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NUSHAll 5 ltURUŞTUll 

Bitler kazandı, fakat hükllmete geçemiyor! .. 
------------11>s• 

Hitler' e bu defa da bir oyun oynandı, fakat intihabı Hitleristlerin 
kazanması bu fırkanın ergeç 

yakın bir istikbalde bütün vaziyete hakim olacağını gösteriyor!. 
------------~~------~---~ 

• • 
nıçın iktidar mevkiine Faşistler kazanmış olmalanna rağmen gelemiyorlar? 

··-··--· ....... ._..... ·--- BERLIN, 25. A. A. - A1man 
---· müntabipleri, biliinkita devam eden 

Aımanya'da yağmurlarla kapalı ve mifzlim bir se 
ma altında rey vermeğe gitmiılerdir. 

Intl'habat intihap sandıklannm bulundukla
rı binalar ıaat 8 den beri açık oldu
ğu halde halk saat 9 dan evvel rey 
vermeğe gİrmemiıtir. 

Bütün dünyanın büyük al Berlin sakaldan dün ren&arenk 
ile beklediği Prusya, Wurter.C>< g, bir manzara irae etmekte idi. Rakip 
Anhalt ve Baviyera intihabatı • e- 1 iyasi fırkalar son dakikaya kadar 
ticelendi. Gerçi intihabat doğru- kendi namzetleri lehinde ropagan
dan doğruya Alman Reichstağ'.ı daya devam etmek istenıiJlerdir. 
için değildir. Ve Alman devletı- Kadın ve erkeklerden mürekkep lıl· 
nin siyaseti üzerine doğrudan doğ ıikletlere binmiş kuvvetli mangalar, 
ruya amil olamaz. Reichstag inti- ellerinde şu veya bu namzede rey 
habatı 1930 aenesinde yapılmış- vennek için halkı tahrik eden cüm
tır. Fakat Almanya 1919 Weimar leler yazılı kırmızı siyahlı bayraklar 
kanunu esaıiıi mucibince bir fe- tatımakta idiler. 
derasiyondur. Binaenaleyh bu f!• Tempelhof mahallesinin pencere
deraıiyonu te~kil eden mu~telıf leriode dalııalanan müfrit fırka baJ
devletlerin mahalli büku~.':tı, ~o- raklan yarıya kadar indirilmiş oldu 
layuile Alman hükfunetı U2.erme fundan. Hitler'in ıağ kolu mesabe
de müeuir olabilir. Ve bu, bılhaa- sinde bulunan ve bağırsak tesem
sa Prusya gibi büyük hükilmetler mümünden müztarip olan müfrit fıır 
hakkında doğrudur. G!r~i Prusya kanın Berlin mebusu Goelıellı'in ve
Weimar kanunu esaaıımden ev- fatı haberi §ftyl olmuıtur. 
vel, imperatorluk ~~":adının e:' Mamafih mümaileyhin vaziyeti .,. 
imtiyazlı bir devletı ıdı. Prusya - haınet keshetmemiı fakat yarıya İn 
nın Baıvekili ayni zamanda Al- dirilen bayraklar g~leyin komünlat 
man imperatorluğunun da ~aıve- lerle olan arbedeler esnumda ölen 
kili idi. Pnuya kralı Alman ım:~· genç bir Nazisnin vefatına kartı b
ratoru idi. Velha11l Pruıyanın , u- han teenür maksaclile enırolunmuı
kiiınetine hakim olan ~)manya ya tur. 
da hakim demekti. We'!"a.r kanu· Pnısya baıvekili M. Braun ile 
nu eaaıisile Pruıyanın ımtıyaz~an Reichıtag re.isi M. Loebe, rey ver
ilga edilmit olmakla bera. er, meğe ıı:eldikleri vakit fotografcılar 
Prusya Alman ittiha.~ı~ .~ahıl ak kütl•I tarafından muhasara edilmit-
lan devlet~eı;.in en ~~~ugu 0 !.m lerclir. 
hasebile hala en muhım rolu OY• 
namaktadır. Ve Pruıya'ya hakim 
olan Almanya'ya da hakimdir aö
ıı:ü dün ne kadar doğru ise, bu 
gün de o kadar doğrudur. 

llk rakkamlar 
BERLİN, 25. A. A.- Tasnif edi

len 5.555.000 rey varakası üzerin
den atideki yüzde miktan istimza! 
edilebilir: 

Welmar temerküzü (Sosyal-De
mokrat, merkezi ve devlet fırkası) 
% 39. 

HMbourg cephesi (Hitlerci n 
nasyonal Alman) % 40,5. 

BERLIN, 25. A. A. - Şimdiye ka 
dar tasnifi yapılan 8 milyon rey va
rakası ile fırkaların kazandıkları san 
dalye mukadderatı atidelri nisbette 
tevzi edilebilir : 

Sosym-Demokrat 
Alman-nasyonalist 
Merkez· 
Ko:nüniat 
Ahali 
Halk 
lktiaat 
Ziraatçi hizip 
Devlet 
Naayonal-soıyaliıı 
fçtimai hıristiyan 

3!. 
9. 

24. 
21. 
3. 
o. 
1. 
]. 
2. 

54. 
1. 

148 
Yukarıdaki cetvele nazaran We.i· 

mar temerküzü, aağ fırkalannnı mec 
muunun kazandıklan 69 sar ~alyeye 
mukabil 58 sandalye muhafaza etmİf 
bulunmaktadır. 

Bu itibarla aağ cenahin ınütemer• 
kiz fırkaları mutlak ekseriyet mik
tarı olan 74 adedine vuıul imkanr'Dı 
bulamamı,tr.-. 

