep olacak hadiseler
den kacılıvor, önüne gecilemiyen 
ler de bir t ... kım tavizat ile örtbu 

edilmeğe çahıılıyor iae bu hayırlı 
l'ayretlerde harp edebiyatının bü
yiik bir tesiri olduiunu zannediyo 
ruz. Bu belki bir vehimdir; fakat 
CI kanlı günlerin bir daha teker
rürüne mini olmak için her çare
ye bqYUrmak li.zımdır. 

Avrupa'nın, bazılarını şimdi 
ıiııemadan öğrendiğimiz o nevi 
kitaplarmı türkçeye çevirmediği· 
miz gibi bizde de bir harp edebi
yab l'Özükmedi. Vakıa umumi 
harpten, gerek İstikli.I harbimiz· 
den bahseden kitaplar yazıldı; fa 
kat bunların a.aıl mevzuu harp de 
ğil, vatandır. 

vazifesi vardır ki bu onu kendi Bizde, gördüklerini, hiıset
kendinin fevkine yükaelmeğe tiklerini ı sonradan terkip edip 
mecbur eder. Harpte aaıl fert, ne anlatabilecek kimselerin harpte 
ferdir; iradesini, hareketlerinin neferlik ebnİf olmamalan bir 
neticeıini dütünmek vazifesini a- Türk harp edebiyabnm teşekkülü 
mirine bırakan ve bunun için tah ne mani olmu§tur. Alman, Avuı
si temayüllerini en fazla hiaaeden turyalı, Fransız, fngiliz okur - ya 

Harp edebiyatının muhakkak neferdir. Bazı dillerde "adam,, zarları harpte neferlik ebnit ol
vatan atkı telkininden uzaklaşma kelime•İnİn askerlikte yalnız ne- dukları için o millet adamlarının 
sı mı li.zımdır? Onun, Avrupa'nm feri l'Öatermeai belki bunun için- büyük facia hakkındaki &ahitlik -
aol muharrirlerinin eserlerinde ol dir. Zabit, yalnız keyfiyet değil, !erini dinliyebiliyoruz; bunlara 
duğu gibi, muhakkak milliyet his onların zabitlerinin söyledikleri 
!erini · incibneai mi lazımdır? Ha kemiyet bakımmdan da bir adam, de inzimam ediyor. Bizim taraf. 
yır; fakat o tarzın eserleri birer bir İn•andan fazladır. tan nefer ş"hit çıkamıyor. 
tehname deatanlan da olmamalı- Harp edebiyatı, tek adamın, Bu hal, cemiyetimiz tarihi için 
dır. Harp edebiyatmın asıl mevzu tek insanın harp kar41sında duy- büyük bir vesikadan mahrumiyet 
u, harp karşısındaki iıuandır. Ce duklarını, çektiklerini anlatır. Bu tir. Fakat bu mahrumiyetten kur 
ıur olduğu kadar korkak da olan, nun içindinr ki harp ron,anları, tulmıyalım, çünkü onu biraz tah
ümidi bildiği kadar yeoi de bilen, piyeıleri içinde en çok muvaffak fif etmek İçin bir facia lazımdır. 

2 - Zeytindağı 
bazan kendisini fedaya hazır, ba olanlar zabitlerden ziyade nefer
zan da kendinden batka hiç bir !erden bahsedcnlerdir. Mesela fn
fey dü~ünnıiyen insandır. Bizim gilizce Journey'a end piyesı'ru,' bu 
h h 'k" Bu hafta yalnız Falih Rıfkı'nın 

arp 1 aye ve romanlarımızın söylediklerimin ak•ini i•bat ediyor kitabından bahsebnek istiyor-
hepsinde ya!nız ideal bir hale sanmak doğru olmaz; çünkü o dum· 

0 
büyük harbin bir aafha 

konmuf cenıJaverler v~rdır. piyesin eşhası olan zabitlerin isti sını ~nl~ttığı için söze harp ede: 
Böyle o!maaı b_elk~ d~ bi24e. J.Alııt nmıw.lnı:oı-nr.lı.i.. '""; Hı...,_,_ u __. .• • ~ ' . . 

Bu senenin bütçesi 1544 milyon 
yen'dir. Varidat nokaam ve Şang
hay, Mançuri hadiaab yüzünden 
husule gelen aç.fa kapatmak üze
re aktedilmit olan iatikrazlar mik
tan 315 milyona baliğ bulunmak
tadır. 

Taa Ajanaı bildiriyor. 

Y eniıehir ve Cebecinin hal 
yerleri teabit olunınuftur. Pro
fesör Yetil yol i.amini verdiği 
güzergahların arzani maktala-

Sovyet heyeti Murahlıaaaaı Re 
iai M. Litvinof Cene-necle terki 
-lihr.t un,umi 1. --mi•yr.nun i,ti
mamda muahede proje.tinin birin 
ci madde.ini mevzuu bah.oeclerek 
konferanı meaa.iainin aadece tah
didi teılihata inhisar ettirilmeli 
fikrine itiraz etmittir. 

Dahiliye vekili garın geliyor 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 

bayram tatilini geçirmek üzere yarın aktam lstanbula hareket 
edecektir. 

Hudut haricine çıkarıl0:cak 
M. Litvinof, müsavat prenaipi 

hakkındaki Türk teklifine temas 
ederek demiftir ki: "Bilcümle as
keri muahede veya ittifaklarm il 
gasiyle müterakki tenzili teıliha
b birleıtiren Türk teklifi ile Sov
yet teklifi birbirine çok yak>ndır. 
Muahede projeainin birinci mad
desi fu ıekilde yazılmalıdır. (Yük 
sek akitler ifbu konferansta der
Pİf edildiği veçhile müterakki ve 
niıbi bir usul dahilinde mevcut 
teslihatın mühim surette tenzilini 
taahhüt ederler). Bu madde Ame 
rikan teklifine de aykın değildir. 
Eıaaen Sovyet heyeti murabbaaa
ıının Amerikan teklifine kartı 
biç bir itirazı yoktur. Huauıile ki, 
bu teklifi Sovyet heyeti murabha-
1&11 ihzari konferansta dermeyan 
etm.itti. 

1ZM1R, 13 (Milliyet) - Hayri namı müatearile dolll§an bir 
Ermeni zabıta memurları tarafından yakalamnıttır. Bu Ermeni
nin hakiki ismi Hayiktir. Sulh mahkemesinde bir gün hapsind 
karar verilmiştir. Hudut h11ricine çıkarılacaktır. 

lzmir Tayyare cemiyeti davası 
IZMİR 13 (Milliyet) - İzmir Tayyare Cemiyeti suiistimali 

davasına .,'iyango müdürü Fikri Beyle M. Mizrafıi'nin idhal edil
melerine ağır ceza mahkemesi tarafından karar verilmittir. 

Romalılara ait b~r, heykel 
ADAI\A, 12 {A.A.) - Bot bir arsada hafriyat yapılırken Ro

malılar devrine ait çok kıymettar tunç bir heykel bulunmuıtur. 
Jenerallerden veya krallardan birine ait olduğu talamin ediliyor. 
Kaidesini teıkil eden tatlar da çıkanlıyor. Müze müdürü ma
hallinde tetkikatta bulunacaktır. 

kat sözlerin biribirini çözmeıine \ kü bütün dünyada bö,.~e yazılıp \ Cema! P~ta. her satırda. b.iraz da 
mi.ni olamadım ve on onbet aabr- de yine güzel kalmq bırçok -.. ha muthıt bır adam halını alıyor, 
dan ibaret kalacağını sandığını bir ler yardır. Biz gazetecilerin piri- b~yüyor, b~yüyo~, ao~a .. b":'feıt• 
mevzu yerin çofunıı kapladı. miz Voltaire'dir; bütün yazılan bıre, tek cumle ale dutuvenyorı 

F li:b Rıfkı b "nk" ub · hi.li. okunan Sainte - Beuve de bir "Ne yapanın, burada böyle sökü 
a uru um arnr 'd' M h F 1 • • aamda en canlılardan gazetec:ı ır. et ur ranıız mü- yor • ., 

b~ a_r h · · il b · nekkidinin her pazartesi nqredil- Ze;ytindaiı'm seve seve oku-

dınho. ubgunudi er yezm =dn .e ır mele üzere yazdığ-ı makaleleri dumı zaten batladıktan aonra bı-
a a ıı ate yor. •ım• qı,nın R • raJmıak kab"I d ··ı Fakat daha 

bir yerinde kendisi gibi kırk yqı l'ort " oya/. gibi uzun çahpnanm • d b" 1 
, eırı • . d' 

. mabıulü olan eserlerinden ü.tün- zıya e ır aaa at esen ıye yazı· 
na varanlann, Oımanlı ımperator d" lan bu kitabı, Falih Rıfkı'nm birer 
luğunan aon gençleri olduğunu ur. 
söylüyor. Bizde kırk yafln& gelip Falih Rıflo'nm bu bir aene için 
de genç kalrnrt. tarunı değiftir- de ç.kardıiı dört kitap da hep 
meğe çalıtan kaç muharrir çıka- l'azeteciliğin eseridir. lhniııafm 
bilir. ihtira111z, F tlfÜt Roma ile Yeni 

Geçen gün Hikmet Feridun R- taraftar üalubu ile yazılmıt 
Beyin sorduğu bir ıuale: "Ben dai birer "reportage" idi; Zeytiıula
ma bir l'azeteciyim,. mealinde bir iı da yine gazete ıütunlarmda 
cevap ,,..rmitti. Bir gazeteci, hem çıkmak üzere yazıldı. 
de bazı kiauelerin bizim gibel Ze:ytindaimı okurken hep Go 
mealeğimize kartı göaterdikleri is bineau'nun u Renai-nce'mı dü 
tihfafm ne kadar haluız oldııiu- ıündüm. Falih Rrfk> da Gobineau 
nu iabat eden bir gazeteci.. cibi, bir zamanın tarihini tablo-

Gazeteci yalnız ııünün haber- (arla l'Ö.lermek iatemiıtir; fakat 
!erine Ol'Ünle beraber unutulup gi onun kitabında bir iatilıza kokusu, 
decek tefairler yazan muharrir de batta bazı yerlerinde acı acı ııü
ğildir.Bana öyle &'eliyor ki l'azete len bir hi.I Yan& bunun kabahati 
ci - muharririn ruhi yuıflarınm C-.l Pllf&'nm bir Ceaare Bcwgia 
en -1ı1armc1an lıiri, yaa:ıllDlll 1ıq gibi RenaiaaMA adanır olamam•
ka kimseler tarafından derhal ııö amdandD'. Meseli. iman Arap mil 
rülmeai arZU1Udur. Bu nm mu- liyetçileri içinde de §Öyle tam 
harrirler, bir yazmm üzerinde imanlı kimseler, Savonarole'ı ba
günlerce, haftalarca dütiinemez- brlatan bir Iİmayı beyhude yere 
ler. Kalemlerinin çizdiği sabrlar anyor. O adamların hepainde bir 
hemen makinaya ıitmelidir. Ha- elin oynattıfı birer kukla hi.li var. 
talannı, nokaanlarmı ancak ma- Falih Rıfla'nm bu kitaptaki 
kale l'RZetede çıkbktan ıonra l'Ô· dlifünüt tarzında, sinemadan te
rürler. 

air aldıfı görülüyor. Hele latan
.. ~unu~ ~elacele yapılmrt itler buldan Cemal P 

ıiyui "acte,. diye netrettiği Ft1.· 
fi.et Roma'ya, Yeni Ruaya'yo. bil· 
mem tercih ediyor muyum 1 O iki 
kitapta bir taraftar aleti hiuolu
nuyordu; valaa bu •lef bu yeni 
kitapta da Yar. Ama, ne bileyim? 
Zanned ı im kendi kendini daha 
ziyade l'Ö•termekten çekinmiı ~İ· 
bi bir halde. 

Bu hiuimin pek doğru olmadı 
ğını seziyorum; çünkü o atq ha· 
fifleıniJ olsaydı üılı'.ip insanı bu 
kadar saramazdı. Bence bu yeni 
kitabında Falih Rıflo'nm üslubu. 
öbür kitaplardakinden daha l'Ö:ır 
kamattıncıdıT ve zannederim en 
aüzel biline vaaıl olmuıtur. Zey· 
titulağı, bul'Ünkü türkçe ile ne 
kadar kuvvetli "image., ler yapı
labileceğine saflam bir delildir. 

F ıllih Rıfkı kitabın sonuna, bu 
ırün pek zor bulunabijen Ateı cıe 
günq'ten birkaç parça almq. Bil 
mem o kitabm tamamını niçin tek 
rar baabrnıryor? Kendiai onu pek 
aeYmediğini söylüyor ama Afef 
ve güneı, zevkine itimat ettiğim 
birçok kim.ııc;lerin indinde, miitare 
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yapanlar mahkemeye v rildiler. 
Ekonomi Mahkemelerde 

Tütün konferansıma
yısta toplanıyor 

Son orman 
Yangınları 

Müsebbipler Adliyeye 
teslim ediliyorlar 

Son orman yangınlanna ait 
hakkikat ikmal edilmittir. Yanım 
ların zuhur eden aahanın ancak 
yüzde on betini baltalık orman 
tetkil etmektedir. 

Bir mühür üzerine 
yakalanan katil 

Belediyede 

Belediye 
Bina istiyor 

Maliye vekaletinin 
yeni bir teklifi 

1 
Vapurdaki 
Grevciler 

Sultanahmet Sulh hi· 
· kimliğine verildiler 

Üç Balkan devleti içtima tarihinde 
mutabık kaldılar Diier lnaımlar hemen kimi.len 

fundalıkbr. Yangına ait tahkikat· 
la m.eııul olan orman müfettitle
ri Yakup ve Enver Beyler rapor
lar mı ikmal ebnitlerdir. Güllü 
mevkiinden Şıleye kadar yanan 
aaha 1200 hektarlıkbr. Paıaköy 
civarından batlııyarak Ömerliye 
kadar imtidat eden aaha dahilin· 
de ancak 100 hektar tahmin edi
len bir baltalık yangından müte
enir olm ~tur. Diğer yangın aa
hası hemen kimilen fundalıktan 
ibarettir. 

Hasköyde demir ustasını öldüren 
Haydar cinayetini 

Sabık düyunu umtunİ'j'e binaaı· 
nm belediyeye ... erilmea.i için, ı .. 
tanbul beledi.veli Maliye .,..kiJeU 
ile yeniden temaılara bqlamqta. 
Maliyenin İltediii bir milyon kü· 
~ lirayı belediye veremediği ;. 
çın baıka tartlar üzerinde mü:ıa· 
kereye devam olunmaktadır. Ma. 
liyenin belediyeye aon yapbfı tek 
lif fÖyledirı 

;SeYJVefainin Pendik Te HeJ 
bela nı-urlarındaki bidi .. 
tahkikatına zabıtaca dün de de
v~m ve müşevvik olduğu iddi• 
ıile Ihsan Ef. ve dört arkadaıı 
Sultanahmet sulh hikimli"ine 
tevdi edilmiıtir. Avdet !ıen 
Seyriıefain umum müdürü s •. 
dullah Bey dün kendisini ziya• 
ret eden mubarririmize bu hu· 
ıusta tU beyanatta bulunmuı
tur: 

Balba tiitün konf--.mnun 
.,.... ilk Wtur ıı:arfmcla ·tap. 
lanmuı kararlatbnlmqbr. Kon· 
feruua i.ttirak edecek üç deYlet 
tu tarihi kabul etmiıtir. 

Kahve kaça 
Satılabilir? 

Ticaret müdürlüğü 
fiat tayin etti 

Ticaret müdürlüğü dün de kah· 
ıe ihtikinna mani olınak için a· 
tıuni kahve fiatlerinin teabiti iti· 
le meııul olmuıtur. 

Müdüriyetin yapbiı tetkikat 
"1Ü&pet bir netice vermiı olma• 
!'lakla beraber, ıu fiatlerin kahve 
ıçin normal ıatıt fiatleri alabile· 
ceği kanaati hi.aıl olmuıtur: 

Çiğ kahve birinci elde toptan 
132 • 138 kurut· 
Kavrulmuı ve çekilmit kahve 

halis: 190 • 200 kurut-
Ticaret müdürlüğü tetkikabna 

devam etmektedir. 

Sünger ıaydiyesi 
Sahillerde aünger aaydeden 

.._YYatlardan ıimdlye kadar yüz. 

BORSA 

13 Niıan 1932 
Akf&Dl Fiatlan 

fıtiluaxlar Tahflüt 

ht. dıblll !X\,75 
Şırk d. yollan 3.45 
D. l\lovabbJde 49,SU 
Günırükler 6,50 
Saydl nıalıl U5 
8aKdıt b,-
T. mtrlJt 5,50 

lı Baaıwı 9,to 
Anıdolı ıı,-
Rcji 4,05 
ŞJr . hıyrlye 13,· · 
Tramvay so.
Umumısırorıı ıı,
ftrırnontt 14, -

Elektrik 
Tr1111va1 4,90 
Tlnel 5,-
Rıbtım 16.95 
Anadol• l 15,75 

• m v.~ 
.N.ti•ts•ll 22,-

TtrkOS t7,t5 
Çlmeaıo Ar· 1,50 

Oayondq. !13,-

Ş1rk dcy. 2,50 

Balya J,85 

Ş1rk ... ecıı a,-
Teldoa ıs,-

Çelr fiatlan 

Pırı. 11/6 Prat 16,01 

LondTI 197 
Nüyort 47,59 

Viyana 1,17 

Mıdrlt 6,26 

'lllaııo e,v.ıl! ~rl!A 1,99,3/8 

8rükid 1,19,l/4 Vı11ovı •.H 
Aıını •1,sı Peıte 1,75 

cı • .,.,. t.-« Bukrtf 19,11 

de 12 niıbetinde bir rüaum aa7• 
di7e alınmakta idi. 

Bu resmin ıünıerciliğimizin İn• 
lütafma 'mani olduğu na:ıan dik· 
kate almarak kaldınldığı dün Ti 
caret odasına bildirilmiftir. 

Yunanistanda az et 
yemek meselesi 

YunaıWtanda 14 marttan itiba 
ren haftada üç sün et yenilmeme 
Iİne karar vcrilmiıti . 

Gelen malômata göre, Yunan 
hükômeti yapılan tecrübe netice· 
ainde pek te müapet bir netice a· 
lmmadığından karan haftada yal 
nız iki gün et yenilmemesi ıeklin 
de tadil etmittir. 

Ticaret Odası kesimlik hayvan 
ihracatmda batlıca müıterimiz o
lan Yunaniatanm bu kararmı hay 
van ihracat tacirlerine bildinnit
tir. 

Buğday piyasası 

Buğday fiatleri, muvaredatın 
fazlalığına rağmen, yüluek finti
ni az bir farkla muhafaza etmek 
tedir. 

Nisan bidayetinden beri muhte· 
lif iıtasyonlardan Haydarpafaya 
568 vagon buğday gelmittir. 

Boraada IOn iki Jündür iki, ÜÇ 

S'avdarlı buğdaylar 6 kurut 30 pa 
radan aablmaktadır. Alakadarlar 
piyaaayı çok sağlam görmektedir 
ler. 

Afyon fiatlan 
Afyon piyaaa11 ıakin olmakla 

beraber, yüksekliğini de muhafa· 
ı1a etmektedir. 

12 Morfinli Bolvadin ınallan 
12 liradan fiat bulmaktadır ki bu 
yeni bir fiat merhaleai addedil
mektedir. lzmirden ıelen maJU. 
mata nazaran ayni nevi afyonlar 
lzmirde 13,5 lira fiat bulmuıtur. 
Afyon fiatlerinin daha fazla yiik. 
aeleceii ümit edilmektedir. 

Yunanistanda takas 

Pataköy yangınına aebebiyet 
Yermekle maznun olan Bayram 
öğlu Şabanla Haaan oğlu Necip 
ve Mümin oğlu Mu•tafa Adliyeye 
verilmek ·· zeredirler. Bunlar, Pa· 
taköy mıntakaaında Seferli usta 
çifliğindeki husu•İ ormanlarda 
aahiplerinin haberi olmadan ruh· 
satsız kömür torluğu yalmıı,lar 
ve bu esnada dikkataızlık neticesi 
ormanı da tututturmuılardır. 

