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-ihracat 
Ticaretimiz 

Ne ferdin, ne de firketin J'.aP· 
bfı ihracat ticareti memııunıyet 
vermiyor. Türk mahsulü en iyi 
t artlarla sablamamaktadır. ibra• 
cat ticaretimizde bir değitiklik İ•· 
ter. 

Harpten evvel ihracat çok ko
laydı. Kambiyolar aabitıi. Eıya ne 
relerden gelir, hangi mahreçlere 
gider senelerce yapılan tecrübe· 
!erle maJUındu. Fakat harpten 
aonra ticaret deiitti. Teamüller, 
usuller bat tan bata yeni tekillere 
ıı.irdi. Mesela tediye ve teslim ıart 
lan, gümrük ve nakliye usulleri 
hiç eskisini hahrlatmaz kalıplara 
gİnnİ§tir. 

lıte, fert olsun, tirket olaun 
tüccarımız bu yeni usuller ve te• 
amüller kartıamda afallamıılar· 
dır. Yeni bale kartı yeni vaziyet 
alamamıılardır. Mevcut cihazlan 
Dt değiten prtlara uyduramanllf· 
lardır. Bu sebepten, harici ticare 
tinıiz, harici ticaretler tarihinde 
&Örülmeyen anartiye giriftar ol
muttur. Neticede piyasamızda aa· 
)'ıaız iflaslar terki ticaretler, tah· 
didi ıicaretl;r vuku• ııelmittir. 

Zaten mahdut olan ihracat ka• 
leınieriınizden l&alettayin bir ta• 
neaini alalım. Meaeli. fındık. Y aJ. 
ruz bunun üzerinde yapılacak bir 
.., derince tetkik, ihracat ticareti 
mizin zayıf tarafmm nerede oldu 
hnu ırösterebilir. 

Fındık, bu, Türklyenln ilçüncti 
aıraya gelen ihracat maddeaidlr. 
Ve dünya fındık iatihaalinin yan· 
'! Türklerin elindedir. Şu halde 
ticaret müvazenemiain eaaalı un· 
•urlanndan biri olan bu mühim 
~•ulün fiyatmı, bizim dünyaya 
dikte etmemi2, yani emir ve icbar 
etmek mevkiinde bulunmamız 1-
~p ebnez mi? Hayır, bili.kia, Tür 
kiye fındıktaki kuvvetini evveli. 
~k~ir etmediğinden, aaniyen_ ala• 
bıldiğine iıraf ettiğinden, dunya 
fı1>dık piyaaaaının efendisi olacak 
Yerde kölesidir. 

Şu çareur olan kazanca ba~l 
1!"' 1930 da Türk fmdıit 110 fi· 
lınğe (100 kilosu) sablırken, l~ 
r""Ya fındığı 170 tilinğe Çl~ ki· 
osu) satılıyordu. Aradaki yuzde 

35 fiyat farkı nedir? Acaba fın· 
dıklarnnız ispanya fmdıklanndan 
~ mı yag" lıd-· Bilikia, mukayeoe 
l" ~' • ki 1 yağ tahlil raporlan göstenyor • 
Turı. fındıklan ispanya fındıklann· 
dan çok daha yağlıdır. Yoksa Türk 
bndığı,nefis rayiha itibarile ispanya 
fındığının gerisinde mi kalır? H_a 
Yır, bu da aksinedir. Türk fındıgı 
"'" en rağbet çeken tarafı !Jltlı 
rayihaaındadır. 

Piyasaca malumdur ki, Tür~ 
fındığının karıtık lspanyanmkı· 
ilin muaannef ol~aaı da, fiyatta 
ancak yüzde 5, nihayet yüzde on 
fark yapar. 

Şu halde, mevcut azim fiyat 
farkının sebebini, batka yerde a
ramak iktiza ediyor. Söyleyebili· 
riz ki, o sebebi, aabf tarzımızm 
usulsüzlüğünden baıka yerde ara 
ınağa lüzum yoktur. Türk ihraca
tı kadar keyfi ve tesadüfi ihracat 
tasavvur edilemez. Son senelerde 
bu keyfilik ve tesadüfilik azami 
derecelere çıkmıtlır. ister fert ol-
8\ID ,ister şirket, Türk fındığını 
Garp piyasasına öyle usulsüz ar• 
;tebnişlerdir ki, beynelmilel fiyat 
ıl~ fiyatımız arasında, inhisar va
~!Yetimize rağmen, fabit farklar 
~.•tl olmuıtur. Bu usulsüzlüğü 
darı noktada toplamak kabildir: 

1 - Ayni parti mal için müte· 
ad dit garp alıcılanna (ayni za
manda) arzlar yapılmıthr. Bu su 
re~Ie malımız, bu arzlann mecmu 
U kadar çokmut gibi bir kanaat 
UYandırmıı, fiyatlar kınlmıftır. 

2 - Tüccar, satacağı maJı kü 
çüJ. küçük kısımlara ayırarak, 
bu1>l11.n biribiri arkaaandan teklif 
ebnittir. Ve alıcının en ufak te
reddüdü kartısında hemen fiyat
! ~ n dütüvenniıtir. 

3 - Bir sene evvelden halle
dilmemiı alivre hesaplan olan 
ha>:ı tüccar, gene a1İvJ'.C he"."plar 
la fındık satmak iatemıılerdır. Bu 
IOrette hem itibarlarmı kaybet· 
~ler, hem de malı ezgin fiyata 
bın.kmıılardır. 

. 4 - Fiyatlann ıukutunda ko
nuıyoncular da amildir. Bunlar, 
ll>:un boylu fiyat münakataama 
ll>eydan vermeden, aür'atle malı 
~bp komisyonlan aJmak ve çe· 
~ek içiıı, Türk fındığının ça· 
~ elden çıkmasına var kuvv<;~· 

lerole c;alıpnıflar ve fiyatlann dut 
meaine sebep olmutlardır. • . . 
, Şu izahatın mü§&bihlennı, dı
ger ihracat kalemleri hakkında 
da serdetmek kabildir. Anlatıl· 
mi aktadır ki Türk ihracat iti mil 
et f ' ·ım· 1 men aatine uygun gı ıyor. 

_.~acatımız, kuvvetle tetkiltla~
"'~lınak istiyor. Ali menfaatlen· 
"1ıze biç te yaramayan ve yarat· 
k."Y&n ~u günkü aciz, naki.fi! '?a 
ı· ~ ..-klın, daha doğrusu şekilaız· 
•ıın devam etmemesi )Azım geli· 

ror. Fakat bu müdahaleyi, maka 
eınizi., mihverini teıkil eden fert 
~e !İrket tüccarlarımız yapamayacak 
b~~.~r. Onu ancak, memleketin 

UYuk kuvvetleri yapabilir. 
Türk ihracatmın siyaset mih· 

rakı •atıı fiyatmdadır. Bugünkü 
... ,.J& fiv .. •1 --~- -- _ : n _ .. _,,,,_ç. 

/veni sene bütçesi 
T. i. C. İ. 

FUTBOL FEDERASYONU 
Af.JRI.S C. H. F. JıffRKl21, llTAlllıUI.. 

...ıwdolu .jansına 
Şehir 

Iatonb\Jlda bulunan talmıwııızı n Macariataııın Proreıı
yonel B tetımı old~u Te Macar Federasyonu 11• 'l.'llrk J'ede
raaronu aruındak1 ıııutabakah ve Be;ıııeımıeı J'ederuxon1"' 
ııilaaadesiııe tnt1kıın mııaabalı:o.l arııı ı ıcı ~ntabap K1Uı Tr.~ım 
aroaıııda yapılııınkte bulundıı.."ı.ınu gOr U.m lllzum Uzcr1De Uıın 
eder1s: 

,. 
1 

ile.car Xati lesi Reta1 

lLn;~. 
TUrlc1ye 7utbol Federa"?"'nu 

~·-? __ 
'~ 

Jlu•r Joo,_JOfllufand• 7'ıuJbol hderuyolJll msl Hamdi Emin Beyle 
Jlac.ar kafile r11/al u.,rnd• imıtalanan mektup 

lskandal var mı? 
İstanbul efkarı umu

miyesi bir 
hercümerce uğratıldı! 

Futbol federasyonunu halkı dolan 
dınr vaziyete 

sokan hadisenin iç yüzü nedir? .. 

Milli maç bugün yapllıyor 
Dün bizde ve diğer refikleri• 

mizde latanbul mmtakaamın bir 
tebliği çıktı. Bu tebliğde buraya 
gelen ve Milli takımımız ile ilk 
maçım pazar gÜnÜ yapan Macar 
B Milli takımının Milli takım ol- ~ 9 
madığı ve oradan buradan toplan , . 
mıt ikinci derece kulüplerin oyun ı 
culannı havi bir muhtelit olduğu 
ya:zılıyordu. Ayni yazıda bunu is
hal etmek için elde mevcut vesaik 
bulunduğu da ileri sürülüyordu. 
Bu tebliğin hakikat halde çok e· 
bemmiyetli ve ti.mil bir ifade ve 
mi.nası vardı. Hatta buna kendi 
iamini vermek lizım selirae: 

- lakandal .. 
Diye tarif ve tavsif etmek icap 

ederdi. Çünkü hem lstanbul hal· 
kının aldatıldığı, bem de federaa 
yonun ' aldan~ığı ve~a k~aıt gös 
terdiği izah echlmek ıatenıyordu. 
Her iki tekil de ağırdı. Bu ebem· 
miyetledir ki dün bu işi tahkik et-

Bugünkü maçta oynamak üzere 
l=irden gelen Sait (solda) ve 

Ihsan (sağda) Beyler 

Yeni sene 
Bütçesi 
ANKARA, 21. (Tek/onla) -

Heyeti Vekile dün akşamki tet
kikatmda yeni sene m;Jsral büt
çesini 111 milyon 180 bin lira 
olarak tesbit etmiştir. 

Recep Bey 
G~liyor 

ANKARA,21 (Telefonla)
Fırka katibi umumisi Recep B. 
bu akşam lıtanbula hareket et
mi,tir, 

Etabliler'"" 
Tevziat 
ANKARA, 21 (Telefonla)

Muhtdit mübadele kouıiıyonu 
Türk heyeti reisi Şevki B. ko
miıyo~ ait itlerle meıgul ol
maktadır. Bir hafta sonra latan 
bula dönecektir. Bana dedi ki: 

- Garbi Trakya gayrimüba. 
dil Türklerile İıtanbuldaki etab 
lilere para tevziatına batlana· 
caktır. 

14,000 liranın 
Hikayesi 

- ·-
Şurayı devlet lüzumu 
muhakeme karan verdi 

Tütün inhiıarııun eski umu· 
mi müdürleri S yfı ve Behçet 
B. !erle Had Adil B. in riyaset 
ettiği eski meclisi idare hakkın 
da Şurayı Devletçe lüzumu mu 
hakeme kararı venlmiştir. Bu. 
nun sebebi tudur: Orozdibak 
ticaretanesi Seyfi B. zamanın. 
da Adana'da sigara kaçakçılı
ğından dolayı 14 bin lira fazla. 
sile nakti cezaya mahkum edil. 
mi§ti. Fazla alman bu para ikra 
miye olarak bazı memurlar ara· 
sında taksim edilmitti. Bilaha. 
re Orozdibak ticaretanesi mah. 
kemeye müracaatla buna itiraz 
etmi§ ve fazla alınan 14 bin li
ranın iadesi için bir karar istih
sal etmiştir. 

Behçet B. zamanında bu pa. 
ranm iadesi lazım gelince me
murin tasarruf sıuıdığınd:n 14 
bin lira alınarak Orozdibak tica 
retanesine verilmiıtir. 

Bu ıebeple verilen lüzumu 
muhakeme kararı hakkında 
dün Behçet B.in fikrini sorduk. 
Behçet B. bunun ehemmiyetsiz 

tik ve evvelemirde yaptığı tebliğ 
ve istinat ettiği vesaik hakkında 
mıntaka reisi Orhan Beyle görüı- tük. Orhan Bey iatinat ettifi ve· 

t 
• . 1 

aaikin Magyaroraag gaze eaının 
bir makalesi, Macar federaıyonu 
nun, federasyonumuza l'önderdi
ği bir müsaade kartı olduğunu ve 
bundan baıka bunlann burada 
Milli fonna ile oynamadıklarını 
ve Macar (A) (B) Milli takımla
nnm kadrolan belli bulunduğunıı 
ve burada oynayan oyuncularm 
bu kadroya dahil bulunmadıkta· 
nnı teyiden bildirmittir. Fakat, 
ne kadar gariptir ki mmtaka ri· 
yaaetinin bu ittihamı bir aabun 
köpüğü hükmünü ııeçmemif ve Seyfi ve Beh~ Beyler 

Hamdi Emin "'" Orhan Beyler (D..vaını 6 1ncı sahifede) 
=======================-=--=!bir mesele olduğunu ve verilen 

lüzumu muhakeme karanna iti 
raz ettiklerini •öylemi§tir. 

tinin hak ettiği milli aalıt fiyatla- müstahsilinin bu abli.ki iatikran, 
n değildir. Keyfidir, sahipaizdir, buııün hakkiyle iıtiamar edileme• 
perifandır, mahdut istisnadan sar mektedir. Bunun kadar büyiik zl-
fmazarla baziçedir. ya' olamaz. 

Türk ihracat fiyatı, demir gi- Unutulmamalıdır ki, Türkiyenin Ankarada şehit tayya
reciler abidesi bi milli teıekküllere !evdi ed~lirse bütün refahı ve ümidi, belki haya 

korunabilir. Gayemız, bu fıyatı, ti ve iıtikbali (ihracatımızın milli 
harp sahnelerinde ~ücadele ~de~ fiyatı) ndadır. Türkiye, ihracat ANKARA. 21. _ Tayyare ce. 

"b" b nelınilel ıktıaat tabıye11 fiyatı ile yu""kselecektir. ihracat • · ırı ı, ey . . · miyeti merkezi umumısı tarafından 
ve iktuat aevkülceytı kaıdele~le fiyatı Türkiye için adeta bir ( to- . . . 

üdafaa etmek olmalıdır. Bugun, tem) olmalıdır. Ona, ne yabancı ıehit tayyareı:İl<nmızın hatınılannı 
Türk malının ihracat fiyatından unsurlar taarruz edebilmelidir; ebedileıtirmek için ~ abide yaptı-

. 'ul de1'ı"l Am bir gaye ne de o, cehlin oyunca"ı olmalı- nlınası takarrür etımttir. Abidenin 
kimae mea • · " pliru imar müdürlüiü mü~viri Oz 

·· d &mmeye ti.mil olan bir te· dır. ~ 

kat't seki aldıl 
1 Mülkiye 1 8 J d• d k• J•k Tebeddülatımı? e e ıye e 1 bsat 

Alakadarlar böyle bir müdürlüğü ne yapıyor 
şey olmadığını söyliyor 

Mayısta belki bazı valiler Herkes alabildiğine gidiyor, mü-
değifecek.. dürlüğün ses çıkardığı yok! 

Fazlı B. 

Şehrimizde bir haftadan beri 
bazı mülkiye tayinleri ve tebeddü 
!atı hakkında rivayetler deveran et
mektedir. Bu cümleden olarak la 
tanbul vali muavini Fazlı Beyin 
bir valiliğe ve yahut vilayeti tar
kıye mülkiye ba,müşaviri Mümtaz 

Sedat B. Haluk B. 

Beyin Konya valiliğine a!ınarak 
yerine de Fazlı Beyin tayininden 
baluıediliyordu. Böyle bir tebed
dül olduğu takdirde Vali muavin 
liğine poliı müdürü Ali Rıza Be· 
yin tayin edileceği de söyleniyor· 
du. Bununla beraber Beyoğlu 
kaymakamı Sedat Beyin vali mu· 
avini ve belediye mektupçuau Ha 
ilik Beyin de Beyoilu kaymakam 
lığına tayininin takaJTür ettiği 
de ili.ve ediliyordu. Dün bu riva
yetl.,ri vali ve belediye reisi Mu
hiddin Beyden sorduk. Muhiddin 
Bey: 

- Böyle bir fflY yoktur, dedi. 
Vali muavini Fazlı Beyden de 

sorduk. Fazlı Bey: 
- "Böyle bir ıeyden malUına

bm yoktur. Hiç bir teklif ve teb
liğ de vaki olmamıttır. Cevabını 
verdi. 

Verilen malômata ıöre bu te· 
beddüli.t ileride vaki olaa bile, 
vali muavinliğine Sedat ve Bey
oğlu kaymakamlığına da Haluk 
Beylerin tayinleri mevzuu bahaol 
mamıftır. 

Bazı valiler arasında 
tebeddülat 

ANKARA, (Tdefonla) - lı
tanbul Yali muavini Fazlı Beyindi 
ğer bir memuriyete terfian nakle
dileceğine dair haber doğru değil 
dir. Fazlı Beyin tebdili mevzuu 
bahis değildir. Ancak mayıa aon 
)arma doğru bazı valiler arasmda 
tebeddüller icrası ihtimali mevcut 
tur. 

Moskova 
Seyahati 

Başvekil ve Hariciye 
vekili 

pazar günü gelecekler 
Moskova'ya gidecek olan Bat 

vekil İsmet P,. ile Hariciye Ve 
kili Tevfik Rüttü B. ve refaka. 
tindeki zevat Pazar günü Anka 
ra'dan tebrimize gelecekler ve 
ayni gün aktaın üzeri Odeaa'ya 
hareket edeceklerdir. 

Ingilterenin Sofya 
sefiri geldi 

Kahve batta olmak üzere bir 
kısım eıyada •on günlerde gay 
ri tabii bir fiat tereffüü görül
mektedir. İstanbul Ticaret mü 
dürlüğü kahveye 132-138 ve ıe 
kere 57 • 58 azami perakende 
fiat vazettiği halde bundan da. 
ha çok yilluek fiatle perakende 
•alıt yapılmaktadır. 

Dün bu huausta malumat al· 
mak için Ticaret müdürlüğüne 
müracaat ettik. Verilen izahata 
nazaran, İktıaadiıyatı koruma 
kanununa istinaden Ticaret mü 
dürlüğü bir kısmı havayici zaru 
riye eıyasına azami fiat vuet. 
mittir. Fakat bunları kontrol 
etmek ve bu fiatlerdeııı fazlaya 
satanları Ticaret müdürlüğüne 
bildirmek huausu Belediye İktı 
sat müdürlüğüne ait bulunmak 
tadır. 

Ticaret müdürlüğü bu husu. 
su Belediye İktısat müdürlüğü 
ne yazmış, fakat hiç bir cevap 
almamıştır. Ticaret müdürlüğü 
dün vaziyetin ehemmiyetinden 
dolayı bir tekitle ikinci bir mü
racaatta bulunmuıtur. 

Belediye llrtısat mi/dOrD 
A.!ım Sürey7a Bey 

Dün bütün maliye mü
fettişleri toplandılar! 

Muhtelif dairelerde yapılan teftiş
ler gözden geçirildi 

ve yeni veçheler tayin edildi .. 

Maliye müfettişleri dün yaptıklan umumi içtimada 

Şeh~mizde bulunan Gümrük j lacak teftiıatın veçheleri görü. 
ve İn~ısarlar Vekaleti müıteıa tülmü§tür. Adil B. bu hususta 
n "'.'dıl B: dün de Tütün lnhisa- lazım gelen direktifleri verdik· 
n .~da~~ıode meıgul olmuttur. ten eonra içtimaa nihayet veril. 
~un ogleden sonra, Tütün İn. mi9tir. 
hısar İ~ar~sinin büyük salonun İçtimaı müteakip kendiıile 
da ıehrım~zde bulwıan bilu· görüten gazetecilere, Adil B. 
mum Malıye müfettiıleri, ayni içtima hakkmda söylenecek biı 
z.am~d.a Ma!iye Vekaleti heye 'ey olmadığım, maliye müfet. 
tı teftı§ıye reısi bulunan Adil titlerinin turneye çıkmıyacakla 
B. in riyasetinde büyük bir içti. rmı ve burada ba,ladıklan tef
ma aktetmişlerdir. Dört saate titleri bitirince kendi teftit 
yakın süren bu içtimada, muh- mmtakalanna gideceklerini be. 
telif devairde Maliye müfetti9· yan etmiıtir. 
leri tarafından yapılmakta olan Adil B. pazar veya pazartesi 
tefti§at ve netayici mevzuu &:ünü Ankara'ya avdet edecek. 
babsolmuı, bundan sonra yapı· tır. 

' 

Yarın Halkevinde 23 nisan mü
nasebetile merasim yapılacak 

ANKARA, 21 (Telefoııla) - 23 Nisanda Halkevinde bir merasim 
J'."'Pılacaktır. Meraaimde Gazi Hz. nin nutkunda 23 Nisana ait kıymet 
li. pa~alar okunacak, B. M. Meclisinin açılıt 11ralannda Ankara va
zıyetı ~lablacaktır. Bu merasimde lstikli.I harbine dair çok heye• 
~nlı ~atıral~ canlandmlacak ve buna ait resimler projekaiyonla 
ııoıterilecektır. gukkeüln,un·· ••vk ve idaresi olmazsa bey tarafından yapılmııtır. 

ıe - .
11

• f" ) .. Ve kani olmalıdor ki, ihracat it Abide, Ankara ta§mdan yapıla-
( ihracatmuzm m,ı 1 ıyatı ktırnı gor (erimizin aevk tarzı, milli neacimi cak, dokuz menşurdan mürekkep o- lngilterenin Sofya sefiri s .. · 

k ınüyeaaer o aınayaca · zin salabet derece• ini tayin ede- el · rüJm · • 
me Mutı· Tur"" k mu""stab.sil.i, istı."hs.a- 1 . lacak, gec eri g<i · ell ıçin elekt Philips Nerteslov §ehrimize oel- Akdenizde şiddetli fırtınalar 

- cektir. hracat ı ~ l erimiz, iktısadi iki t · d"l ekt" Ab"d · l • 
1
• d devam ediyor. Kafı degıldır. r e envır e ı ec ır. ı enın ıniş ve ngiliz sefiri Sir George 
ın e • d"" ek benlik ve iktıaadi gurur davamı· kaidesinde tayyare cemı"yetı"nm" ala· - Ki k ' . f" 

1 h
. b zaman on b d d ar e mıaa ır olmu§tur. Tenez- MERSiN 21 (AA ) Akd · d b"" ··k f rt d Lim d Sabırlı o an, ıç ır. . zm atın a ır. meti bulunacaktır. I , . . - enız e uyu ı ına var ır. an a 

I n geçici hadıaeler karşı· züh için stanbula gelmiş olan Sir bulunan büyiik Fransız bandıralı Baalebek vapurile Konya vapuru 
0 day~;r milletten fazla sekine- Müderrio Abidenin O•ınanlı bankası karşı- Philips Wertcrlov yann Sofyaya !imam terkettiler. Liman faaliyeti durmu~tur. Oç büyük yelkenli kara 
sın a •. b"I n Türk Niznnıeddin ALI sındaki mahalde yapılacaktır. avdet edecektir ya d;i•tu··. F-~na devam edı"yor • . "muhafazaetmeaını _ı_e _______ .__. .............. _._._.._ .. ._._ _____________ ____________ :..,..:.,~...:_ __ "_ .. _____ ..:_ ______________ .:._ __ 



• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz 1 

fşsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

ıı aray-1.rla ltÇi arayımJ.r • 
raımda tavauuta bqladığmuz 

günden beri, gerek İf arayanlar. 
dan gerekse İıçi arıyanlardan pek 
çok mektuplar ıılmaktayız.. Bu 
mektuplar mabadı tealıil edecek 
bir tarzda taınif edilmektedir. 

" Milliyet " memiekette ÇO· 

ğaldtğmdan bahsedilen itıizliğin, 

iıılzlerin ihtiyaç sahalarına dağd
maclddarmdan ileri geldiğine ka
nidir, 

Birçok kua merkezlerinde, 
hatti viliyetlerde makineci, mo
törcü, teovlyeci, tornacı, iyi bir 
diilcer, manuıgoa, illtı ııiraiye 
tamİraıİ; elektrikp fU Yeya bu 
ihti1&1 i~eri n uıtalan yoktur. 

Onun ip.. biz itıizlerle itçi İl· 
teyenler anauncla tanuutta bu
lunmak iıteyorwr. 

Gerek İltanbula, ....... mem
leketin her köteoine pmil olan bu 
tavauutun daha müomir ve fay
dalı olmaır.ıı İlteyoruz. Onun i-

Ricamız şudur: 

1 Valiler, kaymakamlar, nahiye 
müdürleri; diğer taraftan beledi
ye reüıleri, ·ftrka idare heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri ve ala-· 
kadar idare amirleri bulundukları 
yerlerdeki iıçi ihtiyacını (td<il, 
mahiyet, evoaf, Yerilecek ücret 

Bize yazınız 1 
ze bildirirlerse bize müracaat et
miı ve adreslerini bırakmıı olan 
itıizleri kendilerine bildireceğiz. 
Bu suretle hem iııiz kalan v< 
memeieketin neresinde İ§ bulabi 
leceğini bilmediği için bunalan 
vatanclB§lamnıza hizmet etmiş, 
hem de memleketin her tarafın< 
bir çok ıüzide iıçilerin dağılaralı 
müfit hizmetler deruhte etmeleri. 
ne yardım etmit olacağız. 

Huıuıi mü.,,.ıeoat sahipleri d• 
bu husuataki ihtiyaçlarını biz< 
bildirirleroe memnuniyetle kayd
edeceğiz. 

1 - Kime ve nastl işçiye 
ihtiyacımz var? 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, lstan
bul haricine gider misiniz, 
husus1 bir şartmız var mı? 

Bize bildiriniz. 

Memur, kitip, muhaıip veya 
diier hizmet talep edenler le ihti. 
yaç 1ahipleri araoında da bu ta. 
vauutu yapacağız. iş isteyenleı 

de, itçi ve memur arayanlar dr 
mektuplarını "1 ıtanbul, Milliyet 
gazetesi İf tavassut bürosu" na 
mına ııöndermelidirler !. 

Bu, memlekete ve vatan
daşa yapılacak en büyük hiz 

Cenevre müzakereleri! Japonya 
k . . ? Kabul etmiyor 

çı maza mı gırıyor. 19 lar meclisinin de-

Umumi kanaat konferansın müşkil 
bir safhaya girdiği merkezindedir 

CENEVRE, 21 . A. A. - Ajanı 
Havaa'm muhabiri mahsusu bildiri
yor: Terki teslihat konferansı, u
mumiyetin fikirlerine nazaran müt
kül bir nfhaya dahil olmuştur. Bu
nun iP,.dir ki celse küıat edilir e
dilmez gerek samiin ve gerek heye
ti murabhasalar müzakeratı takip İ
çin müzakere salonuna sirntekte is
tical gösteriyorlar. 

Bu sabah celsesinin bidayetinde 
bazı inkisarlar kaydedildiği ve bun
ların bilhassa beklenilen müzakerat 
için iıbatı vücut etmeelri icap eden 
büyük hatiplerin gaybubetinden ile
ri geldiği müıahede olunmaktadır. 

Filhakika ne Almanya bafvekili, 
ne M. Mac Donald Ramsey, ne M. 
Stimson ne de Teİ• M. Tardieu bu 
içtimada bulunmamakta idiler. 

Hatiplerden ilk kaydedilmiş olan 
1 ngiliz teklifine tam bir surette mü· 
zaheret eden Canada mümessili Sir 
George Parley'dir. Norveç heyeti 
murahhaaası namına da M. Colban' 
da tatbik usulleri bilahare müzakere 
edilmek kaydi ihtirazisile tavsifi 
tahdidat prenıipine i,tirak eylemek
tedir. 