Prusyada izhar edilen reyler mec
muunun takriben 5 milyon olduğu 
söylenmektedir. 

Tasnii devam ettikçe 

BERLIN, 25. A. A. - Tasnif e
dilmit olan 13,231 200 rey varakası-

• . ' na aıt ıhaa.i cetvel: 
Soayal-Demokrat 2.703.000 
Alman-Naayonaliat 864.000 
Merkez katolik 2.252.000 
Komünist 1.751.100 
Ahali fırkası 293.000 
Halk fırkası 31.100 
iktisadi fırkası 126.100 
Zinıatçi !ıizi, 57.700 
Milli Cephe 15. 700 
Devlet fo·kaaı 194.800 
Nasyonal-Sosyalist 4.687.300 
lçtim~ ı hıristiyan 137.000 
Müstakil Sosyaliıt fırkası 171.600 

Hitfor'cilerin muzafferiyeti 

Bunun içindir ki 13 Mart .,. 
10 Nisandaki reiıicümhur intiha
batından sonra Prusya diyeti inti
habatı büyük alaka ile beklenm-;k 
te idi. Ve tabii bu alaka da Hıt
lerist'ler etrafında temerküz et
mekte idi. intihabat bekleni~ı;
Yen bir netice vermemiıtir. Reıaı .. 
cümbur intihabatında olduğu gibi 
Hitler'in fırkası, Prusyanın da en 
büyük aiyaai fırkaaı f"klinde. t~
bellür etmittir. Hitler Meclısın 
450 kadar azasından 162 aini ka· 
zanmııtır. Diğer taraftan o~ sene 

Mutedil aağ (Ahali, iktisat ve ir· 
timai hıristiyan fırkalan) %5. 

Komünistler %14,5. BERLI N, 25. A. A.- Almanya ri, 
Muhtelif teıekküller %1. yaseti dimhur İntihabatındanheri 

Yİ mütecaviz zamandan ben Pru.a 
Yayı idare eden Soıyal J.>emokr~t 
fırka ancak 93 aza temm edebil-
ınittir. Bu fırkanın müzahir! olan 
Çentrum iae 67 aza intiha~. e~e
bilmiıtir. Binaenaleyh bukllm'!t 
koaliıiyonu mağlilp olmut vazı
Yettedir. 

Bununla beraber, Hitler fırka· 
tının kazandığı muvaffakıyet, 
Pruaya hükilmetini batlı batına 
elegeçirecek kadar büyük değil
dir. Hükumet fırkalan, Hitler'in 
bu intihabattaki muvaffakıyet de 
receaini evvelce tahmin etmit bu
lunduklarından kanunu esııaide 
hükiımet reiainin intihabına dair 
tadilat yapmıılardı. Bu tadilata 
göre hükUmet reisi Ancak mutlak 
ekseriyet ile intihap edilebilir. Bi
naenaleyh Hitler'in Pru•ya diye
tindeki grupu en kalabalık bir 
zümre olmakla beraber, yalnız 
ba,ına iktidara geç~_':k ~ç~n. ek.se
ıiyeti teınin edemedıgı gıbı, ı?t!h~ 
batta anlatbğı Hugenberg mıllıcı
leri ve Halk fırltası ile dahi Prua
Yanın mukadderatına ba~im ola
mıyor. Bu ıerait alt~nda,.l>ır ~akım 
siyasi tedbirlerle Hıtler ın. bır d~
fa daha iktidara geçmeaıne mu
manaat edilmittir. Fa~t. buna 
ragmen Hitleristler her ın~ıhab~t
ta biraz daha kuvvetletmııle~dır. 
Pruıya'da olaun, ittiha.dın dığer 
hükiiınetlerinde ve hatta Alman 
hükUıneti olsun, iktidarda du_r
mak gittikçe miitkülletm~~tedı.r. 
İklida.rı muhafaza etmek ıçın bm 
bir kombinezon yapmak lazımdır. 
Bu vaziyet ne zamana kadar de
vam edebilir? Herhalde öyle. gö
rünüyor ki Almanya'da bir !fıtler 
hükiimeti ergeç mukadderdı~; Al: 
man milleti böyle bir tecrubeJı 
Yapmağa bazırlanmıt görünüyor: 
Ve eğer Fransız intihabatı aaıı 
cenah fırkalarının muzafferiyeti 
ile neticelenir de Almanya'ya kar 
tı takip edilen ıiyaaet bu fırkala· 
rın an•aneaine uygun olmakta de
vanı ederse, Hitleristler'in iktida
ra geçmeleri hayli yakınlaıtınl
ınıı olur. Alman ve Fransız inti· 
habatı daima yekdiğeri üzerine 
ınüeaair olmuttur. Alman intiha .. 
hatlarının neticelerini gördük. Ba 
kalım Mayısn ilk haftası yapıla
cak olan Fransız intihabatı ne 
cibi bir " ek?. 

kazanmıtlard!r. (Devamı 6 mcı sahifede) 
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ,,,,,,,,,,_ •• , ............................... Q ................. ~ ........... 

Çocuk haftasının 
•• •• • • •• •e uçuncu gunu 

Dün bir çok yerlerde ve bilhassa 
Halkevinde müsamereler verildi 

Halk evinde çocuklar müsameresinde .. 