Son yangınlarm zuhuru, orman 
muhafaza tetkilitının krfayetaiz· 
)iğini bir kere daha ispat etmif. 
tir. 

Arazisinin dörtte üçü orman. 
dan ibaret olan Beykoz ormanla· 
nnda yalnız bet muhafız bulun
maktadır. Kartalda ise tek bir 
muhafız vardır. Bu bir tek koru
<.u aekiz aaatlik mesafe dahilinde 
ki onnanlann muhafazaaından 
mes'uldür. Diğer taraftan yangın 
lann aon günlerde çoğalmıt ol· 
masmda devamlı lodoa rüzgİin· 
mn huıule getirdiği kuraklığın da 
tesiri olmuıtur. Bundan maada 
mer'alarda hayvan otlatan çoban 
!arın ormanlarda dolaımalarının 
men'i için jandarmalara emir ve
rihniıtir. Yangın çıkan ormanlara 
civar olan köy halkı da yangını 
aöndürmek huıuaunda azami yar· 
dunı yapmaia mecbur tutulınut
lardır. 

750 liralık 
Nikel para 

olduğu gibi itiraf etti •• 
Ceçen Şeker bayramında Haa

köyde bir cinayet olmut. Şirketi 
Hayriye demirci ustalanndan KJ. 
rıml.ı Abrlullah efendi ikamet et• 
tiii kulüb.,de ülü olarak bulun· 
mu§ ve bir kaç ~ün faili meydana 
çıkarılamam11h. 

Nihayet maktulün yanında bir 
J'_elek bulunmuı, bu yeleğin içeri· 
aınde de Hayd::ır ismi kazılı bir 
mühür bulunmuıtur. Po!İI bu müh 
rün aahibini arıunıt, nihayet Bala 
tada Salon karıısında Hafızın 
Aynalı ka.hvesin::le yatıp kalkmak 
ta olan Kem'lhl.ı Haydar iaminde 
biri•ini bulmut, bu çocuğun Kının 
lı Abdullahm katili olduğunu tea
bit ederek Adliyeye vermiıti. 

Dün bu cinayetin muhakemeıi· 
ne ağırceza mahkemesinde bat· 
lanmışbr. Maznun Haydar 16 -
17 yatlarmda tahmin edilen, hi· 
cap hisleri azalmış, süfli bir ço
cuktur. 

Mahkemede cinayeti kendi yap 
bğını titremeden bütün çıplaklığı 
ile itiraf etmiıtir. 

Maznun anlatbğma nazaran 
köprlide hamalıık ederken bayra· 
mın birinci giinü maktul Abdul· 
lah yanma gelmiı: 

- Burada hamallık edip ne 
yapacaksın, gel benim demirci 
d~ki.nım var, orada çalrı, aana 
g.unde 130 kuruş gÜndelik veri· 
rım, aonra seni Şirketi Hayriyeye 
de yerleıtiririm, demittir. 

Maznun bu teklifi kabul etmiı, 

bahle'j'in uyanarak, öldürdüğü a
damın ceketini ıiyinmiı ve kendi 
yeleğini birakrp ıene eaki yerine, 
köprü altına dönmüttür. 

Bir hafta aonra da yakalanınıı 
br. Maznunun bu itirafından 
aonra §8hitler dinlenmit. bunlar 
da cinayete nasıl muttali oldukla 
rını, maznunun naaıl yakaladıkla
rını anlatmıtlardır. Şahitlerin is
timamı müteakip iddia makamını 
iıgal eden Cemil Bey maznu
nun temayü)ib ahlakiyeıi anlatıl 
mak Üzere bazı tetkikat yapılma. 
ıına ve yaıırun teabiti için de inil· 

halli mahkemesi vasıtasıyla doğ· 
duiu 7erde tahit dinlenmeaine lü
zum göatermif, mahkeme de bu 
veçhile karar vererek muhakeme
yi 1 hazirana bırakmıtbr. 

Zeynep Hanımın 
katilleri 

Ka111Dpa,ada ilk mektep hade
mesi Zeynep hanımı öldürmekle 
maznun Nuri, Hüaeyin, Mevlut ve 
lbrahimin muhakemeleri bitmif,. 
Karar tefhimi düne kalmııtı. 

Dün Ağuceza mahkemesinde 
maznunlara haklarındaki karar 
tefhim edilmittir. Maznunlardan 
Nuri ile Hüaeyin yatlan küçük ol
duğu için birer ıene hapae, Mev· 
lôt 10 ıene hapse, lbrahim 8 aene 
dört ay hapse mahkôm olmuılar-
dır. . 

Kaçakçılık davalan 

Şimdiki büyük postahane bina. 
ama milli bankalan toplamak ar· 
z~ ediliyor. Bu vaziyette büyük 
bır PD•tabane binaıına ihtiyaç 
vardır. Belediye yeni bir postaha
ne ~İnaaı inıa ettirir ve Maliyeye 
to;alım edene düyunu umumiye 
bmaaı da belediyeye v~rilecektir. 
"'!"!"k yapılacak postahane bina
sı ıçm yer bulmak mütkül göriı1-
mekt"'!ir· Binanın timdiki posta
hane cıvarına İnfa ettirilmeai İl
~enme~t~dir. Belediye poatahane 
mıaaı ıçm 300 bin lira kadar ...,. 
fedileceğini, buna mukabil düyu. 
nu mnumiyenin çok ucuza alına· 
cağını tahmin etmektedir. Bu hu. 
susta tetkikat devam etmektedir. 

Sürp Agopta keşif 
Sürp Agop mezarlığının k"ffi 

bayram erteai yapılacakbr. 

Belediye cezalan 
Yalnız Belediye ceraimine bak· 

mak üzere telİI edilecek mahke· 
meleri Adliye vekaleti kabul et. 
mittir. Yakında lıtanbul müddei 
umuıniliğine bu huıasta tebligat 
yapılarak mahkemeler tetkil edi
lecek ve faaliyete baılayacaklar
dır. 

Umumi meclis 
Şehir mecli&i bugün toplanacak 

br. 
Haaköyde Kırnnlı Abdullah efen 
dinin dükkanına ıitmiı, ıece ol· 
mut, yatmak zamanı ıelince mak· 
tül maznuna: Hendekte Sivri Tepe köyünde Fen işleri müdürü 

- Senin Üzerinde bit vardır, rencper Kadir oğlu Nadir ile 
bütün elbiselerini, çamatırlannı Mustafa oilu Mehmet tütün ka· Ankaradan geldi 
çıkar, 7atağa öyle ıir, demit. çınrlarken jandarmalar tarafm· 
maznun bu emre itaat ebniıtir. O dan yakalaDJ1U1lar, ellerinde tutu Vali ve Belediye reiai Muhi.ttiıı. 
ıece iiılu usl -..Uı edibnit, er- lan 17 kilo 200 gram tütün müaa- Beyin daveti üzerine Ankaraya 
tui gece ıene ayni vaziyette 'j'a· dere edilınit. kendileri de muhake giden Beledi7e fen itleri müdürü 
blmca maktul maznuna tecaVÜz me edilmek üzere Hendekten ı.. Ziya B. avdet etmiıtir. 
etmek İltemiı, bunun üzerine tanbula dokuzuncu ihti ... mabke Ziya B. dün bize ba MJ'ahati 
maznun yanında bulunan bıçaiı meaine gönderilmltlerdir. hakkmda demiftir kiı 
alarak, maktulü evveli ıırtlaim· Dün icra edilen muhakeme ne- - Ankaraya Cau köpriiaü ' ' 

Celen malômata nazaran, Yu
naniıtanda, eıya mübadeleıinden 
mütevellit takaa ıisteminin kabu
lünün muvafık olup olınıyacağını 
tetkik eden komiıyon ilk içtimaı· 
nı yapmıf ve bir takaı daireıi tef 
kilini kabul ebniıtir. 

Kontenjanda yeri 
olmadığından güm

rükten çıkarılamıyor 

dan, aonra da vücudünün 18 ye. ticeainde maznunlar birer ay hap. için gltmiıtim. Bu huauıta hülı:? 
rinden yaralamıı, öldüğüne kana .., ve 95 lira para cezaarnı müıte- metin para mukabilinde ftrllecek 
at ıetirdikten aonra ölünün koy. reken ödemiye mahkôm edilmif. etYa hakkındalü noktayı nazannı 
nunda ıabaha kadar UJ"Umuı, 18• !erdir. öfrendim. Daimi encümen müna-

1 • ....... c:==-=""" ... """'""'=="""~==~,,,;,;.,;,,,::,.======"""~===-~=-... • I kaaa f'lrtlan üzerindeki tetlüka· 
tnu bitirmek Üzeftdir. Yakında 1-
lln aclilecetkir.' 

Yunan milli banka11 ikinci mü· 
dürü q7a mübadeleıi için bir 0-
fia tqlı:ilini teklif ebniıae de bu 
husuıta bir karar ittihaz edilme• 
miftir. Yunaniıtana yapılacak İt· 
halibn yalnız havayici zaruriye-
7e haari gibi ıa7anı dikkat bir 
projede mevcut bulunmaktadır. 

latanbul gümrüklerine yeni
den külliyetli miKtanls meıka· 
kit gelmi9tir. Fakat bu para ne 
Devlet Banlı:uma aittir, ne 
de HükUmet hesabına ııelmit 
değildir. Paraların ıahibi Naci 
Bey namında Tütün inhisarı le
vazım memurlarından bir zat. 

Yalova kaplıcalan 
yarın açılıyor , 

M. Yanıen 
ız...1!,imar M •. Yaıuen bayramda 

~ tehrimize gelecektir. M. 
Yan- Lurada 1.tanbul plim 
hak~mda Belediye ile temaı •t· 
_, muhtemeldir. 

- " Birkaç işçinin, içlerin. 
den birinin iğfa!itı ve teşvikatı 
na aldanarak yaptıklan bu ha
reket üzerine za!>ıtaca lizım ge 
le!1 tahkikata devam ediliyor. 
Bızce Yapılacak bir §ey yokturJ 
Yalnız bu lı6 dıseyi ihdas eden 
9 işçinin idare ile sureti kat'iye 
de _alakaları keailmiıtir. Bu İfçi 
lenn haı-eketleri tamamile mün 
ferit kalnıı§, hic b:r memur ve 
müstahd~ ta;ııfmdan takip 
edılnıemıştiı·. Hadiseyi çıkaran 
!ardan biri göğsi:nü açarak ba
ğırdığı gibi, söylediği tarzda 3 
aydır ücretleri verilmediği ya· 
landır. idare yalnız mart istih
kaklanm vermemitti 0 da tes. 
viye ediliyor." ' 

Diğer taraftan Seyrisefain 
mahafılinden temin edildiğine 
göre, mayıstan itibaren, yaz fa. 
aliyeti baılayacağı ve varidat ar 
tacağı için istihkakların gecik. 
meden tesviye edilmesi müın. 
kün olacaktır. İdare, geçirilen 
dar ~yl.ara rağmen timdiye ka. 
dar ııtıhkaklan bir aylık müı· 
tesna olarak tesviye edebilmek 
ıuretile varidatı düşkün ayları 
mu~affakıyetle atlabnııtır. tda 
~nın .. unıumj vaziyeti maliyesi 
110 hukfuneti merkeziyeye ar
zedilmit bulunmaktadır. Yalnız 
mart istihkaklannı almayan bir 
kaç itçinin çıkarmak i..tedikleri 
hadise iıe Seyriaefaince eseri 
~rik addedilmekte ve böyle 
bir hareket için ortada makul 
aebep görülememektedir. 

Kahve taciri 
Değil imişleı 

Vilayetteki komisyo.na 
verilen üç kip 

Soıyı 8Ş,66 
lmlst<rdım 1,17,8/8 

Bdaraı 11,14 
Moskovı 1087,;0 ltalyan buğday ithalib tır. Naci Beyin Hicazda Cidde 

ıehrinde bir tanıdığı ve bu zat-

Bir çok yenilikler ve bu meyanda 
çağ1ıyanlı havuzlar yapılmışhr lkbıat müşaviri 

alınmıyacak 

Vilayetteki komilyonu mah 
ıua ihtikir yaptıkları iddiaıile 
evrakı kendiaine verilen üç kah 
•e tacirinin vaziyetlerini tetkilc 
etmiı, bunlardan birinin kahve 
~a~i~. olm_arıp. hırdavatçı, diğer 
ikiaının bırıncı ellerden kahve 
~f .. mutavaaaıtlar olduklarını 
ııormuıtür •.• ~omisyon, bu ü9 kalı~e . ~acırının vaziyetlerini 
teabıt ıçuı ali.kadar makamlar
dan bazı ıualler ıormaja kaı-.r 
Termit tir. 

Nukut (aabt) MADRIT, 13 (A.A.) ta da parası vardır, 
Hükıimet 50,000 kental buğda 

Kuruş ~ h i b" k Naci Bey bir müddet evvel ym idhaline .usus ır . a~arna· bu 
t 1. Fraaıı& 170.3/4 ı ınıu, AY. 28,- il ti parasını istemittir ve para 
1 i<t<rlln ·w. ı pezeu 16.- me · e mezunıyet vermı§ r. gönderilmittir. 
• lolar 211,- ı raark SO.- 5 1 kı d 

ı •olıt 28,- } l 7 O ira ymetin e Türk ni· 20 
Uru no, T oros u genç er kel parası olarak 10 bı"dona kon ~o ı. Belçika 111,- 1 ı><•ı0 fl,-

2'ı d rabml 42,- 20 ley 24-- Toroslu gençlerin bayramın bi- muştur. içi 10, 20 ve 40 panı. 
211 L ı.vırre &2',- ~ dınar 7S.- rinci günü öğleden. aon~a !""t 14 lık nikelle dolu olan ve N. A. 

• 1 Çemonç J d ki binalarm C 1 k b to ~.. u,- 1 Altı.1 Pıs.ıJO de Ha'j'rİye liae erm e • • mar aaını taııyan u on 
to flori• as.- 1 Mtcıdlyo 48.50 da bayramlaflnllk için toplanma- bidon ortaya bir mesele çıkar. 
ıo Baıık • • lan rica olunur. • . . b K t • d d i kur Çek.) 125,- ı not .,..ı- Toroa Cençler Bırlığı mış r. on eDJllD a ma en 

...... .._,.. __ .;,. _____ ~-~-------.,..,..".'.':'!para ithali için tahsisat yok· 
iur. Haziran kontenjanında var 
aa da o da ancak 100 kilodur ki 
ki.fi gelmemektedir. Bunun Ü· 
zerine paralar iki numaralı am
bara konup muhafaza altına a
lmmıfbr. İstanbul Baımüdür
lüğü Ankaradan bu paralar 
hakkında yapılacak muameleyi 
IOrıDUftUr, 

Bir konferans 

Bayramda incir, fındık, 
badem ••• 

Meliha A'mi H. çartamba ak· 
fa1D1 radyoda yerli mallar hakkın 
da bir knnferanı vermittir. Meliha 
H, konferansına Ziya Cökalpm 
bir manzumeıüle baıladıktan son 
ra bilhaua bu bayr!'JDda ziyarete 
ıelenlere fındık, üzüm, incir ik
ram edilme.ini tavaiye etmekte ve 
bu suretle yeni bir tasarruf yolu 
açılacağını IÖylemektedir. Ev ida 
resi kadına ait olduğuna göre, her 
kadmm arife geceai e ... ine döne
cek erkeğinden bayram için üzüm 

1iimayeietfal 11-?).rrıt :ıahiyesi hu sene olduğu ~ibi ~ "".:"" tfe kimsesi:z incir, fındık ıetirmeaini temin ey. 
'e fakir çocukıJra yardımda bulunmuşt:ır. Nahıye $3 ·:u mekteplerden, lt>mesi lazım geldi ini ıö leınek· 

1ııııı...:.~==~::::~.;..;..---. .............. llllİİ 

Yalova kaplıcalan '\"e otelle ' 
rinin yann açılması takarrür et 
mittir, Bu 11ene Yalovada hayli 
değitiklikler ve yenilikler yapıl 
mııtır. Kaplıcaya giden yol ik
mal edildiği gibi kaplıcalann 
medbali de değiıtirilmiı, Gazi 
köıkünün hizasına nakledilmiş 
tir. Yeni medhal, çok ııüzel bir 
halde tanzim edilmiı, parklar 
ııeniıletilnıittir. Bunlardan baı 
ka yeniden üç büy\il< havuz vü 
cude getirilmittir. Bu •ene kap 
lıcalardaki yeniliklerden en ıa· 
yam kaydolanı da vücude geti
rilen çağlıyanlı sıra havuzlar. 
ılır. Yeni metbalin yanı başm-ı 
dan baılayan bu havuzlar tatlı 
bir meyil takip eden iki tarafın 
daki güzel geçitlerin arasında 
olup yanyana ve 8 taned.ir. Su. Şadırvanlt havuzlardan biri 

lar, şelale halinde birinci ha- zil edildiği, mecburi 
0

yemek te 
vuzdan ikincisine akmakta ve ihtiyarile•tirildı"gı·· ı"çı"n z·· .. 

· 1 k" · • h ~ umrut 
aynı sure~ e se ~:ııncı avuza Y alovanm geçen senelerdelcin· 
kadar çaglıya çaglıya geçmek- /den kat kat rağbet ·· -· 
tedir. Bu sene otel ücretleri ten muhakl<ak görülmekteı~~ecegı 

Adanada cinayet 
Adanaya tabi Kara !salı kaza

aının Tepe çaylak köyÜnde tarla
da !;'alıtmakta olan Çelebi oğlu 
Mu.tafayı anlaıılamıyan bir ..,. 
bepten dolayı öldüren ayni köy. 
den Bekir oğlu Mahmut jandar
mıı müfrezeleri tarafından yaka
lanarak hazırlık evrakiyle birlik
te adliyeye teslim edilmittir. 

Konyada yeni bir 
gazete 

Konyada ''Yeni Anadolu" ismin .. 
de ..Yevmi ve aiyasi b:r "t.zet .. ~ k .. 

Denizcilik müşaviri 
şehrimizde 

lktıaat vekaleti denizcilik 
mü!aviri Şevket Bey bayramı 
geçırmek üzere, dün tehrimize 
gelmittir. 

Kurban bedeli 
Tayyare Cemiyetinden: 
Finlandiyada mukim Türk. 

!erden Zinetullah Ahsen Ef. 
her sene olduğu gibi bu sene de 
kurban bedeli olarak Tayyare 
Cemi eti lstanbul · 

Belediya lkbaat müdürlüğüne 
ilaveten 350 lira ücretle bir mü
tavirlik ihdaa edileceği yazrlmıt
b. Böyle bir feJ' yoktur. 

Borsa haricinden 
un alanlar 

latanbulun un ihtiyaca haftada 
2ı bin çuvaldır. Fakat son zaman 
!arda bu miktar un zahire borsa. 
amda muamele ıönnemektedir 
Yapılan tahkikat neticeainde bu'. 
çok fırmcılarm borsa haricind
un aldıkları ve ikinci nevi un) 
kanıbrdıkları teıbit edilmlıtir a 
Bu vaziyet dolayııile hazine mU:. 
mele verıioinden zarar etmekte 
ve ?mek narhi aahlb ve aalim bir 
tekilde konamamaktadır. Bu &'İbi 
fırınların ulu bir auretle teftitine 
batlanmıtbr. Borsa haricinden un 
a!an fınncılar tiddetle teczİ'j'e .,. 
dılecelılerdir. 