Bundan so'D!'a söz sırası Fransız 
r.aktai nazarını izah eden M. Paul 
Boncour'a gelmiştir. 

F ran11z başmurahhası, şekli hazı
rı dahilinde büyük Britanya karar 
suretine iştirak edemiyeceğini be
yan etmiş ve demiş tir ki: 

Fransa yeni ve cazip olan tavsifi 
terki teslihat fikrile mücadele etmi
yor. rünkü ihzari konferansta ilk 
defa olarak bu fikri orta)'a atan 
Fransız heyetidir. 

Fransa tavsifi terki teslihal fik
rini samimiyetle görmektedir. 

den mülakat saat 19,45 de hitam 
bulmuştur. M. Tardieu, M. Mac 
Donald'ı otomobiline kadar tetyi et
miştir. 

Fmnsız batvekili, o aırada mat
buat mümeo•illerine şu beyanatta 
bulunmuştur: 

< M. Mac Donald, Paristen geçer· 
kcn benimle görüşmek arzusunu iz
har etmiştir. Bundan dolayi bahti
yarmı. iki memleketi alakadar eden 
meseleleri ve bilhassa hali hazırda 
Cenevrede tetkik edilmekte olan bü 
tün mesaili görüştük. Bu alqam ken 
disile beraber hareket etmeğe karar 
verdik. Gerek trende ve rerek ya
rın mükilemelerimize devam edece
ğiz. Pariı'e o bir gün mü, yoksa iki 
gün sonra mı avdet edeceğimi he
miz bilemiyorum." 

M. Tardieu Cenevrede 

CENEVRE, 21. A. A. - Fran11z 
başvelüli bu sabah saat 8 de Cenev
reye vasıl olmuıtur. Mıiınaileyh, cu 
maya kadar Cenevrede oturmak ni
yetindedir. Bundan 10nda intihabat 
mücadelerine devam için dairei in
tihabiyesi olan Belfort'a gidecektir. 

Pazartesi veya salı günü Pariı'e 
avdet etmiş bulunacak olan mümai
leyh bu ayın 26 smda konferansın 
gelecek çarıamba ve cuma gÜnleri 
mesaisine İftirak için Cenevreye av
det etmif olacaktır. 

Fesih 
Emrine raömen 

Hitlerciler gizli gizli 
içtimalar yapıyorlar 

diği olmıyacak 

TOKIO, 21. A. A.- Hariciye ne
zareti, Japonya'nın Cenevredeld 
murahhası M. Nagaoka'ya talimat 
göndererek Japonyarun karar proje
sini kabul edemiyeceği ve mükile· 
matın bu eıao üzerinde devamına 
imkan olamıyacağmı bildirmiıtir. 

/aponyanm askeri masarlfatı. 
TOKIO, 21. A. A.- Harbiye no

zaretile Japon hazinesi anımda ha
zirandan geçen mart ayına kadar 
Changbai ve Mançuri askeri harekii
tnım istilzam eylemiı olduiu meoa
rifata tekabül edebilmek üzere 203 
milyon yenlik bir lıtikrazm aleti i
çin müzakerat İcrasına başlanımt
tır. 

Maliye makarnalı derpiı edilen 
takviye kıtaatı ıevkiyatının mücip 
olacağı mesarifata tekabül etmek i
çin bonolar ihracını dütünmektedir. 

Obirgün toplanacak olan diyet 
meclisinin fevkalade içtimamdan mu 
kaddem bu mesele hakkında bir a· 
rar verilmiş olacaktır. 

Bir istifa 
NANKIN, 21. A. A.- Çinin 

Londra elçiıi M. Alfred Sze eıbalx 
sıhhiyeden dolayi iıtifa etmiıtir. 

Çin hariciye nazın muavini ve 
Şanghay mütareke konferaıumdaki 
Çin bqmurahhuı M. Quotahi mıı· 
maileyhe halef olacaktır, 
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lngiltere ve 
Sovyetler ---
Lordlar kamarasında 
münakaşalı bir celse 
LONDRA, 21. A. A.- lngiltero-

Gümrük tarife kanunu 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Gümrük tarife kanununun 

bazı maddelerini tadile memur komisyon bugün toplanarak m• 
saisine devam etti. Muafiyetleri kaldırılacak olan 161 kadar me
vaddı iptidaiyenin bir kısmının gümrük niıbetleri tesbit olundu. 

Kahve ve çay talep ediliyor 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Bir çok gümrüklerden ve liloo 

carlar tarafından fazla miktarda kahve ve çay kontejanı talep e
dilmektedir. Her gümrüğe miktarı kafi kontenjan verildiği iı;.jı) 
bu miktarm yeniden tezyidine lüzum görülmektedir. 

Başsız cesedin hüviyeti ! 
ANKARA, 21 (T eleionla) - Ankara civarında bulunu 

baısız cesedin henüz hüviyetitesbit edilmemittir.Tetkikat devaııı 
etmektedir, Cesedin otopsisi yapılmıt ve muhtelif yerlerinde Ü9 
brovnik kurıunu bulunmuıtur. 

ihtisas mahkemeleri başkatip
leri tayin edildiler 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Adli ihtiaaı mahkemeleri batkatiır 
ve katipliklerine talip olanlar arasında yapılan müoabaka imtihanlat'I 
neticelenmiftir. Muvaffak olanlar tayin edilmektedir: Batkatiplik iııı 
tihıuıında muvaffak olanlardan Kırtehir mahkeme batkitibi Hilnıİ 
Bey Sürde, Bartın mahkeme•i batkatibi Salahattin Bey Vana, Una· 
dan Kemal Bey Trabzon adli ihtisas mahkenıeıine tayin edilmiılerdir. 
Adliye vekaleti ceza işleri tetkik memuru Salim Bey Sivaı ihlisaf 
~ahkemeaine, Ankara beıinci icra memuru Mahir Bey Sinoba, Tenı
yız mahkemeai üçüncü ceza mümeyyizi Avni Bey lıtanbula, Adliye 
nk~leti kütüpha~e memuru Suat Bey lıtanbula, Mihaliç müata.nl:iiİ 
Zekı Bey 8alıke11re, lzmir müddeiumumilik katibi Avni Bey lzmire, 
Ankara müddeiumumi katiplerinden lbrahim Bey Muğlaya Ad....
aiır ceza bqkatibi Hiianü Bey Adanaya, Çorum mahkem:ıi batki· 
tibi Fahri Bey de Malatya ihtisas mahkemeıi başkatipliğine tayiıı 
edilmqlerdir. · 

iki kaçakçı mahkum edildi 
ANKARA. 21 (Telefonla) - Bugün Ankarada yakalanan itd 

kaçakçının muhakemeleri derhal yapılmıt ve mahkUın edilmitlerdir. 
Bunlardan biri Bentdereainde oturan seyyar tuhafiyeci Halit Efendi· 
dir ve Üzerinde 100 tane kaçak çakmak tatile 3 tane bandrolıuı 
çakmak bulunmuıtur. Diğer kaçakçı da Hacılar köyünden Ömerdir. 
Bunun Üzerinde de çaknıak lafı bulunmuıtur, 

G. Mübadiller heyetini pazar gii 
nü Maliye vekili kabul edecek 

ı..: iı ıartlan teıbit edilerek) bi. mettir. 1 / 

Heyeti murahhaıamız, konferansa 
yaptığı tekliflerde Cemiyeti akvam 
emrine tahsis edilen beynelmilel kuv 
vetlerden biı• kısmının h.usuıi bir 
kuvvet mahiyetine malik olmuını i
leri ıürmüştür. Şu itibarla silahlar 
arasında bir tefrik ve temyiz şekli 
vücude getiren bizzat kendisidir. 

l stihlaf edilen silahların intihabı 
icap ettiği zamandır ki ihtilaflar 
ba§lar. Bazıları bunları tahrip et
mek istemekte, diğerleri - ki Fran
oa bunlara dahildir - bu silahlann 
Cemiyeti akvam emrine tahsiıini ta
lep eyleınektedirler. 

BERLIN, 21. A. A.- Hükümet 
tarafından v..-ilmiş olan fesih emri 
hilafına Nazisi.., gece gizli içtima. 
lar aktetmişlerdir. Yeniden bir ta
kım vesaik ve harp levazımı müsa
dere edilmiştir. Bu vesikalar, Hitler 
hükümetinin emirlerine inkiyat et· 
mek ta1avvurunda olmadığını bila
kiı hücum krtaatıru bafil' surette 
tadil edilmiş tdtllde muhafazaya ça
lıımakta olduğunu göstermektedir. 

Sovyet münasebatı hakkında lonllar 
kamarasında dün bir münakata açıl 
mıştır. Lord Uoyd, ve diier birçok 
lordJar muhafazakarlarm Sovyetlere 
kartı yaptıklan borçların inkin ve 
dumping ve llh .. ribi ittihamlarmı 
hatırlatmıılardR'. Mümaileyhlma, 
göıtermiı olduiu mİİlamana ıiyuo
tini ve ticari teıhilatlan hükilınete 
hatırlatarak reomi münuebetleri 
kate-e bile hiç olmana buğday 
ve kerede ııibi ucuz fiyatlı qyanın 
lngiltereyi iıtlia etmemesi için İt· 
halit üzerine bir memnuiyet resmi 
vazetmeoini iıtemiıler ve bu halin 
yıılnız İngiltereyi değil batta Cana. 
da ve Arjantin gibi batka meml• 
ketleri de zarardide ve müteeuir et
mekte olduğunu IÖylemqlerdir. 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Ankarada bulunan gayrimübadil· 
ler heyeti Maliye vekilinin me§guliyeti dolayısile henüz Vekil Beyi• 
rörü,..memiflerdir. Heyet, pazar günü Vekil Bey tarafından kabul 
adilecektir •• Bu münasebetle lıtanbulda bulunan emlaki milliye mü' 
dürü Rüttü Bey de pazar günü burada bulunacaktır. 

Emir Faysal 
Romada! 

Kral, şerefine bir 
ziyafet verdi 

ROMA, 21. A. A. - Hicaz kralının 
küçük oğlu Emir Fayoal, maiyetin
de bulunan kimoelerle beraber Ro
maya relmi,, iıtasyoncla meb'uı 
Giunta, nazırlardan M. T aliani,kont 
&narelli ve hariciye nezareti yük
sek nıemurlan tarafından karıılan
ıruştır. 

Yemin 
Meselesi 

Irlanda meclisi if g,..yı 
kabul etti 

DUBLIN, 21. A. A.- Bir kanun 
projesinin ilk kıraatinde kabulü u· 
mumiyetle baıit bir merasim olmak
la beraber, ıedakat yemininin ilga. 
ama dair olan proje muhtar lrlanda 
mebusan meclİline birçok 18tnİin 
celbine sebep olmaktadır. 

M, Boncour, büyük Britanya pro
jesine bu tercih ve tenayüp hakkını 
bahtetmc meainden dolayı taraftar 
olmadığını IÖylemiş ve bilahare 
Fran1&nın tercih sebeplerini iuh ey
lemittir. 

Sebebin birincisi, ıiyaseti umu· 
miyeye aittir. Fransa, kendi teklif. 
lerinde Cemiyeti akvamı takviye e
debilecek bir mahiyet görmektedir. 
Binnetice F ranıız heyeti murahha
ıası Cenevre müeşseseıini ta.lcviye 
imkamnı peıinen selbeden bir karar 
suretini aynen kabul etmekte ihti
raz eylemektedir. 

ikinci .ebep, teslihatın hırk ve 

Hitler ve Dantzig 

VARŞOVA, 21. A. A.- Birlmç 
zamandanberi Hitler'in erkanı har
biyesi Dantzig ıerbeoı ıehrinde te
ıiı etmek niyetinde oldupna dıılr 
Bertin ve V ıırfOVBda pyialar deve
ran etmekte idi. 

V arfovarun mıh evi gazetelerinden 
biri olan «Le Momenb bu bapta 
Dantzig ıehrinin serbest bir fehir 
olduğunu, fakat serbest bir devlet 
olmadığını yazıyor. 

17 kişi kurşuna dizildi -"mir Fayıal ile maiyetinde bu1u
nanlar Romada birkaç ıün kalacak
lar ve hükumetin miıafiri olacak
lardır. 

ROMA, 21. A. A.- Kral, Roma
,.~ !'.elınİ§ olan Hicaz krıılı lbniı
suud'un oğlu Emir Fayıal ye mai
yeti 'erefine bir ziyafet vermittir. 

Meclis, biraz münaka§a ve mü
zakereden sonnıı projeyi kabul et
mittir. Mamafih ikinci kıraati .,... 
nasında miinakaoa ve müzakereye 
tekrar ba,lanacaktır. 

lngiliz filosunda bir 
mnsademe 

temyizi ile münasebı.ttardır. M.. VERACUZA, 21 (A.A.)
Pauı Boncour, bunları söyledikten Pasodelmacho kasabasına taar 
so~; bü~k Britanya takriri fev- 1 nız etmİ• olduklarını itiraf et-
kalade vahım muadeleleri meydana ' . ' 
koymaktadır. Büyük Britanya h .. _ mış olan 17 haydut Huatusco 

' us 1 • d k d' ·ı . 
• •••• • • nüniyetinin tezahürüne bariz bir mezar ıgm a urşuna ızı mış-

l'd'otörsüz tayyare 
BERLlN, 21 (A.A.) - U. 

mumi harp esnasmda muhtelif 
tipte harp tayyareleri imal et· 
mış olan Munihli mühendis 
Ellyson, bilhhaasa insan kuvve 
tile tahrik edilecek yen( ıiatem 
de bir tayyare inıasma çalıt· 
maktadır. 

CEBELÜTT ARIK, 21 vesile vermek istemittir, Fransız he lerdir. 

(A.A.) - İngiliz 61011unun ma 
nıevralan esnasında • De '<las is 
mindeki filo kılavuz geıır.ısi ile 
RegP.llt i;smindeki tahtelbahir 
arasında bir müsademe olmuş· 
tur. Nufusca telefat yoktur. 

yeti murahhaoasr, buna ittirak et· Diğer 15 inin de mücrimiye 
meği arzu eder. Fakat ayni zaman- • kd 
da bilahare kendisini bizzat keneli ti tahbakkuk ettiğı ta irde on 
tekliflerini öne sürmekten menetıni- ların da aynıi akıbete uğnyacak 
yecek bir formül bulunma11nı da ta !arı muhakkaktır, 

Graf Zeppelin,. 
Brezilya'da 

REClFE, 21 (A. A.) 
Graf Zeplin, dün saat 19, 10 da 
Recifeye vasıl olmuştur. 

Kasırga 
TEGUC1GALPA, 21 A.A .• 

Salı günü akşamı tam 3 saat 
devam eden bir kasırga küçük 
Olanchito kasabası üzerine çök 
mü9tür. Mezru arazi harap ol· 
muştur. Birçok yaralı sayılmış
tır. MezkUr kasaba halkının 1 O 
da dokuzu melcesiz kalmı§tır. 

(Haftalık siyasi icmal l 
'--------------------------------~ 

lep eder. Diyerek sözlerine nihayet 
venniıtir. 

M. Mac Donsld, M. Tacdieıı' 
nün nezdinde 

PARIS, 21. A. A. - M. Mac Do
nald refakatinde M. Champbell ol
duiu halele aat 19 da hariciye ne
zaretine gelmittir. 

Kendisinde hiç le seyahat yor• 
gunluğu alaimi görülmiyen M. Mac 
Donald derhal M. T ardieu nezdine 
ithal olunmuıtur. 

iki baıvekil arasında cereyan e-

yardım etmiş olacaktır. Fakat 
Fransız Başvekili Tardieu, A
merika teklifine karşı şiddetli 
bir vaziyet almı9tır. Tardieu'ye 

Cenevre' de tahdidi teslihat ı luktan büyük) tankların ve ze- göre s:Iahlar, tecavüz ve müda
ko:ıferansı ikinci devre İçtima- hirli gazm ilgasını teklif etti. faa kısımlarına ayrılamaz. 
!arma başlamıştır. Konferans Bu Amerika teklifine diğer dev Hedef, harbi daha iruıani bir 
reis Henderı.on'un bir nutku !etler iltihak ettikleri halde şekle ifrağ etmek değildir. Büs 
ile açılmıştı. Henderson nut· Fransa itiraz etmiştir. Halbu. bütün ortadan kaldırmaktır. 
kunda ilk devreye ait müzake- ki ilk nazarda bu teklifin Fren· Bu da Fransa; Ba9vekiline gö
re!erin hülasasını yapmı9 ve ez- saya da elveri9li olması lazım 

1 
re, ancak F ransa'nın teklif et

cümle demiştir ki: "Üzerinde geldiği akla gelmektedir. Ma- tiği projenin kabulile mümkün· 
itilaf edilen bir nokta tecavüz lUındur ki Fransa bilhassa bar- dür. Amerikan teklifi Fransız 
si!!ihlanrun ilgasıdır." bi umumiden sonra istihkamla- gazetelerinin daha ziyade ta. 

Filhakika geçen devrede a· nna çok ehemmiyet vermiştir. rizJerine hedef olmuştur. Bu ga 
gır silahların ve zehirli gazla- O derecede ki Fransa bugün zeteler, Amerikan teklifinde 
rın ilgası lehinde bütün hey'eti demir ve çelikle muhat bir hal· j Fransa'yı tecrit etmek maksa. 
n:urabhasalar söz söylemiş bu- dedir. Ağır müteharrik toplar dını görmektedirler. Sonra tek· 
lunuyorlard>. Temenni halinde- ilga edilecek olursa, bu istih- 1 lifin yalnız kara silablarma §a
ki bu sözleri Amerika murah-

1 
kamların ehemmiyeti .bir o 

1 
mil olup deniz silahlarına şamil 

ha'ı Gibson miisbet bir teklif kadar artacak demektir. Fran. ' olmamasını tenkit etmektedir. 
hal:nde ileri ~ürdü. Amerika 

1 sanın hedefi selamet ve emni-
1 
ler. 

mil.!rahhası taarruza yarayan a· yeti olduğuna göre ağır topla-1 Bu noksanı da İtalya murab 
• • • • 1 • 

Avrupa borçlarının 
faizleri 

WASHİNGTON, 21 (A. 
A.) - Avrupa milletleri tara· 
fmdan Amerikaya medyun bu· 
lunulan ve Hovver moratoryo. 
mu mucibince tediyesi tehir 
edilmit ·olan mebaliğe ait faiz 
niısbeti 10 sene müddetle '}'0 4 
olarak tesbit edilmiştir. 

merikan teklifini kabul ettikten 
sonra daha ileri giderek, ağır 
deniz silahlarının ve bombar
dıman tayyarelerinin de ilga. 
smı teklif etmiştir. 

Bütün bu teklifler silahla. 
rm "keyfiyet" itibarile tahdidi 
yolundadır. "kemiyet" ve "key 
fiyet" itibarile tahdit yeni tabir 
dir. Keyfiyet itibarile tahdit, ba 
zı sınıf silahların ilgası veya tah 
dididir. Kemiyet itibarile hh. 
dit ise, bütün ukeri kuvvetle
rin bey'eti mecmuasının tah. 
dididir. Binaenaleyh Cenevre
de muhtelif devletler tanıfın· 
dan ileri sürülen teklifler, ke
miyet ve keyfiyet itibarile tah
dit olmak üzere iki kısma ay· 
rılmıştır. Amerika'nın yukarı
da münakaşa ettiğimiz teklifi, 
keyfiyet itibarile tabdittir. 

Ruaya'nın teklifi ise kemi-

HükUmet namına cevap veren M. 
Snovden, birçok mübalağaları red
detmiı ve meaeleyi tamamen ticari 
noktai nazarından mutalea etmek lA 
zım ııeldiğini söylemittir. 

lngiliz ihracatçdanna bahtedilen 
krediler, bu tüccarlana intikııl mua 
melelerini tqhile matuf olarak ya
pdmıı ve yalnız atat ve cihaz İma· 
tinde % 80 niıbetinde lnııiliz ame
leı ikuDamlmqhr. Bu yüzden hiçbir 
zarara uşranmamıf!ır. Y alruz Rua 
ithali.tı ile lngiliz ihracatı ara11nda 
endiıebah§ bir açıklık mevcut bulun 
maktadır. Bu hal, lngiltere'nia So .. 
yetler nezdinde fedit müracaatlarını 
mucip olmuıtur . 

Ayni zamanda krediler meoeleai 
de pek yakında bu bapta beyanatta 
bulunacak olan hükiimetin nazarı 
dikkatini iıgal eylemektedir. 

Bu izahati müteakip, mü:ı:ak.rata 
nihayet ven1mittir. 

Yugoslav 
Kabinesinde 

iki nazir l•tifa etti 
BELGRAT, 21. A. A. - Kabine

de tadilat yapdma11 mubakbktır. 
Nafia ve orman nazırı M. Marinko
vitch tarafmdan lesiı edilen fırka. 
Ya intipp etmek iotemecliklerinden 
iıtifalanm vermiılerdir. Mumailey
himamn iıtifıılaruun kabulü nıuh
temeldir. 

yor. Ruslar yalnız tahditle ik
tifa etmiyorlar. Tenzili iltizam 
ediyorlar, Rus teklifine göre 
devletler üç kısma ayrılmalı
dır: 

1 - Orduları 30 binden &.§a
ğı olan küçük devletler. Bu dev 
!etlere ait askerlerin tahdidi 
mevzuu bahsedilmemelidir. 

2 - Orduları 200 bini teca
vüz etmeyen mutavaaaıt dev• 
!etler, Bu devletlere ait uker
ler o/o 50 den aşağı bir nisbet 
dahilinde tahdit edilmelidir. 

3 - Orduları 200 biıni teca. 
vüz eden büyük devletler. Bu 
devletlere ait askerlerin mikda. 
rı yarıya indirilmelidir. 

Bütün devletlerin müsavi ıi· 
laha sahip o;lmalan hususunda 
ki Türk noktai nazarının kabul 
edilmediği anlaşılmaktadır. 
Müsavat hakkındaki bu teklife 

ekoslovak 

Müsteşarlar Ankaraga gidiyor 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Gümrükler müsteıarı Adil Bey it· 

tanbulda gümrük ambarlarını ve gümrük müesaeaeleri etrafındaki 
tetkikatmı ikmal ettikten sonra pazar günü Ankaraya avdet edecek· 
tir. Maliye miiateıan Ali Rıza Bey de ayni gün gelecektir. 

Mecliste kabul edilen kanunlar 
ANKARA, 21 A.A. - B. M. Meclisi bugün Reis Kii.zmı Pa· 

ta Hazretlerinin riyasetinde toplanmııtır. Gaziantep meb'uılu
ğuna intihap edilen Nuri. Beyin tahlifi icra edilmiş ve ağıllar hak· 
kındaki kanunun bi:inci maddesinin tadili, posta telgraf ve te• 
lefon merkez müdürü ve bat memurlarının idareye muhtes bina· 
!arda ücretsiz ikametlerine dair kanun layihalarının ikinci müza 
kereleri yapılarak kabul olunmuıtur. Meclis pazartesi günü top· 
!anacaktır. 

Bir mahkeme tavanı çöktü. 
ölenler var 

BASTfY A, 21 A.A. - Adliye sarayında ceza mahkemesi 
salonunun avukatlara ve samilere mahsus kısmının tavanı çöküp 
yıkılmışbr. Enkaz altından timdiye kadar 15 ceset çıkarılmıştır. 
Bu kaza Adliye sarayının çatısından bir kısmın çökmesi netice· 
sinde mahkemenin üstünde bulunan kattadaki salonun tavan ve 
dötemesinin yıkılmaııdan ileri gelmittir. 

Ölenler arasında Mutiya barosuna mensup iki avukat ve mil 
teaddit yaralılar arasında Butiy belediye reiı muavini ile bir 
müddci um.umi muavini vardır. 

Yugoslavya kabinesinde 
. istifalar 

BELGRAD, 21 (A.A.) - Nafia ve Orman nazırları Batvekil Mi 
Marinkoviç'in tetkil ettiği fırkaya girmekten imtina ebnitler ve if' 
tifalarını vermiılerdir. istifalarının kabulü çok mubtemeldir. Bu ou· 
retle kabinede tebeddülat vukuuna intizar olunmaktadır. 

Hariciye nazırı Bene§, konfe- yeti akvam bey'eti umumiyeıi 
ransın, Cemiyeti akvamın se- tarafından verilen karar mud· 
kizinci maddesi mucibince içti- bince Çin ile Japonya, Şangha· 
ma ettiğini ve bu maddede mü· yın tahliyesi için hususi müzak• 
savat mevzuu bahsolmadığını rata girişmiılerdi. 
söylemiştir. 2 - Yine Cemiyeti akvaııı 

Konferanem açıldığı ııün· hey'eti umumiıyesi, Çin - Ja, 
den beri cereyan eden müzake- pou ihtilafile me,gul olmak Ü· 

relerden henüz müsbet bir ne- zere 19 azadan mürekkep biı 
ticeye doğru adım atıldığı iddia hususi hey' et teşkil etmitti. 
edilemez. Ve meeelenin azam.e- 3 - Çin - Japonya ihtila· 
ti nazan dikkate alınacak olur- fm1 daha genit bir tekilde tet· 
sa timdilik mütebellir bir neti. kik etmek, yani yalnız Şang• 
ce beklemek te doğru değildir. hay'm i9galile değil, Mançury• 
Müzakerat daha bir müddet meselesiyle de meşgul olma!< 
hayli dağınık olacaktır. üzere muhtelit bir heyet Ak 

"' * * sayı ıarka gönderilmişti. 
Aksayı ıarkta vaziyet yine Şimdi vaziyet şudur: Çin ile 

karışıyor. Bu m~elenin Avru- Japonya arasıdaki müzakerat 
pa ve Aksayı şarktaki safbala- hafta arası inkıtaa uğramıştır· 
rmı ayrı ayrı tetkik edelim. Me ' Çinliler, 4 mart tarihli Cemi· 
selenin halline üç yoldan gidi- ' yeti akvam kararını ileri süre• 
liyordu: rek Şanghay'm tahliyesinde ıs• 

1 - 4 mart tarihinde Cemi. rar edir:ce, Japonlar, a.ncak Ja 
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MiLLiYET CUMA 22 NiSAN 

Ekmek fialları 
Ekonomi 1 Haliçte yeni Mahkemelerde 

Bir rıhtım 
·--

1932 

y 
J Ayasofya 
Mozayıklan İş saati etrafında oda

da ihtilaf var 
Belediyo ile Defterdar
!ık arasında ihtilaf çıktı 

Sigara kağıtlarının üze 
rine mi yazı yazacaktı? 

Emıalsiz tezyinat mey
dana çıkarılıyor 

B ledlye e 

Ekmek niçin 
Pahalı? 

Dünkü içtimada bu v~ 
f ursa-Yalova yolu 

nun bozuk uğu soruldu 

• ••••••• Kıyıdan kıyıya çalıtan mavnacı
lar cemiyeti, Galata yağkapanı'nda 
aahilde denizden dolma bir yeri 8 
taksitte ödenmek üzere 17 bin lira 
bedelle Defterdarlık'tan satın alımı 
ve paranın ilk taksiti da teşviye e
dilmiıtir. Cemiyet, burada, kendisi
ne mensup mavnaların yanaş.a.cak· 
n bir nbtım yaptıracak, üzerinde 
de gene kendisine ve eınafına mah
sus bir b"na vücuda getirec<ktir. 