Dün çocuk haftaımm üçüncü 
ııünü idi. Şehrimizin muhtelif 
mmtakalarında ııene bir çok 
müsamereler tertip olunmut

tur. Halkevinde verilen müsa
mere çok güzel olmuıtur. Dün 

Halkevi içtima salonunu bill" 
den fazla talebe doldurmuştu. 
Saat ikide başlıyan merasim 
dörde kadar sürdü. Şi§li terak

ki lisesi ilk kısım talebesi tara
fından temsil edilen"çoduk va

li" i esi ok rnuvaffaktı. Bun-

dan batka monoloıılar söylen
di, manzumeler intad olundu 
ve §arkılar ıöylendi. Küçük kız 
talebenin oynadıkları oyunlar, 
danalar bilhassa çok beğenildi. 

Çocuklar çok eğlenceli saat
ler geçirdiler. Nakiye hanım ço 
cuklara: 

- Derslerinize daha iyi çalı
şırsanız, sizi gelecek sene daha 
çok eğlendireceğiz, dedi. 

Perşembe günü gene Halke-

1 Moskova 
Seyahati 

Başvekili hamil vapur 
bu sabah Odesada 1 
Başvekil İsmet Pata Hazret 

!eri ile Hariciye vekili Tevfik 

Rüştü Bey ve refakatlerindeki 

zevatı Rusyaya götürmekte 0 • 

lan Gruzia vapuru evvelki ak

şam Tophane rıhtımından hare 

ket ettikten sonra Büyükdere 

önünde tevakkuf etmiştir. Va
purun bu sabah Odesa'ya mu

vasalatı mukarrer olduğundan, 
ancak gece saat 2,30 da tekrar 

hareket ederek Karadenize açıl 
mıştır. Heyet bu sabah Odesa
ya muvasalat edecektir. 

Kazım Pş. 
Avdet etti 

ANKARA, 25 A.A. - Kütah
ya-Balıkesir hattının kütadını iua 
eden Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kiznn Pa§B Hazretleri ile heyeti 
bô.mil olan huausi tren bu aabah 
aaat 8,30 da ıehrimize gelmittir. 
Reis Paıayı istaoyonda Vekiller, 
Riyaaeti cümhur kitibi w:n.umiai, 
bazı meb'uılar ve müab!§arlar i 1 .. 

tikbal etmit aaker ve polis müfre 
zeleri resmi aelamı ifa eylemiıtir. 

Varşova elçisinin 
ziyafeti 

VARŞOV A, 25. A. A.- Türkiye 
Büyük elçisi Cevat Bey tarafından 
dün ııece Türkiye sefaretinde bir 
ziyafet verilmiıtir. Ziyafette Başve
kil M. Prystor ile zevcesi, hariciye 
Nazır muavini ve zevcesiyle lngiliz 
sefiri birçok erkanı hükümet hazır 
bulunmuılardır. 

Celal Bey 
Avdet ediyor 

23 Nisanda sefaitetha
nemizde parlak 

bir suvare verildi 

Sahip ve Batmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nepiyat ve Y uı Mld6rl 

ETE• iZZET 

vali e·. herşeyin yolun
da gittiğini söylüyor! 

lktısat Müdürlüğü kendisine veri
len işleri tamamile yapıyor mu? 

Tramvay ücretlerine zam yapılacak değil, ancall 
alınmakta olan nakliyat vergisi artacak .. 

Son günlerde mevzuu bahsolan 
~uhtelif Vitayet ve Belediye iJle
rı hakkında Vali Muhittin B. ken 
diaile gÖrüfen bir mubarririmize 
§U beyanatta bulunmuıtur: : 

''.- Vali muavini Fazlı Beyin 
terfıan batka. bir vazifeye nakli
ne dair reami tebligat yoktur. Faz 
lı Bey çalııkan, kendisini sevdir
mit bir zattır. Bununla beraber 
bu evsaf, terfi zamanı gelen bir 
memurun terakkisine mini olacak 
es~ptan değildir. Fazlı Beyin de 
terfı zamanı gelmiıtir. ÖnÜnde 
terfi edeceği derecel~r vardır. 

Birinci mevki tramvay 
ücretleri 

lı Bankası umumi müdürü Hazirandan itibaren birinci 
Celfıl Bey mevki tramvay Ücretlerinin tezyit . 

edileceği doğru değildir. Nak-
KAHIRE, 25 (Milliyet) - 23 liyat vergisinin tezyidi halinde 

niaan münasebetile Kahire sefaret halen tramvay yolculanndan 
hanemizde mükellef bir suvare alınmakta olan 10 para nak
verildi. Suvarede birinci vezir la- liyat reami bittabi tezyit edilece
mail Sıtki Pa§B, Hariciye vezırı ği mikdarda alınır. 
Ebülfettah Yahya pata, kordiplo- Fakat bu, Tramvay ti•ketine 
malik, matbuat erki.nı, it Bankası ait bir zam olmaz. Ve tirket lehi
nm lskenderiye ıubesin.i açmak n!' tramvay Ücretlerine herbanıı:i 
Üzere Mısıra gelen lı Bankaaı U• bU" zam mevzuu balıia değildir. 
mum müdürü C•lal B. ve arkada§ Hastaneler Vali ve Belediye Reisi 

Muhiddin Bey lan hazır bulundular. Suvare pek Haseki kadın ve Cerrahpaıa 
samimi ve parlak oldu. hastahanelerinin tevhit edilip edil 

Celal B. dün birinci vezir lımail meyeceğini soruyorsunuz. Fakat 
Sıtkı paşa ile görüıtü. Haseki hastahanesinin altına te- r~yata teaadüf ediyorum. Esasa fa 

24 nisan akıamı Mısır bankası kerlek takılarak Cerrahpqaya tinat etmeyen netriyat üzerinde 
umum müdürü ayandan Talat götürülmesi mümkün müdür? t~akku~ !'~ek. istemem. Şuna 
H •b B f d b. · f J soyleyebılınm kı, Belediye lktıaat an . tara ın an ır zıya et ktısat müdur-ıu··g- u·· 