Kurban ilk 
Koyunlar 

10 - 14 Lira araımcla 
satılıyor 

Bu aene ıehrimize pek az kar. 
banlık koyun ıelmiıtir. Buhran 
dolayraile Kurban keıenler mah
duttur. Orta halli bir kurbanlık 
koyun 10 • 14 araamda mü,t . 
bulmaktadır. Dün y enicami, 8 en 
zıt meydanı ve diğer bazı eya 
danlarda koyun aürüleri d ;ne~
nlmıtbr. 0 aı • 

Sabık Roma sefiri 
Ankara da 

350 Alman seyyahı 
geldı 

Karl1ruhe isminJeki Aln. 
aemiıile dün tdırimize 350 Al 
man ıeyyah gelmiftir, Seyyah.• 
lar dün ,ehrin §ayanı temaıa 
mahallerini, müzeleri ziyaret 
etmiılerdir. Karlırulıe bugün 
hareket edecektir. f 

Fırka binalan i 
H. Fırkası için Ş-L---·n· d 1 

b• b" ""''"'11111 ın e ' 
ır ına ~abn almnuıtır. Şişli ı 

~rka nahıye merkezinin timdi 
lfgal ettiği binanın da satın a. 
lmması dütünülmektedir. -----

Halkevi binası satın 
alınacak 

Halkevleri ban tubeleri ida .. 
re komiteleri bayram ertesi fa• 
aliyete başlayacaklardır. İdare 
heyetlerinin odalan tesbit ve 
tanzim edilmiş, binada bazı ta
mirat yapılmıştır. Maliyeye ait 
olan Halkevi binasının da satın 
almmuı dütünülmektedir. Bu 
binaya 45 bin lira kıymet tab. ' 
min edilmektedir. Bu bina ahi· İ 
ren Emlak bankasına geçtiği i· 1 
• . 1 . 
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muhteri, ıimdiye kadar muhte l RADVQ ] 
lif bombard- cihazları ihti- .1 ı 

ra etmit ve bu ıon ihtiramı da ------------.J 
A9ml ,,,.,,,,_. Hllf/LLIYJtT" tir. 

14 NİSAN 1932 
tdattı.-: Anlı:ara caddeei, 

100 No. 

'l'elgraf a&..t ı let. Mllllywt 
Telefon Numaralan: 

Bapnubarrit ft Mlldllr 243ta 
Yazı i§lerl MUdllrlUlU 243111 

İdare n Matı- 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türki,._ Jpa 

Lıc. 

llarig Jgin 
L. K. 

Amerikaya vermejle amade bu 
lunmuıtur,) 

Bu ıahrl.n okuyanlar elbet 
te benim ıibi ürperdi, benim 
ııibi diıleri ııkılarak ,ukredi ..• 

Ben, bu, sıfatı bulunmayan 
canavarlık kartıaında bütün 
dünyanm insuı oluı inıanları
nı iıyana davet ediyorum. 

Karıımıııda, bir lahzada bir 
milyon can alabilecek insan 
teklinde bir Azrail türeyor da 
biz ona bu kudretinden dolayı 
belki de ıeref isnat ediyoruz ... 

Nobel, ihtiramın azabmı 
3 aylı~ı 
6 

" 12 .. 
4-
f ~ 

14 -

8-
14-

kendi kendiıine çektiı lakin, 
iııauılar onun yarattıiı cehen

' 28 - nemin azabından belki ilelebet 
----------- kurtulamıyac:aklarl. 

Gelen evralc rerl verilme• -

Bugünkü Proir•m 
ISTANBUL (1200 na. ıs kilovat) 

18 ıınmofon, 19,30 Bedayi! musl
ld7e beyet.i, ZO,S konferans, 21 Ne
bil oflu l...ıı Hakla Bey heyeti, 
22 orkeatn. 

BELGRAT (429,8 m.) - 20 
Franaızça ders, 20,30 jimnastik, 21 
tıbbi musahabe, 21,30 radyo orkeot
rau, 22,30 Llyopliy.- radya.u, 
l3,llO ıınmofon.. 

BOKREŞ (394,2 m.) - 19,10 
muhtelif musiki, 20 konferana,20,40 
gramofon, 21 tarla, 21,30 senfonik 
ko ..... , Z2 konf-.ıı, 22,15 senfo
nik kona.-e devam. 

BUDAPEŞTE (650,5 111.) 
19,25 lnsili:ııce ders, 20 •lon orkeot 
rau, 21,25 koooer ve prlcı. 

ROMA (141,2 m.) - 19,111 DKl

Mhabe, 21 ııramofon, 21,45 ı.o-. 

BU AKŞAM: Büyük GALA olarak M A J 1 

Yerlerinizi tedarik ediniz. l e.eton .ts. O. 560 
İlaveten P. D. C. HALİHAZIR DÜNYA HAV ADISLERİ Müddeti geçaı nüebsı.r 10 ku- Şimdi, ~ki cehennemlere 

ruıtur. Guete .,., matbaaya ait yenileri ilave olunurken biıı, 
i~ler için mlldiriyete müracaat boynumuzu büker, sükut edew-
edilir. Gazetemiz illnlann mes'u· ıek en alçak ölümlere layık İn 

sanlar oluruz .• liyetini kabul etmez. 
lnin, mevkiinizden, o mil· 

BUGONKU HAVA yonlarca inıanın mukadderab
y "fİlköy ukeri ruat merke- nı elinde tutan, ıu ihtiraı, edbu 

lı:ıoıuer, 20,411 radyo jurnal, 21 tef- Per,embe Hafta Sohbeti 
rika, 21,411 hafif musiki konseri, 

Burhan 
Cahit 

VARŞOVA ( 1411 m.) - 20,35 14 Ni11AD 1 
23,20 radyo J mal, 23,30 dana ha-ı------·---------------

Buakşam ASRI SİNEMADA 
Fevkalade Gala olarak 

BUYUK SERGÜZEŞTLER PEŞ1N0E 
(La Grande Aventuriere) 

icadı keyfinize göre kabul ip 
zind• verilen nalumata söre onlara imtiyaz veren, iyan, 
buııün hava açık ve sakin olarak 

1 

meb'usan, daha bilmem ne iza 
geçecektir. lan! Siz de, o ihtiraların sahip 

13-4-32 tarihinde hava tazyiki !erinden daha çok canavanı-
767 milimetre en fazla sıcaklık ' 

nız! . 
14 en az sıcaklık 1 santizrat kay- İnsanlıg' m kapanmayuı ya-
dedilmiştir. 

içtimai bahisler 

raaı kartıaında kara lekeli alm 
ları kızarmayan sizler; size li
net ediyoruz. Asırlardan be
ri en acıklı ateş kaaırgalan 

Mu·· thiş bir keşı" f ! içinde kül olan yavrularımızın 
gözümüzden kaybolmayan in-

İnsanlar medeniyette yeni ce, ~asum hayalle~ önünde size 
bir basamak daha aıtı. Bu ba- ı ~dı~y~te kad~r lan~t 

1 
edece

ıamaktan görülen aah.ne, me- gız; aı~ı affetmıyecegız ··:. .. 
deni insan zekiımın kudreti Olum ve ateş muhtenı Moa 
karşısında bize korkunç ürper yö (Bareo), siz kimsiniz? 
meler verecek kadar azametli- Dünyanın çiçek ve çimen· 
dır. le süslü kara topraklan, vücut. 

Evet, medeniyetin bu müt- leri top ve süngü ile delik deşik 
hiş keşfi, bize insan zekası- milyonlarca genç ölünün ıztıra 
nın neleri bilik, nelere kadir bını gizliyor···· 
olduğunu artık inkara mecal Güneıli, yıldızlı ufuklar, 
b rakmıyacak tekilde iıbat et- kolları arasından yavrusu çalı. 
ti! nan milyonlarca annenin tazal-

Bu zekanın önünde ıoğuk lüm feryadile dolu! 
terler dökerek ürperdik; saçla- Bu feryatlara yeni feryat
rımızı yolarak, ditlerimizi avuç lar, bu hıçkırıklara yeni bıçkı. 
larımıza geçirerek, ııözlerimiz rıklar katmak salahiyetini si· 
evinden fırlayarak boyun eğ- ze hangi kuvvet veriyor? • 
dik . Canavarlığı, insanlığı al. 

Din kitaplarının, çocuklu- kıtlayan medeniyet mi? 
g umuzun mavi hülyalı ıecele- Siz, o bize anlattıkları zu
rini ateş , zebani hülyalarile lüm ve alet ilihlarmm yer JÜ 
karartan korkunç cehennem ma zünde vekili misiniz? 
aalları, medeniyetin akıllan çi- Zekanız bu kadar kadirae, 
leden çıkaran bu cinayet ica. onu size linet değil, minnet 
dı kar,ısında artık sönük kal- yağdıracak tekilde kullanınız. 
dı... Öldürmek değil, yaratmağa uğ 

Bir daha anladık ki, cen- ratınız... Bin bir türlü ıztırap 
net te, cehennem de fU kara top içinde kıvranan insanların der
rağın üstünde kaynatan yığl- dine çare bulunuz ... 

d :r- :r- :r-
nın ün kavlen bugün filen 
icap ettiği sahnelerdir. 

Bize bütün hayır ve ter biz 
den geliyor! Y okaa, kutsiye
tine iman ettiğimiz bir Tanrıya 
beyhude yere asırlarca olma
dık zulümler, cinayetler iınat 
etmİ.fİz ... 

Dünkü gazeteler, bize: 
"Müthi§ bir kefif' ıerlivhasile, 
insanların canavarlık rekoru 
hakkında yeni bir müjde ver
di: 

(Vatington, - Ayandan 
Mösyö Frazine 1000 millik 
ır.esafeden fehirleri, askeri kıt
aları, ve en iyi teslih edilmit 
zırhlıları yangın ve infilak çı. 
kararak mahvü harap etmeğe 
müsait ihtiram tetkiki için hafi 
bir encümen tetkil ve tayinini 
talep etmittir. Conectitut e
yaletinin Stamford şehri ahali.
sinden (Bareo) isminde olan 

Şimdi gözlerimizin önün
den pırangalı, zincirli, kiyoti
ne, sehpaya, kurtuna dizilme
ı• ıiden mahkUmlar geçiyor. 
Onların günahı nedir?! Bir •
dam öldürmek! 

Bütün dünyanın insan olan 
insanlarına bir daha aoruyo· 
rum: Şu lihzede milyonlarca 
günah11zı alet ve ölüm ejde. 
rine hediye eden bir canavarı 
neden mahkUm etmiyorıunuz? 

Zevki içm on bet kadın öl
düren (Lindru) lann günahı, 
bundan daha mı büyük? 

Kafasında, kimseye fenalık 
etmiyen insanları bir millik 
mesafeden öldürmek hülyaları 
dolatan İnsanın, bu itte, (Sa
dizm) zevkini tatmin etmek
ten batka gayesi nedir? 

İnsaniyet tarihinde en ka
ra aahifeleri kaplayacak olan 

Milliyet'in Edebi Romanı: 69 

GÖZYAŞLARI!. 
Etem iZZET 

valan • 

ViYANA (517,2 m.) - 20,40 
halk musildal, 23, 16 haberler, 23,30 

Selim Sırrı Beyin 
konferansı 

Bu aktam saat sekİ• buçukta Se
Hm Sırrı bey radyoda mutat konfe
ranamı vetecektir. 

Mevzu: uHayat mücadelesinde 
lı:imler muvaffak olabilir?., dlr. 

Tiyatro-Sinema 
Beyoğlunda 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Raşit Rıza Tlyatrcau 

Bu ak§8Dl 21,30 da 

OTELLO 

ıs Perde 2 tablo (Şekspir) 
Cuma gündüz IS de 

DEMiRHANE MODORO 
Piyes S Perde - Nakleden: Vedat 
Ürfi Bey. 

Cuma alqam 21,30 da 
SERSERi 

Piyes 4 Perde - Nakleden: Muh
tar Bey. 

SÜREYYA TiYATROSU 
Ertugrul Sadettin ve arkadatları 

Süreyya sinema.aında 
15 Nisan Cuma aktamı 

saat 21,30 da 
BABALARIN GÜNAHI 

VE 
BRAVO REJiSÖR 

Yakında: Ladam o Kamelya 

--········ .. ···-·--······· ... ·········•••ı1-·-···· 
makine, ate§ ve ölüm medeni
yeti kahrolsun! 

Ne kadar iıterdim, ki bu 
kara medeniyetin mezar kapa. 
ğını bugün yafayan bizler ka
payalım. 

Ne kadar iıterdim ki, eli
ni, kolunu sallayarak bize ölüm 
rüzgarı üfüren bir canavarı 
çarmıha gerelim ve bütün dün 
ya, biribirimize elimizi uzata
rak göz yaşları içinde ebedi 
bir sulh yemini edelim; bütün 
dünya, ayni günde, ayni saadet 
eadıotluğu içinde bir\."; sulh 
bayramı yapalım! 

Artık ne kan ne ateş, bizi 
insanlığımızdan şüphe ettiren 
hiç bir cinayet kalmasın! 

O gün, tarihin bütün kanlı 
yaprakları kapanarak hakiki 
medeniyetin ilk temiz sahifesi, 
bütün dünyanın ittirak ettiği 
muazzam, ulvi bir merasimle 
açılsın! 

Bizden sonra yer yüzüne ge 
leceklere, terefli, efsanevi bir 
destan bırakalım.. . 

Şükufe NİHAL 

tım! 
Dilencilikte hudut yok. Ser 

serilik gibi: 
- Her kapı senin, hiç biriıi 

senin değil!. 
Önüme geleni çalıyor: 

- Para ... 
Diyorum. Veren veriyor, ver 

'{ ahut ta bu ,üphenin esiri• laırayım !. miyene de kızmıyorum!. Öbü-
yim ! Koparayıın.. rünü, daha öbürünü çalıyorum. 

Ayda bir, üç ayda bir gelen Boğayım.. İıtanbul o kadar büyük ki, her 
nöbetler timdi sıklqtı ve ço- Öldüreyim: gün bir mahallesini bile dolaş. 
ialdı!. Diyorum. Ve.. Etrafımı ara- mağa imkan yok!. 

Nöbet geldiği zaman gözle- nıyorum!. Sonra, tekrar iki ne- Birgün uğradığına birdefa da 
rim büyüyor, büyüyor, yuvala- fes, üç nefes cıgara çekiyorum. ha dönmek için seneler lazım. 
nndan sökülüp çıkıyorlar. Da- Y avaf yavaş yatı§ıyorum. Si. Dün yine sokak aralarında can
marlarımdaki bütün kan sanki nirlerim gevşeyor .. İçim rahat- sız bir hayal gibi dolaııyordum. 
çekiliyor, çekiliyor, beynimde laııyor, beynim uyuşuyor, ka- Beş on kuruş çıkarmıştım. 
toplanıyor! mm dağılıyor!.. Daha bir kapının zilini çal-

İtle bu zamanlarımda ne ya- Bilmem bütün bunlar ne?. dım. 
pacağımı §aşırıyorum! - Deli.. Küçük, dokuz on yatında bir 

İçimden taıkın bir arzu geli- Böylelerine mi diyorlar?. çocuk çıktı. Güzel, çok güzel 
yor. Ben deli miyim?. sevimli ve şirin bir çocuk. Bir 

- Koşayım.. Deli mi oluyQrum?. den bire hoşuma gitti. Birden 
Saldırayım!.. . . • . . . . . ı bire çoktan unuttuğum çocuk 
Atılayım. Oııun kapısmdaıı bir dilim! sevgiıini bende adeta canlandır 

Vur patlasın, çal oynasın! 
Geçen gün İzmirden gelen 1 yan Paris sefahathaneleri için 

bir arkadaşım şunu anlattı: bu vaziyette yaşamak imkanı 
"Bu sene İzmir tütününü sa yoktur. Fransızlar bir yiyen üç 

tamadı. Fakir düştü. Buna rağ arttıran bir millettir. 
men lzmirde akşam oldu mu Biz tamamıle aksineyiz. İçi 
kahvehaneler biı· (Bar) haline mizde hala Yıldız kumarhane
geliyor. Bir köşede ut, keman, sinin açılmasını bekleyenler 
kanundan mürekkep bir saz, vardır. O kumarhane ki memle 
yanlarında bir kaç hanım çalıp kete ecnebi celbetmek için açıl 
okuyorlar. Bu şark bannda ta- dı, fakat bir kaç yüz Türkün 
bii bol bol rakı içiliyor ve ho- baba yadigan servetini sümü-
vardalık ediliyor." rüp götüıdü. 

Bir kaç sene evvelki varlık Kafamız değişmiş değildir. 
kalmadı. Kudretimiz yettiği kadar sefa. 

Battan sonuna kadar fevkalide 111«akaver bir aıJı: ve h•:rntbaht 
sergüz"ftler süperfilmi ııöoterilecelıtlr. 

Mümeuilleri: Sinema yıldızlaruun en dilberi, "Asri Venüs" teomiye 
edilen LILY DAMITA ile sevimli ve büyük san'atkir 

GEORG ALEXANDER 
Bütün lstanbul halkı, her yerde aylarca ııöaterilen bu milsteına filmi 

ııönneğe ııidecektirll ! 
Perde aralarında: ZENGiN VARYETE NUMARALAR!. 

Bayramda hergün saat 16,30 matinesinde ve suva.rede alakababt varyete 
numaraları. 

Günahım 
MACAR MADAMI 

Büyük avrupai (Bar) lar ka- hat etmekte berdevamız. Fa
pandı. Fakat zevk ve eğlence lan cemiyetin prnpagandası, fi. 
hevesi sönmedi. İstanbul da 1z lan müderrisin makalesi bize 1 L.·rut' r. veoa ··a.-

Kadın!.,.. erkeklere ve çocuk
lara asri, kli.sik ve ritmik dans 
ve jimnastik dersleri veriyor. Za
yıflama müemmendir. Rumba dan 
11 sür'at ve sühuletle Öğretilir. 
Beyoğlun'da Elhamra pasajında 

3 No. da pazarteoi,çarıamba ve cu 
~arteıl günleri öğleden sonra saat 

mir gibi oldu. Büyük (Bar) lar hekim ilacı gibi acı geliyor.! 7 Nisan 932 tarihinde (BERUT) 
işlemiyor. Fakat şimdi kahve- Nefsimizden kesiyor, zevk.imi- ta bir Veba vak'ası görüldüğünden 
haneler meyhaneler bar hali- ze ekliyoruz. 1 mezkfır liman muvaredatına lım,ı 
ne geli;or. Evinde bir halısı olmaya- muayenei Tıbbiye tedbiri konulmu, 

İstanbulda ilk defa (Bar) mü nın gramofonu var. Ambarın- tur. 
tarekede, işgal zamanında açıl da üç okka şekeri olmayanın 
mıştı. O zaman (Bar) hakkın- otuz üç tane plağı var. 

.. __ 2 elen 4 e kadar. •-1111 

da fikrini soran bir gazeteciye Bir liraya bir koca cilt ro-
vaktin kadısı: man ve yahut başka bir kitap 

- (Bar) a ne lüzum var e- almayanlar iki lira verip plak 
fendim, herkes (Bar) ı evinde alıyorlar. Böyle cemiyette fikir 
hal ilesi ile yapabilir! demişti. adamı, edip, ~air, romancı na-

( Bar) ın manasını o zama- sıl yetişir. 
nın kadısı kavrayamamış, fa. Şimdi bir de (Radyo) moda 
kat biz sanki pek anladık mı? .. 1 sı çıktı. 
Bir ince saz takımını meyhane Yorganını satan bir (Rad
köıesine oturtup Hacı Arif Bey yo) makinesi alıyor. Öyleleri 
merhumun tarkılarını çaldın- var ki rakısını keyifle içmek 
yor, rakı içiyor sonra: için (Radyo) alıyor ve yahut 

- Bu gece (Bar) da ne eğ- radyoyu zevkle dinlemek için 
lendik! diyoruz. rakı içiyor. Netice şu ki zevki-

Benim anladığım §U ki eğlen mize ait şeyler mukaddes bi
ceye, sefahate ait memlekete rer vazife adeta ibadet halini a
giren her şey belediye vergisi lıyor. On dört milyon nüfuı
gibi yerleşip kalıyor. Parasız- luk Türkiyede eminim ki yüzde 
lık, işsizlik, buhran bunların kokaan doku::unun evinde bir 
yalnız şeklini değiştiriyor. Var kütüphane yoktur. Fakat iddia 
yete numaralan olan, dansedi- / ederim ki yarı nüfusumuz gra
len barlar kapanıyor, fakat o. mofon ve radyo ile alakadardır. 
nuıı yerine çalgılı, rakılı yer- "" "" "" 
!er açılıyor. "Radyo" dan bahsedince ha 

(Buhran) karşısında istifi- tırıma bizim İstanbul radyosu 
mizi bozmuyoruz. Yalnız zevki geldi. Biraz da ondan bahsede
mızın ayarını değittiriyoruz. lim. 
Hani büyük harpte kahve yeri- Efendim, İstanbul radyosu
ne oohut, şeker yerine üzüm, nuıı alaturka musiki neşriyatı 
un yerine paspal yiyip içtiği- kemiyet itibarile gittikçe zen. 
miz gibi şimdi de şampanya ye ginle,iyor. Fakat san'at nokta
rine rakı, viski yerine bira içi- sından ciddi bir kıymet ifade 
yor, san'at numarası seyrede- etmediği söyleniyor. 
cek yerde çifte telli dinliyoruz. Meseli Darüttalimi musiki 

"" "" "" heyeti nihayet bir mesirede, 
(Paris) te tiyatrolar kapıla bir eğlence yerinde yarım ke

rıru kapıyor, sinemalar elektrik yifle dinlenecek bir musiki, Ha 
!erini söndürüyorlar. (Perro- fız Burhan Beyin heyeti ise 
quet) gibi büyük, mükellef bar (Stüdyo) ya sığmayan bir açık 
lar kapandı. Ecnebiler (Pariı) hava musikiıi. (Radyo) da en 
ten ayaklarını çekiyorlar. Za· muvaffak olan heyetler stüdyo 
ten dolar ve isterling'le yaşa- nun asıl kendi, ~ saz heyeti ile 

çen bir sesti: 
- Ne istiyorsun baba? 
Dedi. 