•••••••• 
Ayuofya camiinin mozayıklarını 

meydana çıkarmakla meıırul olan 
Şikago, Bizans Enıtitüıü müdürü 
M. Wbittemore mesaisine devam et 
mektedir. M. Wbittemore'nin mai
yetinde bu işte mutelıauiı iki ııenç 
V enedik'li usta bulunmaktada-. M. 
Wbittemore elyevm cıuniin metha
linde, yani c Nartheu denilen ve c• 
nupta bulunan defneyi temizlemek
tedir. Bu defnenin üstünde bulu
nan dört kısımdan mürekkep kubbe. 
de altın mozayıklar Üzerinde bazı 
çİÇ€k tezyi.natı vardır. Bu kubbenin 
yan taraflannda ayni tekilde tezyi
nat vardır. M. Wbittemore, bu mo
zayıklann oldukça iyi bir halde bu
lunduğ'unu ve bunlan yapan Bizans 
ustalanrun ıimdiye kadar görülme. 
mit bir tarzda çalııtıklannı ıöyle
mektedir. 

Jş kanununu tetkik eden komisyon 
bu noktada bir karar veremiyor 
Ticaret odasmda it kanunu 

projesini tetkik eden komisyon 
tetkikatını bitirdiğinden mesai 
müddetini 15 gün daha temdit 
etmiştir. Komisyonu en ziyade 
mesai &aati meselesi meşgul 
etmektedir. İş kanunu layiha
aında işçi için sekiz saat olarak 
gösterilen mesai saati bir kı
sım komisyon azasının itirazla
nnı celbetmektedir. Bazı aza 
yaz ve kış için ayrı ayn mesai 
müddetleri tayin etmek lazım 
geldiği kanaatini izhar etmekte 
dirler. Maamafih komisyonun 
bu husustakt mütaleasmm ne 
olabileceği henüz tebarüz etme 
mittir. Komisyon pazar günü 
bir içtima yapacaktır. 

Iranda kontenjan 
bir senelik 

İran hükUmeti kontenjant
ınan sistemini kabulden son
ra bir senelik bir kontenjan lis 
teai neıretmiıtir. Ticaret odası 
b11 listenin muhteviyabnı tüc
~rlara tamim etmittir. 

Sofyada ekm~k fiatları 
düşüyor 

Gelen mal'1mata nazaran 
Sofyada ekmek fiyattan düş-

[ BORSA 

21 Nisan 1932 
Alqam Fiatları 

lıtiluazlar T abTillt 

lsı. dahın 97,1/! 
Ş11k d. yonın 3,50 
O. Muvıhhlde 48.75 
Ctimrükler 6,50 
Saydı mahl 5,25 
Bıgdıt 6,-
1'. •ıı:kcrJyt 5,.~ 

Elektrik s,-
Tram\•ay .ı,90 

Tünel 5,-
Rıbtım 16,95 
Anadolu 1 16,10 

• m 11,23 
,Mtımessll tı,85 

Eslıam 

lı Bınkuı t,2S 
Anadolu ıS,40 
Rtji 4,!5 
Sır. hayrJye il,-· 
l'ram\'ay so,
\Jııınmlsiıonı ıo.~5 
Romontl 23,80 

'ferko• 
Çimento .M. 
Cnyon dey. 
Şırk dey. 
Balya 
Sırt m. ecza 
Telef o• 

28,50 
S,35 

u,-
2,SO 
1,85 
ı.-

15,-

Çek fiatlan 

Pıri.1r; J~.fö 
l.ondra 790,00 
l'\iiyork 47,bO 
Mııano 9,28 
Bruksel ô,39 
Atina 3?,73 
CJnt\ rt 9:,44,S 
~<Jf\·a CS,40 

Anı ı h:rdam 1,17,t/8 

Prag 
Viyana 
Madrlt 
Berlln 
Varşovı 

Peşte 

Bükreş 

Belırıı 
Moskovı 

, Nukut ( satıt) 

Kuruş 
20 1. Frauııı 170,37 
ı lsterltn 793,SO 
ı dolar ~12 _ 

iO liret 2'1~ _ 
20 1 Belçika 112.
tıı drahmi 4t _ 
20 , 

l lsvıçıt 822,-
20 lhı 25 
20 DorıA as:=: 
iO kur Çet.) ı 2~. -

-·-

J şilin, Av. 
ı pez.eta 
t marlı;. 

ı ıoltt 

ı peDro 
:ıo ley 
2G dinar 
ı Çernoveç 
ı Altın 
ı Mecldlye 
ı Bıntoot 

16,-
8,77,65 

6,26 
J,99,50 
4,23 
3,78 

79,85 
!7,40 
10~7,5 

Kuruş 

28,
Jö,-
50,-
24,-
30,-
14,-
14,-

1123.-
48,SO 

!,51-

-- . 

mektedir. Bunun sebebi buJ
day fiyatlarında son zamanlar
da görülen tenezzüldür. Sofya
da ekmek fiyatı 5.20 Levaya 
kadar dütmüıtür. 

Buğdayda tereffü var 

Belediye, bu alım satıma mutta
li olunca bu insan.ta mani olr:ıuş, o
rasrrun cadde ~lduğunu, het'keoin 
geçmesine mahsus bir yolun ıatıla
ıruyacağını ileri sünnüstür. Dclter
darlık ta, orasmın denizden dclma 

Buğday fiyatlarında yeniden olduğunda ıırar etmiı, haber alınd.ı
bir yükselme temayülü görül· ğma göre, ihtiliıf mahkemeye inti
mektedir. Borsada son günlere kal eylemittir. 
kadar yedi kuruıtan normal fi- . ~iğer tar.Ul!'n ı iman l_nhisan fİr 

ed b - c! d j ketı de, o sahilde, ktndı mavr.da-
y~tı muhafaza en ug ay ~ . rımn yaveşmalanna mahsuo bir kaç 
dun on paralık daha tereffu 1 parça yer satm almd< üzere sahip
kaydedilmi§tir. Alakadarlar bu lcrile pazarlığa girişmiıtir. Şirket, 
tereffüü bayramdan sonra husu satın alacağı bu. yerle,rde birer is
le gelen gayri tabiiliğe atfet- kele vücuda getırecektır. 

mektedirler. ~ -··----

Budapeşte sergisi 
münasebetile 

ihracat ofisinden tebliğ edilmiı
tir: Macariıtan pengöniin sukuttan 
vikayeaini temin maksadile ç~k şid
detli döviz takyidatı vazetmıı ol
makla beraber 7-16 mayısa kadar a
çılacak olan Buda!'<:_şte o<r isi mü";" 
sebetile Macar Millı haoka"' oergı
ye ittirak edeceklere atideki teıhi
li.b ııösterecektir . 

1 - Macaristanda matlubatı olup 
ta ittihaz edilen döviz takyidab do
Jayıaile paralarını ihraç edemiyenle
re matlubatlarına mukabil atideki 
macar emtiasını ibraçlarma müsade · 
edilecektir. 

2 - Serııiye ittiri.k edecek tüc
cana yapacağı her hangi bir satlf 
mukabili nakit yerine ancak atide 
mezkür macar eıy•m ibnç edilebi
lecektir. 

Budapeıte panaym esnasında, 
bloque edilen pengolarla tediye pr
tile Macaristandan ~ıkanlabilecek 
eıya listası: 

Mobilye, bahçe mobilyaları, lt
lenmit ağaçtan mamul meYat, Tal>
lolar için çerçeveler, Macar fBl'apla
n, Şanpanyalan, biralan, likörleri 
meyve Ye et konıerveleri, ( tomates 
aalçası, meyve tüpleri, ve kaz ciğeri 
ezmesi hariçtir.) Kırmızı biber karp 
balıkları (canlı), sanayi nefise, suo'i 
çiçekler, beyti sanayi mamuli.tı, pi
yano, muzika ali.tı, pipo ve pipo sap 
ları, sport cıyası, ziraat makineleri, 
demir ve pirinç mobilye, mücevhe
rat, goblen, değirmen teaisatı, sa
bun, deri mamulatı, valiz, çanta. 

Deri mamulatı, el çantası, baston, 
fCIDSiye saplan, otomobil, bisiklet, 
motosildet. 

Londra borsası 
LONDRA, 21. A. A.- Dün kam

biyo piyasaımda lngiliz lirasında 
bir nebze inhitat kaydediliyordu. 
Filhakika lngiliz lirası 95,S frank 
ve 3 76 3/4 dolar olarak tescil edil
miıti. Bu zaaf umumiyetle yÜksek 
fiyat üzerinden oyun oynamakta o
lan borsacıların satıtta bulunmala
rına atfedilmektedir. 

Bunlar İngiliz lirası üzerinden 
mUamele 'yapılnwsına bir niıbet da
hilinde mani olmak için vücude ge
tirilecek 150 milyonluk sermaye do
layısile lnglliz liraurun bundan son
.. tereffü etmesinin ihtimali olma· 
dığına kani bulunmaktadırlar. Ma
liye nazmnm bu teıebbüıü mali 
mahafilin tasvibine mazhar olmak
tadır. Halbuki mezkür malıaf'ıl, ver
gi tahsilatına müteallik olan bütçe 
tabm.inatmda p,.,t ihtiyatlı bir li
san kullanıyorlar. 

Çocuk haftası 
Yarın başlıyor 

50 otomobilden mürek
kep bir çocuk 

kafilesi şehri dolaşacak 
23 nisan çocuk bayramı için ya

pılan bazırlı~lar ikmal edilmiştir. 
Bayram yarın baılıyacaktır. Ya
rın sabah bütün mekteplerde ço· 
cuk mevzuu etrafında konferans
lar verilecek, çocuklara eğlenti
ler tertip edilecektir. 

Himayei Etfal cemiyeti merkez, 
kaza ve nahiye tubeleri tarafın
dan ıebrin muhtelif yerlerinde eğ 
lentiler tertip edilmittir. Tayyare
ler de muhtelif çocuk vecizeleri 
tabedilmit zarif ve renkli kağıt
lar atacaklardır. 

Yarın 50 otomobilden mürek
kep muazzam bir alay tertip edi
lecek ve bu alay Fatihle - Taksim 
arasında bir çocuk resmi geçidi 
yapacaktır. Tertip edilen çocuk 
alayı Vilayeti, Belediyeyi, Kolor
duyu ziyaret edecek, Takaimde 
Cümhuriyet abidesine çelenk ko
nacaktır. Bu alay koprüden ııeçer 
ken bütün gemiler düdük çalacak 
!ardır . 

Topkapı, Yedikule, Ediroeka
pı, Kurtuluş, Şişli, Maçka ve Be
bekten hareket edecek hususi 
tramvay arabaJarı ile çocuklar j .. 
çin seyahat tertip edilecektir. 

24 niaanda saat 2 den 8 e ka
dar bir çocuk balosu tertip edil· 
mi~tir. 

25 nisanda Gülhane parkında, 
28 nisanda Taksim ve Tepebatı 
bahçelerinde eğlentiler tertip edi 
lecektir. 

Bayramın devam ettiği müddet 
zarfında bütün posta ve telgraf 
müraseli\tına üçer kuruşluk Hiına 
yei Etfal pulu yapı~tınlacaktır. 

Himayeietfal cemiyeti lstanbul 
merkezine merbut Anneler birJi .. 
ği dün son içtimaını akdederek 
24 Nisan pazar günü Maksim bar 
da yapılacak olan gürbüz çocuk 
mÜ3abakar-ile çocuk eğlenceleri 
ve piyango isi ile meşgul olmut
tur. Anneler birliğinin piyangosu 
çok zengindir. Bine kadar olan 
numaralar satıta çıkarılacaktır. 
Beher biletin fiyatı 25 lrunııtur. 
Biletlerde bot yoktur. 23 Nisanda 
Him:lyeietfal cemiyeti namına ro
zet tevzi edileceği için, mekteple
re rozet ve kutular gönderilmiş. 
tir. Mekteplere Himayeietfal zarf 
tarı da tevzi edilmittir. Himayei
etfal kanunu mucibince mektupla 
ra yapıftırılacak pullar Himayei
etfal cemiyeti tarafından posta 
müdiriyetine gönderilmittir. Mek
tuplara Himayeietfal pulu ilsakı 

Kaçakçı· Hayrettin dün muhakeme 
edildi ve mahkum oldu .. 

Seyyar ıatıcıLk eden 17 yaılann- uncu ihti.as mahkemesinde dün 
da Hayreddin ve ı;arııkapıda ınaku- muhakemeleri yapılmııtır. 
çı lsmail dün ihtisas mahkemesinde 
cigara kağıdı kaçakç·lığı yapmakla 
mnznun•n muhakeme edilmişlerdir. 
Hayreddin, istiçvabın<la evvc13 tü
tün ameleliği yaptığını töylcdiği 
halde, sonmdan sözü değiştirerek 
•seyyar satıcılıkla meşı:ulüm• dedi. 

- Üzerinde kaçak cigara kağıdı 
bulmuılar, ne diyeceksin? ıualine 
de: 

- Hayır ... beni ,üplıe üzerine tut 
tular! l•.rzıncl:ı mulr..,belede bulundu. 
Reis •ordu: 

- Üstünde cığara kitğrdı çıkmadı 
mı? 

- Çıktı rma, ben onlan içmek i-
çin alm>ıtım. Hepoi dört deflerdi. 

Maznunlardan tornacı Mehmet 
Ef, bu cigara kağıtlarının ağzı 
dikilmiı bir •epet içinde perukar 
Mehmet Nuri Ef. tarafrndan dük
ki.nma bırakddığını, 0 içinde yu
murta vardır, aman kınlmaam!" 
dendiğini, ertesi günü memurlar 
gelerek sepeti açtıktan zaman i
çU.de 643 defter kaçak sigara ki.
ğıdı zuhur ettiğini, kendisinin biç 
bir şeyden haberi olmadığını söy
ledi. Mozayıkla.mı meydana çıkarıl-

ması ifinde Mili' M" 1 • • Diğer maznun Melunet Nuri Ef. . 1 1 • uze er munan 
ise Mehmet Ef. nin dükkiı.nıru po- Macı! B. de M. Whıttcmore yardım 
lis memurlan refakatinde ııittiği 1 b~m{fe m~mur edilmiıtir. Bu teşel>
gün tanıdığını iddia ediyordu. uı e alakadar olan ltalyan mü

- Kimden aldın? Mehmet Ef. sepetin Nuri Ef. 
- Bay~tta Hacı babadaıa... • tarafından bırakıldığını gören 

tehauıalanndan M. Luigi Marango 
ni ııeçen hafta Venedikten şehrimi
ze ırelmiı ve henüz halledilmem.iş 
bazı hususatı tetkik ettikten sonra 
avdet etmiıtir. lstanbul meb'usu 
Halil Etem ve müzeler müdürü A
ziz Beyler bu huıusta M. Wbitt• 
more'a yardım etmektedirler. 

• ~afbuh zabıt varakaun.da cıgara kimseler olduğunu söyledi ve bun 
kag~tların.~ ~.nkasçı lsmail ı;:f. den ' lann şahit aıfatile dinlenilmeleri
aldıgıru soyluyordu. Hayreddıne •<>- ni rica etti. 
nıldu: 

- Hacı haha dediğin l ımail Ef. 
olmasın? 

- Hayır efendim, bu değildi. 
Hayreddinin cebinde çıkan defter
de sattığı cığara kağıtl:ın ile çak
mak taşlamım hesaplan kendisine 
gösterilerek: 

- Bunlar nedir? diye soruldu. 
Hayreddin: 
- Efendim, dedi, ben onlan yazı 

öğrenmek için yazdım. 
- Peki ama 57 kupa, 16 Halep, 

80 ta, ... yazacak bqka fey bulama
dın mı 

Hayreddin, başını yere eğdi. 
Diğer maznun lsmail ef. evvelce 

kaçakçdıktan bir mahkümiyeti ol-
makla bera~ artık böyle islere ka
nşmadığını, işite gÜcile m;.ğul ol
duğunu söyledi. 

Mahkeme, neticede cürmü sabık 
aörülen Hayreddini, ya~nın küçük
lüğü dolayısile caa...., indirerek 
kendisini 3 ay hapse ve 346 kunıt 
para cezasına mahktım etti, Diğer 
maznun lsmail Ef. de aleyhinde 
ciddi bir delil olmadığından beraet 
kazandr. 

Şahitler getirilecek! 
Uzun Çartıda tornacı Mehmetle 

perukar M.-hmet Nuri Ef. nin 9 

Hililiahmer 
Kongresi 

Senelik içtima bugün 
yapılıyor 

Hilaliahmer cemiyeti İstan
bul merkezinin senelik kongre
si bugün toplanacaktır. Bu içti 
mada; meclisi umumiye reist 
reisi sani ve katip intihap otu.' 
nacak, merkez heyetinin ı·aporu 
okunacak, yeni bütçe ile san'at 
evi bütçesi tasdik edilecek, mer 
kez veya meclisi umumi azaları 
tarafından vuku bulacak tahriri 
teklifler müzakere edilerek bir 
karara bağlanacak, merkez he
yetinden kur'a ile çıkacak beş 
zatın yerine yenileri intihap e
dilecek, Ankarada toplanacak 
olan Hililiahmer meclisi umu
misi.ne gidecek murahhaslar se. 
çilecektir. 
····~ ................... .-·····-·--·······-
0:1 gün devam edecektir. Adi mek 
tuplara bir, taahhütlü mektuplara 
iki, telgraflara üçer kunış ve kart 
pottallara da 20 paralık Himayei 
etfal pullan yapııtırılacakbr. 

Şahitlerin celbi için muhakeme 
4 mayısa bırakıldı. 

Cıgara hırsızlığı 
Yem.işte Hatim Ef. nin tütüncil 

dükkiınına girerek 235 paket si
gara aıırmakla maznun Himmet, 
Zeki, Hasan, ve Şükrünün muha
kemesine birinci cezada baılandı. 
Maznunlar dükkana giren kendi
leri olmadığmı iddia ediyorlardı. 

Muhakeme şahit celbi için baı
ka ııüne kaldı. 

20 gün hapis! 
Karagümrük aokaklarmda na

ra atarak dol-.ırken yakalanan 
Bedri ve Omıan zabıta1a hakaret 
cürmile mahkemeye sevkedilmit
lerdi. Bedri ve Osmanın polise ha
karet ettikleri sabit olamımut, yal 
mz üzerinde bir bıçak zuhur eden 
Oaman 20 ırün hapse mabkiim ol
muıtur. 

Hırsızlar adliyede .. 
Y akalandıklarmı dünkü nüsha 

mızda tafailatile yazdığımız kaaa 
ve mücevherat hırsızları Adliye
ye teslim edilmiılerdir. 

K plumbağa 
Yürüyüşü gib= .. 

Sigorta tetkik heyetinin 
elinden it 

bir türlü çıkmıyor" 

Poliste 

iki çiftliği 
Bastılar 

Şüphe üzerine üç kişi 
yakalandı 

Baltalimanmda iki çiftlik bet 
müseUih ıah11 tarafından ba
aılmııtır. Bunlardan biri Emine 
Hanımın, diğeri de Karahiaarlı 
Rıza efendinin müstecir olduk 
!arı çiftliktir. 

Bu ıahıslar bu çlftlikleri baa
mıtlar ve içindekilerden para 
istemiıler ve alamaymça döğ
müılerdir. 

Jandarma fÜphe üzerine Lb 
Mehmet, İsmail ve Ahmet ia
minde üç kitiyi yakalamııtır. 
Tahkikat devam etmektedir. 

Bunlar da ne? 

Kumkapıda yazmacı Serkisin 
yanında bulunan Haçik arkasm 
da bir bavul ile Galata' dan şüp 
heli bir vaziyette geçerken çev. 
rilmit ve bavul aranmıttır. Ba
vulda bir takım dökme heykel
lerin içlerinden esrar çıkmıt ve 

Sigorta tarifelerini tetkik tahkikata batlarunı§tır. 
eden "Sigorta tetkik heyeti"nin Ç 1 

antayı a amayınca 
mesaisinin pek ağır ilerlemesi •• 
öteden beri nazarı dikkati cel. Taksim'de oturan Seniha Ha 
betmektedir. lktısat. vekaleti 1 nım Mu!en Ruj. birahane~in~en 
dün son defa olarak Tıcaret mü çıkıp evıne gıdeı-ken omme 
dürlüğü vasılasile heyete elin- Mahmut isminde bir şahıs çıka 
deki t 'f 1 · • b" .. • ti rak para çantasmı almak iste-an e en azamı ır sur a e , d d . 
ikm 1 . . b'ld' . . s· mıt ve bu esna a ka illi yiızün 

a etmeaını 1 ırmııtır. ı- den ve bileğinden yaralamııtır. 
gorta tetkik heyetinin elinde 
halen hayat ve nakliye sigorta
ları tarifeleri gibi iki mühim la 
rife vardır. Heyet, son zaman • 
larda içtima yapmadığından bu 
tarifeler natamam bulunmakta.
dır. Ticaret müdürlüğü vekale
tin talebini heyet riyuetine bil
dirmiştir. 

Türk - Yunan 
mahkeme.ıinde 

Muhtelit Türk - Yunan mah 
kemesi dün 15 • • kadar davaya 
bakmıt, bir kısmım ret ve bir 
kısmını da karar için talik et. 
mittir. 

Şehir umumi mccliai dün aaat 
14 de Sadettin Ferit Beyin riy se
tinde toplan ı. Bursa - Yalova yo
lu hakkında Etem izzet Beyin ver 
diği bir takrir okundu. Takrirde 
yolun vaziyetinin fena olduğ'u 
kaydediliyordu. Takrir müstaceli
yet kaydı ile makama havale edil
di. 

Hastahaneler için bütçede tah
sisat bittiğinden bütçede nakil is
teniyordu. HAstahaneler ihtiyacı 
için 20 bin küsur lira munzam 
tahsisat kabul edildi. 
Ekmeğin son zamanlarda gayri 

tabii yÜkseldiğine dair Galip Bah· 
tiyar Beyin verdiği takrir okundu. 
Belediye r is muavini Nuri B. ik· 
tısat müdürlüğünün vaziyeti tet
kik ettiğini söyledi. Avni B. yeni 
iktıaat müdürünün henüz bu iıle
re kesbi vukuf etmediğini, tecrü
besiz oldui;unu ilave etti. Cevdet 
Kerim B. vaziyd hakkında ma
lümat ve izahat vermekle bera
ber, meclisi tenvir için gelenlerin 
alınacak tedbirlerin de beraber 
getirmelerini söyledi. Gelecek ic
timada makamın bu hafta İzahat 
vermesi kabul edildi. 

Bundan oonra Beykoz çayır•
nın müzayedeye konmadan emlak 
bankasından o.lınmau için maka 
ma istimlak aaliıhiyoti verildi. Ve 
içtimaa saat 3 de nihayet verildı. 
Meclis çarıamba günü tekrar top 
!anacaktır. 

Vaktinde deftere geç 
meyen tenviriyeler 
Beykoz Belediye muhasebecisi 

Hulki Beyin tanzifat ve tenviriye 
resimlerine ait kayıtlann vaktin 
de deftere geçmeaini temin ede 
madiği ve bu yiizden mükerrer re 
aim talep edildiği anlafllmıttır. 

Muhaaebeci beyin ıiındilik iki 
yevmiyeainin katma karar veril 
mİf ve nazan dikkati celbedilmiı 
tir. 

Kaymakamlıklarda 
azil ve becayişler 

fatanbul Vali ve Belediye reia 
Muhittin B. kaymakamlıklara bir 
tamiın ııöndererek badema azil 
becayif, tekdir, takdirleri doğru
dan doğruya kendisinin yapacağı 
ru bildirmiıtir. Bu suretle yeni 
tayinler, deği,iklikler inzibat al
bna alıDIDlt olacalrtır. Y alıtız 111-
be müdürleri memur ve müatnhde 
minin aicillerini vesair vaziyetleri 
ni t""bit ederek makama bildire 
ceklerdir. Belediyede yalmz sıh
hiye vekaletine merbut olan do'k· 
torlann tayin ver.aireaini gene ait 
olduğu veki.let yapacaktır. 

Darülbedayi için 
talimatname 

Darülbedayi islab komiıyonu 
tekrar içtimalarma başlayacaktır. 
ilk içtima bu salı Vali ve Belediye 
reiıi Muhittin Beyin riyaıetinde 
yapılacaktır. Darülbedayiin 1330 
da vücude getirilen talimatname
ıi tamamen mevkii mer1iyetten 
kaldınlacaktır. Yeni talimatname 
nin müaveddeıi yapılmıftır. Bu ta
limatname idare ve n'at cephe 
sinden olmak üzere iki kısma ay
nlmııkta ve esaılı batlan ihtin 
etmektedir. Komisyon bu yeni ta
limatnameyi tetkik ve tadil ede
cek, sonra tehir mecliaine arzede 
cektir. Meclis talimatnameyi ka
bul edince önümüzdeki tiyatro 
mevsiminde tatbika batlanacak
tır. 

Darülbedayi önümüzdeki aene 
reni teıJUJitla ııenit bir faaliyet 
..ıu-ine kaVUfaC&klır. 

-- ·-··~ ·-
~n tebaasının emniyet ve ae-
1lıııeti temin edildikten aonra 
~liye edeceklerini bildirmiı
lerdir. Binaenaleyh bu müzake
ratın devamından bir fayda ol
llıadığı anlaıılmıttır. 

.Aksayi ıarka giden hey'e~e 
ıelınc:e; bu, Japonya'ya ve Çı
lle &ittikten ıonra Mançurya
Y.a girmek istemiştir. Fakat ha
la. Mançurya'ya girebild~ğ~e 
daır bir malUınat gelmemıştır. 
lley'et Japonlar tarafından ih
~as edilen bir takmı mütkülô.t 

e karıılll§mıttır. Evveli hey
ete Çin murahhası olarak ma-
1'\lf Çin ricalinden Wellington 
k.oa iştirak etmiıti. Yeni Man
Ç1trya hükfuneti, tabii Japonla. 
l'ın telkinatile Koo'nun hey'et
I~ beraber Mançurya'ya girme
•ıne nıani olmak istemiştir. 
liey'et reiai Lord Lytton da 

Koo'nun Ma~çurya'ya girmesi~ : s~nra Şanghay'.ı-;.. tahliyes! -i~~- bul edilmediği t~kdird;~~sele tabi ol~ bu~~i .. ~hiyetteki 
ne mümanaat etmek bütün hey bır karar vermıştır. Komısyon tekrar Cemiyeti akvam hey'eti askeri teşkilatı reisicümhul'\lll 
etin ııir-ine mümaneat et- 1 ta~liye için bir ~a~ih tesbit. ~t: umumiyesine intikal edecektir bir emimamesile dağıtb. 
mek demek olduğunu bildirmiş mıyor. Bu tanhm tesbıtını diyor. Bunun böyle olacağı tim Bu hususi aaker tqkilib 
tir. ! muhtelit komisyona terkedi- diden mu~a~ak görünü~or: harp sonrası Almanya'aınm bir 

Şimdi de Japonlar, hey' eti, yor. Fakat Cemıyetı akvat? ~ey etı hususiyetini teşkil etmektedir. 
kendi iatedikleri yoldan Man- Takdir edileceği gibi, komis 

1 

umumiyesine tekrar ıntıkal e. Devlet otoritesi zayıf olduğu 
çurya'ya sokmak ve Mançurya- yonun kararı meseleyi halle derse ne olacak?. Burası meç· ve harpten sonra memleket a-
da da istedikleri yerleri göster- doğru pek y ... klaştırmaz. Çün- 1 hu!... narşi içinde buluıııduğu zaman. 
mek istiyorlar. Japon askerinin kü bu karar esasen bir kaç de- ' ~ * * larda "Kırmızı cephe", "Çelik 
bulunmadığı yerlerde hey'etin fa Cemiyeti akvam meclisi, bir Pazar günü Almanya bir İm miğferler", "Hücum kıtaatı" 
selameti müemmen olamıyaca- defa da Cemiyeti akvam hey'e- tihan günü daha geçirecektir. gibi iaimler altında bir takım 
ğını bildiriyorlar. Velhasıl hey- , ti _umumiyesi tarafın~an veril- , Pnuya, Bavfyera, ~hal~. ~e hususi asker teşkilatı Yiicude 
et envaı mütkülita maruz kal- ! mış bulunuyor. Komısyon tah- i Wurtenberg t~ ~a.ha~lı hukU. gelmişti. Bunlann hedefi, ko
maktadır. , liye için tarihin tesbitini muh- ı met diyetleri ıçın ıntıhabat ya- münizm ile mücadele etmek 

"19" lar komisyonuna gelin- telit komisyona terketmekle 
1 pılacak. Bu intihabatın mahalli ve yahut mevcut devlet aiste

ce· bu bir kaç günden beri Bel- mes'uliyetin en ağır kısmını ü· olmakla beraber, b~tün Alman- mini bir darbei hükumete kaqı 
çika Hariciye nazırı M. Hy.· zerinden atmış oluyor. Fakat ya için ehemmiyetlı olduğunu müdafaa etmekti. Dolayısile 
mans'ın riyaseti altında Ce- Japonya şimdiden komisy~nun geçen haft!' iza.h. ~~miştik •. G~- hükumete yardımı olan bu teş
nevre'de toplanmakta idi. Ko- ' vereceği karan kabul etmıyece çen haftakı reısıcumhur ıntı- kilit taazzuv etti ve gittikçe 
misyon Çin _ Japon müzake- ğini bildinni!tir. "19" lar ko- hab~tın~:ın .so:ıra Alman hük~: kuvvet buldu. 
ralının inkıtaı üzerine hasıl o- misyonu ~a bu~u anlamış ola- ~etı ~ıtlerıot ler ~akkında mu Fakat son zamanlarda bun. 
lan vaziyeti münkaşa ettikten caktır kı, tııhlıye kararı ka- · hım bır karar verdı. Bu fırkaya ! tar devlet ve hükumet 

için birer tehlike olmağa bat
lamıştı. Meseli Almanya'nm 
askeri kunreti muahede ile 100 
bin olarak teabit edildiji halele 
Hitier'in kumandaaındaki "hır 
ausi uker" 400 bioe balit olu
yordu. Devlet içinde dnlet de
mek olan bu •niyete ıeçen 
hafta nihayet verilmiıtir. 