"ld" B · f 1 B nk müdürlüğÜ uhdesine diiten vezai-
ven ı. u zıya ette t a ası Son gu·· nıerde beledı"ye ı"ktısııt mu·· f" b.hakki ·f ı ı n ı aya ça.lıımakta ve 
umum müdürü Celal B. ve arka- dürlüğüne tevcih edilen bazı net- ifa da etmektedir." 
daıları ile Şark iktısııdiratı bak· !========...,=============...,--=-= 
kında bir tetkik seyahati yapan 1 
Macar bankacılarından ve Macar 
naibi hükıimeti M. Harty'nin oi
lu M. Musy Harty, yerli ve ecne· 
bi banka müdürleri hazır bulun -
mutlardır. Celal B. ile arkada§ları 
Ege ile hareket ~ttiler. 

---·-.. ·-······-·-·--·-····--··· 

Komisyona riyaset eden 
Mustafa Şeref Bey 

Benzine ispirto 
Karıştırılacak 

Komisyon raporunu 
vekalete verdi 

Senede 30 milyon kilo 
ispirto sarf ediliyor 
ANKARA, 25 (Telefon) -

Benzine ispirto karııtınlmaaı 
etrafında tetkikat yapmakta o
lan komisyon mesaisini. ikmal 
etmit, raporunu Ziraat vekale. 
tine vermiıtir. 

Komisyon raporunda vekale
tin bu noktai nazarına iıtirak 
etmiıti?. Muhtelif niıbetlerde 
ve ayn ayrı şerait dahilinde 
memleketimizde iatihlak edilen 
benzine ispirto kaııştırdması 
komisyonca da muvafık görül
mekte olduğu için icap eden e
sasları da tesbit edilmiıtir. ltal 
yada olduğu gibi memleketimiz 
de iıtihlik edilecek benzine aza 
mi yüzde otuz niabetinde ispir
to karııtınlacağı anlaıılmakta
dır. Vekalet raporu tetkik ede
cek ve Heyeti vekileye gönde
recektir. Memleketimizde ıene
de 30 milyon kilo benzin sarfe
dilmektedir. 

Selanik muhteliti ile 
cumaya oynayoruz .. 

Selanik muhteliti ayrı ayrı Galata 
saray ve Fener ile oynayacak 

Müsaadesiz kulüple müttefik kulüp 
nasıl maç yapar!? .. 

B~ cuma g~~ü. İı~anbulda I ~u ~akım .la müzakerat iki maç 
Selinık muhtelıtımn ılk maçı uzennde cereyan etmiı ve mu
oynanacaktır. Mevıim için an- tabık kalınmııtır. Yıman tala. 
gajman yapılan takımların ikin mı İstanbulda ilk maçını Gala
cİ&İni teıkil eden bu ekip bu haf tasaray ve aon maçını da Fener 
ta şehrimi::de oynayacaktır. bahçe kulüpleri ile yapacaktır. 
Son Yunan takımlarile yaptığı İstihbaratımıza ııöre Bu iki tala 
m·z temaslardan sı:mra bu karıı mımız kuvvetli rakibine birbir· 
latm'\ çok mühimdir. Selanik !erini takviye ederek çıkacak.' 
muhteliti Selinik takımların- tır. Macar '3) Milli takımmm 
dan müteıekkil olacaktır. Ve maçlarından sonra her halde 
bilhaua bunların batında meı- bu maçların çok enteresan ola-
hur Aris takımı bulunmaktadır. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

~ 
-="'--' _________ 6Jlks::.:.ı.::.:;..=:;..=Ç.;..., 

BAKKAL - Müşterilerimden ressam Karun Bey .•• 
- Ya! .. Demek bu zat tablo yapar?. 
- Hayır ••• Kamım doyurmak İçin tabela yazar! 
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Irak kralı 
Tahranda 

Mançuri'de 
Vaziyet 

--·--

1932 

Irak 
Petrolları 

- -
Mevaddı iptidaigeden alınacak 
gümrük resimleri tesbit edildi 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Memleketimize idhal edilecek işçi buluyoruz! 
işsizlere iş bulmak için Milliyet 

tavassut ediyor 

Ba~vekil Nuri Paıa da Cemiyeti akvam ko- Bağdatta yeni bir 

krala refakat ediyor misyonu mukavele yapıldı m:vaddı ipti~aiyeden a!maca~ ~ümrük resimlerine ait esasları 
J .. ., A 1 alakadar komıayon tesbıt etmıştır. Yalnız bu meyanda kaçakçılık 

1 TAHRAN, 25 A.A. - Irak muşkulatla karşıla~ıyor j LONDRA, 25 A.A. _ Reu- ı emteası olamayaca_ğı tahmin edilen demir_ gibi ~azı iptidai mad· 
kralı Faysal hazretleri refakat- ter Ajansının verdiği bir habe- deler h~kkında eskı esasların muhafaza edılmeaı muvafık görül• 
!erinde başvekil Nuri Paşa ve . ,LON~RA, 25 A.A; - :1'~- · re göre, bazı İtalyan, Fransız mektedır. 
maiyetleri olduğu halde İran ~'?dan Tımea gazetesıne ~ıldı: ve Alman Şirketlerinin de ali- T k • • • 