- Dilenci oğlum .. 
1 

Cevap verdi: 
- İhtiyar baba ağabey .. 

Ye .. Ümit cümlesini bitirir 
1 ken sesin sahibi de kapıya gel-

Dedim ve .. avucumu 
tım: 

uzat- mişti. Ben de kapıdan ayrılmak 
için ilk adımımı atıyordum.. 

- Babaya beş on para .. 
Çocuk baktı baktı, İçeriye 

kotlu. 
Bekliyordum. 
Tekrar koşarak geldi. 

- Al baba .• 
Diye kalınca bir dilim ek

mek uzattı, arkasından da avu 
cuma: 

- Bu da benden .. 

- O Ruhi baba sen misin?. 
Dedi. Kafamı çevirdim. Ona 

dikkatle baktım. Dalmıttım. O 
nu tanıyacaktım. Bu genç yüz, 
bu spor gömlekli ve golf panta
lonlu delikanlı hayalimdeydi. 
Fakat kimdi, neydi, nereden ta 
nıyordum?. Kafamı zorluyor, 
hatıralarımı canlandınnağa ça-
lış!'yordum. Galiba dalgınlığı. 

Diye bir on kuruşluk 
du. 

koy. mı, onu birden tanımadığımı, 
seçemediğimi o da anladı ki 
kendisi sordu ve kendisi söyle
di: 

- Çok yaşa sen oğlum!.. 
Dedim, tekrar tekrar ona 

balı:tım, yürümeğe hazırlandım. 
Arkadan bir ses geliyordu: 

- Kim o Ümit?. 
Kiminle konuşuyorsun!. 
Ve .. ses kalınlaşıyordu. 

- Ümit ..• 

- Beni tanımadın mı baba?. 
Hani bisikletten düşen ço

cuk! .. 
Kulaklarımı gere gere, göz

lerimi büyülte büyülte onu din 
liyordum. 

Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
.A~.AI>C>Ll...J 

SİGORTA ŞİRKETİ 
Tf'ş.kilatt tamamen Türktür Müessisi İt Bankasıdır 

Telgraf: ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 İı:r:tiyaz 

Kemal Niyazi Bey, Cennet Ha mütaleaların radyo ıibi intiıar 
nım ve bir de Vedia Rıza Ha- eahaaı pek genit bir merkezden 
mm hey' etleri. halka dinletilmeainde hiç bir 

Yalnız bir noktayı iıaret et faide yoktur. 
mek li.zım. Stüdyonun muıiki Meseli Hindenburg'un yeni 
proğramını tertip eden zatın ~ den intihap edilmesine ait bet 
kuyan san'atkirlarm ıeainıi, de sahife mütaleayı Akhisardaki 
recesini nazarı dikkate alarak radyo abonesi, hatti İıtanbul
makamları tevzi etmesi daha daki gazete karileri neye dinle
makbule geçecek. Meseli cid. sinler. (Ajana), gazetelerin yır 
den berrak ve bir bahar ahengi tıp atacakları bu titinne ve ma 
ile teganni iden Vedia Rıza Ha nasız haberleri safra atar gibi 
nıma daha ziyade "Hicaz" dan niçin (Radyo) ya veriyor. Bü
şarkılar, eserler okutulması bu tün dünya radyoları memleket 
noktadan istifadeli olacak, de- !erine ait en mühim havadisi.e
niyor. Mısırdan avdet ederek ri verir. Bize Amerikada Lind
nükteli lisanile vazifesine baş- berg'in çocuğuna, Almanyada 
!ayan Mes'ut Cemil Beyefendi · Hitler - Hindenburg mücade 
tabii bu bahiste salahiyettardır lesine ait tafsilitm ne lüzumu 
ve makul arzuları kabul eden var. 
bir san'atkardır. Kendisinden Ruılar fRadyo) yu en bü
bunu rica ederken (Anadolu a- yük propaganda silahı olarak 
jansı) ndan gönderilen günlük kullanıyorlar. Ve muvaffak o
telgraf haberleri için de nazarı luyorlar. Bizim için (Radyo) 
dikkatini celbetmek isterim. büyük bir kuvvet.tir. Eskiden 

Bu havadisleri ajanı gönde- matbuata dördüncü kuvvet di
riyorsa hiç zahm~t etmesin. yorlardı. (Radyo) da devlet 
Çünkü gazetelere bile konma- te,kilitında bqinci kuvvet ol
yan bayat ve yahut ite yara. muttur. 
ma-z ıeyler. Bizim gazetecilik ta Bu silahı iyi kullanalım. 
birince (Commentaire) denilen Burhan CAH1T 

cuk!. 
Der demez kafamın içinde 

bir sarsıntı oldu. Bir iki defa 
daha dütündüm, 

- Hmhhhh .. Anladım!. 
Dedim. Perapalaaın arkaaın 

daki yol, bir delikanlının bisik
letten dütütü, ona yardım edi
şim, konuıuıumuz yava, yavaı 
hatırıma gelmete ve .. gözlerim 
de canlanmağa batladı. Kendi 
kendime: 

- Evet .. 
Hatırladım!. 
Dedim. Fakat, yine düşünü 

yor, bu hatırayı iyice canlandır 
mağa çalışıyordum. Delikanlı 
galiba kendimi zorladığımı, her 
şeyı ıyıce hatırlayamadığımı 
sezdi ki devam etti: 

- Bisikletten düşünce beni 
kaldırmış tınız!. 

Ben Erginim .• 
Ve .. ismini tekrar etti• 

- Ergin! .. 
Ergin! .. 

sarsmtr, yine yıkılıı oldu: 
Ben de: 

- Ergin ... 
Ergin! .• 
Dedim. Birden bütün her fO 

yi hatırladım; oğlumla kartılat 
tığımı, çığlıklar kopaı arak kaç 
tığım, her feyi hepsini gozu
mün önüne getirdim ve .. yine 
ayni hisse düttüm. Ayni çığlı
ğı kopardım, fakat bu aefer o
nun boynuna atıldım, ıonra yi
ne ayni isıni tekrarlaya tekr,.r
laya aynldım, koıtum• 

- Ergin! .. 
Ergin: .. 
Benim oğlum!. 
Ben Ruhi! .. 
Ruhi Bey .. 
Ve.. yine geceydi mezarlık

ta, servi dibindeki inimde, ıürü 
nerek yuvalandığım yerimde 
kendimi buldum, ayıldım. Ba. 
şım mülhit sancılanıyordu! 

Kaburgalarım biribirine geç 
miş gibi idi! 

Vuravım!!.!_:!·--~~~-~-1~JD~u~··n11__1m!!!;ah~a~l~le!<_~a!ra~l~a!rı~n~a~ı~k~- ~ISd~ı.~S:2S1~·Jd!$.,ıs!!!!lll.L.....S.!!llLl~l..._J~..h!~!.i!ill!..ll.!!!!L...!!.~~ıı...ı... .... -.J11Jı:ı.ı..lnl~.c.l.l~...dııl.lc:.a..ctD..l---lJ...ı1&11ıı.aıı..Jı:a.tıLm.da_JUDe..Jw:..L---~~-..LJr.ıe. ................ ....._ __ _ 
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Macarlara karşı çıkacak olan Türk Serbest güreş 

Müsabakaları 

milli takımında gört • C> 

rımız •• 
Takımda çok büyük tahavvüller olmalıdır. Yoksa 

muhakkak mağlubiyet mukarrerdir 

Haliç kulübü bu sefer 
de bir sebest güreş 

çarpışması yapıyor .. 
Memleketimizin güret tari

hinde çok ıerefli bir maziye 
malik olan Haliç idman klübü 
ııeçen haftalarda Makaim'de a
zalan araımda büyük bir gü. 
rq müsabakası tertip etmi,ti. 

Macarlara karıı oynayacak 1 HtbntiniiD yanın• ikame ı Biz H~ ~?'11°un~a 
elan ismen Türk Milli takDDI edilecek oyuncu kimdir? pek fazla bır fey . l';>r~m~ık 
Ve haddizatında lıtanbul mub. Bu nokta oldukça nı•lhim. hatta o methur f~tl~ bıle. 
teliti biri geçen cuma ve biri dir. Çünkü Hüanü her topa B~ çocuk_ (W) sı~te111~e de; 
de hafta i.-inde pazar günü ol- _ ..... __ tıl bir oyun jil idi bır oyun sıatemım:le bı Bu müsabaka tamamile ııre 

ko Romen Styl'ine muYafık 
bir surette yapdmıt ve etrafın
da çok büyük bir alika topla

"' !>'" ...... c:eeur Ye a ııan 1 . tlık ç·· kü 
inak üzere iki entreoönıan yap cudur. Bizim kaııaatimize ııö- .':ı.ınaa!,1 yapamazk. un 
tı bu "'·- bı" r. ~ agır ve topa 09mıyor. 

· re, ~·- yanma r '"°" H 1 ba .. . . 
Biız burada bu iki entrenö- vat veya bir diriblinıısiz Mitat .._~tkt b~adn topb~ uzenGnel ııt ı. 

lbmıd .....- en ır en ıre - a a a-
~anda da gözümüze çarpan ır • saraylı Latif gibi - yavaıladı-

mııtı. 

1Yİ ve fena noktaları tqrih ede O zaman müdafaa iyi bir ğı ve geri döndüğü bile vaki o 
Ceğiz . Berveçhi pefİn cwna ve tekil arzetmit olur. luyor. 

O müsabakalarda memleke
timizin güret vadisinde kendi
lerinden çok büyük muvaffakı· 
yetler beklediği, Çoban Meh
met, Edirneli Himmet, Urfalı 
Salih, Sivaılı Mehmet gibi ağır 
sikletlerle çarpı§malar ve he. 
nüz çok yeni ba§ladıklan bu ıiı 
temde çok büyük varlıklar göı 

Pazar günü oynayan talamı ya Haf hattına ııelinceı 
lalım: Onun ıçın Hakkının 

Bu hattımız cuma ve pazar baıka oyuncu koymak 
ııünü ayrı ayrı iki tekilde çık- değil elzemdir. 

yerine 
liznn 

Avni ( Malik) 
Saim Hüınö 

Mitat Nihat (Sami) Sami 
(Reşat) 

(Rebii) Eıref Hakkı (Etref 
Zeki Salahattin ( Hakkı) Niyazi 

k Ye ayrı ayrı hatlan müna
aıa edelim. 

.. ICıı.leciler; iki oyunda da gö 
(il~üğü üzere Milli. talam ~a
esı kendilerine emnıyet edıle

b lecek vaziyette değildirler. 
Avni ve Malik cuma günü ol
•un pazar günü olsun iki g~ 
de de berbat denilebilecek bır 
0 Yun oynamışlardır . Binaen. 
aleyh bunların kaleci durması
na imkan yoktur . Geriye kalı
Yor Hüıamettin. Bu çocuk 11rf 
hisle hareket edilerek lüzumsuz 
Ve bigünah olarak bir cezaya 
St.rpılınııtır . Bu çocuğun ka
bahatini tahlil edecek olursak 
haddizatında pek basit olduğu 
~il görürüz. 

tı. Cuma ııünü çıkan Mitat, 
Nihat, Sami, hattı pazar günü 
çıkan Mitat, Sami, Reıat hat
tından daha fazla it gördü. 

Müdafaada da söylediğimiz 
ribi , Mitat diriblingaiz ve iste 
yerek alay etmeden oynarsa 
iyidir. Nihada gelince; bugün 
elimizde bulunan elemanların 
en iyisi olduğu için yerini mu 
hafaza edebilir. 

Sağ haf beke gelince: 
Bu yerde cuma günü Sami 

ve pazar günü Mehmet Reşat 
oynadı. Tercih etmek lizım 
gelirse biz Mehmet Reşadı Sa 
miye tercih ederiz. Ancak pa
zar günü bu kanaati edinmek
le beraber • şurayı da rördük 
ki Rqat bu son günlerde an
trenömanaızdır ve fazla ağır. 
latııHtlır. 

Bu önümüzdeki çok kısa 
zaman içinde Rqat yine eski 

Hüsamettinin ilk kulübü kudretini bulabilirse o yerin ye 
Vefa imit Vefadan çıkmıı Fe. gine oyuncusu olabilir. 
llerbahçeye ııirmit, etkrar ora- Gol atması dolayııile takı
Q11.n İıtifa ederek eski kulübüne mın can damarı vaziyetinde o
lVdet etmiş . Bu kere de tek- lan forved hattı maalesef bi
tar kendi kulübünden çıkmıt zim cuma ııunu kapddığımız 
~e Fenere girmiıtir .. Bütü_n ümitlerin pek boş olduğunu 
k 11 .~adiıe bir fut~lcü?~n b~r pazar günü gösterdi. 
ulupten çıkıp ta ötekiııne ııır 

Ilı b Cuma günü (W) ıiıtemini . esidir. Zaten nizamname u ed 
•te gayet iyi tatbik eden forv 
8 azami cezayı koymuıtu~. hattı pazar günü sistem tatbi. 
il Çocuk 0 cezayı kabul edı- 1 

) bek ki değil doğru dürüst ka eye 
1.

0
r. Ye nizami müddetini - birkaç tütten baıka bir ıey çe 

~Yor. Binaenaleyh bir adama kemedi. 
.~kuz ay ceza yedikten sonra 
Qlt de altı ay boykot vermek Bu hat cuma günü fU tekil 
: adamın futbol kıymetini orta de çıkmııtı: 
L'n kaldırmak demektir. lıte Etref Hakkı Zeki Salihattin 
"'in · k" Niyazi. Q • ~ içindir ki bir incır çe _ır:_ 
eg, doldurmaz mesaili, mıllı tik antrenömanda Eşref ha-

reref mevzuu bahsolduğu böy- "kulide oynadı ve tam vazife-
de ~ir zamanda ortaya koymak :ni yaptı. Gözlerimiz u~~~ 
ıl 0ırru değildir. Her balde fe- müddettenberi orada Rebııyı 
erasyonumuz bu noktalan dü gömıeğe alııtığı için Eırefi ~ 

lİinrnüştür. raz yadırgayordu. Maamafıh 
Y b. Eıref Rebiiyi hiç aratmadı ':'.e 

1' ·· uk~rıda söylediğimiz gi. 1
• ondan cok fazla takımına mu

.\ Ur~ Mılli takımının kalesını . ve- müfit oldu. Rebii ile 
\'tıı veya Maliğe teslim etmek e11ır k b" · 

!!ı\ h fif b" b" ·1 ı b. Etrefi mukayese ederse . ı~ı 
~ a ı ır ta ır ı e yan ıt ır sadece bir futbolcü ötekı bır 
•reket olur . 

futbol artisti. Rebii topu aya-
S.· Müdafaa hattına gelince: ğına aldığı zaman insan zevk-

ıın ve Hüımü. le seyrediyor. 

Bu iki bekin yan yana oyna Fakat neticede gayeye en-

Zeki bu son zamanlarda 
Türk futbolcülüğünün en iyi 
oynayan uzvudur. Bu merkez 
muhacim yanında iki tane aeri 
insayıt ile (W) ıiıtemiııi fev. 
kal ide bir surette yapabilir. Ni 
tekim yanında yalnız Salahat. 
tin olduğu halde cuma rünü 
hücum hattını çok müeuir bir 
vaziyete soktu. 

Salahattine gelince; bu ço
cuk cuma günü oynadığı oyun 
la fevkalade ve mükem
mel bir sağ iç olduğunu isbat 
etti. Sağ açık Niyazinin de bir 
parça daha antrenöman yapma 
11 ve bir parça diriblingleri bı
rakmaıı laznndır. 

Takım aaul olmalıdır? 

Bunları yazdıktan sonra 
Türk Milli takımını elde mev
cut elemanlara ve tatbik edile
cek siıtemlere ııöre iki türlü 
yapabiliriz. 

termiılerdi. 

Yeni yetiıen Greko Romen. 
ci güreıçilerimizin yanm ağır 
kategoriıinde en batta ııelen ve 
henüz çok genç olan Faik'in ra· 
kiri bulunan ve senelerce ıpo
ra emek venniı olan Macar gü-
retçiıi Pataki'ye kartı kazan· 
mıı olduğu büyük muvaffala
yet daha unutulmamııtır. 

Güreşin terakkisine önayak 
olmak isteyen bu klübün bay. 
ramda bir de serbest güret tur 
nuvası tertip etmek istediğini 
haber aldık, Bütün dünyada bü 
yük muvaffakıyetler kazanan 
bu sistem güret baklanda yaz. 
mıt olduğumuz yazılar karileri 
mizin hatırında olaa gerektir. 
Buııün Amerika ııüret ilemi 
Greko Romen'den ziyade ser
best güreti tutuyor ve onun iler 
lemesini temin için sarfı gayret 

Meseli düz oyu.~ oynandığı- ediyor. 
fi:. göre takım ıöyle çıkabi- Biz bu ıporu resmi tetkilitı 

mıza ithal etmekle pek büyük 
(1) Hü1amettin bir hatve atmıt olduk. Türk 

Cevat Hüsnü millet~ biç ıüphesizdir ki ta a-
Mitat Nihat Reıat talanndan kendisine miraı kal 

Etref Fikret Zeki Salihattin mıt olan ııüreşin bu tubesinde 
Niyazi 1 ötekilerinde olduğu ııibi muvaf 

(W) oynadığına ııöre: fakıyet kazanacağı tüpheaizdir. 
(2) Hüsamettin Bu münasebetle serbest güreşi 

Cevat Mitat ilk defa olarak m.emleketimiz-
Fikret Nihat Rctat de tatbik ed.~ ~aliç İdman klü 

Etref Kemal Şefik Zeki Sali- I bünün bu ıkıncı tqebbüsünü 
hattin Niyazi muvaffakıyetle batarnıaaını di-

B k d d C M
. ! teriz. u a ro a evat ıtat u-

yuştukları takdirde geçilmez .. Bu_ ~~nasebet!l'. mezkUr ki~ 
bir müdafaa hattı tetkil edebi- ı bün kat~bı u.~!1mısı olan Avnı 
lirler. Fikreti hafa almamızın Beyle bır mulakat yaptık. Bu 
yegane sebebi Fikretin ileri ııe 

1 

zat bize şunları söyledi: 
ri gidip gelme vaziyetlerinin - Mensup olduğunuz Halit 
fevkalade olmasıdır. İdman klübü bayramda bir ıer 

Fikret bu vaziyette hem su I beat güreş müsabaka11 tertip e 
ratinden ve hem de eşapelerin- diyormuş bu doğru mudur? 
den istifade edebilir. Kemal : - Evet bayramın üçüncü gü 
Şefik ile Salihattin geri de oy ı nü klübümüz azuına mahsua 
nayacaklarından dolayı müte- ı olmak üzere serbest güreı mü
madiyen Zekiyi beslemek vazi- sabakası tertip ediyoruz. 
yetinde kalacaklardır. 1 Bütün dünyaca kabul edil. 