Hususi asker teşkilitınm da. 
iıtılmuı pazar ıünkü intiba. 
bat üzerine hususi bir teair ya

pamaz. Eaaam Hitler'in kazan 
maaı da beklenilmemektedir. 
Son reisicümhur intihabatında 
Hitler Prusya'nm '7o 38 reyle

rini almııtı. Bunların içinde 
kendi fırkasına mensup olma
yanların da reyleri vardır. Bi
naenaleyh Hitler fırkasmm ge 
lecek intihl'hatta alacağı reyl~r 

% 35 tahmin edilmektedir. Hit 
ler başka fırkalarla koalisiyon 
7apamıyacağmdan bu mikdar 
rey Pnuya'da iktidara geçme
ai için kifi değildir. Bununla 
Rıeı:abe~ .fazla meb'ua intihap 
ettıı-ebilirlerae, bu netice F ran. 
aa'da bir hafta aonra yapılaçak 
intihabat üzerine teair yapabi
lir. Eıaaen Fransa' da da inti
habat mücadelesi bütün hara

retile baılamııtır. Ve gelecek 
haftalarm en mühim hidiıesi 
nıayıam ilk haftası yapılacak o
lan bu Fransız intihabatıdır. 
Bu intihabattır ki Franaa'nm 
yeni hiikümetini tayin edı!eck 

ve belki de beynelmilel müna. 
sebata yeni bir istikamet vel't' 

cek. 
.\hınet ŞOKRO 
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Asrın umdcsi ""11 LLIY ET" tiı 

22 NjSAN 1932 
idarehane: Ankanı ac!Oe.ıi, 

100 No. 
Telgraf adresi' İat. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Başmuharrir ve Müdür 24318 
Yazı işleri Müdürlilj!ll 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye içiıı Hariç içirı 

L. :ır:. L. K . 

3 aylıfi 4- il -
6 

" 7 '° 14 -
12 

" 
14 - 211-

Gelen evrak ı:-eri verilmez -
Müddeti geçen nüahalar 10 l<u· 
ruştu.r. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için müdiriye~ müracaat 
;dilir. Gazetemiz Hiıiliınn DMl!'U· 

' iyetini kabul etmez. 

1 geçiriyorum... Hafif ve yorul. 
madan yürümek tavsiye ediyor 
lar .. Eğer yürürken insanın yal 
nız ayaklan metgul olsa bu yo-

l 
rulmamak imkanını elde edebi
liriz. Li.kin öyle olmuyor ... İn

i sanın gözü görarek, kulaiı iti· 
derek ve bumu koklayarak yo-
rulu700" •. Bu, yonılmadan yap
tığım gezintiler de latanbulun 
en ücra taraflarına kadar git. 
tim... Ve gördilın ki; latanbul 
Şiıliden Y edikuleye , Eclirneka 
pıdan Anadolu kavağma kadar 
hep kiralıktır •• 

Kiralık apartıman, kiralık 
hane, kiralık dükki.ıı, kiralık 

, camekan, kiralık kat, kiralık o
da, kiralık ana, kiralık ardiye, 
kiralık depo, kiralrk fabrika, ki 
ralık voliyeri, kiralık plaj... Ki 
ralık, kiralık, kiralık... levhala· 
rı o kadar çok ki; inıan bu lav· 
haları ııörmecliği zanwın yadır. 
gıyor •.• 

1 

İıtanbul bu halile eaki ve ki 
ralık bir ahıap konak manzara 

1

, sı arzetmektedir. Bu konaklan 
ekseri tütün deposu yapıyor. ------------1 lar ... Mümkün olsa da İıtanbu· 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eşilköy aıkeri rasat merkezin

den verilen malumata göre bu
gün hava k11men bulutlu devam 
edecek, rüzgar şimalden etecek-
tir_ 

21-4-32 tarihinde hava tazyiki 
752 milimetre en fazla ıicaklık 

8 en az zait 2 santigrat kayde-
riilmiştir. 

lu böyle bir depo yapabilsek 
j de bu kiralıklar dolıa ! Düıünü-
yorum .•. Bütün bu kiralık yerle 
rin kiracıları nerede? .. Herhal· 
de İstanbulda değil! İıtanbulda 
ise yeri yurdu vardır. Bir kira. 
!ık yerden çıkıp öteye gitmesi 
şehrin kiralık manzarasında bir 
teı:-ldül yapmaz... O halde. •. 
Ne yapacağız? .. İatanbulun bu 
ilanlarla aradığı kiracılar nere 

[- ra.J den gelecek!. 
Vakıa: f l:LIC - Canım! Bu tasa sana mı 

.... düştü? .. İstanbul valisi misin? 

S h d 1 Diyenler olur .. Doğrudur. Bu 
ul a ası . tasa valilere ve belediye reisle. 

o ·.. 1 d.. .. · rt 1 rine, belediye ve şehir meclisle 
ku nJına1 junb- .. s1J.o a 

1 
rin düşer ... Lakin bu zatlar da 

;p~~ya ~dan t ın~ı t vruk I kiralık yerlere müfteri araya
!'a. a ır su a

8 
ası lehsısde me cak değiller ya! ... 

ıstı yormuş... u su a asının Ş h' d d' - · ·d !J. ·d' 
I" 1 k M l' · k e ır e ıgın mı e groı ır ... 

rdı;ı ~ !uho aca .. . eae a skız en- Kah dolar, kah boşalır .•. 
mızı arp ve ısyana artı o 

sigorta şirketine temin ettire. Hayvan hakkı! 
ceksiniz. Olduğunuz yerde harp 
yahut isyan çıktı mı, şirket sizi D06tlarımdan biri vardı •• 
alıp doğru sulh adasına götüre. Dün gördüm .. Sol kolu boynu
cek ve memleketindeki gayri na asılmış ... Sordum: 
tabiilik devam ettiği müddetçe - Eşek tepti.. Dedi ve izah 
orada refah içinde size bakacak! etti.. İki gün evvel kapının ö. 
Ala şey! Kimin aklına geldiyse nünde zerzevatçıdan ıspanak a 
mükemmel fikir!.. Hatta bir ri- lıyordum. Şöyle eşeğin ardında 
vayete göre bizim Büyükadayı dururken bili.sebep bir tekme 
bu işe tahsis edeceklermi§ !. Ben attı ... Sol kolumu fena halde ze 
İstanbul belediyesinin yerimle deledi ... Tabii zerzevatçı hayva 
olsam hemen bu şirketin merke nı dövmeğe kalktı. Ben müdaha 
zini bulur, derhal kolaylık tekli le ettim ... 
fatmda bulunurum .. Bir çok mu O akşam rüyamda o eıeğ; 
avenetler vadederim. Bu gidiş- gördüm. Rüyada insan hakikat 
le dünyanın elbette bir tarafın. te görmeyeceği şeyleri goru
da patırdı, isyan olur, şirket he yor ... Eşek dile gelmitti ... Ba
men oranın adamlarını bizi:m na dedi ki: 
Büyükadaya nakleder.. inanın - Efendi, dün size attığım 
ki; bu işe Büyükada ufak gelip tekmeden dolayı affınızı dile
yanındaki adaları da kiralarlar. rim .. Zannetmeyin ki; bu tek. 
Ala iş olur .. Belki karşı yakada me haksız ve esassız idi. Vakıa 
bile şubeler açılır... e§eğiz, e~:~~ amma hakkımı. 

Ben bu sulh sigortası üzeri- zın yendıgmı görünce taham
ne bazı şeyler düşündüm ... Aca mül ede~iyo~z. iki . hafta ~a
ba harp ve isyan tehlikesine 1 dar var ki; sızın dahıl oldugu. 
karşı sigorta yapıldığı gibi, me nuz İstanbullu!arm yüz~e dok
sela iktısadi asabi buhranlara sanı kahve yerme arpa ıçmekte 
karşı sadak~tsiz zevç ve zevce dir. Kahve azalınca arpa içildi
lere kar~r itaatsiz evlat densiz ği gibi arpa azalınca bize kahve 

~ , ' . 
akraba münasebetsiz misafirle verımış olsalardı, buna ses çı-
re kaY;ı züğürtlüğe iftiraya karmayacak idik ... Lakin it böy 
menkUbiyete karşı si~ortalar ib le değil... Siz arpa içtikçe, arpa 
das etseler fena mı olur?. Böy. fiyatı yükseliyor ve bizim arpa 
le bir şirket olsa ben bu şubeler tayını azalıyor.. İtte size attı. 
den bir çoklarına yemez içmez ğım tekmenin sebebi •. " 
si·gorta olurum... Uyandım ve ertesi günden 

K . l k I t ı I itibaren kahve içmez oldum .. 
ıra ı ı; an. •.ı 

Nekahat devresini gezinerek FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 74 

GÖZYAŞLARI!. 
Delilik nöbetleri geçirir .. 

farkında değildir. 
Hafıza ve hatıralıı.nnı tamA 

mile kaybetmiştir!. 
Tanunaz, bilınez, görmeal. 
Hayat batağının içindoı 

- Beden yok, ruh varL 
Diyen bir YataYlf fel•efesi 

yaratmıştır. Onunla avunur, o. 
nunla yaşar. Bu felsefesinin de 
rin tahlillerini yapar. Naran'm 
sevgisini bu hayatı ile nasıl te
lif ettiğini hatıralarında uzun 
uzun anlatır!. 

Onuncu, on birinci ve.. son 
bütün hayat safhalarında Ruhi 
artık sadece bir uvziyet ifade e 
den beynini de eritmiı, sinirle
rini öldürmü§ bir adamdır. 

Cinnet nöbetleri sıklaımıt
tır !. 

Etem iZZET 

yaşamasmıı. imkan yoktur •. Er
ııinini senelerden sonra gör
düğü zamıı.n bile hatıralarını 
toparlıyamıyor. Geride bıraktı
ğı bütün hayat safhaları an
cak bu teheyyüç anlarında ko. 
puk kesik birer sioema teridi 
gibi dağmık, parça parça gözle 
rinin önüne gelebiliyor.. Yine 
bir an sonra unutuyor, yine da
lıyor, yine öz hüviyetini kaybe· 
diyor!. İstihale ettiği hüviyet 
onda asıllaşmıştır. 

Ve.. o artık tam kenoisioin 
dediği adamdır: 

- Seraeri Ruhi 1. 
Çamur Ruhi .• 
Ayyaı Ruhi!. 
Dilenci Ruhi!.~ 
Ve.. timdi deı 

- Katil Ruhi?. 

MtLLl YE'I CUMA 2'1. NiSAN 1932 

HİKAYE 

Gelmeyen Kadın 

Arthur odaımda bir &§...., bllr 
yukarı, aaabi aaabi dolafıyordu. 

Saatine bıı.ktı. 
- Altı .. dedi, halbuki bu kadın 

bana üçte ıeleceğine aös vermifti. 
Bir oyun daha oynadı amma, dur 
balcalım. 

Üzerindeki td< pijamaaına, ma 
..,dakl tarap tlteaine ve paatalara 
baktı. 

Ve kıı1dı, hemen ıarap ıifeıini 
açtı, Ml ılbi içti. 

Bu ıuretle aerinla:rif ıinirlerine 
aiilrdnet vennİftİ. Kafuında bir 
ilham ve arkaaından bir karar pey 
dalı. oldu. 

Ve d..tuıl telef cm rehberinin 
yapraklarını qevirdi ve bir numa 
ra buldu. Telefon rehberinde de 
aranılan numara hazan bulunur. 

- Allo, nereai 1 Polia hafiyeai 
Herlok Şolm"" ıni 7 Ben Arthur .• 
BuraJI Manita sokağı 192 numa
ra .. Bana hemen en mahir hafiye 
lerinizden biriııi ıönderiniıı. Ga· 
yet mWıtacel bir it var .. Teıekkör 
ederim, Möay(j Herlok Şolmee.. 

Ahiaeyi taktı. intizar uzun ıCI 
rönmeıln diye yavat )'aV&f paıta. 
lara b&§ladı, fakat çok geçmeden 
hazımıızlığa ve lnkıbaza yol açtı
ğını anladı. Söyle kanapeya uzan 
mak Üzere idi ki, kapının zili ça
lındı. 

Arthur h-..n yerinden fırlaya 
rak açtı. Kapının çerçivesl içinde 
iri yarı bir adam göründü. 

- Arthur denilen zat siz mi
siniz? Mahir polis hafiyesi benim.. 

Gelen zat içeriye girdi. Boynu 
na se\lüloit bir yaka, yağlı bir kra 
vat, başında rengi yeıile çalan me 
lon bir şapka, sırtında acayip bir 
redingot vardı. 

- Mesele nedir' diye sordu. 
- Anlatayım! Ben gayet gü-

zel, fakat o derece esrarıengiz 
bir kadının i.§ıkıyım. Bir kaç za
mandır beni ihmal ettiğini hiaaedi
yorum. Bugün yedinci defadır ki, 
randevu verdiği halde gelıneyor. 

-Anladım. 

- Fran.aJzcadan-

kip ettim. Güniinü naoıl geçirdiği 
ni anlatıyorum.. Saat on birde ya· 
taktan kalktı. Kahve altısını yap
tı ve kocaıına çartıya gidip öte be 
ri alacağını söyliyerek dııarıya 
çıktı. Halbuki hakikatta Friji so
kağındaki birahanede aanıın bir 
adamla buluıtu. Beraber karııda 
bir otele gittiler. Saat 15,45 de o
telden çıktı. Bir otomobile bine· 
rek La Palı: kahvesine ııitti. Oı·a
da lıpanyol tipinde bir adam ken 
diııini bekliyordu. Kucaklaıtılar 
ve Jaer ikiıi batka bir otele gitti
ler. Saat 19 a kadar orada kaldı
lar. 

Arthur bir koltuğa yıkıldı: 
- Demek bana ihanet ediyor, 

öyle mi? 
- O,.le zannetmek akla yakın 

ıeliyor efendim. Hepıi bu kadar 
değil.. Akıant' yemeğinden aonra 
ı....,..ına bir feministler içtimam
da konferana vereceiini söyliye
relt tekrar dqanya 91ktı. Galiba 
i-tikameaini §A§lftlllf olacak ki, 
bir dıı.na salonuna girdi. Orada 
aaat ona kadar bir delikanlı ile 
dan .. ttı. Beraber çıktılar. Bir eve 
ıılrdiler ve sabah ikiye doğru ken 
dl ••İne avdet etti. Zannederim, 
~ bacafmda bir beni var, öyle 
değil mi? 

Arthur tatırdı: 
- Doğru, dedi, evet, öyle .. 

Hafiye mesleki muvaffakiyetin 
den dolayı çok memnun görünü
yordu. Ve mağrurane ili.ve etti: 

- Asıl imıi de Angele Lemu
dur. Konrad sokağında 140 numa 
rada oturuyor. 

Arthur1un hayretjnden ağzı 
bir karıt açık kalınııtı. 

- Yahu, aiz ne yaman adam- i 
mıpıruz, dedi, bu kadar müphem 1 
ve nokıan ip ucu aldıktan sonra, ı 
bu kadın hakkında bu derece mü 

1 kemmel malfunatı nasıl elde etti
niz? 

O zaman hafiye mutevazı bir 
tavr aldı, sadece dedi ki: 

__ ), 
Program 

ISTANBUL (1200 m. 5 kilovat) 
18 ıraınofon, 19,30 Vedia Rıza Ha
nım heyeti, 20,30 opera, 21 inci Ha-
nım heyeti, 22 tanll:'o, İ 

BELGRAT (429,8 m.) - 20 Çek 
çe deırs , 20,30 konferaoı, 21,30 Ke
nan konaeri, 22,10 şarkı, 22,40 pi- ı 
yano konseri, 23,50 cazbant. 

BU DAP EŞTE 
20,40 orkestra. 

(550,5 m.) -

ROMA (441,2) - 20,50 gramo
fon, 21,45 kontes Mariça opereti. 

VARŞOVA (1411 m.) - 20,35 1 
ııramofon, 20,45 radyo jurnal, 21 
muaiki muıahabeıi, 21,15 senfonik 

1 
konıer, 23,50 dans havaları. ' 

VIY ANA (517,2 m.) - 20,35 or 
keotratra, 22,45 haberdar, 23 danı I 
havaları. I 

Tiyatro-Sinema ! ___ ı 

SÜREYYA TiYATROSU 

Ertuğrul Sadettin ve arkadaşları 
Bu akşam saat 21,30 da Kadıköy 

Süreyya sinemasında HANIMLAR 
TERZiHANESi, vodvil 3 perde. 

Nakleden: Mahmut Y eoari Bey. 
~-

BEYOGLU 
FRANSIZ TIY A TROSUNDA 

( Raıit Rıza Tiyatrosu) 
Pazar, 24 Nisan, akşam 21,30 da 

MIJe ELENA HALKUSI 
iştirakile 

BiR GECE ve BiR HAYAT 
Piyes 3 perde 

Yazan: Yunan edibi Spiros Melas 
~- ---~--- ----

• 
INEMALA 

BUGÜN 

A R T 1 S T l K ' te 
ESRARENGİZ 

K AD 1 N 

OPERA'da 

(Une Femme mysterieuse) 
filmini gidip görünüz_ 

Bütün Avrupanın meftunu olduğu 

EL1SSA LAND1 

3 yıldız bir filmde 
CONCHITA MONTENEGRO 

WARNER BAXTER 
EDMOND LOWE 

ıarkılı ve lspanyol musikili 

ve 1932 senesi için yıldızlar kralı 
intihap edilen CHARLES FAR
RE LL tarafından temsil edilmiş KlRMENliTl 

çok heyecanlı bir filmdir. filminde 
.............................. , ...... lllil 

Dünak§am ASRI SİNEMADA 
SlDNEY CHAPLIN'in 

OH ! 
son esen olan 

N E H E M Ş 
(OH! QUELLE NURSEJ 

ı 

filminde büyük muvaffakiyeti 
Bugiln saat 16,30 ınatineıinde ve ıuvarede 
ZENGiN VARYETE NUMARALAR! 

R E 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Bahaeddin B., Şerife Hatice ve Hayriye Hanımların 6144 

ikraz numaralı borç senedi mucibince istikraz eyledikleri meb
lağ mukabilinde Sandığımız namına mel"hun Ağa yokuşunda Ya· 
kupağa mahallesinde Valde Camiişerifi sokağında harita 1267 
numaralı mevkide eski 12 numaralı iki yüz seksen arşın arsa üze 
rinde kargir iki katta dokuz oda (biri çatı odası) iki sofa, bir bal
kon, bir bodrum iki tatlık, bir kuyu ve yetmit arşın bahçeyi havi 
(hane yeni olup Kemalpaşa caddesinde Valde Mektebi kar,ısın
dadır). İki bölüklü bir hanenin tamamı vadesi hitamında borcun 
ödenmemesi hasebile müzayedeye çıkarılarak altı bin altı yüz el. 
li lira bedel mukabilinde müşterisi Fahri B. namına kat'i ihalesi 
yapılmış ise de mumaileyh mezkur emlaki teferrüden imtina ey. Dr. Celal Tevfik 

Zührevi ve idrar yolu hastalıkları 
mütehassısı: Sirkeci Muradiye 

caddesi N o. 35. 

1 

!ediğinden tekrar yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılarak 
18 Mayıs 932 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on bet bu-

1 cukta kati ihalesinin yapılması mukarrer bulunduğundan talip o-

Her gün saat 14-19. 

lstanbul ikinci icra memurluğun-

laiıların mezkur gün ve saatta Sandık idaresine müracaat eyle
meleri lüzumu ilin olunur. 

ARAMAYINIZ YOLUNUZ ÜSTÜNDEDİR 
Zannederim, bir batka11 il., gö 

rüterek bana ihanet ediyor. 

- Çünkü efendim, bu kadın 
benim karımdır. 

dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve En makbul ve teminatlı tavuk cinsleri yumurtalarını bizde bu-

- Olabilir. Sonra? f çki aleyhtarları 
müsameresi 

paraya çevrilmesi mukarrer muhte· 
Iifilcinı iskarpinin Beyoğlunda istik lursunuz. Fiatta rakibimiz yoktur. GALATA HAVYAR hanında 

- Sonraaı §U? Kiminle görü-
ıüyor? Siz kendisini belli etme
den takip ediniz ve bana bu ada 
mın iımini, ciamini, adreıini ve sa 
ireaini öğrenip geliniz. 

liil caddesinde 411 numaralı mağa. 64 /4 numaralı yazıhanede CEMiL Beye müracaat. Brahma, Flq, 

Bugün saat 14 le Tepebaıında 
darülbedayi salonunda içki aleydar
lan bir müsaıiıere verecelılerclir_ Bu 
müaamereye memleket müneverleri 
gençler davet edilmiştir. Konservatu 
var tarafından parçalar çalınacak, 
Cüınhuriyet gençler mahfeli piyes 
temsil edeuk zeybek rakısları hita
be inşat gibi. zengin bir proğram 
bazırlanm?Ştır. Ayni zamanda genç
lik senelik kongresi yapılacaktrr. 

za önünde 28-4-932 tarihine müoa- : ••••• Plimut, Rot,Wiyandot, Bre§, Legorn, Orpington. -41•••• 
elif perşembe günü saat 9 ila 10 a 
kadar açık artırma suretile satdaca 
ğından yevmi ınezkôrda taliplerin 
mahallinde hazır bulunması illln o

-Bundan kolay bir §"Y yok .. 
Yalnız kadın takibi için tarifemiz 
500 franktır. Kadının nerede o
turduğunu biliyor mısınız? 

- Doğru bilmiyorum. Hatta 
aaıl ismini bile vermiş değildir. 
Gii.ya ismi Tata imiş. Adresi post 
restant ... 

Bu cevap üzerine mahir polis 
haflyeai ba§ını katımağa batladı 
ve bu ka§ıyııla yere bir hayli meb 
zuliyetle kepek döküldü. 

Arthur hususi hafiyeye kolay
lık olmak için dediki: 

- Bende bir fotoğrafı vardır, 
onu göstereyim .. 

Hafiye fotoğrafı aldı, baktı, 
baktı ve cebine koydu. 

Arthur endi§eliydi : 
- Bu kadar müphem malU

mattan sonra kadını bulabileceği 
nizi zannediyor musunuz? Her 
halde neticeye varın.ak için gali
ba epice zaman geçecek. Ya mu
vaffak olamaz sanız •. 

- Merak etmeyiniz 48 saat 
içinde yarınki vaktini nerede ge
çirdiğini gelip aize bildireceğim. 
Şimdilik allaha ısmarladık. 

Arthur yalnız kalınca düşünme 
ğe başladı. Bu kadar sür'atle bu 
iti başaracağınuı iddia eden hafi 
yeye hayran olmuıtu. Fakat bir
de kendiaini beğenen budalalar
dan birine iş vermiş olmasından 
korkuyordu. 

48 saat sonra rengi yeşile çalan 
melon şapkalı ve aellüloit yaka
lıklı adam arzı endam etti ve an· 
latmağa ba~ladı: 

- Efendim, dün bu kadını ta-

Mevlud 

Merhum refikamın ruhuna 
ithaf edilmek üzere bugün Dol. 
mabahçe camiinde mevludu şe
rif kıraat olunacağmdan arzu 
edenlerin teşrifleri. 

Beşiktaşlı Hafız Rıza 

OSMANLI BANKASI 
% 5 faizli, 1918/ 1334 tarihli 

lunur. 