Bize yazınız 1 Şahı Hazretlerini ziyaret mak- nlıyor: Tchang - Tchoun.dakı kadar bulundukları Britisch Oil .ıs enderıye ve Pıre tıcaref 
' sadile dün akşam İran hududu Japon konsol~su, M. Welhng- ı Developpemant Conpany mües .. • • • • 

lt arayanlarla İfçi arayanlar a
raaında tavauuta )>atladığımrz 

günden beri, gerek it arayanlar
dan serekae i19i arıyanlardan pek 
çok mektuplar almaktayrz. Bu 
nektuplar makaadı teahil edecek 
bir tarzda tasnif edilmektedir. 

ze bildirirlerse bize rnürı:.caat el· 
mit ve adrealerini bırakmıı oları 
iıaizleri kendilerine bildireceğiz. 
Bu auretle hem iısiz kalan v< 
memeleketin nereainde it bulabi
leceiini bilmediği için bunalan 
vatandaılarırruza hizmet etmiş 

hem de memleketin her tarafını 
bir çok süzide itçilerin dağılaralı 
müfit hizmetler deruhte etmeleri
ne yardım etmiı olacağız. 

na vasıl olmuşlardır. ton Ko.~~emırrolu mın~aka~ını sesesinin mümessilleri Bağdat' mumessı/lerının lnUhabere/erl 
Müşarünileyh hazretleri hu- te~~ettıgı. takdırde te~~ıf ed_ıle- ta bir mukavele imza etmişler. 

dutta İran şahı namına harici- cegıne d.a~r olan teh~ıd~. g:n al J dir. 
ye nazırı Furugi Han tarafın- ~ıl'ma~ ıçın Manç~n huk~me- Bu mukavele mezkur Kum
dan istikbal edilmişler ve gece- j tın~ bır k~ra.r verdır~memış ol- panya ile Dicle nehrinin garp 
yi Kermanşah'da geçirmitler- dugunu bıldırm~~tedır. sahilinde iki yüz mil murabbaı 
dir. Yarın Tahran'a muvasalat) ~aponya harıcıye nazı~ı bu imtidadında bir saha dahilinde 
!arına intizar edilmektedir. 1 va~ıy~t karşısında . Har~ın ve 75 sene müddetle petrol iatihsa 

" Milliyet " memlekette ço· 
~aldıfından bahaedilen iıaizliğin, 

işsizl~rin ihtiyas sahalarına dağıl
naôklarnıdan ileri selcliğine ka
nidir. 

TAHRAN, 25 A.A. - Irak 
1 
Tsıtsıkar etrafın~akı_ d~mı~yo. li imtiyazını vermektedir. 

kralı Faysal ile maiyeti dün ak ı lu mıntakası.nın .bı·z· atıh. ı em.ın ol - d - 1 •••••• 1 

şam hududa vasıl olmuşlar ve madıgı .keyfıyetı uzenn e ısrar 
geceyi Kermanşah'ta geçirmiş· edecek~ır. . . 
!erdir. Kral, şahı ziyaret edecek <=;e~ıyet~ ~kvam komısyon~ 

Birçok kaza merkezlerinde, 
hatti viliyetlerde makineci, mo
:örcü, teavlyeci, tornacı, iyi bir 
dülıer, marango2, ilitJ ziraiye 
laınirciai; elektrikçi fU veya bu 
ih ıiaaı iıçileri ve uotalan yoktur. 

Huıuai mü~aeaat aahipleri . d< 
bu huıuataki ihtiyaçlarını bize 
bildirirlerae memnuniyetle kayd
edeceğiz. i

l tir. Salı günü Tahrana muvasa bu ık_ı şehrı zıya~et . edecektı. 
lat etmesine intizar olunmakta Komısyon, bu nıyetınde israr 
dır. edecek olursa muhafazası ıçın 

Onun için bb iıaizlerle İfçİ ia
teyanler araaında tavauutta bu
lunmak iateyoru:ıı. 

Gerek J.tanbula, aerek mem
leketin her köıesine tamil olan bu 
tavaııutun daha müımir ve fay
dalı olmaıı:ıı iıteyoruz. Onun i
çin 

Ricamız ıudurı 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; diier taraftan beledi
ye reiıleri, fırka idare heyetleri 
relalari ı ticaret müdürleri ve ali
kadar idare amirleri bulunduklan 
yerl~rdeki itçi ihtiyacını (tekil, 
mahiyet, avaaf, verilecek ücret 
ve it tartlan teabit edilerek) bi-

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyaı;mız var? 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardrr, ne 
kadar ücret istersiniz, !stan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartmız var mı? 

Bize bildiriniz. 
Memur, kitip, muhasip veya 

·difer hizmet talep edenlerle ihti· 
yaç aahipleri ara11nda da bu ta 
vaaautu yapacağız. lı i•teyenleı 
de, itçi ve memur arayanlar dE 
mektuplannı "lıtanbul, Milliyet 
gazetesi it tavaııut bürosu" na 
mma aöndermelidirler!. 

Bu, memlekete ve vatan
da.şa yapılacak en büyük biz 
mettir 

• • 
iş ve işçi 

• 
istiyenler 

işçi lstlyenler 
2 ı - Beı d~ kmeci uatalarma 

ihtiyacı vardır. Milliyet İt büro
ıu- milracaat edilmesi. 

iş lstiyenler 

319 - Bandırma Sunullah ma 
halleainde Cellet Akıfa mahalle
sinde Cellet Akıfa zade Nazmi., 
gümrük komiıyonculuk ve mües
ıelerde ayale hizmeti arıyor. 

320-Fatihte Hoca Oveya mahal
lesinde yeni aokak Babunaı1>i 1 
No. lu hanede Arapoviç Adem 

Eakitehirde lıtildil mahalle- 28 yaşındadır. Almanca, Franaız
sinde Emrullah Ef. nezdinde A. ça, Bulgarca, Sırpçe Boınakçe, 
Vahit teaviyeci, it anyor, 26 ya- Macarca bilen alaturka ve alaf
şmcladır, 70 lira lleherhangi bir ranga birinci sınıf ahçılerinden 

vilayete sider, iş arıyor. 