Bir numaralı takımda ise . mit ve şimdiki halde ııüreşin 
hücum hattında mü§tereken en mergup şubesi olan serbest 
hücum edecek ve muavin hatb gürqi memleketimizin ortaya 
ona yardım edecektir. O za- atmak klübüme müyeaaer oldu 
man beş forved de seri oluyor ğu için son derece memnunum. 

1932 

Am<!rlkada deni• sporuna veriltm ehemmiyet bu re.9İmde 

Kari Kozcluh rökalifiye 
mi ediliyor? 

Methur Çek profeayonel 
tenisçi Kari Kozeluh'ün a
matörlüğe tekrar alınması için 
Çek tenis federasyon beynelmi 
!el tenis federasyonuna müraca 
at etmiştir. 

Arsenal şampi
yon olamıyor! 

Sunderlaud O a karşı 
2 sayı ile şampiyon 

namzedini mağlup etti 

çok guzel gözüküyor 

Paris serbest güreş 
şampıyonası 

Aldığımız malumata göre, 
Paris Güreş federuyonu ser
best güreş, Pariı ıampİyonası 
için hazırlıklarına devam et
mektedir. 

Bu müracaat bütün tenia 
merkezlerinde büyük bir heye-

Güreş kavaidi töyle olacak
tır: 

Dünyanın en meıhur tıı.kım Müsabaka müddeti 12 daki 
!arından biri olan İngiliz Arse- . ka olacaktır. Atleıtler 6 dakika 
nal takımı bu sene büyük bir yerde ve altı dakika ayakta ça
hız ile şampiyonaya doğru yol Iııacaktır. can uyandırmıttır. Herkes bey

nelmilel tenu federasyonunun 
vereceği kararı sabmuzlıkla 

bekliyor. 

alıyordu. Ne çare ki bu hızını yerde icra edilecek kısımda 
pazartesi günü gaybetti. Çünkü hasımlardan her biri 3 er daki. 
rakibi olan Sunderlaud takımı- ka alta alacaklardır. 
na ikiye karıı sıfır ile mağlup Müsabıkların listesi ıudur: 
oldu. 

52 kilo: Prudhonıoe, La. 
Bu vaziyet kar§ısmda Arse. foataine, Pautas, Varby. 

Türkiye futbol federaıyonun nal Evertou takımı kadar maç 56 kilo: Duranıı, Jacquins, 

Tebliğ 

dan: yapmış oluyor ve bu takımdan DepuichaffHy, Ducayla. 
• 

1 
da dört puvan aıağda bulunu- ı 61 kilo: Seborre, Martou, 

l-1_!-1.932 Nısan~a yapıl~- ror. Bunun i~indir ki Araenal Mollet, Aulry, Chauou. 
cak Turkıye - Macarııtan mu- ın artık ıampıyon olması ihti- 66 kilo: Bukowac, Beıılot, 
sabakalan için hazırlanacak o-

1

. ~ali çok zayıfl~mıt vaziyett~ Rotteuf~uc, Buard, F erriı. 
lan Milli takım azasına 15 Ni- dır. Ancak bu bır ıuretle olabı- 72 kılo: Pouveroux, Crrie-
san 1932 cuma ııünü saat 10 da l lir ki o da halen birinci v11Ziy.et der, Karoly, C1anady, 

kn"- k f ·ı ek te olan Evertou takımı bır 79 kilo: Foumier Sieznis 
te "' on erans verı ec ve k bet . F • • 

. d d J maç ay sın. akat bununla Bukowac Bianconi, Jourlin. 
16 da Taksım ata yumun a beraber kim temin eder ki Ar- 87 kilo: Deniel Arbios 
son hazırlık antrenömanı yapı- , aenal bir maç daha kaybetmiye ı· Cretoi., Aberband. ' ' 
lacaktır. Bu münasebetle Milli cektir. Çünkü Arsenal'in Ever- Ağır: Pecb, Miclıot, Duıc:e. 
takım kadroıuna dahil oyımcu. tou'a nazaran atlatılaçak bir iki Vergniou. 
!arın lik maçlarına iıtirak ede- b~direai daha var. Halbuki raki 
memesi zarureti karıısında bınin ~y le bir şeyi yok. 

ki k !.. 1 · 1 Halı hazırda kupanın en bü-
mensup oldu arı u up erın .. k ·· · l · d bi d N . _ . , yu umıt erın enı r e ew. 
müteeuır oldugu takdır~e .0 caıtle'dir. Ancak buna bel bağ
günkü lik müsabakalarına •ttı-1 lamak doğru olmaz. Fakat bun 
rak ettiklerinden ~olayı puv~~ 1 dan, bunları s_öylerken ·'unu da 
kaybetmiyeceklerdır. Bu teblıg i unutma~ak lazımdır kı Arae
alakadar kulüplerle Milli takım 

1 
nal Heluk maçlarını yaparken 

b
. . . t' en meıhur oyuncuau Alee Ja-

menıu ınıne aıt ır. . d k 1 -mea ayagın an sa at o dugu 
2 - Hazırlık maçları tecrü- için oynamamıttır. 

belerine imkan kalmamış olan Şayet bu oyuncu iyi olursa 
İzmirli oyuncuların Macaristan belki Anenal bu son on bet gün 
maçlarına iıtirakleri kabil ol- ı içinde bir şeyler yapabilir!. 

madığından Milli takım kadro-
ıunun takviyesine lüzum hasıl Evertou turnuvaya çıktı 
olmut ve Fenerden Cevat, Be- 1 "it ku ·· t k 

ngı ere pasının muı a ·• 
tiktaştan Hayati, Galatasaray- bel galibi Evertou takımı Al-
dan Bürhan Beylerin kadroya ' manyada bir turneye çıkmııtır. 
alınması takarrür etmittir. Bu turnuvada altı maç oynana 

Milli takım idmancılarmın caktır .. Tarihleri şunlardır: 

Bu cıuma yapılacak 
maçlar 

VOLEYBOi 
/STANBUL. 12 (A.A) -lataa 

bulVoleybol heyetinden tebllf .. 
dilmittir: 

15 Nioaa - 932 Cuma SÜDÜ Ca. 
latan.ray lokalinde yapılacak Vo 
leybol maçlan: 

Kuımp&J& - Calata1&r!Q' -
at 18.30 hakem Ali Rıdnn Bey. 

Maçtan sonra birinci olan t... 
kıma mükafat verilecektir. 

Lilc maçl•rı 

ISTANBUL, 12 (A.A) - latan 
bul Futbol heyetinden: 

15 - Niaan - 932 Cuma ,Uoli 
icra edilecek Uı maçlan ı 

t~ıyacağı muhakkaktır. Çün- ıilmiyor. Halbuki Eırefte ".a
~ cuma günkü ilk tecrübede ziyet böyle değil. O tamamıle 
t~e batan bu hakikat pazar vazifesini müdrik fazla çalım
~"'!~ artık tam manuile ke11blı dan kaçan ve topu o~taya y;ol-

ve ~erkez en m~eaıir yani. gol Ferah tiyatroıunda bu işi ilk cuma günü Galatasaray kulü
atabılecek. mev~e bulunuyor: defa yaptığımız zaman bu gü. bünde saat 15 de hazır bulun
Beklerde ı~e;. bı! . numıarad~ rqin ileride çok muvaffakıyet maları mercudur. 

22 mayH Hanovre'da; 26 
mayıa Colanya'da; 28 mayıa 
Nuremberg'de; 1 temmuz 
Frankfurt'ta S temmuzda Dreı 
ten'de; 6 temmuzda Breslav'da 
oynanacaktır. 

Taksim stadyomund• 
lıtanbulıpor - Vefa - Kum 

kapı 111. T. aaat 8.30 hakem Nu
ri Bey. 

Eyüp - KaıunpafA 1. T. oaat 
9.40 hak- Eırıin Bey. 

Beykoz - Süle)'Dlaniye 1. T. 
aaat 11.30 hakem Adnaa Bey. 

lataabulopor - Vefa - Kum 
bpı 1. T. oaat 13.15 hakem Ab
dullah Bey .. 

t ıyet etti . lamak ile muvazzef bır makine 
liüsnü Milli takım beklerin ıibi iıleyip duruyor. İtte mü
~ biri olabilir. Ancak mutla enir olmak ve gayeye yaklat 
~.~anına d•ha ıeri ve daha mü mak isteyen bir takım için aad 
"""'>bir bir oyuncu ikame etmek olan budur. Hakkıya ııelince; 
''1tetile y oba batka türlü bizim kanaatimiz bu çocuğun 
' d• b~· bir ıey yapamaz ye henüz Milli takım kadroııuna 
1•k111ıa müfit olmaktan ziyade dahil olabilecek bir kıymette 
ııı.. olmadı"ı m«kezindedir. ... :cır olur. • 

~ -

bekler de . ıra~ ıkı ~~radaki kazanacağına emin olarak yap. 
bekler de ıyı~ı~. Ç~k-~ ~u üç mıttık. Hadisat i>';1 fi~rimizde 
oyunc:uııu~ uçü de gozunu bu- yanılmadığımızı bıze ıabat et
d~k~an eaırg~yen ıoyundan _de- ti. Hatta ııeçen gün ~aksim'de 
fıl~ır. ~ıtelık Cevat ve Mi:tat 1 Çoban Mehmet ile Hımmet ııü 
rakiplerınl yakaladıkları za- reşirken ahalinin: . 
man bırakmazltr. _ Serbest gürepınler! .. 

Muhte,ern 0ZDEM1R Diye fikrini beyan etmesi, 
bu ııüretin halkanız tarafından 
çok sevildiğine kuvvetli bir de 
lildir. 

Bundan cesaret alarak bay
ramın üçünde yine Maksim'de 
olmak üzere bir serbeat güreş 

· müsabakuı tertip ettik. 
Bu çarpıtmada ilk olarak 

Sivaslı Mehmet ile Çoban Meh 
met ve Himmet ile Urfalı Sailh 
pehlivan gür~şecekler y~ ~n-. 
ların galiplerı tekrar bınbırlerı 
le çarpışacaklardır. 

'1.\rrupada ve Amerikıda yairiJZ Dıiyiiklcr sporla 
nıeşgul olmaz; böyl<: küçücük boltsörıer,, Jı:oıucular 

1 

Bu çarpışmada netice itiba
rile memleketimizin en iyi ser. 
best güretçisini meydan• cıka. 1 

Türkiye Futbol 
Federasyonu 

.. • 

1 



! 

' ı Küçükçekmecede bir 
fil müstehasesi 

Fen fakültesi talebesi bir mamut 
müstehasesi buldular 

Fen faJı:iilteai talebe Te müder- ı doğrudan doğruya tabiat müvace 
riııleri evvelki ıün Küçiilı::çelmıece heainde daha müfit bir tarzda 
dvannda jeoloji tetkikab yapar· ııöaterilmesi icap ettiğinden latan• 
lı.en buırün arbk ne.ıi tükenmit o· bulun diğer mmtakalan dolaııla• 
lan bir Mamut fili miiatebaaeal cak ve talebenin ameli malıimab 
lı.etfetmqlerdir. bu suretle tevıi edilecektir. Mü

bk e.vel bulunan konman fil derria Malik ve Himit Nafiz Bey 
ılifleri üzerine oraaı kuıbnıt ve ler bu tetkikat eanasmda çok §a· 
fil müatehaseai de -ydana çıka· yanı dikkat bir ketifte bulunmut
nbnııtır. lar ve Küçük Çekmecede toprak 

Fen fakülteli reisi Muatafa tabakalann arasında müteaddit 
Hakkı B. dün bu huauata hir mu• fil diflerile iskeletlerine tesadüf 
harririmize demiftir kiı ebnlılerdir. 

"-Fakültemizin tabiiye zilin· Müderrillerimiz pek.ınühim ve 
ıre&İne devam eden talebe ilmi tel· ilmi neticeler vermesi muhtemel 
kiklerine b&1lamı§lardır. Salı gÜ· . olan bu k"§iflerinde tetkikata de
nü tabüye talebesi jeoloji müder- vam edecekler ve topladıklan bü 
riı.i Hamit Nafiz ve Ahmet Malik tün bu kıymetli fosiller Darülfü
Beylerle birlikte Küçük Çekmece nun jeoloji müzesinde teşhir edi
ve Halkalı arasmdaki mmtakayı lecektir. Şunu da hatırlatmak is
teıkik etmişlerdir. Bura11 latanbul terim ki Malik B. bundan altı ye
civannm jeolojik tetekkülatı hak di sene evvel Bakırköy arazisinde 
kında çok kli.aik bir bünye arzet· gene böyle cinıi münkariz olınU§ 
tiğinden ilk tetkik sabası olarak file ait bir müstehase bulmuıtu. 
burasmı intihap etmiılerdir. Jeo- Bu da müzemizde te§hir edilınek
loji ilmi nazari derslerden ziyade tedir.'' 

Millt 
Fabrikalar 

Sanayi ve Maadln heyeti 
umumiye içtimaı 

Sanayi ve Maııdin Bankası he
yeti ıunwıı.iyesi Ankara'da toplan 
mıı ve Bankanın 931 aeneı.i bilan· 
çoounu tasdik etınişti. İdare mecli 
ainin heyeti umwıı.iyeye verdiği 
rapora göre 931 senesi bilinçoou 
665323,47 liralık kar ile kapan· 
mııtır. Dünya iktısadi buhranı 
Türkiye piyaaaamı da müteeaair 
etmiş olma.sına rağmen fabrika
lar tam bir faaliyetle çalıtabilınit 
931 senesi içinde tevsi' ve ıslah 
edilmitlerdir. Bu cümleden olarak 
Bakrrköy ve Defterdar fabrikala
nna yeni makineler celp ve sipa
rit edilmiı, Beykoz fabrikaaında 
da dolap ve kurutma dairelerinin 
in§aama baılanmıftır. 

U0ak ıeker fabrikası azami 
kabiliyet göstererek 8740 ton te
ker iatibsal etmittir. İlave olunan 
ispirto fabrikası bu sene bir mil
yon kiloya yakın iıpirto iıtihaal 
edecektir , 
Uşak fabrikasmın bu a.eneki iı· 

)etme neticesi bu itin zararla ne
ticelenebileceği hakkındaki endi· 
f"leri refelmi§tir. 

Sermayesinin büyiik bir kısmı 
bankaya ait olan Kayseri Bünyan 
iplik fabrikasmın taYak dokuma 
fabrikan haline kalbi bakkuıdaki 
tetkikat bitmit ve İcap eden ma· 
lı.inelerin De:f erdar ve Hereke 
fabrikalanndan tefnB: ve irsaline 
baılanmıfbr. Yalvaç deri fabrika 
11 da bu sene zarfında Beykoz 
fabrikasından müfrez bir kuvvet• 
le, yeı·li debağlar da mesaiye işti· 
rak ettirilınek suretile, tecrübe 
faaliyetine sevkedilmiştir. 

Banka 931 senesi :ı:arfmda sa· 
nayi erbabına küçük .mikyasta 
kredi muameleri icrasına da bat· 
)amışbr. Banka Utak şirketinden 
alacağı paralan bu iıe hasrede
cek ve sanayi kredi muamelatmı 
tevsi edecektir. 

Sanayi Bankaaı timdiye kadar 
fabrikalanna oarfeylediiii 4,088, 
766 liraya mukabil 3,876,874 lira 
temettü temin etmi§tir. 

Bakrrköy, Hereke, Beykoz fab· 
rikaları iki seneden beri muhtari· 
yette idare edilmekle beraber bun 
tarın bu sene birer anonim tirket 
haline kalbedilıneleri mukarrer
dir. Bu takdirde ıirketler hisae se
netlerinin o/c 5 l i nama muharrer 
ve Türklere munbasır olacaktır. 

Cem"yeti akvam 
Konseyi 

Tardieu Tuna projoıesi 
!hakkında İz!lhat veriyor 

CENEVRE, 13. A. A.- Cemiye
ti ok.,aam mecliı.i, dün öğleden son
ra mali komitenin raporunu tetkik 
etmiştir. 

M. Tardieu, geçen baha Londra
da icra edilen mükalemeler hakkın· 
da conseye i:zahat veris ve İngiltere 
Frama, Almanya, ve !talyanın Tu
na devletle.-inin iktisadi ve mali 
vazivctl~rirü:-t sa!i"lam es.aslara istinat 
ve yer.iden ihyalannın gerek Tuna 
devletleri ger•k diğer devletler ;çin 
seri bir hareketi istilzam eylcd;ğini 
müttefikan tasdik eylediklerini hatır 
labnııtır. 

Mümaileyh, 4 devletin mali komi
te raoru hakkında kat'i karar ver
meden evvel bir defa da kendi res
mi mutahhassısları tara"ından tet
kik edilmeııi kanaatinde bulunduk!a 
mu ııölemiş ve bu tetkikin ifasına 

müsait vakit bulunması maksadile 4 
devletin raporun umumi aksamının 
tetkikinin gelecek celseye bırakılma 
ımı conseydcn talep etıneği derpİf 
eylemiş olduklamu beyan etmiştir. 

Bu izahattan aonra lngiltere ve 
ltalya murahbaılan derpiş edilen 
§ekli teyit eylemişler ve Almanva 
murahhası da 4 devletin Londrada 
Tuna devletlerinin iktisadi vaziyet
lerinin isl.iıbı lüzumunda ittifak et
mit olduklannı, fakat tatbik .,.ı:ıe
cek usul hakkında itilaf edemedilde 
rini söylemittir. 

M. Yon Bülov, mali komite ra
porunun ehemmiyetini kaybettitken 
sonra meselenin hazine mntahassıs
lanna havale ve teviinde mutabık ol 
doğunu ifade etmİ!tİr. 

Cemieti akvam müzakere netice-. 
ıi olarak mali komitenin raporuna 
ittila hasıl ettiğini ve mezkür komi
te ile Cemiyeti akvamın teknik te
şekküllerini 4 devletin reımi mü
meuillerile teşriki mesaiye mezun 
ve salahiyettar kıldığına dair olan 
karar suretini taıvip ve kabul et
miştir. 

Tevfik Rüştü Bey 

MlLLtYET PER EMSE 14 NiSAN 

Maarifte 

Hukuk son 
Sınıf talebesi 

Dün müderrislere veda 
çayı verdiler 

Limon kralı tev
kif edildi 
[Başı birinci salıifede] 

rici ve beyannameye uymaya
cak tekilde 145 aandık limon 
idhal etmekle maznun bulunu
yordu. Nazmi Nun Bey, maz
nun vekilı sıfatile hadiseyi ah 

Hukuk fakültesi aon smıf ta- lil edeTek bu 145 sandık limo· 
lebesi tarafından, dün akşam mü· nun resmi verileı ek idhal edil
derrialer ıerefine Tokatlıyan ote· diğini, gümrük idaresinin İsna. 
!inde bir veda çayı verilmiştir. dmm yerınde olmadığını, bu li. 
Çaya Darülfünun emini Muamıner nl 1 dahil" d 
Rqit Beyle Hukuk fakültesi mü- mo ann (ODtenjan m e 
derrialeri ve tal"beden bir çokları idhal edildiğini , mevcut vcaa
icabet etmiılerciir. Son sınıf ta.le- iki gö,;lerebiıleceğini söyledi. 
besinden Kadri lbrahim B. bir nu Buna mukabil gümrük idaresi 
tuk aöyleyel'f'k müderrislere dave liııı.onlarm kontenjan harici id. 
te icabet ettiklerinden dolayı te-
tekkür etmi!I. ve hoc:ılarmın hakla hali teşebbüsünün vaki olduğu 
nnı biç bir zaman unutmıyacakla nu, hatta limonların bu sebep
nnı kendilerinden aldıklan ilim le müsadere edildiğini, beyan.. 
ve feyz ile memlekete nafi olma· namede bu limonların zikredil· 
ğa çalıtacaklarinı aJyledikten 30D mediğirı.i kaydetmekte idi. Mu. 
ra birinci ve ikinci nruf talehe•i hakcmenin bu §ekli cereyanın. 
efendilere de teveccüh ederek ken dan sonra müzakereye çe!;ilen 
dilerile yaptık.lan arkadaşlık ha- heyeti hakime muhakemenin 
bra11nın payıdar halmumı temen 24 Nisan saat 13 ~ talikine, fa
ni etıniştir. kat iddia makamının talebi ve 

Bu nutka müderrisler namına görülen lüzum üzerine Diya
Muslihittin Adil B. bir hitabe ile manıcli Efendinin derhal tevki 
cevap vermİ§tir. Bundan aonra 2 ı fine karar verd•. 
inci sınıf talebesinden Hilıni B. de Diyamandi Efendi derhal tev 
bir nutuk irat etmiştir. kif edilerek tevkifhaneye götü-

Talebeden Ziya B. de taklitli rülmüştür. 
bir monolog aöylemiştir. Z>ya B. 
monologta müderrislerden bazı· 

larmın taklidini yapmıştır. Çay zi 
yafeti saat 8,30 a kadar net'e ve 
§elaretle devam etıniftİr. 