Fatih Sulh 3 üncü hukuk ha
kimliğinden: Sancaktar Hayrettin 
mahallesi Tekke sokağmcla 27 numa 
ralı hanede mukim iken 13-2-932 ta 
rihinde vefat eden Fatma hanımln 
terekesine mahkememiz vazıyet et~ 

miş olduğtmdan müteveffiyenin ala 
cak ve borçlularının tarihi ilandan 
bir ay ve iddiayı veraset edenlerin 
Üç ay zarfında mahkememize müra
caatları lüzumu ve aksi halde tea·eke 
sinin hazineye devredileceği ilin O· 

lunur. 

istikrazı Dahili tahvilatı hamillerine Pertevniyal Vakfından: 
1 Mayıs 1932 vadeli ve 29 numa. ş· l''d İ p k -

ralı kupon bedelinin, 1 Mayıs 1932 1§ ı e zzet aşa so agın. 
tarihinden itibaren Osmanlı Banka- ı da Valde apartımanmın 5 No lı 
sının Galata ve Ankara idareleri ile dairesi 1 sene müddet ve 45.47 
Vilayet merakizindeki bilumum şu- lira ecri misille; ve Kadırga' da 
heleri gişelerinden tediyesine mu- 53 No. lı arsa 2 sene müddet ve 
ba§eret e~.ilece~i ila'.' .01u?ur. . 10 lira ecri misille ve yirmi gün 

20.- turk lırası ıtıbarı luymetlı "dd 1 .. · 
beher tahvil kuponuna mukabil ev- m~ . et e ~uzayedeye ~az:dıl
ralu nakdiye olarak 50.- kuruş tes- . mıştır. T alıplerın yevmı muza
viye olunacaktır. yede olan Mayısın 12 nci per-
Kuponlann, numara borduroları i- şembe ıı-ünü saat 16 ya kadar ls 

le birlikte ibraz ve teslimi Üzeri~e, tanbul Evkaf Müdiriyetinde 
Osmanlı Bankası tarafından hamıl- . . . 
lerine berayı tediye 5 (beş) gün ı Pertevnıyal vakfı ıdareaıne ve
sonra' getirjJmesi muktazi bir mak~ ya idar~ encümenine müracaat 
buz verilecektir_ 1 etmelen. (1568) 

ıin merak ettiği, bütün dinleyi- ' yine müteheyyiç bir sesle sor. [ Ve .. söyleyişinde bambaşka 
cilerin heyecan duyduğu nokta du: bir tarz, bir yenilik ve değişik-
buydu: - Anlatayım öyle mi?. lik vardı. Cümleleri birer levha 

- Niçin katil oldu? Reis yine ayni şeyi söyledi: gibi idi. Kulağa değil, göze söy 
Cinayete baş sebep neydi?. - Anlatınız!.. leyen cümleler. Kısa, kesik, iki 
Naran'ı tekrar nerede gör. Katil yine geniş bir nefes al şer, üçer kelimeden yapılmış 

müştü?. dı. , küçük küçük tablolar. 
Nasıl tanıyabilmişti?. Yine irileşen, parlayan, bü- - Darülbedayi kapısı. 
Arada neler geçmitti?. yüyen gözleri ile her tarafa ba. Orada dilencilik.. 
Neden onu öldürmüştü?. kındı bakındı ve kuvvetli bir Perşembe akşamları. 
Bütün bunfarın cevabını yi- ürpermenin verdiği silkinişle Onun gel~i!. 

ne ancak kendisi verebilecekti! ilk kelimeyi söyledi: Bol sadaka! . 
Ve .. bunun içindir ki, reis ka- - Naran!.. "Baübap" apartımanı 
tile: Yine sustu. İkinci bir Ürper Oraya davet! .• 

- Söyleyiniz.. me geçirdi, sonra gözlerini kar Gidememek! 
Dediği zaman, bütün batlıı.r şı taraf avukatının gözlerine Israr .. 

birden Ruhinin üzerine çevril. dikti, sanki onu manyatize ede. Para almak ümidi! 
di ve herkesin gözü onun ba- cek, gözleri ile eritecek, bakış- Gitmeğe karar .. 
kışlarında birleşti. ları ile olduğu yerde mıhlayıp Diye cümleleri ağzında böy-

Katil müteheyyiçti donduracak gibi bakıyordu. le levha levha mırıldana mırıl-
Sesi titriyordu. Ve .. gözlerini hiç o gözler- dana sözlerini okunan hatırala-

- Hakim efendi!. den ayırmaksızın söylemeğe rına bağladı ve .. sonra devam 
Dedi. durdu. başladı. etti: 
Geniş bir nefes aldı. Düzgün söylüyordu! j - Gittim. 
Gözleri irileşiyor, parlıyor, Düşüne düşüne söylüyordu! "Baübap" apartımanını bul-

büyüyordu! Tane tane söylüyordu!. dum. 
Sıralara, localara bütün hal Hatıralarını toparlaya to· Verdiği numaradaydım. 

ka, avukatlara, müddeiumumi- parlaya, kerpiçleşen kafasında ' Karşıma bir hizmetçi kadın 
ye uzun uzun baktı. Suratmı bu onları zorlukla derleye derleye çıktı. 

Hayatım zehrolurdu 
eger Bromural komprimeleri olnıasaydıl 

Sinirlerim gerginmi? Bromural ! .. . Uykusuzmuyunr? 
Bromural ! ... Bir bardak su içerisinde alınan bu :zAlll(lllZ 

ilaç gergin sinirleri teskin eder. 

(1.udwigshafen a. Rh.,Almanya) Knoll A.-0. Kumpanya 
sının Bromural'ı çeyrek asırdanberi halkın aradığı 

ve heryerde muhtaç olduğu bir ilaçtır. 
10 ve 20 komorimellk tüpler icerisindedlr. 

Dedim - Öyle ise içeriye girmiye-
- Kimsiniz? yim. Hanımına haber ver. 
Demedi. Beni tanıyor mu idi Ruhi geldi .. de. Çok parıı. al 

bilmem. Tiksinen bir sesle: gel!. 
- Siz Ruhi Efendi misiniz?. Bu teklif hizmetçinin ho!U· 

Dedi. na gitti . 
- Evet!. - Hah .. iyi,. söyleyeyim. 
Dedim. Cevap verdi: Diye yürüdü. Yürürken ten· 

- Biliyorum. Hanımefendi bih etti: 
tenbih etmişti Sizi içeriye alaca - Sakın içeri girme!. 
ğım!. Bir yere el uzatma!. 

Mükellef bir apartımandı. Dikkat et!. 
Ve.. hizmetçinin gözü hep üze Kadın galiba hanımına gj. 
rimdeydi. Tepeden tırnağa be. 

1 
dip !elinceye ka~ar bir ıey ça. 

ni süzüyordu. Dayanamadı, en 1 lacagımı zannettı. 
son söyledi: - Sen merak etme. Biz na. 

- Daha buraları yeni sildik, 1 muslu düşkünüz. 
temizledik. Sen bu pisliğinle Dedim. Biraz bekledim. 
içeriye nasıl gireceksin? Bastı. Dütünüyor ve .. kendi kendi 
ğın yeri, oturduğun yeri söküp me söyleniyordum: 
atmalı. Bir daha ne temizlenir. - Az para getirirse almam .. 
Ne üzerine oturulur ve basılır!. Geri yollarrm .. 

· Aldırmadım. Asılırım!. 
- Onu hanımefendine söy. Beş kağıttan aşağı buradan 

le. Ne diye beni çağırdı?. dönmem ... 
Dedim. Ve .. yavaş yavaş merak edi 

- Ne bileyim. İşte onun ak yordum: 
lı!. ı - Bu kadın kim? .. 

Dedi. Aklıma geldi, söyle· Mısırlı bir prenses mi? .. 
~~- Hatıralarının bu dima~daJ..~.llte..ı:lii.iiiİİiı:ı...ııwli.tııAL..hlK'll'e....l.nıuıJ:urJdu....r'eiılib..vİne~..titu._.,.,..._..;;_.clii""'-1u-~~~~~~~~~~-...l..l..~~.f......ı~~.ı....~~~.ı....ıı;..~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~...n.~~~~._~_.• 



Haftanın filmleri 
Ellıamra - Ne Se•imli 
Artı.tilt - Eırarengiz kadın 
MeUılı - Günahım 
.. . 'it J d. Limited tirk•tl ,.,..,, - z ıvaç 

Şık •İnema- Kongre eifeniyor 
Asri - Oh ne hemşire! 
Alemdar _, Gizli vazife 

Artistik'te 

Esrarengiz kadın 
Elissa Landi 
Charles Farrel 

Artiatik bu hafta Esrarengiz 
kadm iaminde bir film ıösteri-
:ror. 

Bu filnıi ,öyle hüliaa edebi
liriz: 

Mal Endriüı, Cim VaUon, Tap 
Conaon, Harbi umumi eanaıında 
orduya tayyareci olarak ırirmiJ· 
lerdir • Vat.on, genç zeYcesini 
Aınerikada brrakmıt. fakat Lon
drada Lulu iaıninde esrarenıri:ıı 
genç bir kadmla münasebete gi
ri,ıniştir . Bu kadın ona bir kol 
saati göndermittir. 

Vatson bir Alman balonunun 
tahribi em~ini alır. Fakat Endriil· 
ae, yalnız başına ölüme gitmek· 
len korktuğunu itiraf eder. Ve 
tayyare hareket edeceği esnada 
Endriüs de onun! a beraber tay
yareye biner. 

Tayyareyi idare eden Vatson 
Alman hatları Üzerinden geçer
ken vurulur. Endriüı onun yeri
ni ~gal ederek tayyarenin ku
mandasını ele aha. Ve balonu 
tahrip ettikten sonrl\, müttefik 
ordu hatlarının l".rkaıında yere 
İner. H1mü~ olan arkadaşını, ken 
disine ordu:.: tarafından beyanı 
tninnet edilmesi için, tayyarede 
bırakarak, tayyareyi işletip onı:n 
cenazeıile birlikte düşmana dog
ru gönderir. 

Endriüs Londraya, Luluyu ara 
ınağa gider. Orada, Vatson hak
kında mali'ımat istiyen bir genç 
kıza rastgelir. Bu genç kızın Lu
lu olduğunu zannederek ona Vat
•onun saatile bir kaç kapalı mek
tubu tevdi eder. Kızla Endriüs bi· 
ri birine temayül ederler. Bu tema 
Yiil hakiki bir aşk şeklini aldığı 
Vakit, Lulu'yü casuslukla ittiham 
eden Skotlan Yard tarafından tev 
kif olunur. Endriüs ıeriki cürüm 
'lmakla ittiham edilmektedir. En-

ol.üt KarJotta iamindeki cenç 
kız, mahallenin en itlek barların 
dan birinde varyete numaraları 
yapmakla ıreçinmektedir, 

Fevkalade, ittihar eden bu 
kız, bütün kazancını elinden a· 
lan ve kendi.ini iıtiamar eden 
ahllkaız bir adamın dostu idi. Ge 
ne bir akşam paraya taalluk e
den bir meseleden arada çıkan 
bir kavgada genç kız, ani bir te4 

hevvürle bu ahlaksız herifi öldü
rüyor. V ıo yakalanarak hapse a
tılıyor. 

O ana kadar herkesin kendi
sine meftuniyet gösterdiği bu bi
çare kız herkesin menfuru oldu_k 
tan maada kendisini huzuru ha
kimde müdafaa edecek bir avu
kat bile çıkmıyor. O esnalarda 
kendini içkiye kaptırmış ol~ası 
dolayııile kend iıine ehemmıyet 
varilmiyen bir genç avukat olan 
Dik Gradi kıza merhamet ederek 
müdafaaıını deruhte ediyor ve 
tallkatı aayesinde kurtarıyor ve 
kurtardıktan sonra da kızla yap
tıktan bir anlatmada bundan böy 
le Karlottanın hayatmı tanzim 
etmeıini kararlaıtırıyorlar. Zira 
artık Graddi de bu davada ka
zandığı hüanü nazar sayesinde 
vakti:e Karlottanın aşıklarından 
olan Matkalf tarafından kendi
ainin müesaesatına memur olarak 
alındığından o da bir daha içki
ye karşı inhimak gÖstenniyecek
tir . 

Artık, An Trevor namını aJ
mı~ olan ve Nevyork'a gitmiş o .. 
lan Karlotti bir mobilya ticaret
hanesinde dekoratörlükle mevki .. 
ini ilerletmekte iken, Gradi de 
bulunduğu müessesede şüreki 
mertebesine kadar yükseliyor. 
Bu müddet esnasında An Larri 
Gordon namında bir zengin deli 
kanlı ile sevişiyorlar, hatti bu 
işe ailece de muvafakat edildi
ğinden nişan merasimi aile ara· 
aında tes'it ediliyor • 

Greta'ya dair .. 
Kirpikleri zannedildiği 

söylendiği gibi 
gibi takma, 

çirkin değildir 
kendisi 

- --~------

Fakat garip bir tesadüf ola
rak Karlottayı vaktile Panama
da tanımı§ olan Matkalf Larri 
nin amcasıydı ve ziyafette bulu
nuyor. Matkalf, Karlottayı tanı
yor ve bu fikrinde yanılmadığını 
anlamak için Panama vak'aamı 
anlatırken kıza dikkat ediyorsa 
da kız hiç bir şey belli etmedik
ten maada kendisinden Panama
da bulunup bulunmadığı ıualine 
de kat'iyetle Hayır cevabını veri 
yor. 

F ranıız sinema artistlerin- ğunda ısrar ederim. Şüphe e· 
den Francoise Rosay uzun müd denlere adeta kızıyo~µm. Zaten 
det Hollyvood'da kalmış orada sahte uzun kirpik modasına yol 

Larri bu ki yıldızlarla görü~müş ve dü- açan da, Gretanı'n hakiki uzun 
J şüp kalkmış olanlarından biri- kirpikleri olmuştur. Kısa kir

Yalnız nifanlısı olan 

dir. Bir sinema mecmua11 mu- pikli artistler de ona benzemek 
barriririn Greta Garbo hakkın- ! isteyince, bu modaya y~I . açıl. 
da sorduğu suale fU cevabı ve. mıfltr. Fakat yalancı kırpık sa 
rıyor: biciye benzer mi? Sısak su ile 

- Bilhassa şahsiyeti derhal yıkadınız mı, dökülürler. Son. 
kendisini belli ediyor. Güzel, 1 ra ağlamak icap ederse, mutla
uzun, siyah ve hakiki kirpikleri ka ıoğuk göz yaşları dökmeli. 
var. Bu kirpiklerin hakiki oldu 

Greta Garbo'nun elim kadar 

küçük kafası var. Beş Yatmda
yardım eden nahiye müdirini kıs-
kandırmaktadır. ki çocuğun şapkasını pek ala 

saat yedide ite başlar, aktara 
geç vakit stüdyodan çıkar. lki 

ay böyle çalışan bir İnsanın, bi. 

raz da dinlenmeğe ihtiyacı var 
Ba§çavuf oraya ırelir ve Kid'e g>yebilecek. Saçları sarışından 

nip.n alarak onu yaralar. Fakat ziyade kestane rengindedir. Fa 
Kl'd kaçarak Bentonun çiflig• ine k k k k dır zannederim • at ço açı estane rengi .. 
iltica eder. Orada genç dul ve iki O zaman Greta geli~i güzel 
çocuğu kendi.ine bakarlar. Greta, kendi ya§ından daha giyinir. Nasıl giyinirse gıyın-

Başçavut kendisine Kid'i bul- M J 
mak hususunda yardım etmesi i- çok genç görünür. emleketi. sin mevcudiyeti derhal belli o-
çin Karmençitayı kandırmağa ça· nin porselenleri gibi süt gibi te luyor. Musikiyi sever. 
lııır, fakat reddolunur. Çiflikte ni var. Küçük burnu, mükem
bulunan Kld, bankerin fikrini Öğ 
renir, aradaki ihtilafı halletmek mel dişleri ve yürüyüşü ile Grc 
ilzere iki dostunu Karrizo'ya gön ta güzeldir. Çirkin derler ha-
derir. Başçavuş da çifliğe gelir ve ı B .. il' - · d ' · 
K 'd" k d' · ld tt • yır. en guze ıgın e ısrar edı. 

ı ın gene en ını n a ıgını 

anlar. 1 yorum. Greta dünyanın en çok 
Kid şehirde bankerin mües•ese 1 arzu edilen kadınıdır. Kapısı 

sine girer ve Madam Benlonun I h t .. .. .. 
muhtaç olduğu 5000 doları alır. zor anır, aşçısı ra a Yuzu gor. 
Başçavuş onu görür ve takip e- mez, bazıları duvardan bahçesi 
der. Fakat, Kid, kurtularak afi- ti 1 Ontınla lok t d 

1 'fi'" d" d 1 ne a ar ar. an a a yete çı ıge oner ve u a parayı . 
verir. Kaçacağı sırada l.ıa~çavuş bulunmak adeta bır gıdadır. ln 
yaklaşır._ ~a~at anılarına çocuk- san istediği gibi nefes alamaz. 

Geçenlerde Hollyvood'da So 
rensen isminde bir İsveçli genç 

gelmittl. Derhal şayıa çıktı. 
Greta bu delikımlı ile evlenecek 
miş. Bu zengin çocuk lsveçte 

orman işleten bir zatın oğlu
dur. Bir gün gökten düşer gibi 

Kaliforniyaya geldi. Artist ol. 

mak istiyormuş. İsveçli olduğu 
için Greta kendisi ile görüşü-

''Günahim" filminde Tallu/ah Bankead ' 
!ardan bın gırer ve hayvanın altın Et f ...... 1 H tt' ı·ı 
d k ı rak yaralanır. ra ına uşutur er. a a e ı e 
ııaa lk''d 

yordu. Zaten Greta onu artist 

olmak sevdasından vaz geçirt

ti. Sorensen babasından lsveçe 

avdet etmesi için telgraf alınca 
ya kadar Hollyvood'da kaldı. 

Amerikan gazetecileri daima 

pusuda beklerler. Doymak bil. 

mezler, bazan da tehlikelidir· 

ler. 

~riij• bu ittihama güler, fakat, 
ap Consona karşı yapılan sui 

lcast üzerine Lulu'nun mücrim ol .. 
dug· k . · una anaat getırır. 

" liapi..haneden kaçar ve Lulu'yu 
~dilnnek armile Londraya uçar. 
ilınunJa karıılaştığı zaman, duydu 
b. a;k, buna mani olur, ve ka~a 
ılnıeıj için ona muavenet teklıf 

•der. F alı:at, o esnada binba91 
~novel ııelir ve bu firara mano o
ur. O:ı:anıan ırenç kızın hüviyeti 
llıeydana çıkar. O, Vataondan dul 
lı;alan Karla'drr. Hakiki Lulu, o-
ııa .. kd' d' ınuşteki vaziyetinde ta mı e-
~lınit~ir. Lulu, kızın casus oldu
«unu ıebat eder. 

. Endriüs Karladan icap ederoe 
::~Ünce kendisini bekliyeceği Ya· 

L 1 aldıktan sonra cepheye hare
-t eder. 

Melek'te 

Günahım 
Frederic March 
Tal/ulalı Bankeatl 

Melek sineması bu hafta "Gü
laalımı,, İaminde bir film göıteri
Yor, Bu filmde mevzu •udur: 

"K ' ita ızgın bir günq altında ka-
Panrı.ına §ehrinde yafamakta 

hususta fikrini beyan ederken 
bu gibi kadınların merhamete 
layik olmadıklarını söyleyince 
Karlotta mütee11ir olarak haki
kati ortaya atıyor ve tabiatile de 
niıan bozuluyor. Bilahara An 
namı diğeri Karlotta Gradi ile 
evleniyorlar. Çünkü her iki genç 
te eaaaen biribirlerini biran bile 
sevmekten fariğ olmamıtlardır.,. 

Opera'da 

Karmen çita 
Varner Baxter 

Conchita Montenegro 

Bu hafta Opera Conchita Mon
tenegro'nun çevirdiği Kannençita 
iuninde bir film gösteriyor. Bu 
filmin mevzuu tudur: 

"Meşhur cGiako Kid » in eski 
düşmanı olan başçavuı Mikey 
Dön, Amerika hududunda bulu
nan bu haydutu takip etmekte
dir. Bu haydutun başını getirene 
5,000 dolar mükafat vndt>diimi~
tir. 

Kid ( Warner Baxter) Karrizo' 
da bulunmakta olup, Kannençita
ya gösterdiği alaka, ( Conchita 
Montenegro), dul Benton'un ( No
ra Lane) methur çifliğini ele ge- 1 
çirebilmesi için ~ehrin bankerin.. 

Kid hemen başçavuşun kaldırdı dokunmuş o ma ıçın okunan 
ğı çocuğa döner. Sonradan Kid'in !ar bile olur . 
dul Madam Benton'a karşı bu ka
dar nazik hareket ettiğini ve ço- Onun için Grelaoın pek dı
cuğa kartı olan muhabbeti dola- şarıya çıkmadığı, fazla temas
yısiyla kendini fedaya hazır oldu . larda bulunmadığı doğrudur ve 
ğunu anlayınca aldandığını itiraf Greta bunda haklıdır. Sonra 
ve bu adamın haydut olamayaca. 
ğmı söyler. Kid de tekrar Mekai- bir Je hayatını dü,ünmeli. İki 
ka yolunu tutar." ay stüdyodan çıkmu:. Sabah 

~it' ~·evinıli'' filnıindı..' llenri G::ır.::ıt, Nico/e lf!cv veı Draı;c111 

Clara Bow'un macerası ma

lumdur. Katibesi Daisy Devoe 

bunu bildiği için: "Ben mah

kUnı oldum. Fakat sen de artık 
film çevirmemeğe mahkum ol. 
dun" demekte haklı idi. Greta 
için de neler yazmadılar. Vücu 
dünün kusurlarını saydılar. 
nevrastenik dediler ve saire ve 
saire .. Halbuki hepsi yalan .. 

----...... ~· ·-··-----
Pola Negri'nin dör

düncü kocası 
Aı 1~rikadan bildirildiğine gö

re, Polanegri Şikııgolu bir milyo 
ner i!c evlenmek Üzeredir. Bu 
dördüncü kocası olacaktır. Pota'. 
ne gri ni~c.ınlısı jçin: ''Herkesin 
hürmet ve takdir ettiği adam 
c!emi_,, fakat ismini vermekte~ 
~e!~i~n1i:-tir 

'ı 

' . 
Jeanette Macdonald' e 

göre aşk ve izdivaç 
••••••• 1 

"Evlenecek kız, evlenmeden evvel 
erkeğin bütün 

kusurlarını öğrenmelidir,, diyor 
"Aşk resmi geçidi,, nin batmü

meuilesi olan Jeanette Mac Do· 
naldden aşk hakkındaki fikrini 
aonnuşlar. Bu suale ahnacak ce
vap calibi meraktır. Çünkü Jeane 
tte hakkında bir zamanlar tayi 
olan macera hatırlardadır. Gi'ıya 
bir İtalyan prenıini sevmit ve 
prensin zevcesi bunu haber alarak 
Jeanette Mac Donald'e kurıun 
sıknuı.. O zamanlar Jeanette için 
kah öldü dediler, kah yaralı, has 
taneye kaldırıldı dediler. En niha 

bucak unuttum. O zaman anla· 

dun ki, aşk tatlı, fakat vefasız biı 

§eydir. Onun için pek ciddiye al· 
mağa gelmez. 

Fikrimce bir kadın eğer izdi. 

vaç edecekse, evleneceği. adamı 

uzun zamanlar tanımış olmalıdır. 

Erkekler evlendikten sonra Öyle 

değişirler ki .. Onun için bütün ku 

surlarını evlenmeden evvel anla· 

malı ki, bu kusurlara evlendikten 
yet işin aslı f•sh olmadığı anla- sonra tahammül edebilmek imki 

şıldı. nı olup olmadığı anlaşılsın. Daha 

Sonra Jeanette'in Robert Rif
chue İsminde zengin biriai ile ev· 
leneceği şayiası çıktı. Jeanette tek 
zip etti. 

Sadece daha uzun müddet ni
tanlı kalacağını •Öyledi. Çünkı.i 

nişanlı kalmak hayatta ideal bir 
vak'a imi~. Erkek ni.şanlıaına da
ha ç.ok ihtimam gösterir, onun kal 
bini a1mağa çalı;ır, ve nitanlı 

kız da henüz hün·iyetini kaptır~ 

mamış olmak gibi bir zevk duyar 
mış .. 

Diyor ki:: 

- Niçin evleneyim? izdivacın 
bir tek sebebi vardır: İki inıan 

meşru surette beraber yaşan>ak 

için evlenir. Halbuki benim nişan 
lım Nevyorkta çalışacak, ben ise 
Hollyvood' da! Bu ter ait altında 
beraber yaıamak maddeten im
ki.nsızdır. 

Sonra ben uBüyÜk aşk,, a ina
nanlardan değilim. Bu hissim ebe 
diyeti nasıl temin edebilir? 

His tutulamaz, seyyal, nazik 
bir şeydir. Küçücük haşin bir ha· 
reket, düşünülmeden sarfedilmiş 

bir söz bu hissi öldürebilir. Yalnız 
bu pek gençler için mazur görüle 
bilecek bir çocukluktur. Hatta 
ben de Nevyorkta daha yeni şar
kı söylemeğe ba~ladığım çok genç 
zamanlarımda bir genci sevmit
tim. Yalnız bu genç vefaıız çıktı. 
Başka maceralara atıldı. Kalbim 
perişan oldu. Artık ebediyen bet
baht kalacağımı zannediyor ve 
ciddi bUrette İntiharı düşünüyor

dum. Bereket versin, arkadatla

nmdan bir kız vaziyetimi anladı 
ve meharetle hareket ederek beni 
kurtardı. Bana genç bir aktör gös 
terdi. Beni sevdiğini, fakat ilim 
aşk edemediğini ıöyledi. Kadın
dım, sevilmek hotuma gidiyordu. 
Yeniden koket oldum ve bu genç 
le muaşakaya başladım. Sizi te
min ederim ki, kendiai için İntih:..r 
etmeğe karar verdiğim genci ça-

sonra bazılarının kuaur tclikki el 

tiği feY diğerleri için bir meziyet 

tir. Acaba nişanlımın hiç hoşuna 

gibneyen §eylerdcn biri kat'iyen 
kıskançlığımın olmaması mıdır? 

Kıskançlık benim İçin boş bir k<> 

limedir .. Niçin kıskanayım? Bir 
kere herkesin bir izzeti nefsi var 

dır. Kıskanmak bir az da alçal. 
mak demektir. 
..................................................... 

Sinema haber'eri 

Jf. Bebe Daniel bir sinema yıldız.' 

olduğu kadar ayni zamanda. senarist 

tir. Laurel ve Hardy için bir senar 
yo yazm1ı1t1r 

* Richard Dix on bet ayda üı 
film çevirmek üzere yeni bir muka 
vele İmzalamıftır. 

* Poa Negri meıhur ltalyan edi 
bi Pirandello'nun •·yeni bir müıtett 

leke" unvanlı eserini çevirecektir 

• 1931 aenesinde ltalyada 1930 

senesinde cösterilen 410 filme kar 
fi ancak 319 film eöaterilmiıtir. 

* Jean Kiepture MI Magda it 
minde ırüzel bir Macar kızı ile evlt 
necektir. 

* Bade si.nemalan itsizler için 6( 

santime ucuz ıeanalar tertip etmİf· 
terdir. 

• E velin Brent "Ağır ceza mah 

kemeai. filminde ikinci derecede biı 

rol alacaktır. Ehemmiyetsiz rollerdt 
hakiki san'at kabiliyetinin daha iyi 

gösterilebileceği fikrindedir. 

* Bir lnırinliz fumaaı Clarıı 

Bow'a yeni bir teklifte bulunmuı· 

tur. Clara bu teklifi kocaaı Rex Bel' 

İn kabul edilmeıi ıartile kabul etmiı 
tir. 

Britiah 1 nternational Picturet 
Margo Grahan'a 37000 frank hafta· 
lık verecektir. 

Yeni çevircliklt•ri "Bir saat senin!~'· /ilnıindc fe:ınnette- Macdonald 
Vl" M:ıuricc Chevalier 



MiLLiYET CUMA 22 NiSAN 

5 yel en i pa çalandı 
3 kişi boğuldu! 

MI. Diplaraku'-
• • nun sergısı 

Yunan sanatkarı re-

lskandal 
[Baıı 1 inci Mhifede] 

yal. z reiainia ai•ında Te tebli
ğinde kalmııbr. Çünkü bilhaoaa 
bugün gene Milli formamızla ya
pılacak bir maç arefesinde bu teb 
liğ lstanbul içinde bomba gibi pat 
lamıt Ye derhal en batta ittihama 
maruz kalan futbol federuyonu 
harekete ıeç.mi§tir. Pette ile mu
habereler yapılmı!I, Istanbulda 
Macar takımı kafileai reisi ile Yt'· 
niden teman. ıiriıilmit ve hakiki 
vaziyet bir defa daha teabit Te 
tavzih edilmiıtir. Bu vaziyete na
zaran takım Macar Milli B takı
mıdır. Yapılan maçlar da Milli 
takım maçlarıdır. 

E 1 . k . d . simlerinden ve 
ve kı a şamdan berı Kara enız .. kendisinden bahsediyor 

de şiddetli 
Eneftd rece hava birdenbire 

bozm111, fiddetli bir yağmur 
bql&mlftır. Bu yatmur bir iki 
eaat devamdan sonra lreailmit, 
fakat bilahare tekrar baılaımı 
'N dün saat binı kadar yağmıı· 
tır. 