3ı8 - Betiktaı Post Reıtant 32ı - Mardin vilayeti Nufus 
H. H. - 26 yqrndadır, yükaek 2 ci katip Şehmüs ef. vaaitasile 

tahılll aönnüı Franaızca, türkçe 
ı bilen ~ırada çahımak üzere bir 
I memurıyet arıyor. 

Jeneral Uriburu'nun 

sıhhati 

PARlS, 25 A. A. - Jeneral 
Uriburu ameliyat olmak üzere 
bir &eririyata girmiştir • 

Jeanne d'Arc zırhlısı 
Venedik'te 

VENEDIK, 25 (A.A.) - Fran 
aız Jeanne d' Arc kruvazörü bura
ya aelmiıtir. Sefine aüvariai ıuni
ral Marouia karaya çıkarak Dük 
de Genes'i ziy11ret etmiıtir. 

Heyelan 

MARMET, 25 A.A. - (Virji
nia) birbirini takiben vuku bulan 
3 toprak kaymaaı mıntaka dahi • 
linde bir au bendinin çatlamasına 
ı .bep olmuttur. Kaza neticeıinde 
5 kiıi ölmüı ve diğer 3 kiti de en
kaz albnda gömülü kalmııtrı. 

Birçok yaralılar aayılmııtır. 

Cizre kazası sabık nüfüı memuru 
Musa Vasfi bir 
yor. 

Hoover moratoryomu· 

nun tecdidi etrafında 

P ARiS, 25 A.A. - Bir ecnebi 
aazeteai M. Stimson ile M. Mac 
Donald, M. Brüning ve M. Tardi
eu'nün Cenevrede icra ebnit ol
dukları mülakat eanaamda Hoo
ver moratoryomunun tecdidi pro
jeaini &'ÖJ'Ü4mÜ§ olduklarını yaz
mııtır. Franaız aiyui mahafill Va~ 
ıington'dan gelen telırraijarın M. 
Stimson'a borçlar meaeleıine ait 
münakatalara ittirak etıneıini 

meneden kat'i talimat almıı oldu
ğunu bildinnekte bulunduğunu 
ve bu halin mezkür ecnebi gaze • 
tenin istihbaratına tamamile mu 
gayir olduğunu irae eylemektedir. 

Eaaaen, Amerika i.yan meclisi
nin bu meaele hakkındaki hattı 
hareketi bu huauıun muhtemel ol 
madıjını göstermektedir. 

Bundan baıka baıvekalet bu ha 
beri tekzip ediyor. 

Tahdidi teslihat 

konferansında 
CENEVRE, 25 A.A. - Tahdi

di tealihat konferanaı büroau silah 
kuvvetlerinin keyfiyet itibarile 
tenkisi meseleainin muhtelif safha 
ları arasındaki farka dair teknik 
komisyonların bir rapor verecek
leri ta.rihe kadar esaaa ait mese
lelerin müzakereıine faaıla verme 
sini umumi komiayona teklif etme 
ii kararlaştırmııtır. 

Bir tdlise yandı 

LONDRA, 25 A.A. - Gallea 
k.ıt'aaının Hafed tehrinde zuhur 
eden bir yangın birçok aanat eser 
!erini ihtiva eden bir kiliaeyi &'•Y 
ri kabili tamir bir aurette hasara 
dilçar etmittir. 

Chamberlain 'in sıhht 
vaziyeti 

LONDRA, 25 A.A. - Düçar 
olduğu nekrla haatahiından hlll 
rahataız bulunmakta olan M. Ne
ville Chamberlain Avam kamara
ama ıidemiyecektir , 

Zehirli şarap 
HA VRE, 211 A.A. - Birçok va

purlann tayfaai araıında vukua 
gelen zehirlenme hadiaeleri dola
lııile meçhul bir ıahıa aleyhinde 
takibat icra edilmektedir. 

Mütehaaaıalar tarafından yapı • 
lan tetkikler, gemilerde istihlak 
olunan ıarapların bir miktar ar• 
aenik'i ihtiva etmekte olduğunu 
göatermiıtir. 

Bütün gemilere, aemi dahilin
de bulunan ıaraplarm istihlak e
dilmemeai için telgraflar gönderil 
mittir. 

ltalya - Irak dostluk 

ve ticaret muahedesi 
ROMA, 25 A.A. - ltalya ile 

Irak hükiimetleri araıında geçen 
Şubat'ın onunda Cidde'de imza e
dilen dostluk ve ticaret muahede
ainin muaaddak suretleri dün Chl
gi sarayında Emir F ayaal ile Ha
riciye müstetarı M. Feni arasında 
teati edilmittir. 