Bursada bayram 
Mülkiye talebeı.inden 30 kifilik 

bir grup bayram tatilinden bilisti• 
fade müderrisleri lbrahim Ali Be
yin refakatinde Bursaya gidecek 
!erdir. 

Edebiyat talebesinin 
karadeniz seyahatı 
Darülfünun E.debiyat fakültesi 

talebeıi haziranda Karadeniz sa· 
hlllerinde bil" seyahate çıkacaklar 
dır. 

Bayram tat:li 
Bütün mektepler ve fak\ilteler 

bu akşamdan itibaren bayram ta· 
tili yapacaklardır. Mektepler çar· 
şamba günü tekrar açılacaktır. 

Milli bayram dolayııile 23 nİ· 
•anda da mektepler l<apalı ola
caktır. 

M. Malche'in tetkikab 
Profesör M. Mıılche onnan 

mektebini ziyaret ederek tetkikat 
ta hulunmuttur. Profesör bu mek
tebin tedris usulünü çok beğen
mittir. 

Darülfünun Emini 
vazifesine başladı 
Darülfünun emini Muammer 

Rafit B. dün vazifesine batlamıt
br. Pı·ofesör M. Malcbe Muam· 
mer Beyi ziyaret ederek bir müd
det görü,müftür. 

Mülkiye mektebi 
talebe cemiyeti 

Mülkiye mektebi talebe cemi
yeti yeni idare heyeti seçilmiştir. 
Reisliğe Reıit, umumi katipliğe 
Mitat, azalıklara da Nezih, Mu
hittin, Kadri, Mutahhar, Esat B. 
!er intihap olunmuşlardır. 

•••••• 
Frengi hakkında bir 

konferans 

Vapurcuların 
İdaresi 

[Başı birinci sahifede] 
3 - Bu suretle yapılacak tas· 

fiyeden sonra mükenm.eliyetleri 
ve sefer kabiliyctleıi anl~ılacak 
olan vapurlara ayrı ayn kıymet· 
ler takdir edilecektir. Büt;in bu 
vapurlara takdir edilecek kıymet 
!erin yekunu ne tutarsa o kadar 
oennayeli bir ıirket kurulacaktır. 
Bu şirkette, hwnısl vapurcular, 
tasfiyeden kurtulacak vapurları· 
na takdir edilecek kıymetler nis
betinde ayrı ayn hiaaedar olacak· 
lardır. Hükıimet te, Seyrisefain' • 
den aynlacak uzak •efer vapurla• 
nnm kıymeti uisbetinde §irketin 
hissedan olacak ve idare mecli
sine aza tayin edecektir. 

Bu layihanın aür'atle keabi ka
nuniyet etme•İne çalıtılacaktır. 
Bu ıeklin milli vapurculuğun İn· 
kiıafını temin edeceği kuvvetle Ü 
mit edilmektedi,r. 

iki şirk~t birleşti 
Vapurcular arasında devam eden 
uzun rekabet karşıaında bizzat 
ziyana duçar olduklannı gören 
Yelkenci zadeler ve Sadık zade
ler Kumpanyalan birl"§meğe ve 
iki yeni büyilk posta vapuru daha 
alarak beraberce iıletıneğe karar 
vermi§lerdir. Bunun ilk neticesi o
larak, aon zamanlarda, bu iki 
kumpanya, Karadeniz'e ayni gün 
de vapur tahrik etmemeğe başla· 
mı~ardır. H..,Etada bir gün bir~ 
başka bir gün de diğeri vapur tah 
rik etmektedirler. 

Milli Vapurcular Birliği müdü
rü Muzaffer B. kendisile görüten 
muharririmize demi§tir ki: 
"- Yelkenci zadelerle Sadık 

zadeler arasında bir aydan beri 
anlagma olınuıtur. Kar, ziyan be
&abatını ne suretle kararlattırdık 
lanru bilmiyorum. Bu anlaşıp bir. 
)eşmelerin diğer vapurcularımız 
tarafından da yapılmaaı faydalı 
ve hayırlı olacağı kanaatindeyim. 
Bu kanaatle fıraat dü§tükçe lazım 
gelen vasayadan geri durulmuyor 
sa da mesele herkesin hesabma, 
ıı.erm~yeoine tealluk ettiğinden fi 
liyat aahasmdaki tecelliyatı geci
kiyor. Bu da tabii kendilerine ait 
tir. 0 

Ödemişte halk linç 
etmeğe mi hazırlandı? 

Sofyadan geçerken Dün Karlsruhe vapuru ile 
Macarlar cumar

tesi geliyor Ödemi§te Seyrekli Mehmet ağa 
ile zevcesini ve hizmetçiaini feci 
tekilde boğmakla maznun eıhas
tan birinin Burdurda yakalanıp 
ödemige aevkedildifini yazmış
bk. 

Hadiseden çok müteessir olan 
ödemi, halk.t, evvelki sün iıtas
yonda toplanmıı ve trenden çıka· 
nlacak olan maznunu ııönnek is
temittir • 

Fakat kaza kaymaka1n1; halkın 
ınaznuna nefretlerini ihaas ettiği 
aırada bir ıa,lı.mlık vuku bulmuı 
ihtimalini na zan İb°hara a !arak 
maznunu Ödemi .. varmadan ilk 
kurıun istaayonnnda indirtmi§, fO'" 
ae yolundan ve halkın göremiyece 
ğj bir ıırada tehre getirtmittir. 

Bu cinayette maznunlar §UDlar• 
dır: 

Maktulün damadı çifçi Meh· 
met, arabacı Kürt Halil çavuf ve 
biraderi, hancı Kulalı Hakkı kale 
bent Ömer ve Kürt Ahmet çavu• 
ıun damadı, Kürt Mehmet, kah· 
veci Hüseyin ..• 

Tahkikat aon aafhada bulunu• 
7or. 

Ödemit cinayeti ile alakadar 
ve firari bulunan Kürt Mehmetle, 
kahveci Hüseyin lstanbulda yaka 
lanmıt ve ikametgahlannda al
dıklan zinet altmlan ile kıymetli 
eıyadan bir çoitu bulunmuıtur. 

Maznunlar ödemige gönderil
mek üzere lıtanbuJdan yola çıka· 

! 
şehrimize gelen seyyahlarla bir 

SOF:_A, 13_ A~: -.. Harici- likte Almanyanın Würzbürg 
ye Vekilı Tevfik Ruştu Bey Ce . Darülfünun müderri&lerinden 
nevreye giderken Sofya. ~stas-1 profesör Zieler de şehrimize gel 
yonunda ~ulg~!' Başvekilı . M. mi ve öğleden sonra Gülhane 
MuJBDof ıle diger Bulgar rıca· ~ . . _ 
li tarafından istikbal edilmit· sennyatınd.a frengı hastah_gı 
tir. Tevfik Rüttü Bey trenin te hakkında bır konferans vermıt· 
vakkufu eanuında M. Muşa- tir. Cilt hastalıklan mütehassı· 
ııof'la kua bir teatü efkarda bu sı Dr. Hulusi Behçet Bey dün 
lunmuttur. akşam profesör şerefine bir çay 

Tevfik Rüştü Bey, Bulgar ziyafeti ve Alman hastanesi baş 
hududunu terkederken Başve-1 hekimi Dr. M.Naob ta hastane 
kil M. Muşanof'a şu telgrafı de bir akşam yemeği vennittir. 
göndermiştir: Profesör Zieler bu sabah Gure. 

"Bulgar arazisini terkettiğim ba haştanesini ziyaret edecek 
esnada Zatı Devletlerinin hak· ve öğle üzeri ayni vapurla şehri 
lamda izhar ettikleri nazikane mizden müfarekat edecektir. 
alakaya ve kendilerile birkaç 
dakika görüşebilmekliğim im. 
kanını bahşetmelerine bilhaua 
teşekkür etmek isterim. 

Bu hadisede Zatı Devletleri 
le aramızda cari olan münaseba 
tı temyiz eden hararetli dostlu· 
ğun bir delilini müşahede et. 
mekteyim, 

Zatı devletlerinden ihtirama 
tı faikamm kabulünü ve Ma
dam Muşaonf Cenaplan nezdin 
de hissiyatı ihtiramkiranemin 
arzına delalet buyrulmasını ri· 

' 

Haksız bir muamele 
için şikayet 

Mecidiye köyünden bir mik· 
dar et satın alarak tehre gelen 
bir zat, Mülkiye müfettiıliğine 
müracaatla ŞişWde polis tara. 
fından çevrildiğinden şikayet 
etmiş, kendisinin kaçak et alma 
dığı için bu muameleye uğra
ması haksız olduğunu iddia ey. 
!emiştir. Müfettislik •...hkikat 

(Başı Bi.rinci sahifede) 
vaziyet alacaklannı uzun boylu 
anlatmı9tır. Bunun cuma günü 
saha üzerindeki tatbikatını gö· 
receğiz. Bu frrıattan istifade e
derek Türk Milli talammın 
yaptığı Milli maçlann hülasaaı 
nı dercetmeğiı çok faydali ve lü. 
zumlu gördük. Türk Milli takı
mı beynelmilel maçlara başla. 
dığı 1923 tarihinden beri tam 
21 intemational maç yapmıtm. 
Bunun sekiz tanesini galebe.ile 
bitimıit, 11 tanesinde mağlup ' 
olmuş, iki tanesinde berabere 
kalmıştır. Bu maçlan yaptığı 
devletler tunlardır: Bulgaris
tan, Çekoslovakya, Mısır, Ea
tonya, Finlandiya, Yugoslavya, 
Letonya, Lehistan, Romanya, 
Rusya. Demek oluyor ki Türki 
ye on devletle beynelmilel maç 
yapm19tır. Bu maçlara i!tirak 
ettiğimiz olimpiyat maçları da 
dahildir. Beynelmilel çarpışma· 
!arın altı tanesi kendi toprak
larımızda yapılmış ve mütebaki 
15 tanesi hariçte, ecnebi. tourak 

1932 

• 
Poliste 

Ezilen 
Çocuklar 

işsizlere iş, işçi 

iki çocuk araba albnda : 
kalarak yaralandı 1 

Şehremininde arabacı Bey
tullah dün beygirini başı bot 
so:.ağa salıvermiş, hayvan cad
dede oynamakta olan dört yaf
larmda Kadriye isminde bir ço 
cuğa çarparak muhtelif yerlerin 
den ağır surette yaralamı§tır. 

isti yenlere 
işçi buluyoruz 1 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

Üııküdarda arabacı lsmail 
Ağa Toygar caddesinden çıkar 
ken hayvanlar ürkmüt olanca 
hızlarile koımaya batlaınıtlar· 
dır. Bu sırada Ali isminde bir 
çocuk arabanın altında kalarak 
başından ve muhtelif yerlerin-

it lll'llyanlarla İKİ _..yan1ar .. 

raamda tavusuta bııtladığmm 

günden beri, ııerek it arayanlar

dan ııerekse İKİ ımyanlardan pek 

çok mektuplar almaktayız. Bu 

.nektuplar maksadı teabil edecek 

bir tarzda taanil edilmektedir. 

den yaralanmıştır. 1 

Nazar boncuğu 
çalarken 

Sabıkalı Niyazi isminde bir 
yankesici dün Mahmutpaşada 
garip bir yankesicilik yapmış
tır. Mahmutpaşanın kalabalığı 
arasında kucağında çocuğu ile 
yürümekte olan Saadet Hanı
mın çocuğunun omuzundaki al· 
tın ve mavi boncuk, Niyazinin 
gözüne ilişmiş, sabıkalr yanke
sici bunu sökmiye uRı-aşırken 
yakalanmıştır. 

Yankesicilik 
Saatçi çırağı Serkis içinde 

35 lira bulunan el çantasile evi. 
ne gitmekte iken Ahmet ismin 
de biri çantayı kaparak kaçmı
ya başlamıştır. O sırada yetişen 
polisler Ahmedi yakalamı§lar
dır. 

Oynarken kolu kırıldı 

Mehmet ismTrıde 7 ya,lann· 
da bir çocuk dün Sen Benuva 
mektebinin bahçesinde oynar
ken kazaen düşerek kolu kınl· 
mı,br. 

Otomobil kazası 
Şoför lbrahimin idaresinde

.iri otomobil Karaköyde sucu 
Tevfiğe çarpar-ık yaralamqbr. ...... ' 

Define 
Malatya gazetesiiıin verclili bir 

habere gÖre, Viliyet • idare heyeti 
birinci kab1>i Sultan1üleyman oğ)q 
Hamdi beye ait kızılkeıit ınaballe
sindeki harabe araa yerlerinde, ze. 
riyal için, hafriyat yapnrken amele 
tarafından mühimce miktarda albn 
çıkardlDl§tır. 

Bu albnlann "Mahmudiye, Gazi" 
nev'inden olduğu, polis dairesince, 
elde edilen bir adedinin tetkikinden 
snlaşdımştır. 

Bu paralar, mezkur arazide, ame 
le tarafından hafriyat yapdırken kü
reğn ucuna tesadüf etmeayle mey
dana çıkmlftır. 

Hafryatta bulunan amele, bu de
fney Hamdi Beye haber vermekle 
beraber kendilerine de pay ayrılma 
amı istemişlerse de bunu alamayın
ca keyfiyeti zabıtaya haber verme
ğe mecbur olmuıardır. Fakat Ham
di Bey, bu meseleyi külliyen inkar 
etmektedir . 

Kurban deri ve 
barsaklarını Tay 
yare cemiyetine 
veriniz. 

Aziz Vatandaşlar: 
Bayramda ltatdi malıNılü

mii.aii kulla-lım. Yerli mal 
yerli aenıettir. Yerli malıav
lahmızla birlikte üzüm, incir 
ceviz, badem, lmJılı ta İl<· 
ram edelim. 

Milli llıtıuıt ve tmarrul 
cemiyeti 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehaaıııı 
Cumadan maada hergün öğleden 

aonra saat (2,30 dan 5e) lı.adar la
tanhulcla Divanyolunda US numa

ralı hususi dairesinde clahili hasta

lıkları muayene ve tedavi ecI..-. Te-

" Milliyet " memlekette ço
ğaldığından hahseclilen İf&İzliğiıı, 

İşsizlerin ihtiyaç aahalarma dağıl. 

ınat!ıklarnıdan ileri geldiğine laı.-

Biı;ok kaza merkezlerinde, 
hatti vilayetlerde makineci, mo
törcü, tesviyeci, tomaeı, iyi bir 
1ülger, marangoz, ilah ziraiye 
tamircisi; elektrikçi ıu veya bu 
ihtisas işçileri ve uıtaları yoktur. 

Gnun İçin biz iıı.izlerle iıçi is
teyenler arasında tavaHutta bu
lunmak iıteyoruz. 

Gerek lstanbuLı, ııerek mem
leketin her köıeaine pmil olan bu 
tavaaautun daha müsmir ve fay
dalı olma11=ıı ioteyoruz. Onun ;.. 

Ricamız ıudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; cliier taraftan beledi

ye rei.ıeri, fırka idare heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri ve ala-

~
adar idare Amirleri bulunduklan 
erlP.rdeki İ§çİ ihtiyacım (..,ı.il, 

mahiyet, evsaf, verilecek ücret 
e iş fıırtları teıbit edilerek) bi-

Ankara Hukuk 
Fakültesinde 

Yusuf Kemal Bey bir 
nutuk söyledi 

ANKARA, 13 (A.A.) 
Bugün saat 18 de Ankara hv
kuk fakültesinde Ankara hukuk 
fakültesi cemiyetinin kunıluıu
nu kutlulamak maksadile bir iç 
tima yapılmıt ve bu içtimada 
bütün profesörler hazır bulun
muıtur. içtimaı fakülte meclisi 
müderrisin reisi Cemil Bey aç. 
mıış, ve ıırasile cemiyetin reisi 
Mazhar, üçüncü aınıftan Yah
ya, ikinci sınıftan Yalçın Bey. 
lerle Semiha Hanım, müteakı
ben profesörlerden Yusuf Akço 
ra, Sadri Maksudi Beyler söz 
almıtlardır. En 500 olarak Adli 
ye vekili ve lktısat profesörü 
Yusuf Kemal Bey atideki nut
ku söylemiştir: 

"Ankara hukuk fakültesi ta
lebesi'llin kendilerine ait işleri 
ııörmek için bir cemiyet teşkil 
etmeleri ve ite başlamaları se. 
vinçle, ümitle görülecek, kır 
şılanacak bir hadisedir, içtimai 
hayatta herhangi bir zümreye 

1 

mensup olan fertlerin uzuvlan
maaı bir teıd<kül halin~ alması 
o ümzrenin ilerlemekte olduğu. 
na delalet eder. Çünkü uzuvlan 
ma, zümreye mensup fertlerin 
ayn ayn ve ıreliti güzel görmek 
te olduktan itlerin bir dereceye 
kadar bölünmesi ve bölünmüt 
ilerin biribirine az çok sıkı bağ· 
!arla bağlanması demektir. İşin 
verimiı:.in bölünmesi nisbetinde 
arttığı ise her gün -görülen haki 
katlerdendir. Sonra zümrenin 

· böyle bir teşekkül altına girme 
sinde fertlerin ayn ayn menfa 
atleri yekiinundan batka ve on 
lann üstünde bir menfaat, züın 
re menfaati de duyulmaya hat
lar; Ve teşekkülün heyeti umu 
miyesi bu um•mıi menfaati ko
ruınağa çalışır. Zümre yerine 
bütün cemiyeti alırsak onda ce 
miyet ve millet varlığı duygu
lan içinde bu türlü uzuvlanma
lar ne kadar çok olur ve bu u. 
zuvlanmalar arasmdak" b -ıar 

Bize yazınız! 
ze bildirirlerse bize müracaat et
mit ve aclre.lerini hırakmıt olar 
iıaizleri kendilerin<> bildireceği7. 
Bu ouretle hem i§siz kalan 

memeleketio neresinde İl bulabi 
leceğini bilmediği için bnnalan 

vatandaılarıro ıza hizmet ebniş_ 

bem de memleketin her taraf1n< 

bir çok ııüzide İfçİlerin dağılaral. 

müfit hizmetler deruhte etıneleri
ne yardım etmış oiacağız. 

Huıuıi müe111eıat sahipleri dr 
bu husustaki ihtiyaçlann.ı bize 
bUdirirlerae memnuniyetle kayd
edeceğiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyacınız var? 

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

Bize bildiriniz. 

Memur, katip, muhasip veyr, 
diğer hizmet talep edenlerle ihti
yaç sahipleri ara11nda da bu ta 
vaasutu yapacağız. lı İıteyenleı 
de, İ§çİ ve memur arayanlar clt 
mektuplarmı "lstanbul, Milliyet 
sazeteıi it tavassut bürosu" nn 
mına göndermelidirler!. 