Gece yaimur esnasmda ıim
tek çakmakla beraber gerek te
hir dahilinde, ııerek civarda yd 
dınm isabeti olmadığı anlatıl· 
llUftır, 

Gece yansmdan smın tiddet 
li bir fırtına da baılamıt ve dün 
geç vakte kadar hüküm sürmüt 
tür. 

Fırtmanın sabaha kartı tid
deti artım§, hatta ıehir dahilin 
de ufak tefek tahribat ta yap
DUfbr. Ancak kiremit uçması, 
tahta perde, duvar yılalmuı, 
tabela ve levbalann dÜfmesi gi 
bi nisbeten ehemmiyetsiz tahri
bat olmuştur. 

Beş yelkenli parçalandı, üç 
kişi boğuldu 

Evvelki aktamdan beri Kara. 
denizde tiddetli bir karayel fır
tınası hüküm sürmektedir. Bu 
ani fırtınadan dolayı Karadeniz 
de maalesef bir çok kazalar ol
muş ve üç kiti boğulmuıtur. 

Tahlisiye idaresine gelen ma-

Hariciye ve Dahiliye 
vekilleri Ankarada 
ANKARA, 21 (A.A.) -

Cenevreden avdet etmekte olan 
Hariciye vekili -Tevfik Rüttü 
beyle bir müddetten beri latan 
bulda bulunmakta olan Dahili
ye Vekili Şükrü Kaya bey, bu
gün ıehrimize avdet etmiıtir. 

İstasyonda vekiller. sefirler 
hariciye ve dahiliye müstetar
ları ile umum jandarma kuman 
danı Kizım paıa ve birçok ze
vat tarafmdan karıılanmıılar
dır. 

M. Chamberlain 'in 
bütçesi 

LONDRA, 21 A.A. - Öğle
den sonra çıkan gazeteler de sa 
bah gazeteleri gibi M. Chamber 
lain'm bütçesi.ni pek o kadar 
1evk ile karşılamamaktadırlar. 

Ewening Standart maliye na 

unnm varidat vergisini nisbeti 

ni tenkis etmek suretile İngiliz 
mükellefinin yüklerini tahfif et 

meğe çahımaımı olmasına te

euüf etmekte, Star gazetesi i

ie, nazırm mali plinlannın ha
icikaten mühım olduğunu kay. 
deylemektedir. 

Maliye nazırının bütçe hak
kındaki izahatı bir intizar büt
ı;esinin izahatından başka bir
'ey değildir. 

fırtına Var 1930 senesi Avrupa güzellik 
_ kraliçesi ve Yunan güzeli Mel 
' Alice Diplarakunun akrabasm-

dan ressam Mel Talia Diplara
kunun 9ehrimize geldiğini yaz
mittik. Yunanistan'da maruf 
bir san'atkir olan Mel Talia 
Diplaraku İstanbul' da eserleri
ni teşhir için bir sergi tesis et
mek arzusundadir. İyi bir tah· 
sil görmüş ve bir kaç lisan bilen 
Mel Diplaraku, İstanbul' a ilk 
defa olarak gelea her ecnebi gi. 
bi lstanbul'un güzelliğine hay
randır. Dün kendisile görüştü
ğümüz esnada bize dedi ki: 

- İlk geldiğim gün güzel 
lstanbul'un havası da latifti, 
fakat bugün hava bozuldu, ta
lisizliğim .... 

lumata nazaran, Karadeniz bo. Mel Diplara~ sonra isim mü 
gazı haricinde, Anadolu sahi- · tabeheti dolayısıle gazetelerde 
!inde, Adacıklar ve Şile sahille- hasıl olan yanlıtlıktan bahsede. 
rinde 5 yelkenli ve motörlü ka- rek dedi ki: 
raya düşmüt ve parçalanmış- - Beni Avrupa güzellik icra 
tır. Bunlardan Lil.tfuhuda, Cahi !içesi Alice Diplaraku zannet
din, Hüdaverdi, Bahtiyar ismin mitler. Alice akrabamdandır. 
deki motörlülerin kaptan ve - Aceba evlendi mi? 
taifeleri tahlisiye efradının mu - Alice, henüz evlenmedi, her 
vaffakiıyetli raket manevreleri taraftan bir çok talepler vaki ol 
ve gayretleri sayesinde kurtanl du. Hepsini reddetti. Elin ev. 
mıştır. Yalnız Cahid in motö- lenmek hususunda tereddüt e-
ründe 3 kişi boğulmuştur. diyor. 

Diğer yelkenlinin ismi anlatı
lamamıştır. 

Memlekette 

Bir şaki çetesi 
Yakalandı. 

Bir serseri de takip 
neticesinde öldürüldü 

Burdurdan yazılıyor: Burdur Ye 
bavaliainde etluyalık yapmak iati
yen bir çete jandarmalann mütema 
eli takip ve tazyiki neticesinde ~ 
lim olmuttur. 

Çete reisi lamail namında eski 
bir f&kidir. Bu adam batına topla
dığı dalyan Mwıtafa, toptan Omer, 
Bayın dn-h Ali, Hasan Pqalı Süley
man namındaki b"§ arkadaıı ile mü 
aeltah olarak dolaııyordu. Burdur 
nliıi Hazım Bey, bu eıkiya çete
ıinin tenkiline janclanna yüzbaım 
Zeki ve Yusuf Beyleri memur et
miıti. Mumaileyhim ayn ayn müf
rezel ... Je bu etkiya çeteainin takibi
ne çıkmıılardır. Aradan çok az bir 
zaman geçmesine rağmen , ıakiler 
kurtuluı imkanı olmadığmı anlıya
rak teslim olmak mecburiyetinde 
kalrru,lardır. 

Bundan başka 
bıkalı da tenkil 
ıudur: 

Burdur' da bir aa
edilmiıtir. Vak'a 

Mel Diplaraku'ya biraz da 
kendinden ve burada açacağı 
sergiden bahsetmesini rica et. 

ı tik. Dedi ki: 
- Ben Frama ve İngiltere'· 

de tahsil ettim. Amerika' da da 
bulundum. Paria, Mısır, Suriye 
de İtalya ve lngiltere de sergi.. 
ler açarak eserlerimi teşhir et
tim. Bilhaaaa portre ve kompo
zisyon yapar İsem de güzel man 
zaralan da kaçırmam. İstanbul 
da tethir edilmek üzere elli ka· 
dar tablo ıetirdim. Bunlar ara
sında Alice'in de bir portresi 
vardır. Bumar aümriiJrtedir, çı
kanlmau için 200 lira İstiyor
lar, nihayet bu parayı vererek 
tablolan gümrükten çıkaraca· 
ğim. Bu eserleri bir Türk muhi 
tinde, Türk reasamlanmn eser
lerinin tethir edildiğini ititti
ğim Galatasaray lisesinde tet
hir etmek isterim. Un.ion Fran· 
çaise bana bir salon tahsis et.. 
mit ise de ben bir Türk müea
aeseaini tercih ediyorum. Bu.na 
müsaade edilmesi için teşebbüs 
le bulunacağiın. Ayni zamanda 
"Yunan aan'ati" mevzulu bir 
de konferans vermek isterim. 
lstanb1.1l'da bulunduğum müd
det zarfında İstanbul' a ait ba· 
zı manzaralar da tersim etmek 
isterim. Eserlerimi baıka mem 
leketlerde tethir ettiğim zaman 
İstanbul'un güzelliğini de gös
termiş olurum." 

------·----
Talat Paşa konağı 

kapatıldı 

Gene en ziyade ıayanı dikkat 
bir nokta da, lstanbul ınıntakaaı 
nın kendi mafevki olan ve bu .ııaç 
lar için mukaveleyi müzakere ve 
İmza eden futbol federasyonu 
hakkında mevzuu bahis ittiham· 
kir tavzihi neşretmesi ve sporla 
alakadar olanlar haricinde bütün 
lstanbul efkan umumiyeaini de 
mefgul etmesidir. 

Filhakika mmtakanın ittiha
mı sabit olmuf olsaydı çok elim 
ve çok hazin bir leke Türk spor 
tarihine geçmiJ ve Milli formamız, 
halk bir sahtekarlık karıuında bı
rakılmıı, iğfal edilmit olacaktı. 

Mesele nedir, nasıl çıktı?. 
Heyecan ve ehemmiyetle ta

kip edilen ve umumi alakayı uyan 
dıran bu mesele hakkında yaptı· 
ğımız tahkikat baılangıçtan itiba 
ren şu safhaları arzetınektedir: 

Ki.nunuevvelde Macar ( B) ta
kımı Yunanistanda oynadıktan 
aonra Macar federasyonuna men
sup Heraok namında bir zat la
tanbula gelmq Ye federasyonu
muzla tema• etmittir. Bu maçla
lm temeli o zamar natılınıt ve Ma 
car (B) profesyonel Milli takımı
nın 19 - 22 Nisanda lstanbulda 
Türk Milli takımı ile iki maç yap
ması kararlaıtınlmııtır. 

Bu mesele hakkında federas
yonumuz o zaman telgrafla Ma
car federaayonuna keyfiyeti ar
zetmit ve ilk maçın behemahal 
latanbulda yapılmasını f&rl olarak 
kofmuıtur. 

Macar federuyonu ile Türk 
federuyonu araunda Macarlara 
Terilecek meblai mikdarmı tel
grafhane Pe,teye yanlıf bildirdi
ii için uzun müzakerat cereyan 
etmit ve nihayet 1500 dolar üze
rinde mutabakat hasıl olmuıtur. 

Meselenin en mühim noktası .. 
Beynelmilel her maçın kapı hi 

aılatınm binde yedisi beynelmilel 
futbol federasyonuna aidat olarak 
yollanır. Bu keyfiyet beynelmilel 
federasyon ıllzamatmda münde
miçtir. Futbol federasyonumuz da 
bunu hildiii için beynelmilel lede 
raa)IOna bu miiaabakalaruı tarilı
lerini bildirmİf, o da reımen cevap 
vererek tarihlerini kaydettiği 
maçların hitamında aidatın 11önde 
rilmuini rica •tmİtfİr. 

Nihayet vakti muayYende Ma
car takımı tehriınize geliyor. llk 
maçmı yapıyor. O gÜn de ortada 
bir taYia deveran etmeie batlı· 
yor. 

- Bunlar Macar (B) Milli 
takımı değildir! .. 

Bu ıayiayı Macar sefareti ter
cümanlanndan ve mmtaka ikinci 
reisi Saffet Bey ortaya atıyor ve 
vesika olarak ta Magyarorııag ga
zetesindeki yazıyı gösteriyor. Mm 
takada Saffet Beyin bu sözleri 
müsait bir zemin buluyor. Diğer 
taraftan federasyon adresine gel
di?.-i halde ruuılaa Rıhtım hanına 
giden Macar federasyonunun 
bir kartı da vardır. Bu kart 
ta Macar federaıyonu şu tabirleri 
kullanmaktadır: 

L'Equipe selectec Hongroise 
L'Equipe s,.Jectee Turque 

Burdur'un Ağlasun köyünden 
Bekir ve kardeşi Haaan'ı öldürmek 
için gece vakti evlerine giren ve iki 
kardeşi yaralıyan ıııethur bft'aızlar
dan ve mükerrer sabıka ashabnıdan 
flok!ı• Hasan namındaki sabıkalı 
jandannalar tarafmdan takip edili
yordu. Bu sabıkalı jandarmalarla 
kar_ Jaştığı zaman teılim olrnamıı, 
bıçağını çekerek bücum etmiıtir. Bu 

Mezkil.r gazete netice olarak nun üzerine jandarmalanmız da mü 
diyor ki· Daha iyi zamanlar an dafaai nefis için silah kullanmağa 

• 1 ·Jel . .. • • I mecbur kalıru,Jar ve sab1kalıyı öl-

Talatpa48 konağında bulunan 
Belediye aıhhat ;,ıeri müdürünün 
vilayet sıhhiye müdiriyetine nakle 
dildiğini yazmı§tık. Ayni konak
ta bulunan belediye muayene ko
misyonu da vilayet sıhhiye müdü 
riyetine nakledilmiş ve bu daire. 
de meaaiıine başlamı§br. 

Ve iki maç için mi.'<.aade etmek 
tedir. 

Bu ll\'r maçta yapılan bir for
malitedir. Bu iki vesikayı ele ge
çiren mıntka kendinden yÜksek 
ve beynelmilel sahada sali.hiyeti 
tammeyi haiz bulunan futbol fe
derasyonuna vaziyeti izah edecek 
yerde spor efkan umumiyesini ka 
nşlınnak tarikini ihtiyar ediyor 
ve mezkur tebliği neşrediyor! 

cak beyne mı bır ıtili.f hası dürmüşlerdir. Bu suretle ötedenberi 
olduktan ıonra gelecek. Şimdi ı hınrdık yapan, herkesin canını ya
lngiltere'nin muvafakat etmit kan bu adamm ortadan kalkıtı ci
olduğu fedakarlıklara imtisal Tar halkını mmınun etmiıtir. 
etmek sırası diğer devletlere 
gelmi9tir. 

Bilmukabele Ewening News, 
M. Chamberlain'm bütçesinin a 
kiline olduğu mütaleumı ser
detmekte ve tarifeler vazedil
medikçe memleketin daha ber
bat bir vaziyet kar91smda kala. 
cağUll yazmaktadır. 

Mezkil.r gazete maliye nazın 
a.ı memleketi hakikatla kartı 
Karşıya ıetirmit olduğundan 
dolayı tebrik etmektedir. 

Ita'yada şenlikler 
ROMA, 21 (A.A.) - Ro

ma ıehrinin kuruluı gününün 
yıl dönümü ile it günü bugün 
ayni zamanda İtalyanın her ta. 
rafında tes'it edilecektir. 

Kreuger meselesinden 
tevkifler • 

STOKHOLM, 21 (A.A.)

Kreuger ve Tol' müessesesi me 

murlarından 4 kiti ve bilhassa 

lıesabat komiıoeri tevkif edilmiş 
Jerdir, 

Gizli nikah 
E.,,..,..yeden yazılıyor: Hurdacı 

Mehmet efendı imıinde bir köy de
likanlıımm eski uıul üzere ve gizli
ce nikahı kıyılarak evlendirildiği 
haber almmııtır. Adli takı'bat yapd
maktadır. 

Hıfzıssıhha umum 
müdürü 

Şehrimizde bulunan Sıhhiye 
vekaleti hıfzıssıhha müdürü umu 
misi Asım Bey dün sıhhiye müdi
riyetine giderek bir müddet m"§
gul olmu9tur. Aamı Bey yann An
karaya ıidecektir. 

Etıbba odasında 

Federasyon hayret içinde! .. 

Gazi Hz. in izmirdeki 
heykeli 

Bu tebliği futbol reisi sabahle
yin gazetelerde okuyunca derhal 
harekete ye bir taraftan da tahki 
kata geçiyor ve evvelemirde mm. 
takaya resmi bir tebliğ yapıyor. 
Bunu takiben de Macar konsolos 
!uğuna müracaat ederek bir defa 
daha takımın vaziyetini tetkik et. 

Etıbba odası heyeti idaresi meyi faydalı buluyor. Macar kon 
dün içtima ederek mesleki bazı aolosluiunda kafile reisi tarafın. 

Birinci Kordonda Gazi meydanı- mukarrerat ittibaz etmitıir. dan takımın B Milli Macar takı-
na rekzedilecek olan Gazi heykeli- At!ı müsabakalar mı olduğu bir defa daha teabit e-
nin montaj ameliyesine bayram ııün diliyor Ye ayni zamanda Macar 
!erinde de dev m edilmİftir. Hey- Sipahi Ocağı atlı müsabakala- futbol federasyonu ile de telefon 
kelin kaidesine ait olan ve heykelt- n 20 mayısta baılayacak ve üç la temas olunarak kendilerinden 
raı Sinyor Kanonika tarafından dö hafta devam edecektir. takım hakkında resmen teyidi 
külen milli hareki.ta ait tablolar ma- mahiyete malumat isteniyor. 
halline vazedilmittir. Macar federasyonu aktam Üzeri 

Binaenaleyh kaide bu !ekilde ta- yan eylemiıtir. 1 federasyonun bu istizahına müs-
mamen hazırlanmıftır. I:ugilnlcrde Bunun üzerine küıat resmi için tacel bir telgrafla cevap veriyor, 
kaide üzerine konawk ı "n ve hey· tayin edilmiı bir giin olmadığı ve o <la takımın Milli takım olduğu. 
kelin montaj ameliyeoine bt.ılana- merasimin ismet Paşanın lzmirde nu bildiriyor. 
caktır. Ameliyata bizzat ııinycr Ka- bulunabileceği bir giine tehirinin 
nonika nezaret eylemektedir. Bir a- kabil bulunduğu ve merasim günü
mdiyenin de cok uzun sünnireceği nün tayininin baıvekil Paıanın ten
temin ediliyor. Hatta 23 nfran cu- sibine bırakıldığı bildirilmiıtir. 
ınarteıi günü heykelin küıat mera- Binaenaleyh merasim giinü alı
siminjn icrası da takarrür etmlş bir nacak cevaba göre tayin edilecek
vaziyette idi. Fakat merasimde lı- tir lomet Pata müspet bir cevap ve 
met Papnm da hazır bulunnum rirs~ heykelin küıadı biraz teahhur 
arzu edildiğinden keyfiyet başvokil edecek, eğer Mecliı müzakeratı ve 
paıaya arzolunmuı, mtişarileyh bu bütçe iıleri dolayisile Ankaradan ay 
ta lhte Rusya seyahatine çıkacağ"ııı- rılnmıyacağını bildirir~e on bes gün 
c!an bahiale çok arzu etmesin, 1 ağ. ı mrfında küıat meraoiıni yapıl~<ak
n1cn imki.nırzhk mevcudiydini be- tır. 

Mıntakaya yazılan tezkere .. 
Federasyonun mıntakaya gön

derdiği tezkere ıudur: 

lstanbul mıntakası rivasetine 
"Elendim, 
Buırünkü gaz;etelerde mıntaka

nız;ın Macar proluyonel (8) Mil
li takımının alelade bir takım ol
duğu <le sair hu&usah muhtevi ola 
rak ve hiç bir salahiyet ve hakkı 
olmadığı halde hilafı hakikat bir 
tebliğ ne§rettiği görülmürıür. G• 

1932 

var mı? 
len takanın Macar ( B) Millf takı 
mı olduğunu, •alôhi:yeti rumi:ya 
ve niaamiyeyi haiz; bulunan lede
ra.t:yonumuz; .ı- tebliğ adflf'. Neı 
ri:yatı e1akıanın a.zam1 24 Mrat 
z;ar/ında tekz;ibini ve akııi takdir
de ba kararı ittiha:ıı edenlflf' hak
kında niaami takibat icra edile
ceiini beyan ad ... ~ 11l11ndim. 

Türkiye lutbol l11dera•:yonu 
Müteakıben Macar kafile reisi 

le Macar konsolosu huzurunda 
kliıe•İni yukarıya dercettiğiıniz 
miiJterek bir mektup imzalanmıt 
ve Anadolu Ajansına da bu vesi
le ile fU tebliğ yapılmıtbr: 

Ar.adolu Ajansına: 
lstanbulda bulıınan takımımı

z;ın Macaristan proleayonel ( B) 
takımı olduğunu ve Macar lede
raayonu ile Türk federasyonu ara 
aındaki mutabakate ve beynelmi
lel ledercuıyonım müsaadesine tev 
/ikan müsabakaların iki münte
hap Milli takan arasında yapıl
makta bulunduğunu 11örülen lü
.zum üzerine ilôn ederiz. 
Macar kaFileııi reui 

Vig 
Türkiye lutbol ledercuı

yonu reiai 
Hamdi Emin 

Futbol federasyonuna Peıtede 
Macar federu:ıwnu umumi katibi 
Dr. Fedor'dan gelen telgraf sureti 
de tudur: 

Türkiye futbol ledera.tyonuna: 
lstanbul 

21 /4/932 Peıte (Reamidir) Sa
at 5,21 

Takımımız M acari.stanın re8mi 
proleıyonel ikinci Milli takımı· 
dır. 

Macarutan profesyonel lut 
bol ledercuı:yonu 

Niçin Milli forma İle 
oynamadılar?. 

Birinci maçta Macarların Milli 
forma ıiymemeleri de gayri milli 
fayiaaınm çıkrnaımda Amil olan 
aebeplerden birisidir. Bu hususta 
da fU izahat verilmektedir ı 

"Macar Milli formasını yalmz 
A Milli takımı giymektedir. B Mil 
li takmımm forması iae kırmızı fa 
nili, beyaz pantalon, yeşil çorap
tır. Bu forma B Milli takımınm 
formasıdır. Ondan gayrisi bu for 
ID&J'I ıiyemez." 

Bugünkü maç. 
Macarlarla ikinci milli m&ÇJ

mız bugün atadyuında saat 3,S ta 
oynanacaktır. Milli takmınnızı 
takviye için lzmirden geldiklerini 
yazdıiımız Ihsan ve Sait Beyler 
Milli takımda yer alacaklardır. 
Milli takımın aon ıekli tudur: 

AYDi 
Bürha.n Nihat 

Mithat Ihsan CeY&t 
Fikret Salihattin Zeki Hakkı Salt 

Macarlar ıene Paz;ar günü çık 
bklan kadro ile çıkacaklar, yal
nız aflebi ihtimal kalecileri deği
teeektir. 

Federasyonun resmi tebliğleri 
Türkiye Futbol federasyonun

dan ı 1 ıtanbnl mmtakaaı birinci reisi 
Orhan imzaaile bu~nkü pzeteler
de intitar eden Te htanbuldaki Ma
car takımmm profesyonel B Milli ta 
kımı olmadığı iddia11m ihtiva ey
leyen bir tebliğ lizerine F ederasyo
numuz keyfiyeti berveçhi ati tavzih 
eyler: 

ı - l atanbuldaki Macar takınu, 
Macar Federasyonunun resmi Pro
fesyonel B Milli takımıdır. 

Bu, iki F ederaayon araımclalı:i mu 
tabakat ve beynelmilel federaayoı•~n 
muvafakatmdan maada, kliıesi la
tanbul matbuatına tevdi olunan ve 
mündericatı Macar Konsolosu Ce
naplannm huzunında tevsik edilen 
beyanname ve bugün Budapeıte'ye 
vuku bulan telefonumuz üzerine Ma 
car F ederaıyonunun müıtacel gön
derdiği tercüme ıureti a,ağıya der
cedilen telgrafile de sabittir: 

«Türkiye Futbol Federaayonu t 
htanbul 

« Talmmmız Macaristanın resmi 
profesyonel ikinci milli takımıdır>. 

imza: Macaristan Profesyonel 
Futbol Federasyonu 

2 - Macar B Milli takımmm for
ması kırmızı fanila, beyaz pantalon 
ve yeşil çoraptır. Bu kıyafet, yalnız 
Macar B Milli takımına mahıua ol
duğu gene Macar Konsolosu Cenap

. !arının huzurunda kafile reiıi Müıyü 
Wiıh'in ifadesile teeyyüt etmiıtir. 

3 - Federasyonumuz tarafından 
kabul olunan bu müsabakalar orga
nizasyonunun cOlimpiyat> ıpor mec 
muasına tevdi olunma11 keyfiyeti,bu 
müsabakalar neticesinde muhtemel 
zararlardan teşkilitı korumalı gayı.
sine matuftur. cOlimpiyab uı bu i
ti üzerine almaaile F ederaıyonn
muz, hiç bir zarara iıtirak etmediği 
halde dört yüz liralık maktu hiaaeyi 
alarak Türkiye idman Cemiyetleri 
ittifakı kasaaına tevdi edecektir. 

4 - latanbul mmtakası heyeti 
hakkında ittifak nizamnamesi ahka
mı dahilinde takibata te,ebbüa edil
miştir# 

Türkiye Futbol Federasyonu reisi 
Hamdi Emin 

Türkiye Futbol Federaıyonun
dan: Türkiye Milli takımile Macar 
B Milli takımı arasında 22 nisan 
932 cuma günü saat 15,30 da m\iaa
baka yapılacaktır. 

Bu ma~m ha.kemi Mi.ter Alenclir. 
Milli taknna mensup bütün oyuncu
lanr, levazmılarile birlikte tam saat 
14,30 da Galatasaray kulübünde 
hazır J:.ulunmalan tebliğ olunur. 

Türkiye Futbol Federasyonu reisi 
Hamdi l!min 

aarif bahisleri 

Almanyada ilkmektep muallimi 
nasıl yetişir? 

-3 
Geçen yazımda, dinin akademi 

programlarına hakim olduğunu 
zikretıniı ve bu esasa ıöre akade 
ınileri üç kısma ayırmııtık. Prua
ya'da elyevm mevcut olan IS aka
demiden 12 ai protestan, 2 si ka
tolik ve biri aimultandır.[*] 

1. Protestan akademiler 
ı -Altona - 1930 aenesı yaz 

sömestrinden (Nisandan) itibaren 
yeni ıeklini almı§tır. Birinci sömes 
trde ilmi zümre dersleri yokturı 
pedagoji meseleleri mevzuu bah
aedilir ve asn hazır bilgisi ve halk 
bilgisi Üzerine ekakürsiyonlar ve 
münakaıalı tetkikat, müşahedat 
yapılır. Bundan maada bir hafta 
akademi mekteplerinden [U] bi 
rinde guruplar halinde ders dinle 
nir ve sonradan, müşahedeler üze 
rine müdavelei efkB.r edilir. Psi
koloji haftada dört saattir. Bunun 
ikisi nazariyata, ikisi tatbikata 
tahsia olunmuıtur. Musiki, resim 
ve jimnastik mühim ·e mecbvri 
dersler meyanındadır. 

ikinci sömestrde Prof. Klatt ta
rafmdan haftada dört saat "Al
man halkının meslekleri,, namm
da bir ders vardır. Bu suretle Al
manya'nm içtimai ve iktısadi ha
yatı - birinci sömestre nazaran 
daha etraflı ve ilmi bir tarzda tel 
kik olunmaktadır. Birinci sömes
trde batlayan psikolojiye bu esna 
da devam olunur. Bu devreden 
evvel ve sonra her üç namzet bir 
mektepte on dört gün müddetle 
sınıf muallimine yardım ederler; 
dersleri dinler, çocuklarla me,gul 
olur ve münasip fırsatlarda mu
allimden izahat alırlar. Sömestr 
esnasında da bir hafta ilkrnektep· 
!erden birinde ders dinler ve bu 
meyanda iki köy mektebini de zi 
yaret ederler. 

ikinci ve üçüncü sömestrlerde 
"talim ve terbiye nazariyatın , 
"pedagoji cereyanlan", münaka
p.lı didaktik" denleri mühim bir 
me .. ki alır. Bu denle: Almanca, 
din, terih, tabiat bilgiıi, musiki, 
hesap denlerinin tedris usulleri 
vatandqlık bilgisi ve mektepte 
vatandaılık terbiyesi mevzuları 
ile iıtiıal olunur. Bu devrede bat 
!ayan ilini zümre aeminarlan ıun 
!ardır: Felsefe, din bilgisi, alman 
ca, hayatiyat, fizik. Bunlardan 
her biri haftada ikiıer saattir. 
Namzetler bunlardan birini inti
hap~ta aerbeatir. 

llçüııcü sömestrden itibaren psi 
koloji, resim dersleri ile mektep
lerde ders dinlemek iti ihtiyari
dir. Ancak bu esnada her namze 
din, pedaıoji veya psikoloji meT
zulanndan biri Üzerine, tahriri 
bir mesai hazırlaması mecburidir. 

Haziran iptidasında akademi 
mekteplerinde ve köy mekteple
rinde namzetler muallimlere yar
dım ederler. Bu esnada dersler in 
kıtaa uğrar. 