~---
Fransız Hariciye neza

retinin bir tekzibi 

P ARiS, 2S A.A. - Hariciye ne
zareti Tuna hükılmetleri nraaında 
iktıaadi bir anlatma vücude geti
rilmeai hakkındaki projeye dair 
Pette gazetelerinden birinde çı
kan ve Fransız gazeteleri tarafın 
dan olduğu gibi nakledilen haber 
lerin heyeti umumiyeıi itibarile 
hakikata uyaun olmadığını beyan 
e~i,tir. --
Bulsrar kral ve kraliçesi 

SOFY A, 25. A. A.- Bir müddet
ten beri Hari_çte bulunan Kral ve 
Kraliça ' hazeratı bugün Sofyaya av 
det etmitlerdir. 

iktisadi Ve mail hafta !iden, harpta ikinci derecede alaka-( l 
memelerinde görüyoruz. Bunu tak· 

.. bulunmuı olan ve ya hiç olma
~ yan bazı devletler de bütçe açığım 

----------------------·----- veya "tranıfert" müıkilitını ileri 
Dünyada mevcut devletlerin bu milyar franktır. Kendi dertleri var- aürerek, borçlarını vermek iatemİ· 

seneki bütçe açıkları yekünu, Fran- ken, tabiatile, bu devletler, batka- yorlar. 
ı:ıda yapılan bir heaaba göre, ıoo lanrun derdile mef&'ul olmak iate- ikinci akaülameli de, devletle
rr•'lyar franka baliğ olmaktadır. Bu miyecelderdir. lıte heman bilümum rİn aon zamanlarda "economie dl
ac.·k luamen, bizda oldug"u ııı'bı," me- memleketlerde bı'r taraftan para 

~ • • rigea" daha doğrusu "etatisme" ce-
sarifi ten'-'• ve vergileri tezyit siı- nın darlıaı cli•er taraftan tı'careti' 

... 0 • " reyanlanncla hia ediyoruz. Devletler 
retile, kısmen de,. bu tedabire mü- hariciyenin aün geçtikçe tenakuau, milli paralarını korumak için pek 
nı<:aatla beraber, iıtikraz akti sure- bu m mlekederi, kendi hudutlan huaas bulunyorlar, ve paraya icra! 
tile kapatılmak istenilecektir, Fakat dahiline büzülüp çekilmeğe, ve ha- teıir edecek unıurlan, (ki baılıca 
h.tlihazırcla bu paranın, değil tema- diaatı tevekkül ile bekler gibi bir hal ithalat ve ihracattır) yakından kont 
mını, hallıı onda hır' iru" bile ikraz almag"a sevketmı'tti'r · rol etmek gayeaini takip ediyorlar. 
edebilecek istitaah maliyeyi haiz dev Bu halin ilk akaül&melini harbi Bazı memleketler de tekas eaaama 
let kalmamıflır. En zengin •ayılan umumide mağlup olan devletlerin, müatenit ihracat yapmak için müza
iki memlekett!!n Amerik3.nın açığı maddi imki.nıızl'.k kar!ııında artık kereler cereyan etmekte; bu meyan-

maiyetine kuvvet verilecek fa
kat Japon orduau bu bapta hiç 
bir mes'uliyet deruhte etmiyee
cektir. 

Gene kan dökülecek 

LONDRA, 25 A.A. - To
kiodan bildiriliyor: Kirin hüku· 
metine hasrm loan kuvvetler bi 
male doğru ilerlemeğe başla
mışlarci.r. 

Tchouang - Tcheng • Pou 
istaaiyonunda ikamet eden Ja
ponlar, asiler tarafından zaptı 
muhakkak olan istasiyon muhi
tini tahliye ve Harbin'e doğru 
yola çıkmışlardır. 

TOKlO, 25 A.A. - Ceneral 
Kamura'nın kumandası altında 
bulunan 39 uncu muhtelit liva 
Chang Chun'a gelmiştir. Mez
kur kıtanın kuvvetlerinin bir 
kıımı Kirin ve bir kısmı de 
Tunghua ve Harbin'e gönderi· 
lecektir. 

Londra borsasında Japon 
eshamı düşüyor 

LOND • AA. - Man-
çuri'de Rusya ile Japonya ara. 
smda bir gerginlik mevcut oldu 
ğuna dair sayialarm deveran et 
mesi ve Mançuri ve Cbangbai'
daki askeri kıtaat mesarifatınm 
Japonya'ya ağır mükellefiyetle 
tahmil eylemesi, esasen Japon 
eshamı üzerinde çok gayri mü
sait tesir ve nüfuzlar ika ettiği 
halde Changhai'daki Çin - Ja. 
pon sulh müzakerelerinin beta
ati de bu menfi tesire munzam ' 
olmaktadır. 

Bu zafiyet Japon hükumet 
eshamı ile Japon belediyeleri
nin ihraç etmİ! oldukları sana. 
yi eshamı üzerinde de kendini 
göstermekte ve isbu eshamr az I 
çok hissedilecek derecede zara
ra düçar etmektedir. -----·-- -
M. Mac Donald'ın sıhhi , 

vaziyeti 1 
1 

LONDRA, 25 A.A. - Batveka 1 
let dairesi tarafından neıredilen 
bir tebliğle M. Mac Donald'ın gö 1 

zünün dün yapılan muayenea.İ nea ~ 

tice.inde memnuniyeti mucip bir 
halde olduğunun ve hiç bir veha
met eıeri göstermediğinin anlatıl .. 
dığı beyan edilmi§tir • 

- - ·--
Bir tekzip 

PARIS, 25 A.A. - Tempa aa
zetesinde okunduğuna gC:~·e, Jour· 
nal de Ceneve ile Journal des Na
tion'da M. Tardieu ile M. Stim
son ve M. Brüning arasında aon 
zamanlarda vuku bulmuş ı>lan 
mülakatlar hakkında verilen ha -
herler baıvekalet dairesinde tek -
zip edilmektedir. 

leke! ile kıymet muadiliyeti üzerine 
mübadelei eıya için, tetkilat vücu
da getirilmetkedir . 