Bu, memlekete ve vatan
daşa yapılacak en büyük hİz 
mettir. 

Ati nada 
Mühim tevkifat 

Bir aalatimal meydana 
çıkarıldı 

ATlNA, 13 (A.A.) - Dev. 
let kimya laboratuan müdürü 
ile diğer birçok 1alıai1etler ve 
bilhassa ıarap ve ispirtolu mo

nt tirketi umum müdürü ve 

Atina ticaret ve ıanayi odası 
reisi M. Charilaos ile Promet. 
heus ıirketi müdürü M. Markiı 
tevkif edilmiılerdir. Mumailey
ha, ispirtolu mevat imalatında 

verilmesi icap eden rüaum ve 

vergileri vermemekle maznun 

bulunmaktadırlar. M. Marki& 
ve Charilaoı bunun hesabat ve 
muamelatta bir sui tefehhüm
den ileri geldiğini izah etmitler 
dir. Atina ticaret ve sanayi oda 

aı 40 seneden beri beynelmilel 

maliye ve ticaret aleminde hür 

metle tanınmış olan M. Chari

laos'un tevkifinden dolayı pro
te•to edecektir. 

ıa o cemiyet o millet te o kadar 

ilerlem~ ve kuvvetlenmit, zen
ginleımit olur. Cemiyetinizin 

aevinç,'e Ve ümitle karşılanması 
nın sebebi itte bu mülabazalar
dandrr. Meydana getirdiğiniz 
birlikten biz hocalanmzm dile. 
ği nizamnamenizio göıterdiği 
suretlerde aranızcl. ıev ginin 
ve tesanüdün artmasmı görmek 
tir. 

Ankara hukuk fakültesi tale 
be cemiyetinin yeni hukulıçulu 
ğun mensuplanndan istedi~i 
ciddiyet dairesinde talebelik h• 
yatlarının icaplarile mıeıgul ola 
cağına ve bu yolda göstereceği 
fiili eserleriyle cümlenin hürme 
tini celbedeceğine kaniiz. T ale 
be cemiyetinin biz de azalany12 
Mü9terek varlığımızın halk na 
zarında mevkii ne kadar yükse
line bundan bizim o nisbette 
gurur ve fahr duyacağımız tabi 
idir. Bu ümitler içinde başladı
ğımız iş te muvaffakıyetiniz te
mennilerini tekrar eder ve teşeb 
büsünüzden dolayı sizi tebrik e 
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Memlekette 

Canavar 
Bir ana 

EMNiYET SANDIÖI MODOR- ı 
LOöONDEN: 

Merhum Nuri Beyin 2 Temmuz 
928 tarihinde sandığımız• bo-aktığı 
para için verilen 54868 numaralı 
cüzdanr kaybettiklerini aöylemiıler
dir. Y eaiti verileceğinden eskisinin 
hükmü olma,.caiı ilin olunur. 

Terzi~ane Natli YERLi MALLAR PAZARI 
( Ahter terzihanesi ) 

Sahiplerinden ve mildir 

Muslu başoğlu 

fabrikalı&r mamulab: 

tedarik 
Hereke, Beykoz, Feahane ve Bakırköy fabrikalarile aair milli 

Bayramhk ihtiyaçlarınızı emin ve ucuz surette 
edeceğiniz yegane mağazadır. 

İki çocuğunu balta 

ile öldürmüş 
UROLOG • OPERA TOR 

Dr. Fuat Hamit 

Şevket 
Bey Yeni posta
hane kartısında 
36 numarada ye 
ni bir terzihane 
tesis ettiğini ve 
badema müşte
rilerini oraya da· 

Kostümlük kumaşların envaı, erkek ve kadın için zarif kunduralar, her nevi ipekli 

kumaşlar, tuhafiye eşyasının her çeşidi, battaniyeler, hazır elbiseler, şapkalar vesaire .. 

Aclanadaki braiaalı 1cazuuım 
A akfakı k .. .. d lbrahim lam 

y oyun en . . c ·· .. 
Eanine henüz evli değildir. _unun 
birinde ıeyta- uyuyor ve bir er· 
kekle gayri meıru münasebette b!'· 
lunarak hamile kalıyor. Aylar geç•· 
yor. Sancılar bathY.°' ve .b?' ~ di
ğeri erkek olmak üzere ıkiz ıki OÇ

cuk dünyaya getiriyor. 

lDRAR YOLLARI 
lstanbul: Bahçekapı Vakıf Han Beyoğlu: lstiklAI caddesi~ 

Hutahldıın mütehassısı 

Avrupadaki tetkik seyhatinden av-

det etmiıtir. ı 
Türbe, Mahmudiye caddesi 

No. 10 Telefon: 22622. 

Başından geçen macerayı köy hal- !------------
kından saklamıya muvaffak olarak İstanbul ....ı.kemei Asliye birinci 
iki çocuğo birden anne olan Emine, ticaret dairetinden: lstanbul'cla, Sul 
gaflet ve kababatınm canlı eseri o- tan Hamammda Elbise kumaşçılıği
lan bu çocuklara öldürmekten bafka le icrayi ticaret eden Kendro• mah
yol bulamıyor ve analık şefkatmı ak 
bir baltarun keskin ağınııı yapıttı· tumlarU\ın alacaklılarile icraen -
rarak yavrularının masum ve kanlı deylediği konkordato mahkememiz· 
cesedini gömüyor. F11kat bu cinayet de tetkikatı 6 Mayıs 932 perf"lllbe 
igzli kalamıyor. Jandarmanın kula- günü saat 10,30 ela icra kılınacağm
irna gidiyor. Ve oçcuklarm ölüaüy- dan bu bapta ali.kadar olanların 
le birlikte katil ana kanunun ençe- vevm ve saati mezkürda mahkeme· 
sine teslim ediliyor. " • ı!! 

de hazır bulunmaları lüzumu ı ... n 
Bir sandık içerisinde Adllnaya r~-

tl olunur. tinlen -.um yavruların cese era, 
M""d doktor muayenesinden scnra u -

d~i umumiliğin müsaadesi üzerine 

defneclilmiılerdir. 

a uncu t\olorau 
Hlnları 

vet eylediğini 

ilan evler. 

Laster Silbermann ve Şü. 
DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvers, lstanbul 

ve Babriıiyah arasında azimet \l'e 
avdet muntazam postaaln 

Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve 
Roterdam'dan limanımıza muvasa

latı beklenen vapurlar. 

NAUPLIA vapuru 13 nisana doğ 

ru. 

Bir a~iret reisini 

öldürdüler 

ALAYA vapuru 19 nisana doğru. 
ANDRO vapuru 27 Nisana doğ-

Ordu ihtiyacı için aleni mü· 
nakaaa ile iki kalem serom alı- ru. 

Diyarbekir, 9 .- Emin:e kö~ü cİ 
•annda çadrrda oturan Karekeçı A_
fi~ti Reiti Drir oilu Abdülkadar 
Bey çadınnda otururken ötedenberi 
arıılannda husumet bulunan aıncaza 
desi tarafından öldürülmüıtür. Ci-
1\ayetin, aıiret reisliğini ele geçi~
melc mabat ve gayesile yapddıgı 

nacaktır. İhalesi 27 Nisan _932 Burgaz, Varna, Köstence, Kalas 
çartamba günü saat 16 da ıcra ve ibra.il için liınanımazdan hareket 
edilecektir. Taliplerin muayyen edecek vapurlar. j 
vakitte komisyonda bulwu;nala NAUPLIA vapuru 17-19 nisanda 

•nlaıdayor. 

Meçhul bir ceset 

MANiSA, ıo. - Dün Manisaıwı 
cenubunda Çaybat• denilen mevkide 
~abıtaca bir ceset bulunmuıtur. Ce
•edin kime ait olduğu henüz meç-. 
huldür. Bu hususta Müddeiumumi
lik tahkikat yapılmaktadır. Cese
din tefessüh etmesine r:ıuaraıı vak'a 
nın bir hafta evveline ait olduiu 
ınlaıdmaktadıır. 

69 Numaralı ocakta 

bir kaza 

n ve tartnamesini al.mak ıste.: 
yenlerin her gün kouıısyona mu 
racaatları. (ı85) (1376) 

• • • 
K.O. ihtiyacı için70çift 12tek 

koşum pazarlıkla alınacaktı.~. 
İhalesi 14-4-932 perşembe gu· 
nü saat 11 on birde komisyonu 
muzda yapılacaktır. Şa~~a~.e
sini almak ve eşkallennı gor 
mek üzere her gün ve pazarlı: 
ğa iştirak edeceklerin de vaktı 
muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (197) (ı464) 

~ ~ ~ 

Ordu sıhhiye ihtiyacı için 

31 kalem eczayı tıbbiye _pazar· 
lıkla alınacaktır. 1halesı 25.4· 
932 pazartesi günü saat 15 te 

Zonıruldakclan yazılıyor: Bll;"'~ 1 komisyonumuzda yapılacaktır. 
6~ .nu~ mad~n o~da bir ki· Taliplerin !artnaınesiniı alm~ 
şının olümü ve hır kifuun de yara- .. h ·· n pazarlrğa iştı 
lan-.ile neticelenen bir facia ol- uzere ve er !fU . 
muıtur. Faclamn aebebi, vincin be- rak edeceklenn vaktı ~uayyen 
şında bulunan dolu bir arabanın an de komisyonumuza muracaatla 
sııın kurtulmut olmasıdır. n. (202) (1502) 

Geyvede bir sabıka
lının cinayeti 

Geyveden yudıyor: Burada cu
nıa alqamı feci bir cinayet olmuıtur· 
Orta mabalede oturan merh~ ~
Yatı Abdullah Ağanın Şehap 'e
de 23 yaııuda b.ir oğlu vardır. E
ına günü biraz rakı i_çenb -1-t"p t -
fendi, birkaç arkadaşilek ·~ ı te o ~
tnobile biaıniı, eğlenme ~ere ça, 
kenarına gitmişlerdir. . 

ne geliyor. Orada bayvanınd~n. ini· 
yor, doğruca kahvehaneye gmy?r. 
Kahvecinin hiçbir şeyden haberi 
yok. Bu esnada dört el silah ~tryor. 
Kahveci Ahmet Hamdi Efeudı kan
lar içinde yere seriliyor. Kahve hal
kı kaışmağa baıl:yor. Katil de, hiç
bir ,ey olmamı' ı: ibi atına. binerek 
kaçmak istiyor. Bu sırada JBnclarma 
devriyesi yetİfiyor. Fakat katil jan· 
darmalııra da ateı ediyor. Mukabele 
üzerine yaralanıyor ve yakalanıyor. 

tahmil de. 

ANDROS vapuru 27-29 nisanda 
tahmilde. 

Yakında Hamburg, Brem, Anır.,... 

ve Roterdam limanlara i~in hareket 
etlecek vapurlar. 1 

ALAYA vapunı 19-27 Nisanda 
tahmil de. 

TINOS vapuru 24-25 Nisanda la h 

milde. 
ALIMMA vapuru 27-29 Nisanda 

tahmil de. 
Fazla tafsilat iein Galatada Ova- ı 

kimyan bananda Laster Silbennann 
ve Şürek&sı vapur acentalığma mü-
racaat Telefon: Beyoğlu : 641-674. 

-·-
SEY.RISEFAlN 

Zümrüt Yalo-
va kaplıcaları 
Gösterilen arzuya binaen 

Bayram müna1ebetile Züm· 
rüt Yalova kaplıcalannm 
bir kıamı otel ve lokantaları 1 
ı5 Nisan 932 cuma sabahın 
dan itibaren açılacaktır. Faz 
la tafsilat için, Beyoğlu : 
1760 a müracaat. 

Büyükada iskelesinde ı No. 
dükkan müzayede ile kirala. 
nacaktır. Teminat o/o ıo dur. 
ihale ı4/4/ı932 saat 16 . 

Dr· HORHORUNl--
ve Zührevi hastalıkları muayenehan~ıi • 

Beyoğlu . Taksim, Zambak sokal-- N o. 41 -

Türkiye Ormancılar Cemiyetinden: 
Cemiyetimiz senelik umumi kongresini bayramın üçüncü Pazarteai gü

nü saat 10 ela Türbe'deki umumi merkezinde akdedeceğinden muhterem 
azanm tet riflcri rica olunW'. 

~Elbise ve Tuhafiyelerimiz 

l.b Günde tamamen satılacaktır. --T~sarruf, Ucuz eşya almakla 

ediıir. 

O.S.K.A. Kunduraları, hediyelik eşya 
HERŞEY UCUZDUR 

Os. FERRUH ve SENAİ KAZMlRCI 
Oeyoğ!u, istiklal ca:!desi No. 303 

Bayram geliyor: 
Çocuğunuzu Siz de 
Sevindiriniz! 

~· · 7 
Fakat otomobil y~lda ~ıderken 

Şevkinin Mustafa ismındeki meıb~r 
•abılıalı bunlırnn yolunu kesmek as· 
temi~ ve "dur!" diye bağrrmrıtır. 
Şoför ••bıkalının siiziine kulak as-

- · f Şa >naınış ve yoluna devam etm•ı "· 
lıap Ef. ve arl<adaılan ça~ kenan:
da aktama kadar eğlenmışl.,.-, a • 
tam üstü yyine beraberce buraya 
dönmüşlerdir. 

Katilin evelce deli olduğu, timar
haneye ögnderilerek tedavi edildiği 
ve daima her ke•e tecavüz ettiği an 
lafılmııtrr. M<ıkt~lün "".rt çocuğu 
ve ailesi perİJ&n bır vazıyette kal-

mıştır. 

Sadık Zade Biraderler 
Vapurları: 

Karadeniz Poatası 
ıı • 

istikbaldir Kumbara bütün bir 

j Türkiye iş Bankası f 1 Urfanın kurtu ~uşu 
URFA, ll..- Bugün Urfaorn kur Dumlupınar f : • ' :· : 1 ·~ • 

, 
ld- .. üdür Bu mesut 14 Niaan Per-

tuluıunun 11 onum .. · . ok vapuru Müzayede ile Sab• j Müzayede ile Sabı .. b··t• balkın ••tırakile ve Ç tembe ·u··nu·· ak- 16 · . " N" ı6 . - . .o.L..L gun, u un .., . M • 1932 Nisanın ıncı cuına gü- 1932 ısanın cı cuma ııuniı _.. 
parlak surette tesit edildi • era· ;am saat 18 de Sirkeci nhtmım. nü sabah saat 10 da Beyoğlunda saat 10 da Şiıli'de tramvaym aoıı 

BAYRAM HEDİYELERİ -< 

A Ti E'de 
•VERESİYE .. 

Gedikpaşada Jandarma 
satınalma komisyonundan: 

50000 metre yazlık elbiselik haki kumatın kapalı zarfla mü. 
nakasası 19 Nisan 932 salı günü oo birde yapılacağı ilan edilmiı
se de mezkür gün bayrama müsadif bulunduğundan münakaıa11 
21 Nisan 932 perşembe günü aat ona talik olurunU§tur. Taliple. 
rİn ona göre mezkür günde muayyen saate kadar teminat ve tek-

ı lifnamelerile komisyonumuza müracaatları. (1202) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

ı7,000 ili 20,000 çift san kunduranın kapalı zarfla münaka
' sası 19 Nisan 932 salı günü saat on bqte yapılacağı ilin edilmiş
se de mezkur gün bayrama müsadif bulunduğundan münakaıası 
21 Nian 932 Perşembe günü saat on dörde talik olunmuştur. Ta· 
!iplerin ona göre mezkur günde muayyen saate kadar teminat ve 
teklifnamelerile komisyonumuza müracaatları. ( ı20ı) 

Istanbul Gümrükleri 
muhafaza müdürlüğünden: 

; 1 - Gümrük muhafazasmın 36 numaralı Mu,unun kazan su 
boru ve sair tamiratı fenni keıifnamesi mucibince pazarlığa ko
nulmu,tur. 

2 - Taliplerin teraitini tetkik ve % 7,5 teminatlarile 21 Ni. 
san pel'fembe günü saat ı4 te Müdiriyette bulunmaları. (1475) 

lstanbul Baytar müdiriyetinden: 
Aygu deposunda mevcut damızlıklar a,ağıdaki istasyonlan 

tevzi olunacak ve 21 Nisanda çiftlepue vazifesine .,..lattırılacalı 
br. Çiftleıme istasyonları tunlardır: 

Merkezde Sultanahmette aygır deposu.. 
Çatalca, Yalova, Beykoz, Şile, Silivri kaza merkezlerinde. 
Üsküdarda Balabanda maballi mabıusunda. (1463) 

Ereğli Havzai F ahmiyesi 
U. müdürlüğünden: 

Ereğli Havzai Fahmiyesinin Kozlu mevkiinde kain ve Kasap 
İsmail Ağa vereşelerile Hoca Halil Efendi ve Mazlumcu zadE 
Y akup ve Haydar ve Odabatı zade Mehmet Beylerin uhdei imal· 
!erinde buluııan 368 numaralı kömür ocağının 929 senesinden 
beri itletmediği ve alat ve edevatının kaldınldığı mahallinde ya. 
pılan tetkikata müstenit ita olunan rapor münderecatmdan anla. 
ıılmıt olmakla lktısat Vekaleti celilesinin olbaptaki emirname. 
!erine tevfikan Havza talimatnamesinin 48 inci maddesine göre 
ocağın hükiimetçe zaptı lazım gel:mit olduğundan işbu madde 
ahkamına tevfikan mezkur ocak metruk addedilmiş olduğu ala· 
kadararun malümu olmak üzere illin olunur. (1489) 

lstanbul Evkaf müdiriyetinden: 
Fakat arluılıırJ.ftdan takip eden .sa 

b,kaJ, Muatafa, kendiainin ot~e 
•lııuRal'\aımdan muğber oldugu •· 
çin Şehap Efendinin ra=- relmit 
ve ilen ııeri aöyleıunıye . baflamıt
lır. Bu ıuretle arada müthit bir a
ğn kavgasr batladığı aırada sa~ 
kalı Mustafa evvela bıağmr ç~kmi!• 
fakat et..aftakilerin müdahaleaıle bı-

simde ordu ınüfettiği izzettin, k~ lan hareketle (Zonguclak, lne- Tünel paaajrnda 4 mımerolu apartı- teva.kiıf mahallinde Camlı iatuyo-

lordu kumandanı Kenan Pa~a >Olıı, Ayancık, Samaun, Ordu, manında bulunan ve Madam M. 1... man arbaanda 169 numaralı Rino ---------------------------
bulunmuılardrr. Gireson, Trabzon, Rizeye azimel teyne ait müzeyyen efyalar müaa- apartmuııun 3 No lu claireainde bu-

Alemdağı vakıf ormanlarının Tat yığmlan ve Karanlık dert 
mevkilerinden kat ve imal olunmak üzere 300 metre mik'ap gay. 
ri mamul kayın, gürgen. ve kestane kerestesi müzayedeye vazo· 
lunmuttur. Talip olanların 7 Mayıs 932 tarihine müsadif c:uınar
tesi günii saat on dörde kadar İstanbul Evkaf Müdiriyetinde or. 
man ve arazi idaresine müracaat etmeleri. (1497) 

; ağı elinden almm•ıtar. 
Büabütün köpüren azgm sab~r 

labancasını çelımiı, Şahap Ef: ~ 
iiıerine yürümüt ve ateı ebruftir. 
Çıkan kurıunlardan biriai ~p 
E:f. nin tam kalbine isabet dmıf ve 
delikanlı derlıal can vererek yere Y1• 

fhlmaştrr. Katil Mus~_bernen firar 
etmiştir. Fakat ertesı gun T~~ 
köyünde vakalanarak buray:" g.eti_ril
•niı ve Adliyeye teslim edılmıttir· 

Salihlide bir cinayet 

SALiHLi, 10. - Evve!ki gün bu 
tada bir cinayet olmuı, ıatasyonda 
kahvecilik eden ı\hmet Hamdi E. 
di isminde bir kenç kahve içinde 
kurşunla öldürülmüıtür. 