2 - Brealau - 1929 denberi. 
Birinci sömestr iki eeminara 

aynlmıttır: 

a) ilmi zümreler aeminan 
b) Terbiye bilgisi aeminan 
ikinci sömestrde terbiye bilgi-

si devam eder ve buna tedris uau 
lü deni inzimam eder. 

Üçüncü sömestrde Temınuz ip 
tidasma kadar tedris usulü tatbi
katı yapılır. (ıS Nisan - 1. Tem 
muz). Temmuz ayında uauliyat 
derslerine devam olunur ve büyük 
tatilde dört hafta süren "köy mek 
tepleri tatbikatı,, na çıkılır. [•••] 

Dördüncü ıömestr faaliyeti, 
münhasıran, terbiye derslerine 
tahsis olunmuıtur. 

3 - Cottbu• - 1930 dan beri. 
Birinci sömestrde merkezi sıkle 

ti tamamiyle nazariyat teıkil e
der. Bütün derslere i,tirak zaruri 
dir. Bu meyanda haftada Üç saat 
akademi mektebinde veya köy 
mekteplerinde pedagojik müıahe
delerde bulunulur ve sömestr so
nunda namzetler üç hafta müd
detle bir mektepte muallime yar
dım ederler. 

. , ikinci sömestrde pedaıoji tari 
hi ıle felsefeden birini intihap hak 
kı talebeye aittir. Kezalik aan'at 
Te real züınrelerden birinin intiha 
bı ve tahıil müddetince buna de
vam mecburidir. Sömestr emaun 
da den dinleme ( Hoapitation) iti 
ne ehemmiyet verilir. Ayni zaman 
da devreyi müteakip her namzet 
bir ilkmektepte muallime yardnn 
eder. 

Oçüncü sömestrde haftada 4 
saat ilk den verme tecrübeleri 
hatlar. Buna ili.veten 4 saatlik 
hoapitation vardır. Bu meyanda 

[•] Prusya nüfusunu din esası
na göre ve ytizde itibarile ıu taksi
mata uğratabiliriz: 

Protestan 
Katolik 
Musevi 
Diğerleri 

% 65,5 
31 
1 
2,5 

[**] Akademilerin bulunduğu 
ıehirlerdeki ilkmektelerden bir kn
mı bu mü~seselerin emıine veril
miştir. Bunlar, akademi tatbikat 
mektepleridir. Maamafih namzetler 
diğerlerini de ziyaret edebilirler. 

[•••] Akademi programlarında ve 
faaliyetinde çok mühim bir mevkii 
olan bu tatbikab ayrı bir vazınuz-

. c -

nazariyat ve aaıı'at zümrelerinde 
çalııma da devam eder. 

Dördüncü sömestrde ders ver
me faal İyeli tamamen aerbestlr 
ve bu, nazariyatın tam.iki için y.,. 
pılır. 

Birinci ve ikinci devreler ara• 
sındaki tntilde ( 1 Mart - ıs Ni
san ) her namzet kendi bulunduğu 
yerdeki ilkmekteplere devam .. 
der ve muallimi dinler. 

4 - Dortmund ( Eaaen ) -
1929 denberi. 

Birinci sömestr: Pedagojik 
noktai nazardan "mütahede usu• 
lü ile tedris,, meselesi ve bunun 
münakaşası. Bu faaliyeti itmam 
için bu devre içinde dört defa öl 
leden evvel tek oınıflı bir köy 
mektebini ziyaret. Usul hakkında 
kat'i bir netice alabilmek için de 
yardım mekteplerini, ağır iıiten 
ve zayif gören çocuklara mahaua 
mektepleri ve orman mektepleri
ni ziyaret. Tatilde her namzet bu 
lunduğu yerdeki mekteplerde de 
nleri dinler; yahut gençliğe ihti
mam ve İçtimai muavenet müeue 
aelerinin faaliyetine ittirak eder. 

ikinci ıömeatrdc uıuliyatın çu 
diği çerçive dahilinde tatbi 'atı 
dersiye. 

Oçüncü aömeotr: Mayıs ve Ha
ziranda iki haftalık ders dini me 
iıinden sonra, vasati olarak, haf· 
tada dört gün dörder saat zümre 
tedrisatı (Toplu tedrisin aksi). Bu 
na merbut olarak Temmuzda her 
üç namzet bir •ınıfın bütün iıleri
ni deruhte eder ve tatbikat yapar 
lar. Bunlardan akademide ders
ler devam eder. 

Dördüncü sömestr: Teşriniev ... 
velde sekiz gÜnlük ders dinleme
den aonra talebesi az bir ilkrnek
tepte tatbikaL Bütün dersleri o
kutma ve sınıfı idare İfİ namzet
lere tevdi olunur. Mesleki tatbi.ka 
tı ve ameli olgunluğu neticelendir 
ınek üzere bir çok günler, tecrü
be mekteplerini ziyaret için seya 
haller yapılır. 

S - Elbing - 926 Nisanınd:ı 
açılmıpa da 93 ı denberi yeni tq 
kili.ta IJÖre faaliyette bulunmak· 
tadırr. 

Birinci sömestr: Haftada 25 
dene iıtirak mecburidir. Bunlar
dan üç saati akademi mekteple
rinde pedagojik mÜ§&hedelero tah 
ais olunmuıtur. ihtiyari mesai v• 
temrinlere haftada ancak altı sa· 
at aynlabilir. Bo devrede iftirak 
mecburiyeti olan dersler ve tem
rinler tunlardır: Psikoloji, felae
fe, hıf:usihha, halk bilıisi, siste· 
matik pedaıoji, söz söyleme ter
biyesi, hayatiyat, coğrafya, beden 
terbiyea.i, resim, muaiki ve musiki 
nazariyatı. Haftada bir ekskürsi• 
yon. Mütahede mevzolan: haya
tiyat, tarih, coğrafya, din, içtimai 
hayat ve amaat tarihi. Bunlardan 
birini intihap müdavimlere bıra
kılmı~br. 

ikinci sömestr: Uaoliyat dersle 
ri (altı zümreden). Bunlardan 
mecburi olanlar: din, almanca ve 
hesabın usulleridir. Bunlardan ma 
ada tarihle coğrafyadan, hayati· 
yat ile sair tabirat bilıilerinden 
yahut san'at ile teknik zümrele
nnden biri tercih olunabilir. 

Üçüncü sömestr: evvela dört 
haftalık tedris tatbikatı. Müia
vim haftada altı ila sekiz saat biz 
zat dera verir. Diğer zamanlar o 
sınıfta kalabilir; fakat haftanın 

30 saatinde de den vermez; diğer 
sınıflarda veya civardaki köy ınek 
teplerinde ders dinliyebilir. N m
zet yalmz ders vermekle mükel
lef olmayıp ayni zamanda bütün 
mektep faaliyetini de idare etmek 
le mükelleftir. 

Bundan aonra tekrar 25 mec
buri saatlik mesai hatlar: Psikolo 
ji, terbiye tarihi, köy mektebi fa
aliyetine hazırlık, içtimaiyat, din, 
almanca ve hesabın tedris usulü, 
jimnastik, musiki, resim. 

Dördüncü sömestr: Tekrar dört 
haftalık tatbikaL [Pli.run devamı 
henuz teabit edilmemittir J. 

6 - Erlurt - 931 Nisanmdan 
beri akademide gezıit bir hürriyet 
caridir. Dersler her iki sömestrde 
aerbeatir ve bütün müdavimJe..,. 
açıkbr. Akademinin üç illr:mekte 
bi vardır. Buralarda Üçüncü sö. 
meatr müdavimleri haftada dort 
saat den verirler ve diierleri dera 
dinlerler. Tatilde dört haftalık 
"köy mektebi tatbikatı,, vardır. 
Bu zamanda müdaTimler bir köy 
mektebinde bütün tedriaab deruh 
te ederler. Uıuliyata ait dersler 
üçüncü sömestrdedir. Bu devrede 
din, hesap, mwiki, jimnastik, al
manca, resim derslerinin usulleri 
okunur. 

Frankfurt/Main 
Muallim: Kemal KAYA 

Fillpin kanunlarını 
5l'Önderdi 

ANKARA, 21.- Dahiliye Veka
leti bundan evvel Taki bir müracaat 
üzerine Filipin hükiimetine kanun
larımızı ıöndermiıti. Ahiren Fili. 
pin hiikiimeti de kanuıılarvıdan mü· 
~ kü~yatı bilmukabele hükU. 
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Muhabir mektubu 

Mudanya'nın en çok 
neye ihtiyacı var? 

Yeni hat 
Yarın açılıyor 

Ormancılar 
Kongresi 

Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM 

Küıat merasimi Ba
lıkesir istas

yonunda yapılacaktır 

Samimi haıbihaller 
arasında yeni 

heyeti idare seçildi 

Garip şeyi 

Haberimiz olmayan 
bir istikraz 

Dördüncü konser j . lıtanbul ~-nci T'.~et Mahkeme-
Konaervatuvarın ıenelik talebe unden: Ereılıde mükim Kazez ve 

konaerinin dördüncüıü 24-4-932 pa· tilıeki.sı ıirketi vekili Sadettin B. ta 
zar günü Tepeba§ı kıtlık tiyah'olun rafından Ereğlide mukim tüccardan 
da verilecektir. Hacı Molla Zade lsmail Ef. emrine 

Bursa-Yalova yolunu biran evvel 
yaphrmak lazımdır •• 

Kütahya • Balıkeıir hattının 
kütat resmi yann saat 15 te Ba
lıkeıir iataıyonunda yapılacaktır. 

Balıkesir iataıyonunda bu mÜ· 
naaebetle muazzam bir takı zafer 
yapılmı§tır. 

Türkiye '" Ormancılar cemıye• 
tinde 932 konıresi bayramın Ü· 
çüncü pazartesi ıünü saat 11 de 
umumi merkezinde aktedilıniıtir. 
İçtimada Orman müdürü umumi· 
ıi Bekir, müfettiıi umumi Mahfi, 
Cafer, Bolu ıneb'usu lmuül Hak
lu, eabak Onnan müdürü umumi· 
lerinden Remzi, vekalet fUbe mii 
dürlerinden Halil R.ifat Beyler İf
tirak etmiı ve Kırklareli, Kaıtamo
nu, lzmit müdürleri, mektep rek· 
törü, üçüncü ve birinci amenaj
man grup reisleri, lstanbul ve vi· 
layat müfettifleri, amenajman mü 
hendialeri hazır bulunmuılardır. 
Kongre, heyeti .idare reiıi Maz· 
har Bey tarafından açılarak aza· 
ya teşekkür edilmiş ve geçen se· 
ne zarfında ölen arkadaflann ta• 
ziz hi.tıra.aı için hi.zırunu ayakta 
bir dakika aüküta davet etmiştir. 
Bundan sonra esbak Orman mü .. 
dürü umumisi Remzi Bey riyaıe· 
te, aabık Bursa orman müfettİ§i 
Mehmet Ali Salih ve amenajman 
mühendiai Avni Beyler kitabete 
intihap edilerek ruzhameye ıeçil 
mif, heyeti teftiıiye raporu okun 
muıtur. Rapor üzerinde mü.naka· 
ıalar cereyan ederek taahhüdatın 
muntazaman tahıili için yeni ka· 
rarlar verilmit ve oımancıhk muh· 
bra11nın bu ıene behemahal tab' 

Pariste her aym 10 unda ci
han iktısadi ve mali faaliyetin· 
den bahseden "Le mois" iımin 
de bir mecmua çıkar. Bu mec
muanın nisan nüahasmda F ran 
sız Maliye nezareti tarafından 
verilmiı bir liıte intiıar etti.Bu 
liıtede harpten beri Fransanm 
muhtelif ecnebi hükfunetlere 
yaptığı istikrazlardan bahıedil 
mektedir. Bu liıtede Türkiye
nin de 1928 senesinde bir defa. 
sında 100, bir defasında 670 
milyon ki, ceman 770 milyon 
frank istikraz aktettiği zikredil 
mektedir. Şimdiki piyasaya na· 
zaran 64 milyon Türk liraıı is
tikraz etmit oluyoruz. 

3 üncü Kolordu 
lllnları 

Haydarpat• ve Gümüpuyu 
hastahaneleri için kapalı zarfla 
münakasaya konulan koyun eti 
ve kuzu eti ihalesi 7 Mayıs 932 
cumartesi günü saat 16 da k~ 
misyonumuzda yapılacakbr. 
Şartnamesini almak isteyenle. 
rin her gün ve münakasaya it· 
tirak edeceklerin de vakti mu· 
ayyeninde komisyonumuza mü 
racaatları. (204) (1504) 

verilmek üzre Galatada Çinili Rıh
tnn Hanında mukim Kzez ve Şüre
kası ıirketine ketide olunan 4-11-
931 tarihli ve 296 No lu üçyüz lira· 
Yİ ınuhtevi bir kıt'a çekin zayi oldu 
iundan bahiıle iptaline karar itası
nı mümaileyh lsmail Ef. vekili Va
ıilaki Ef. tarahndan mahkemeye mü 
racaatla talep edilıniı olmakla ınez. 
kür ıenet kırk bet ırün zarfında mab 
kemeye ibraz edildifi veya muhtevi 
yatının mahkeme veznesine tevdi o
lunmadığı takdirde ıenedin iptaline 
laorar verileceği ilin olunur. 

Ankaradan davetlileri götüre• 
cek huıuai tren Balıkeıire saat 14 
te muvaaalat edecek, takızaferin 
elli me- geriıinde duracaktır. 
Davetliler trenden indikten sonra 
ihzar edilen mahalle gidip dura
caklardır. Reami kütadı Büyük 
Millet Mecliıi Reiai Kazım Pafa 
yapacaktır. 

Mütarünileyh bir nutuk irat e· 
decek, bu nutka ağlebi ihtimal 
Balıkesir halkı namma bir zat ta
rafmdan mukabele olunacaktır. 

Nutuklardan sonra iıtasyonda 
bulunan makineler selam düdüğü 
çalacaklardır. Bu eınada Kazım 
Pata ilerliyerek hattın bir cibe· 
tinden diğer cihetine gerilmİ§ <>
lan kordelayı keaecek ve mevcut 
bütün makineler düdük çalarak 
talazaferin altmdan geçecekler
dir. Meraıim bu auretle nihayet 
bulacaktır. 

lıtanbul Adliye dairesi eşya 
yı cünniye tasfiye komisyonun 
dan: 

Halihazırdaki buhran ve müıkü

lat dolayiıile yavrularını layıkil< 

beeleyemeyen anneler için 
GLAKSO Müesıeıeai 

GLAKSO 
Fevzipap. ve lsmetp~a caddeleri 

Antalya Yapuru, açık de- j parmağını kımıldatacak mecal 
1izde bir ceviz kabuğu gibi sal kalmaınıttı. 
lanıyor. Adalar önündeyiz, müt • • • • • • . • 

Türkiye harpten beri ne ha. 
riçten, ne dahilden hiç bir istik 
raz aktetmemit nadir memle
ketlerden olduğu için, böyle bir 
iıtikrazın resmi bir listede na
sıl yer bulduğuna ta§tık. 

Komisyonumuzca satılmaaı- ı' 
na karar verilen muhtelifülcinı 
eşya ve silahlar ve Rolet masa. 
lan 8-5-932 tarihine müsadif 
pazar günü aaat ikide İstanbul 
Adliye binasında Emanet daire 1 
sinde aablacağından talip olan 
!arın yevm ve ıaati mezkUrda 
Emanet dairesinde hazır bulun 
malan ilan olunur. 

ıütü fiatlannda mühim bir tenzi 
li.t yapmağa kanar vttmiı ve bu 
lllretle GLAKSO ıütünün her
kea tarafından tedarikini kolay-

laıtırmııtır. 
hit bir loda., havada yılan ıa. Mudanyayı bu seferki ziya• 
lığı gibi sesler çıkararak, dağ retimde, oldukça değİ§mit ve 
büyüklüğünde dalgaları önümü güzelletmİ§ buldum. Hele iske 
ze yığıyor. le ciheti küçük bir sahil ıehri· 

Güvertenin üstü, bebizleri nin bütün tirinliğini tafıyor. la 
limon rengini almıt, gözleri ya keleden ileriye doğnı bir kaç 
rı kapalı insanlarla dolu.. adım yürüyünce kartıma beyaz 

Salınb ziyadele,tikçe kor- mermer havuzlu her tarafı çi
kunç haberler de biribirini ta· çek tarhlarile bezenmit genit 

Davetliler geceyi Balıkeairde 
geçireceklerdir. Meraaime ittirak 
edecek lıtanbul ırazeteleri muhar· 
rirleri bugün hareket etmiflerdir. 

Kudüs konsoloshane-
sinden 

Mavnalardaki mallar 
ve neıri takarrür etıniıtir. Rahat- Araya cuma ve bayram tatilleri 
arz bulunan aabık onnan müfetti· ırirıneai üzerine, mavnalardaki eıya 
fİ umumiai elyevm Zinıal orman · · · bo altılanıam Dü 
tirketinde hükumet komiseri B yı ticanye f ıttır. ' a 1 a• de hava yağınurlu olduğundan pek 

• Hareket Hasebile ... 
Viyana mamuli.tı zengin mobil-

Piyasada ınevcut GLAKSO ıiitü 

henö:z yeni ırelen taze maldandır. 
Eğer yavrunuzun 11hhatini temin 
etmek iıtiyoraanız biitün dünyada 
fevkalade fÖhret kazarunıt olan 

kasayı mı aşırmışlar? 

kip ediyor: bir bahçe çıktı. . . 
- Birinci kamarada bir ha· Bir Mudanyalı iftiharından 

ha, Karkalkmaz orman komiaeri az mavna botaltılabll.miıtir. Bugün 
Neıet Beylerin kongre namına ia-
tifsan hi.bn takarrür etınİ! ve a· cuma 'Ve yarın Hilömiyeti milliye 
zadan Mehmet Ali Salih, Abdülka bayramı olduğ-undan havalar milaaa 
dir ve Emin Beyler bu i•e mem • de edene, ınavnalarda beldiyen et-
dilm · • ur yayi tic:ııriye, pazar ırününden iti-

yeler acele ve kelepir fiabna aatı· 
lıkbr,Beyoğlunda ZünbüJ •o.kaim 
da 1 No.lu Tünel apartıınanın., 

4 ·No. lu dairesine saat 10 dan S e 
kadar müracaat. 

GLAKSO ıütünden baıka ıüt 
içinneyiniz. 

1 
Ticaret İşleri Umum 
Müdürlüğünden: nım bayıldı göğıü kabararak anlatıyor: 

- Aman°
0

kaptan beye haber - fıte burası da bizim par-
verin .. Güvertedekilerin hali fe kımız!.. Sade ıiz İıtanbullula
nalaştı •. Kaptan Mahir Bey, e. rın mı parklarınız, bahçeleri
linde bir ıürü il iç §itesi, güver nİz olur? . 
teden kamaraya, kamaradan, Aqamları, bir görseniz par 
kaptan köprüsüne kaptan köp. kın kalabalığını... Çocuğunun 
rüsünden ambara, durmadan eliınden tutan, doifruca havu
tavaiyelerde bulunuyor, durma zun batına kOfar .•• " 
dan hastalara ya~dım ed!yor: . Mudanyada belediye reisli· 

Beıruttan bildiriliyor: Ennida ga
zeteainin nqrİyatma göre nisanin 
on dördüncü cuma ırünü Kudüs 
Türk konsoloıhaneainin demir kala 
11 a§ırıltrufbr. Konsoloıhane, Kıb
nılı bir ,ahıatan tÜpbe etmektedir. 
Kasa, konsolosun Süriyede bolun
mumdan bilistifade atırılmııtır. A
lınan mallimata göre kasanın içinde 
mühimce miktarda altın ve ıümÜf 
para, evrakı naktiye ve bazı reami 
evrak vardı. Hadiseye muttali olan 
konsoloshane memurlan derhal po
lisi ve Süriyede bulunan konaoloıu 
vaziyetten haberdar etmitl<Tclir. He 
niiz bir İz bulunamamııtır. 

e .. .. ".!erdir. içtimada orman haren iki üç ıün içinde antrepolara 
muduru umumiıi Bekir ve Bolu nakledilecektir. 
meb'uıu lamail Hakkı Beylerce· 
miyet azalarının mesai tarzı hak .. 
kında mühim fikirler aerdetmit
lerdir. Bundan sonra yeni heyeti 
idare intihabına geçilmit ve riya
aete Bolu meb'uau lamail Hakkı, 
kitibi umumiliğe mektep rektörü 
Ma~~ar, muhaıipliğe lıtanbul mü 
fettıfı Y akup, DO§riyat müdürlü· 
ğüne Belgrat onnanlan iıletme 
m~dürü Emin, azalıklara da ame• 

C. H. Fırkaıı balosu 
23 niaan cumarteıi eiinil ak§aDU 

C. H. Fırkaaı latanbul merkez bina
ımda Fırka balosu verilecektir. Ba
lo mutena bir tekilde ve huıuıi da
vetlilen mahıuı olacaktır. 

DOKTOR 

EMlN ŞOKRO 
Dahili baıtalıldar müteha11111 
Her ırün öğleden aonra lıtanbul 
Türbe BabıBli Caddeai No. 10 

Telefon 2,2622 

30 lkiaci Teşrin 330 tarihli kanun 
hükümlerine göre teıcil edilmiı o• 
lan Ecnebi Tütün şirketlerinden 
(Aloton Tabako Kompani lncorpo
retit - Alıton Tobacco Company 
1 ncorporated) tirketi bu kere mü. 
racaatla letanbul tubeainin ıeddine 
karar verildiğini bildirmiı olmakla 
mezkur fube ile al8ka11 bulunanla-

- Bir ıey değıl ~':°~un .. Çı ği yapan Saip Bey, bana anlat. 
çek suyu .• Şöyle bır ıkt damla tıklanna göre, az zamanda ba
a lıanız .•. , . . .. .. ıardığı faydalı itlerle kendini 
.. - ~~ .•ızı kaptan kopru· herkete sevdimıit bir zatbr. A Heyeti umumiye 

dün toplandı 

naJman ırnıpu batmühendiı mua· • Yqilköyde YE Ş 1 L KÖY p ALA S OTELİ 4 
vini Abdülkadir ve Evkaf heyeti 
fenniyesinden Mehıiıııt Ali Beyler Deniz sahilinde, mutena bir mahalde IWn "' her türlü esbabı iıtira-
intihap olunmuılardır. 1932 büt- hati cami, fevkalade ve lükı bir ıurette müzeyyen en mükemmel aayfiye 
ç.,.inin kabulünden sonra Mahfi mahallidir. Her odasında akar ıuyu ve nefiı mntbalu vardır. Fiatlar 
Bey tarafından v.lıi teklif üzerine 

' rın tirkete ve icabmda lıtanbul mın 
takası Ticaret müdürlütüno müra. 

[ caat eylemeleri ilin olunur. 

sune goturelım .. Orada, orta sırlardan beri ıusw:luktan kıv 
yer olduğu için salıntı. azdır!··. ranan kasaba~•, iki buçuk ıa

-:: Hayır, hayır ••. Lımon ıyı at mesafeden retirttiği ıu, Sa
degıl. •• Safrayı arttınr.. Hanı· ip Beyin bqlıca eseri saydabi· 
ın.a, bir ıoğan getirin. lir. 

Gazi, İsmet, Kazım Patalar Haze- mıitedildir. Komple panaiyon 3,5 liradan itibaren bqlar. Ecnebi memleketlere 

Muhtelit mubadele komiayonu rabna ve Ziraat vekili Muhlia Be- l ••=====:..TE.:.:~L~E~F~O~N:..~: ...:Y~EŞ:!:l~LK:Ö~Y:.:8:6~. -=====~-·ı giden tüccar ve 
heyeti umumiyeıi dün toplanınıt- ye tazimat telırraflan ke,idesine, J seyyahlara 
tır. akıam cemiyet azalannın bir yer- 1 lstanbul Beledivesı· il~nları f 

Bu içtimada muhtelif bürola de toplanıp eğlenın .. lne, ve Edre ' a B t k ' 1 
Meğerse, deniz tutmasına 

soğan koklamak, birebir gelir
miş. 

Hanımlar, bunu duyunca, 
vapurun bütün ıoğanlarli yağ 
ma edildi. Herkesin elinde bir 
baı soğan.. Menekıenin, ııü
lün, yaseminin, sünbülün, ful. 
Yanın bu dakikada bir ıoğan 
kadar kıymeti yok •. 

Güverte komşuları arasmda 
ınuhavereler: 

- Nasd hemıire .• Bir parça 
açıldınız mı bari? . 

- Sormayın •. Gittikçe fe11a
la,ıyorum.. 

- Acanıın ıiz arka üatü de 
Yatıyorımıuzl Bulantınu büsbü 
tün artacak .• 
. Sağtan, ıoltan öğürtüler ge 
lıyor. Sızmıt gibi, baıları apıf 
aralarında, hareketsiz yatan· 
fardan hangi birinin imdadına 
Yetiıeceğini kaptan da şatırdı. 

Mahir Beye, bir aralık kap
tan köprüsünde baydan bir ha
rııını ayıltmakla me,gul iken 
sordum: 

- Nedersiniz bu havaya?. 
Eski denizci, omuzlarını kal 

dırdı: 
- Ben buna hava mı de

rim ?. Ma~mafih, vapur, biraz 
Yüklü olıaydı bu kadar da aa· 
lıntı olmazdı • 

- Mudanyaya kadar hep 
böyle mi gideceğrz kaptan .. 

Güldü: 
- B®:burunu geçince hava 

dönecek! 
Evliya Çelebinin Bozbunııı 

hakkındaki manzum şikayetna 
!nesinden son mısraı aklıma gel 
di: 

Dat elinden Bozburun, fer· 
yat elinden Bozburun .. 

Kaptana bunu söyleyince: 
- Doğrudur, dedi, Bozbu

ı-un, az çok t allar amma, lodos 
havalarda değil.. Asıl poyraz 
tutar orasını ... Rüzgarı bir ke
re arkamıza alsak mesele kal· 
ınaz. 

Sahiden kaptanın dediği ol
du. Bozburundan sonra hava 
değişti, Mudar.ya önlerine gel
~iğimiz zaman, her taraf süt 
lımandı. Yalnız dört saat deniz 
Üstünde çalkanmadan kimsede 

Merakla sordum: 
- Peki amma, nasıl temin 

nn meaaiıine dair OD bO§ günde mitte vurulan Onnan ınühendiıi • 90 g oınıner~JJ9 e 
bir ..erilmesi mutat olan raporlar Ferit Beyin mezan ve lneboluda Ortaköyde İnönü Şebiryah mektebinde yangından çıkan U U U 
okonmu,tur. fehit edilen muhafız Şeref Efen· d 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I! 1 dinin aileıine muavenet için icap kereste ve demir enkaz an 25-4-932 pazartesi eünü ıaat on üçte 1 T A L y A N A etti bu parayı? 
- Gayet basit ..• dediler, is. 

kelenin ayak basb para11 ile •• 
Suyun dağın batından boru· 

farla depoya, oradan da kasaba 
içine getirilmesi için tam yüzoa 
bin lira aarfedilınit amma, Mu
danya da temiz, filitreden geç. 
mit, gümrah bir suya kavuş-

muf··· 

eden maaarifin teaviyeıi hakkın. mahallen müzayede ile aatılacağmdan talip olanlann mezkQr 
rı, ancak ıabahlan saat dokuz da heyeti idareye. ıali.hiyet Yeri· mektepte memuru mahıuauna müracaatları. (1578) 
buçukta Galatadan ve saat 11 l~rek kongreye ruhayet verilmif
de Mudanya iskelesinden hare- tir. 
ket ettikleri için Borsada görü 
lecek itini bir günde bitirip dön 
mek isteyen yolcular, Yalova 
hatbnı tercih etmekten baıka 
çare bulamıyorlar. 