Vak'adan birkaç sün ev~I Ahmet 
liamdj Efendi kabvehanesınde 0 • 

turmakta jken ieri birisi giriyor ve 

bıçağını e•kerek: ~· 
- vMıru bana yan bakan .• 
Diye bağınyor kahve halkı bu 

<nüteca..Uin tehdidi karıısmda ne 
Yapacağını §3iırıyor ve hiç ses çı· 
kal-ıımıyor ve bu mes' ele de bu su· 
tetle yatıştıralıyor. 

V k' - .. . adam gene a a gunu, aynı ' 
kahvehaneye geliyor ve bennu~t 
küfürlere başlıyor. Bunun ü~erıne 
kahveci Ahmet Hamdi Efendi aya
i:a kalkıyor, mütecavizi kolun~~ 
tutup dışarı çıkarıyor. Bund'!". mu
leeatir olan bu ııdam evine gıdıyor, . . ··~.. -

Kurtuluı bayramında vaktile F~an '° ayni iskel.-lerle Görele ve yede suretile satalacaktar.(Metbal pa lunan ve muteber bir aileye ait ra· 
sız itııali Altında bulunan me.vki~~ '.Jnye'ye uğrayarak avdet edecek- sajın arka kapının ittisalindeclir) 9 )et güzel .,,.ıar müzayede suretila 
re yapılan t..arruz aynen teınsıl e uk tir. parçadan mürekkep hakiki Viyana tatılacaktar. Yanlan vitrinli bir bü-
ınittir. Mütealo"ben heyecanlı nut F ula tafsilat için Sirkeci Mey mamuli.tı mavuo kaplama ve mü- fe ile müzeyyen ve uri yemek oda 
!ar söylenmiı Türkçe dualar olun: -nenet hanı altınd11 acentalığma zeyyen yatak oda taknm, gayet za. talamı,3 kaputu dolapla n.vun kap-
muttur. Bu...ian sonrada büyük bir nüracaııt. T~I. 2?.ı34. rif ve yanlan vitrinli divanla viyana lama mükemmel uri yatak oda 
egçit resıni yapılmıştır. mamulata mükemmel asri salon ta- talamı, 2 adet lngiliz mamulatı dört 

Şehir haftan bata donanmıtllr: lwnı , sedefli fileli eben kaplama il" köıe çubuklu mükemmel karyolalar, 
Beledi e ·-·-'-ndao gece eğlcncelerı KOCAELi VAPUR ŞiRKETiN d I I kadife ı....-•• y ıınu• yet müzeyyen en son ıno e yemek o talyan --lı 3 parça zarif 
tertip edilıniıtir. Akıam Fir ":". • DEN' da takımı, Yetil marokenden fevka- pomye takmıı, 4 çift perdeaile 1 ka-
mına hu"yu·· k bir ziyafet verıleccktı r B .. --L- il ba 

ayraın munaoçvet e yramın ti.de berjer takım, cevizden mamul nape n 2 koltuktan mürekkep ern-
Bir muallimin cesedi ikinci ve üçüncü günleri ıstanbul' 1 yazıhane ve kütüphane ta1amı."' satsiz maroken ta1mıu, •tortu mü-

denı.zde bulundu dan ve bayramın birinci ve üçüncü muhtelif perdeler, Çin ve Japon n kemmel ~ yanb•ne, çini ve 

Gnmrö Mu~ataza ~mum 
Kumandanlık satınalma komisyonundan: 

Gümrük Muhafaza kıtaatı ihtiyacı için (15,000) metre yazlık 
hiki elbiselik kumat ile 700 metre astarlık bez kapalı zarf usulil~ 
satın almac:aktu. 

Şerait ve evHfını anlamak isteyen taliplerin Ankarada Evkaf 
Apartananmda Gümrük Umum Muhafaza Kumandanlık satın 
alına komiıyonu ile İstanbulda Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne 
müracaatları. 

İhaleıi 4 Mayıs Çar,amba günü saat 14 le intaç edilecektir. 
(1490) günleri hmit'ten vapur hareket et- zolan, eyrİ ağaçtan manıul tonet salamandra sistemi sobalar, 32 f&'"• 

1 . , · · ınrük idaı·esinin Kıs- tirilmiyeceği ilan olunur. portmanto, muhtelif oyun masala- p.dan ibaret kristal kadehleri, elekt 1---------------------------
zmırec !fil dah T d bulu 

met motörü köı-fez 1 
'" e .. tt - rı, yağlıhoya tablolar, matbah tıılanı rikli Rus sanıavan kristal ve bronz 

nan bir dubayi çekerkbe!' ı:nure e- lan ve sair lüzumlu 8'Yalar. Acem avizeler, emaye elektrik fırın, cedit 
raf dan denizde ır maan ce Mahkernei asliye üçüncü hukuk 

batı ta ın , 6 Anadolu halılan ve seccadeler. baylı mupmbıılar, uri portmanto 
sedi r:örülmüttür. . . dairesinden: Amavutköyünde sar- d 

M t .. mürettebatı cesedın, o H- Pey sürenlerden 100 e 25 teminat ve sair lüzumlu eıyalar, Buuilo o or ak , · · ral bumunda 8 No. lu yalıda muki-
c! Al••ncak • Kar,ay a se;erım M H Bo·--·'-" alınır. marka nefis bir piano , Acem ve A-ra a - 1 me uazzez anımın ,~-

•Güzel hmir" vapuru yo cu- nadolu halrlar ve seccadeler. P-yapan • . ld • tab yünde mukim iken balen ikamet- -· 
İ anndan birisine aıt 0ak ~~nu t.: k sürenlerden 100 de 25 teminat ab-
min etmiş ve kurt~ •_ç·~kamemo 0-t ptı meçhul bulunan ,ehremaneti - Unutmayınız i ..... 
rü cesedin bulundugu ıs~ı e bak müfettiıi umumisi kocası Emcet 
ocv!:etmiılerdir · C~et mot?~. ~.ın- Bey aleyhine ikame ettiği tescili, 
mı< ve Pasaport polıs mevkıı on~ne akit dllvasmın tahkikatı 15 Mayı.s 
çıbrııd~lra~ •memleket ba•tanesme 932 pazar günü saat 1 O na talik 
nakl~ ' mııtar. .. ak . 

Cesedin cepleri araştrrı~mıı ve el- edilmit olduiu ve yevmu ve v il 
d edilen vesailcten, Maıun Sakar- mezkiirda mahkemeye gelmeai veya y: mektebi muallimlerinden 25 ya- resmi vekil göndcnnesi lüzumu mü .. 

r n Be otr!uf'Tu anla d-

Beykoz'a gelmeğe "Vaktiniz yoıkaa 

ASUAD TAVUK BAHÇESiNiN 
faaliyetini evinizde sinemada gör
mek mümkündür. An:un~u 2.ı911 
No ya telefonla SUAT Beye bildi-

ŞARK-YILDIZI 
Selma Hanımın 

Adresini isterseniz buglln 

lstanbul Deniz Levazımı 
Satınalma Komisyonundan: 

1000 kilo Yün ipliği (açık münakasa ile) münaka1ası 21 Ni~ 
ıan 932 pertembe pnü saat 11 de. 

190 Roda muhtelif burgatalık halat) (açık münakasa 
10 ,. parakete Savlosu) ile) münaka1ası 21 Ni· 

san 932 peqembe Sa. ı4 le 
Yukanda cins ve mikdan yazılı Yün iplik ve halatın hizala· 

rmda yazılı gün ve aaatlerde münakasaları icra oluna<:11ğı~dan 
9artnamelerini görmek iıteyenlerin her gün ve verıneğ~ talıp .o
lanların münakasa gün ve saatlarında muvakkat tem~natlarUe 
birlikte Kaıımpaıada Deniz LevazODI Sahlanma Kom11yonun 

<1252) 
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MiLLiYET PERŞEMBE 14 N1SAN 1932 

na~ıarınızı 
Istanbul'da 
Bahçekapıda ~ali~ Necati elen alınız. Reçeteleriniz 

taze ilaçlarla ciddi bir 
iatikametle yapılır 

aoğuk alma, kırıklık, baı ve elit 
ağnlannda pek müeaair olan bu 
yerli muatahzarı tercih ecliniz. Paranız lura~a Kalsın Deposu: 

Salih Necati 
Dr. Çiprut 
CiLT, SAÇ ve 

ZÜHREVi 

Mübayaat zamanı 
HulOI etti 

B E Y O G L U' nda 

Müessesatı 

Malların 
TenezzUIUnU 
İhb~r ede11 ilk mağazalardır. 

Ahval ve ilcaat, yakında malların 
Terefuu zannını vermektedir. 

O halde, şimdiden 

Mübayaa 
EDiNiZ 

Mallarımız eskisi gibi mükemmel 
ve iyi cinsten olmasına rağmen 

FIA TLARIMIZ DAİMA AYNIDIR 

lstanbul Gümrükleri 
Muhafaza müdürlüğünden: 

1 - 34 numaralı romorkörün tekne tamiri keşifnameai mu. 
dbince pazarlığa koı:ıulmuttur. 

2 - Pazarlık 20 Nisan 932 çartamba ıünü ıaat 15 le icra kı. 
lmacakbr. Taliplerin o/o 7,5 teminatlarile birlikte Muhafaza Mü
dürlüğüne müracaatları. (1474) 

Gedikpaşada Jandarma 
satınalma komisyonundan: 

iki bin adet yerli mataranın kapalı zarfla münakaıası 19 Ni
san 932 salı günü saat onda yapılacağı ilin olunmu9sa da mez
kUr gün bayrama müsaclif bulunduğundan münakaıası 20 Nisan 
932 çar9amba günü saat on altıya talik olunmuttur. ı 

Taliplerin ona göre mezkUr günde muayyen saate kadar te
minat ve teklifnamelerile komiayonumuza müracaatları. (1244) 

e--• Parls Panayırında--
4 ili 18 ._yq 1932 tarihine kadar icrayi muamele edilir. 

8EYNELMILEL TiCARET VE SANAYi ALEMiNiN KAT'I 
VE UMUMi KANAATi BUDUR: 

Sene Metre murabbaı Teıhir edenler 
1904 10,000 497 
1917 55,000 1750 
1925 190,000 5500 

ve 1931 oeneıinde 360,000 metre murabbaında 34 millete ait 7620 kifi 
tarafından mal tqbir edilmiı ve panayın 2,~000 kiıiden fazla 

ziyaret etmi!tir. 
Fazla ma!Uınat için lıtanbul'cla Meırutiyet caddesi (Sabık Kabriıtan 
sokağı) 41 numarada (Şambr dö Komerı Fransez) e müracaat olunur. 

~Yazıhane nakli-.. 
S.S.C.I. Soyuzneftekıport - Neftıendikat müeneoeai bu kere Galata'da 
:Ymıköy Palao'taki dairei mahıu1a1ını terk ile merkez yazıhaneti 17 Ni-
• an 932 tarihinde lıtanbul'da Babçekapıda Sovyet Bankaımın bulundu
•u 18116 numaralı binaya nakletmekte olduğunu bilümum alakadarana 

arzetmekle keıbi ıeref eyler. Tel. 24503 - 24504. 
- Soyuznefteksport - Neftaendikat Türk.iye mümessilliği -

D evlet DemiryoUarJ u;aresı ilDnlatJ 

... ----------------------------------------~ 

Kütahya Kiremidi 
MARSIL YA kiremidi 
KÜTAHYANIN eski 

lanndandır. 

ayannda ve bazı evsafça ona faiktir. 
zamanlardanberi maruf çini toprak-

Salahiyettar makamlardan müteaddit fenni tahlil raporları 
vardır, en sonuncusu aş•ğıdadır. 

IST ANBUL VILA YETİ FEN HEYETiNCE yerli kiremitleri 
arasında DEVLET inıaatında tercihan kullanılmaktadır. 

Mühim şehir ve kasabalarda ajanları vardır. 

Mamulatı KÜTAHY ADA F ABRIKADA veya IST AN13UL sahş 
deposu olan GALAT ADA KALAFAT yeri No. 74(Nihat Bey)de 
görülebilir. Telefon Beyoğlu 4298 

T.C.NAFİA VEKALETi YÜKSEK MÜHENDiS \'IEKTEBt 
tahlilat Müderrisi ve TiCARET BORSASI Laboratuvar 

NUREDDiN BEYİN Analiz Raporundan 

kimyevi 
Müdürü 

Kütahya kiremidi Marsilya kiremidi 
1 Jnhina mukavemeti 

(Mesnet açıklığı 30 sm) !13 Kilogram 229 Kilogram 

il Sikleti (Kuru halde) 2400Gram 2700 Gram 

111 Niıpi meııam.İyet ba11aı~ 
( Maı ve cezp cttiiii ıu mıkdarı 24 saattı Yüzde 13 Yüzde 13,a 

iV Don tecrübesi. 
(Brart uouli) Vezni eksilmemif Vezni eluilmemit 

ve patlamamııtır. ve patlunamışhr 

v Bir metre murabbanu ne kadar ört~ 14 14 

Analiz, piyasadan tedarik edilen 15 kiremit üzerinde yapılmııtır. 

Herkes me:rakla soruyor: 
• 

'' IPEKIS ne vakit çıkacak?,, 
•.• Ve sabırsızlanıyor! 

IPEKIŞIN nefis mamulatından bazı parçalar iş Bankua 
methalindeki vitrinde teıhir eclilmekte6. 

Herkesin h,akkı vardır! 
Çünkü herkes ve bilhassa iş Bankası methalindeki vitrini 
görenler IPEKIŞ mamôlatının dünyanın en iyi kumaş
ları ile ayni ayarda ve hatta daha mükemmel olduğuna 

ıemniyet hasıl etmişlerdir. 

Bu maksatla: 
1 - Her türlü fena rekabetlerin önüne geçmek, 
2 - Bütün çeşitlerin halka arzını temin eylemek, 
3 - Halkın aldanmasına meydan vermemek için: 

ii ı~· ıı: l~ ii ~ mağazaları . 
Açılmasına karar verilmiştir. 

Sarıyer 
Kazası malmftdürlliğlinden: 
8000 sekiz bin lira kıymeti mu

hammeneli Büyükderede Büyük
dere caddeainde Mercan aokafın· 
da eaki 1 numaralı harap tuğla i
maliıthaneai ile tahminen 36 dö
nüm araziainin mülkiyeti 24 niaan 
932 pazar günü aaat 14 te ihale 
edilmek Üzere müzayedeye konul 
mu.ıtur .. 1:aliplerin teminat akçe
lerıle bırlıkte memuriyetimize mü 
racaatlan. (1500) 

haıtahldan müteha11111 Beyoğ 
<\ımahmeoçit, Atlaı Han No. 

Tel. B. O. 3353 

Gemlik 
Malmüdürlüğünden 
Dalyanların iami 
T eraane kolibaa 
Yalı ayazma 
Tuzla 
Kavak 
Amahiroz 

ı Beyoğlu Ka:ıuuı Defterdarlığın Narlı ayazma 
1 dan: Kiığıthanede emlaki milliye 
1 d . h 11• Göztepe en aeyır ma a ı ve kahve ocak· 

lan lmrehor kötkünden itibaren Zeytinburnu 
' çağlıyan kasrı önündeki köprüye Armutlu 

1 
kadar derenin aağ tarafı 1-5-932 Kolana 

, den 31-ı0-932 tarihine kadar altı Miii •o 

1 
ay için ve icar bedeli pe§İnen tah- Koca. çukW:. . 
ail olunmak §Ariile 400 lira ile a- Gemlik korfezınde mev 

l leni olarak 20 gün müddetle mü- balada mevki ve isimleri mu 
zayedeye vazedilmittir. Talip o- rer on iki kıt'a dalyanın ihal 
!anların 20-4-932 çarıamba günü 28 Nisan 932 tarihine müsa 
saat onda Beyoğlu Defterdarlığı- ı pertembe günü saat 14 le 
na müracaatları iliın olunur. likte icra olunacaktır. (13 

1 

1 ŞAPKASI 
1 DÜNYANIN 
ı BEŞ KIT'ASIND 

EN FAZLA -RAGBET BULA 
ŞAP.KADiR 

Buraa Tayyare ıubeai ainema ve gazinosu 
kiraya veriliyor 

Türk Tayyare Cemiyeti Bursa Şubesinden: 
1 - Türk Tayyare Cemiyetinin Burıa'da İn§& ettirdiğim 

azzam ve asri sinema, tiyatro ve gazino binası müzayede auret" 
Ye kapalı ıı.arf uıulile kiraya verilecektir. 

1 2 - Sinema kısmı büyük bir salonla iki kat balkon ve do 
locayı ihtiva etmekte ve bir fahaa doksan santimetre yer ay 

1 

mak tartile 1000 kitiliktir. Salon dört kısma aynlmıı, mev 

1 
mahsus, hususi ve lüks kadifeden mamul koltuklan, birinci m 
ki kırmızı ve çiçekli kadifeden, ikinci mevki panduzottan, üçü 
cü mevki iae çiçekli kontrplaktan mamul çok rahat koltuk! 
muhtevidir. Balkonların her ikiaine de kadife koltuklar konm 
tur. Salonun arkasında gayet müzeyyen ve mefrut dokıız 1 
vardır. 

~ Sinemanın antresi cephede gayet genit ve cazip bir h 
i c c ar. Gi,eler bu holdedlr. 

4 - Daire müdürüne, muhaaebeye, kakme, rejiaöre ve mı 
kacılara mahıua hususi odaları muhtevidir. 

5 - Sahnenin yanında artistlerin tuvalet ve makyajları iç 
kalorifer ile mücehhez aynca dokıız odası vardır. 

1 6 - Bu dairelerin kiffesile ııiteler ve aahne biribirine dah 

1 
telefon tertibatile merbuttur. 

7 - Binanın bütün aksamı kaloriferlidir. 
8 - Elektrik teaiaatı çok zengin ve caziptir. 
9 - Sahnenin önünde mükeınmel bir müzik mahalli, ve bun 

yanında muzikacılara mahsus bir daire vardır. 
j 10 - Artist odalarınm üzerinde ve sahnenin yanında çok 
yük bir aalon, dekor atelyeai olarak ayrılmı9tır. 

1 11 - Sahnenin iki tarafmda ve ittiaalinde sekizer kitilik i 
artiat ve kritik locaaı yapılmıt olduğu gibi bu localann üzerin 
de birer projeksiyon mahalli vardır. 

1 12 - Sahnıe mükemmel ve müzeyyen bir kadife perde ile t 
biz edilmittir. 

1 13 - Birisi aalon, diğeri de balkon mütterilerine ait olm 
, üzere ferah ve genit iki fümuvar mevcuttur. 
\ 14- Salon kapılannın yanlarmda muntazam , veıtiyerleı· 
pılmıtbr. 

1 15 - Kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere yirmiye 
kın kaloriferli haliaı vardır. 

i 16 - Binanın en üat kabnda yuııı camla kapalı ve kalorife 
1 teçhizabnı havi, yanar da tras teklinde gayet viai, bet altı yiı: 
lötiyi ihtiva eden bir gazino kıamı vardır. Kıtlık ve yazlık i 
parçadan ibaret olan bu gazino Buna ovuma ve Uludağa ne20• 
reti haiz olup balo ve sair içtimalara gayet elveritlidir. 

17 - Binanın her tarahnda muntazam su te,kilitı ve müte 
addit yangın musluklan vardır. 

18 - Kalorifer tesiaab dahi kiracıya aittir . 
19 - Thkarda yazılan mütlemilitı muhtevi bina 10 Nis•1 

932 tarihinden itibaren bir ay müddetle müzayedeye konmuştu 
J Zarfların kütadında heyet teklifatı müsait bulmadığı takdir . 
müzayede müddetini yirmi gün daha temdit edecek, bu temel• 

1 müddetinin hitammda pazarlık ıuretile bir müzayede daha yap• 
, caktır. ihalede Buna tube heyeti muhayyerdir ve neticeyi sol 
: müzayededen üç gün sonra talibine tebliğ edecektir . 
j 20-Talip olanlarm ıartnameyi tetkik etmek üzere Ankarad• 
Tayyare Cemiyeti umumi merkezile İstanbul ve Bursa Tayyar' 
Cemiyeti ıubelerine müracaat eylemeleri ilin olunur. (14541 