Tasfiyeye 
Başlanıyor 

Otomobil ve kamyon şoförlerine , 
Tarlabaşı caddesinin esaslı ıurette tamiri mi.iııuebetile Tak 1 

siınd~ Ga_l~taaaraya ııelec~k otomobil ve kamyonların Beyoğlu : 
caddeı kebınnden geçmelerıne muvakkaten müıaade edildiği i. 

1 
lin olunur. (1587) 

Mudanya, bundan maada, Bir gün, nasıl olaa vapurda 
İatanbul belediyesinin bile tim ve otobüıte ııeçiyor. Saat üç bu E k . Fatih B~edi7:e Mü?iriyetinden: Batı bot olarak bulunup 
dilik ancak özenebildiği bir nü- çuktan ıonra, Buraada ne it gö n ÇO memur tütün Daıreye t~ıın edılen bir-~~et ~zulu koyunun sahibi sekiz gün 
mune mezarlığına maliktir. rülebilir? Tabii 0 gün, ziyan o- inhisarından çıkarılacak zarhnda muracaat etmedigı takdırde satılacağı ilan olunur.OS79J 
Bekçi kulübeleri, muntazam luyor. Yolcu, ertesi gün ıtını ~ 
Yoll.rı ve bütün aıri tesiıatile gördüğünü farzedenek hareke· li Inbiaarların tevhidin.., kanun ID'IC Devlet Demiryolları idaresi ilinları . 

ı ıten geçtikten sonra hazirandan i. 
- tabii karınca kaderince - tinden •ncak üç ııün sonra 1 • tibaren baılanacağı ve tedricen tat- -
mükemmel bir m.ezarhk.. tanbula dönmü, oluyor. bilô ıuretile 933 haziranına kadoır İdaremiz için pazarlıkla aatm alınacak lıveç demiri; Somun, 

Mudanyanm timdi esaslı bir Halbuki Y alovaya, her sa· bir aene zarfında ikmal edileceği ve toz teker, mücellit bezi, ıuplon tel, ve saire ııibi (21) kalem muh 
tek ihtiyacı var: Elektrik! Ba- 1 bah, Yalovadan her aqam n- ondan sonra t&§kilatın Anbraya fü1 al lı 25 

d 
~olunacan aırtık tehaldaak etmİf· teli ·· cinı m zemenin pazar ğı -4-932 tarihine müsadif pa-

na söylediklerine söre onun a pur var. Sabah, Borsaya ııiden, tır. zartesi ııünü icra edilecektir. Taliplerin yevmi mezkiir ıaat 9 dan 
(35) b·ın liraya ke§fi yapdmıt- ertesi günü akıamı avdet ede.. 1 ı 30 kad r ı"ıbat' .. t etmel • tah • fi t 1 • bu I Şimdi inhiaarlarda ınevcut liya , • a ı vucu erı Ye nren ıa verme en 
Bugünlerde münakasaaı açı•· bilir. katsiz memurlar tesbit ve tazmina; baptaki müfredat listesi mağaza dahiline asılmıttır. Nümune ge-
rak en muvafık ıerait gösteren Bütün bu dütünceler, Mu. ile alikaları katedilecek, bu it te ted tirilmesi icap eden malzemenin nümunelerinin beraber getirilme 
gnıpa ihale edilecekmİf. . danya hattmm rağbetten düt- rici ıurette yapdacaktır. O tekilde ai nümuneaiz vaki olacak teklifatın kabul edilmeyeceği ilin olu. 

Kasabaya, mahdut vandat· mesini mucip oluyor. Vapurla· ki, tevbit halinde, _.., bu •llftlt· nur. (1581) 
la, bu kadar hayırlı hizmetler l le çıkarılacak memurlardan eonra 

rm çoğu, yirmi. otuz yo cu ile artık müıterek ı...-...nun tatbiki do-
gören belediye reisini bizzat gö k ""ki h k t tt'kl 1 · f' T hJ" • •• d.. J 1 ve pe az yu e are e e 1 e ayisile aynca tas ıye veya tenıika- a ısıye umum mu ur u··gv u··nden·. 
rüp kendisine Mudanıyalı ar na ri için Mudanya, gittikçe kör- ta lüzum kalmıyacaktır. 
mına teşekkür etmek istedim. B ·· k, M" ki t inhisan idare.· · k 
ıstanbula gı'ttı"g·ın· 1• 50 

•. yledı"ler. letiyor. unun onüne geçme di us rarl hizmete al ·~- en- Kumatı dairede mahfuz ve memhur nümunesine tevfikan İ· 
dı'g"er vapur kumpanyalarına memu ım our,.....en li d"l ek f b "k d 1 k 1 O arzumu bu sütunlarda yerine yakatli olmaları eaaaı ırözetildiii için rae e 1 ec a rı a an a mma üzere dare müstahdemini için 

getİrmİ§ oluyorum. hik?n .bir v~zi.yett~ ol~ Seyri ite yaramiyan hemen ~- memu- 220 ili 240 takım yazlık elbise imali al-i surette münakasaya 
sefam ıdaresmın elındedır. ru bulunmadığmı veki.lete bildirdi. konulmuş_ tur. ı_2_ Mayıs 932 tarihine müıadif P-.embe gu··nu" sa-

Mektubumu bitirmeden ev· -- .. ı ektedir Tu "nbi 14 d h ı kıl --~ 
vel biraz da lstanbul - Mudan Evveli ücretlerin ucuzlatıl 111 ıoy enm . z ı sannm at . : ı a ~~ ıcra ' macağından taliplerin bu baptaki §artna-

' 1. ·· kü" b" kadroıu esuen mahduttu,.. Bu "ti- meyı gormek uzercthalatada Rıhtım caddesı"ndelci ldareı· m-ke 
ya - Buna yolile mefgUl ola- I?8'! ve m~e a mum nse ı· barla, çıkanlacak. memurların, daha. =• 
cağım. Bugün, hemen herkesi, rıncı mevkı kamarasının 180-- ziyade tütün inhısarmda bulunduğu ziyeye müracaatları ilin olunur. (1584) I 
Borsaya Mudanyadan değil, 200 kunı§a, güvertenin 40--50 anlaş:lmaktadır. Bu vaziyetteki me-

Y alovadan gidiyor. Bu yol, bel kunıta inıdirilmeskii_ lizımdır. ~;1a;ak,:\:'1er~en~~:.,.e~~::ı~ Istanbul Evkaf müdürlüg" ünden: 'ı 
ki daha laaa değil, fakat hem u- Yolcu arı va tten kazan- - t ılacaktır. 
cuz, hem de yolcuya öteki yol dırmak için vapurların latan· ıa yap Alemdağında vaki valaf omıanlann tat yığınları ve ka- 1 
kadar vakit kaybettirmiyor. bul ve Mudanyadan hareketle. ranhk dere mevkilerinden 4000 çeki bir ve 4000 çeki iki ve bir de ' 

Mudanya hattma işleyen ri saatlerinin değiştirilmesi de Yeni Amerika sefiri 3000 çeki olmak suretile ayrı ayn olmak üzere 11 çeki kayın, gür 
Seyrisefain ve diğer poeta va- fena bir tedbir sayılmaz. Mese yolda ken ve kestane eşcarından kat' ve imal edilm.ıek üzere müzayede. 
purları, birinci mevki için yol- Ii, Galatadan sabah dokuz bu- ye vazolunmu9tur. Talip olanların 7 Mayıa cumartesi günü saat 

Sermayeıi 700,000,000 

(ihtiyat akçesi : 
580,000,000 Liret) 

T~avellerı (Scyyahin çekleri) 
aatar 

Liret, frank, lnırili:ı lira11 veya 
dolan frank olarak aatılan bu çek 
ler aayeainde nereye ıitaeniz pa. 
ranızı kemali emniyetle tafa ve 
h• zaman iıterıeniı dünyanın 

h.. tarafında, ıehirde, otellerde, 
vapurlarda trenlerde bu çekleri 
en küçük tediyat için nakit ma . 
kamında kolaylıkla iıtirnal ede
bilirsiniz. Travellen çekleri ha
kiki sahibinden bqka kimaenin 
kullanamayacağı bir tekilde ter. 
tip ve ibtas edilmiıtir. 

Terzi~ane Natli ~ 
( Ahter terzihanesi ) 

Sahiplerinden ve mildir 

Muslu başoğlu 
Şevket 

Bey Yeni posta
hane karfısında 
36 numarada ye 
ni bir terzihane 
tesis ettiğini ve 
badema müşte
rilerini oraya da· 
vet eylediğini 
ilin eyler. 

cudan 340, ikinci mevki için çukta kalkan vapur, akıam 3,5 Amerikanın Ankara aefirliğine on dörde kadar İstanbul EYkaf Müdiriyetinde orman ve araı:i 
250, üçüncü mevki için 166 ku ta hareket eder, ve ayni saatte tayin edilen M. Charle H. Sherill idaresine müracaat eylemeleri ilin olunur. (1566) SS 

14 mayısta ,ehrimize gelecek ve O kurup Lake karyola 
ruş bilet parası alıyorlar. Mudayadan da bir vapur tahrik erteıi günü Ankaraya ıidecektir. -

işle~::ıd:::ü~İe!urs::~~=!: ~r;.~t~l;!ip;i~~~s; ~ir elyevm Pariıte bulunmakta- Tüt~o inhisarı DDIUDIİ ınO~ürlO"~n~en: gll:;l::i:::l~. ll':,-.... ·'-" __ _....-.... 
dam başına (65) kunış nakliye Kıbrıs valisi bugün E el · ı ı Y ~":.!':' . · ;.. -~~......-rT11 
parasını da buna ilave edersek yan etmez. h" vvd"lce. ı ini o 350unmkiu~ken görülen lüzum üzerine mübayaası L• ·,;-; -:r • - ; -.., .. ~ 
bir yolcu, güvertede seyahat et Mudanyayı bugünkü hare- gidiyor te ır e ı mış o an lo Sarı Yaldız ile 150 kil y "k t -:'.:: '.::.::;·-·-:...~ •. Li ~~ 

l lik k k . . .. . o ern1 şar .. - - -...~,..ıı..ı..ı-;;.-il 

mek •artile Bursaya gidebi • ketsiz ten urt!lrma ıçın, n.ame. ve numunesıne tevfikan pazarlılda aa•·- alın·~·ktır. Ta- ı ~ b h Şehrimize gelmiş olan Kıbrıs 1 l ........ -
mek için (231) kunış pol para bundan batka İr çare atırımı wııumi valiıi Sir Stonı buıün Kıb- 1~ ~~n o/o 1,5 teminat akçelerini hamilen 14-5-932 cumartesi ile!iktat Akaretler · Tramvay te-
81 sarfetmeğe mecburdur. Bun za gelmiyor. naa müteveccihen '!"hrimizden mu gu?ıı saat 10 da Gala tada Mübayaa komisyonuna müracaat. vakkafuada F.;.t Bey Mobilya atcl-
dan maada, Mudanya postala· M. Salihadclin farekat edecektir. ları. ( 1555) J ya....ıa. 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
14 Nisan 1932 vaziyeti 

AKTIP PASiF 

Kasa 

1 
Killçc Hfi kilopaııı (ptvet,D ~ 

\I TUie çılı:ınlıın Wn kOllOtlar fı:artılıll} 
tın Külçe 1111 kilogram 

Meık~k Tllrt altını aafi kJlocNm 
Banknot 
üfaklılc 

Dahildeki Muhelblrler 
Hariçteki Muhablrlen . 

8.178,tl 1 
489,8~2 

i.216,83S 

Altın Mevcudu { ilaveten tedavüle çıkarılın 
içe '"fi Kllogr banknotlaı lmşılııı 

751 
'
440 

{ lıtvetın tcdı\'UI 
Altını tahvili { Dımı: mevcudu çıkınlan bank· 
kobi l döviz notlu kaıtılıilJ. 

{ Serbetı dö•bler 

Ha:ı:ine Tahvlllerlı 
Deruhte edilen evrakı nıktlyı tuıılı&ı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tıvfitae 
vaki tediyı c 

• 
• 

Lira 

Lira 

• 

1 Lira 

n 

8.068.589,99 
614.!IG9,48 

f .099.7S8,81 

s.ıı4o.e?ı,
ROO.ıa9.~ 

1.()56.960,89 

i .21o.139,83 
j .053.480,70 

158.748.561\-

1.880.000,-" 

• 

Lira 

to.844.474,16 

416.007,68 

~ 

4.320.581,•2 

l S6.868.S63,-

Sermaye 
Tedavtildeki Banknotlar 
Dcnılıtı edilen fVrakı nıkdye 
K'fnuııun 6. ve 8 lncl maddelerine ıevfllcan 
vlld ı.dly.a I~ 

158. 7 48. 508, -

J.880.000,-

Deruhte edilen evnb nıktlyt bolciyesi 156.868.563,-
Kartıfıtı tamamen alnn olarak tedıvüle vız edilen 1 I.Jro 9.7~.550,88 
ıı:u.,lıjb tımaıı;ıcn alnnı tahvili bbil döviz olarak 
tedıvll'Je vıudllen ,, ıt.21O. 139,83 

~~---~-ı 

Vade•lz Tevdiatı 
Hazine hesab< cıriıi 
Diğer mevduat 

Döviz mevduab 
Muhtelif 
Nazım He•aplar 

1.1 38677,21 
4.310.711 ,52 

Lira 
15.000.000,-

168.824.253,71 

S.449.388,73 

723.724,77 

25.767.195,81 

4.628.623,93 

28 seneden beri ıalnız R~ 
ıı.o aıaı ve malzemesı 
ımalatlle l~tlgal eden 
ı e 9 '• ne m U esse s, 
1 El E I UN K EN dır, 

felefunken, en son ibdaı 
olan 340 modell ile, bu 
9Qne kadar ıapılan em~ 
safini gölgede blr,.kacalc 
en mUl<emmel bir aiti 
zey; meıdana getlrml~tıA 

Cüzdan 
Sen edat 

Es hım ve { Deruhte edilen ~vnlu nıkdye 
TıhvilAt karşılığı ı itlbar!kıymetl• ) 

Albn flzerine avan• 
Hi•aedarlar 
Muhtelif 

Ura o,-
1 ll4.704.837,SO 

!14.704.887 ,50 

626,80 

7.872.018.i7 

J.2~7.453,49 

Ulak bir tecrUbe 1elelun• 
lcen 340 alllzeslnln meza• 

'ıasını, ve bilhassa lstlma• 
linin şaıanı haırel lcolaı• 

1 

TELE F'üN'iidN 
1 Satı f mahall 

Nazım Hesaplan 
Kanuaun 6 ıncır 
maddealae tev-i 
llkln tevdi edi-~ 500,000 Törlı: ılnru 
len kıymetler l 

4.625.000,-

3.623,93 Mu htellf Depo Heuplın 4.628.6!1:1,93 

Yekdıı 
220.393.186,95 Yekt\ıa 220.393: ( 86,9~ 

l•konto haddi %8 - Altın iliı:erine avan• % 6 3/4 

Türkiye COmhuriyet merkez Bankası mecllsl ldar esinden: 
Cümhuriyet Merkez Banka

sı idare mecliıi Banka umumi 
heyetini 21 mayu cumarteei 
günü aaat 15 le Banka idare 
merkezinde fevkalide içtimaa 
davet etmese karar vermit
tir. 

Hiuedarlarm bankadan ııön 
derilec:ek davet varakalarını ha 
milen iabab vücut etmeleri ve
ya davet varakalan arkaaında
ki vekaletname ile bir mü~
&il tayin etmeleri rica olunur. 

. "Senedat ;iakontoauna tah., ıi hiHe aeınedatı aermayenin 1 tir: 1 Bu ıur~tle iskonto edilecı;ık o-
•ıaen Bankamn yapacağı emia· yüzde yirmi betine kadar iblağ "Vadeai dokuz ayı tec:avin l~n hazın~ bo!1°la~ tatbik e
yon ~~ ser~~yesinin yüzde edilebilir. . . . etmey- zirai senetler ~e tica- ~l~k fa~z nııbetı Ban~ mec
yetınııının tahıılioden sonra ya Munzam hıHeler bedelının ri ıenetler hükmünde ıskonto- luı ıdareaınce aynca taym olu
pılabi~ek ve bu emisyon mik- altın olarak teıaviyesei mecburi ya kabul edilebilir. Şu kadar nur." 
darı nızamnamenin 43 üncü olmadığı ııibi bu hi11elerin yüz ki bunlann mikdan tediye edil- Kırk dördüncü madde
mad~i mucib.iınce te,ekkül ede ı ı~k kupon olması da §•rt değil. mi! sermayenin yüzde on beti- ye zirdeki fıkra ilave edil. 
cek bır komıayon tarafından dır.'' ne muadil mebliiila ticari iı· 
teabi~ edi!ece;kti ... " Otuz ikinci maddeye ç 1 konto cüzdanı~m yüzde on be- miııtir: 

Y ırmıncı madde §U SU· kaydiyle fU fıkra ilave edil ti yekununu tecavüz edemez." "Banka döviz tevdiatı kabu-
tl t dil dilmi t · lüne ve karıılıklı kartıhkıız a· 

re .. e. a . e _§ ır: . . mittir: / "Bundan baıka vadesi üç a. vans almağa mezundur. Buka-
.. Bır hıu~ ~enedı_ ~elın~ "Banka borsada mukayyet ı yı teca~z etmeyen ve bir Ban bil muameleler için icabında 

yuade yetmıtı tahsıl edılmedik devlet tahvilatını veya devlet ka tarafından ibraz edilen üç vereceği faizler milı:darı balada 
çe ferağ. ~·~.maz. ~elinin !üz kefalet ve taahhüdünü haiz o- imzayı muhtevi hazine boıııola· ki tahdide tabi deiildir." 
ele yetmııı ödenml! olan hısae lup resülmal ile faizinin altın n da ticari ıenedat hükmünde 

BOURLA BiRADERLER ve ş 
• s A T 1 E BE y o~ L u - BE y Az 1T.-ı<Ao1 K. 

MAQAZALARI 

m BİRVAllDE 
Ev16dının aihhaıinl dOtOnea, be.. 

· lı•ııai bir rahatsızlık ııebebile aai(. 
ditdıljılnü soren, bu 1116nuebetl 
le kansıı kalaR, i•tihaıııa buhınaııf 
çocııkl•nfta 16tif leuetli .e mil· 
kaınftlc.1 bir kuvvet i1'cı olu 

enofetratos Müzakere ruznamesi ı 
Eaaa nizamnamede zirde 

münderiç metin dairesinde ba
zı maddeltte ilave veya tadilit 
teklifi: 

senedinin ferağı .senedi devre- eaaaiyle tesbit edilmiş bir para iakootoya kabul edilebilir. An- 72 İnci maddenin son üç 
denle al~nm bu ıte ~ahıus ola ile tediyeai mqrut tahvilatı 1 cak bu nevi senedatın yekiınu cümlesi §U tekilde tadil ·. 
rak tanzım edeceklen beyanna- veya tediye edilmit aermayeei \ Merkez Bankasının tedi,ye edil edilmiııtirı ' ~ - · . 

vermelidir . Her ec~aa•d• ki .. .,.,. 

Nizamnamei esasinin 9 
uncu maddesine ııu fıkra İ· 
lave edilmiııtir: 

"Şu kadar ki albn veya altı. 
na kabili tahvil döviz teklinde
ki gelirlerden mütevellit tevdi
atı, birer liralık evrakı nakliye 
yerine ikame edilmek ve piya. 
aadan ayni mikdarda birer li
ralık evrakı nakliye çekilmek 
ve imha olunmak makaadile hü 
kumetçe tedavüle vuedilecek 
mahdut tediye kabiliyetli ııü
müş meakukatm imali için lü
zumu olan madeni mübayaaya 
ve maaarifi darbjyeaine timdi

'?~ler üzerine. B~ka id.are ~ec akalli bet milyon Türk liraaı o· , miş sermayesinin (o/0 40) ne "Mürakabe komiayonu aza- C! Dr• H O R H O R U N 1 
lısmc:e karar ıttıhaz edılmesıne lan Türk Bankalarının tahvi- muadil miktan tecavüz ede- )arının müddeti iki aenedir. 1 • 

ve hiHedaran dafterine kayıt lalını alıp aatmak hakkını ha- mez." Her aene nısfı tebdil olunur. Cilt ve Zllhrevi baatalıkları muayenehan .. ~ ı 
•e tescil olunmasına mütevak- izdir. Ancak bu i§e Merkez H . .1 . d ki y eııiden intihap edilemezler. / Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 k ft B ti h. ed . . . ı 3) { ) ışaretı e zır e 

1 ı ır .. u sure e ı~s ~ran Bankaaının tesvıye edılmı! ser· . . . . tik mürakiplerin biri (b) ve .-...... -ll'!'-~llll-llll'!!!f!lf!l~!!'lf!!I~~~~~~~~ 
deftenne. kayıt ve tescıl ~ıl~~ mayesile ihtiyat akçesi mecmu ı fıkra tezyıl ec:lilmıştır: (c) diğer (d) aınıfı hisedarları ~lIMARLARA ve EMLAK SAHiPLERiNE 
yen f~rag_I~~ ?.'ut~r degıldı~ unun yüzde ellisinden fazlası . "Banka, Hazinenin hitamı tarafından intihap edilenlerden TARAÇALARI ve DAMLARI AKMAKTAN ve 
.. :•r~ı ~çunc~ I_?addenı? tahsis edilemez: ~yni. zam~~a ı vadeaine azami üç ay kalmı§ bo olmak ~ze!e ilcisi .kur'.• ile 932 RlJTUBETTEN MUHAF AZ.A ETMEK,.- . 
uç~c.u ~umlesı ııoyle tadıl alım. ~~amelesının ıcrası ~çı~ nolarını resen i~ko~to. edebil· J i~i hey eh ~mumıyeıı~~e !eb- !STERSENİZ? l 
edılmittır: mec;lı~ı ~d~re azasında~. asgan 1 mek salahiyetinı haızdır. Şu ka 1 dıl ve yer~:"ın': ~enilen ıntı~a~ B 1 • k K il 

"Banka idare meclisi lüzum betının ıttıfakı şarttır. dar ki bu ite Bankanın teaviye olunur. Dıger ikui de 933 adı ı· tup astı D anınız 
gördüğü takdirde hükiimetin 2) (D) Fıkrasına zirde- edilmi§ sermayesinin yüzde kıı· 1 bey' eti umumiye içtimama ka-

1 
muvafakatile bu müddetleri iki ki hükümler ilave edilmiş- kından fazlası tahsis edilemez. 1 dar hizmette devam ederler." ÇİMENTODAN ve DEMİRDEN İÇME SU 
fCI' misline iblağ ve üçüncü tak SARNIÇLARA MAHSUS 

~~!:::1~:";~~~r~:;n gördüğü K u·. a h K. m ,. d ,. MAMfil:G !:'"l!iivı-E~'{.1>l{.GotAU,Şl1ftı:ı1.~~ TV· len tahsiai caizdir." 
13 üncil maddenin aon 

fıkrası ıu suretle tadil ec:lil 
Yirmi altıncı maddeye a 1 re Adres: Bahtiyar Han 5 inci kat Nn 81, Galata, Tel. B. o. 3()()8. 

ııu fıkra ilave edilmiııtir: ' 
"Hüldimetin talebi ve mec· J 

lisi idare kararile i,bu "a" seri- / miııtir: 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyon undan: 

Dikim Hane ambarında mevcut satılacak e§ya: 
Eıki elbiae parçaları pamuklu: 6000 kilo, LiciveTt §ayak par 

çalan: 1000 kilo, Beyaz pamuklu kırpıntı: 1000 kilo. 7 Mayıa 
932 cumartesi günü saat 13 te. 

Deniz Dikim işleri müdiriyeti ambarında mevcut yukarda 
cinı ve miktarı yazılı kırpıntı parçaları açık müzayede ile hizala 
rında yazılı gün ve saatte satılacaktır. 

Şartnamesini gö~ek i~ti!enlerin her g~ ve al'?ak iatiyen 
lerin teminat makbuzlarıle bırhkte Kasımpaşa da Denız Levazım 
Satınalma komisyonuna müracaatlan. (1520) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4. cil keıide 11 mayı• 1932 dedir. 

~Cjük ikraıniJe 40000 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 liralık büyük 
ikramiyeler ve 20.000 l i rahk bir 
mükafat vardır. 

APP Alm :.ıı kitapç, , A'maıı kitap '.a •ı 
en ucuz sa tar, Beyoğlu. İsti dal 
raddı·~i 390, İsvfç s~fareti karşısmd., 

MARSIL YA kiremidi 
KÜTAHYANIN eski 

ayarında ve bazı evsafça ona faiktir. 
zamanlardan beri maruf çini toprak~ 

larındandır. 

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

IST ANBUL VILA YETi FEN HEYETiNCE yerli kiremitleri 
arasında DEVLET intaahnda tercihan kullanılmaktadır. 

Mühim şehir ve kasabalarda ajanları vardır. 

Mamu~ah KÜT AHY ADA F ABRIKADA veya IST AN8UL satış 
deposu olan GALATADA KALAFAT yeri No. 74(Nihat Bey)de 
görülebilir. Telefon Beyoğlu 4298 

T.C.NAFİA VEKALETİ YÜKSEK MÜHENDiS \1.EKTEBl 
tahlilat Müderrisi ve TİCARET BORSASI Laboratuvar 

NUREDDİN BEYİN Analiz Raporundan 

kimyevi 
Müdürü 

Kütahya kiremicli Manilya kiremidi 
1 Jnhina mukavemeti 

(Meınet açıklığı 30 ım) 213 Kilogram 229 Kilogra11> 

il Sikleti (Kuru halde) 2400 €.ram 2700 Gram 

ili Nispi mesamiyet hasaası 
( Maı ve cezp ettiği su mikdarı 24 saallaJ Yüzde 13 Yüzde 13,5 

iV Don tecrühcst 
(Brart uıuli) Vezni eksilmemiı Vezni ekıilmemiı 

ve patJamamıttır. ve patlamamıştır 

v Bir metre murab\:ıaını ne kadar Örter 14 14 

i\ nnliz, pİyaıadan tei-.arilı. edilen 15 kiremit üzerinde yapılmı ştır. 

Zafiyeti umumıye, qıtehaaızlık ve kuvvetsizlik 
b6yük faide •• teıairi glSrülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 1 

Istanbul Evkaf müdiriyetinden: 
lstıranca vakıf ormanlannın kal'a boyunda vaki Demirlı~r 

ve Hiyardere dekovile hattı nam orman kıt'aaından 250,000 ':ı 
mahlut kömür ve Haydutl~pı~ar. mevk~inde 60,000 kilo Dl 

5 kömürü müzayedeye vazedılmııtır. Talıp olanların 7 Mayısı, 
tarihine müsadif cumartesi günü aaat on dörde kadar latan 

ı Evkaf Müdiriyetinde orman ve arazi idaresine müracaat eu1 
leri. (155 

Istanbul Evkaf müdirivetinden: 
Kıymeti muhammenesi 

1 Lira 
350 . ..ı 

Tophanede llyasçelebi mahallesinde Türbe sokağında 14 l' 
mqrutahane enkazı pazarlıkla satılacaktır. Talip olmak iste!' 
ne kıymette o/o yedi buçuk nisbetinde pey akçelerile birlik!e 
Mayıs 932 cumartesi günü saat on beşte ihale edileceğinden Yf 

1 mi mezkura kadar İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında ma~ 
ı lat kalemine müracaatlan. (15 

MİLLiYET MATBAAS 