Bu muadi]iyet eıaıı üzerine qya 
jbracatı bizim de işimize gelir; çün 
kü ihracat emteamızın satıır bu su

retle temin edil mit olur. Yalnız ki, 
fikrimizce bu iti ıerbeat aurette bir 
iki tacirin eline bırakmak doğru ol
maz; zira bu imtiyaz harbi umumi
de kara bir hatıra bırakan ''vagon'' 
ticaretinin ıui istimaline müncer o

lur. Her keıi bu huauata serbest bı
rakmak da, kanııkhğı mucip olaca
ğı için münaaip değildir. O halde 
bir ıekli hal kalıyor ki o da teıkila 
tın devlet tarafından vücude getiril-

Hindistanda 
Tevkif at 

Dört gilnde 630 kiti 
hap•e atıldı 

YENl DELHl, 25 A.A. -
Hükumet tarafından menedil
miş olan kongrenin 47 inci iç
timaının son 4 gün zarfında 
63 Okiti tevkif edilmittir. 

M. Tardieu, yeni bir 

nutuk söyleyecek 

PARIS, 25 A.A. - M. Tardieu 
perşembe gÜnÜ Giromagny'de 
radyo ile neıredilecek olan mü
hinı bir üçüncü nutuk daha irat 
eyliyecektir. 

Avusturyada intihabat 

VIY ANA, 25. A. A.- Aıağı A
vusturya Diyet Meclisi intihabatın
da 28 hiriıtiyan ıoayaliıt, 20 sosya
list, 8 milliyetperv« aoıyaliat ka
zarunııtır. Bu aeneki Diyet Mecliıi 
azaaı 56 elan ibarettir. Geçen meclis 
60 azadan mürekkepti ve bunların 
32-11 hiristiyan aoayaliat, 2ı-1 aoa
yaliat, 5-i Panaermen, biri çiftçi idi. 

Diyet meclisinde de Panaermen· 
ler tamamen kaybetmltlerdir. 

VIY ANA, 25. A. A.- Salzburg 
Diyet meclisi intihabatında ı2 hiria
tiyan ıoayaliat, 8 aosyaliat, 6 milli
yetperver aoayaliıt kazanmıştır. Ge
çen Mecliate ı3 hlriatiyan soayaliat 
ve 9 aoıyaliıt, 2 panaermen, bir 
milliyetperver soayaliat ve bir çiftçi 
vardL Burada da panaermenler ta
mamen kaybetmitlerdir. 

-········· ... ········-··················-······-· .. 
Küçük Mehmet 

Reaimde ııördüğünüz çöttk sa
tan bu mini mini 55 inci ilk mek
tep talebesinden Mehmet iaminde 
bir yavrudur. itte bu yavru reaim 
de gördüğünüz gibi tatil günleri· 
ni çörek aatmakla geçinnektedir. 
Beherini kırkar paraya aattıiı bu 
çörek paraıile kendiaine kitap pa· 
rası temin etmektedir. Mini mini 
Mehmedimiz reıinı çekildiği gün 
bayram yapan çocuk arkadaşları• 
nın eğlencelerini seyrediyordu. 
Kendi kazancı ile kendi kendiaini 
okutmak ve yetiıtirmek herhalde 
bu çocuk için az zevkli teY olma• 
aa gerek? 

Esham ve tahvilat 

Nevyork piyaıasmda devam eden 
zaafın Avrupada huıule getirdiği 
inik.aaat diğer taraftan Unifiye hak
kındaki müzakeratın, Saracoğlu 
Şükrü B. f. nin henüz hareket et
memesi neticesinde, tavik edildiği 
fikrini vermesi, lıtanbul bor1a1ında 
itl ... in mizer (misere) ııitmeaini mu 
cip olmuıtur. Bütün hafta zarfında 
Unifiye 47 ile sı arasında temevvüç 
ettikten sonra dün akıam 47 3/4 
kuruıta kapandı. 

Iıtikrazı dahili tahvilitının alb 
aylık amortiırnanına mukabil piya
sadan mubayaa! yapılması için Os
manlı Bankası tarafından borıa a· 

ANKARA, 25 (Telefonla) - lskenderiye ve Pire ticaret mü 
mesaillerile ihracat ofisi müdürlüğü balıkçılık müfettişi İatanbul 
ve İzmir Sanayi müdürlüklerine reamen tifre ve açık telgrafla 
muhabereye salahiyettar makamlar listesine idhal edilmektedir. 

Evkaf müdürleri arasında .. 
ANKARA, 25 (Telefonla) - İzmir Evkaf müdürlüğüne Ay· 

dın Evkaf müdürü Ahmet, Balıkesir müdürlüğüne Edirne Evkaf 
zeytinlikleri fen memuru Behzat, Amasya Evkaf müdürlüğüne 
sabık müdürlerden Natık, Maraş Evkaf müdürlüğüne sabık Kay
seri müdürü Vefik, Urfa müdürlüğüne Kilis Evkaf memuru Na· 
ci beyler tayin edilmişlerdir. 

Mutahassısların dereceleri 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Ziraat vekaleti tali ziraat mek 

teplerinde muallimlik yapmakta olan Ziraat mütehaasralarınıP 
vazifeleri, dereceleri, ve terfihleri hakkında bir kanun lavihası 
hazırlanmış, Heyeti vekileye takdim olunmuştur. Layiha Heyeti 
vekilede tasvip edilmiş ve Meclise sevkedilmiştir. 

Yeni sene bütçesinin encümende 
tetkikine başlanıyor 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Bütçe encümeni bütçenin tet· 
kikatına bugünlerde ba,layacaktır. Yalnız bütçenin bazı teferrÜ• 
atı da alakadar vekaletlerce ikmal edilerek Meclise gönderilecelı 
tir. Cuma gününden maada her gün, encümen muntazaman büt· 
çede tetkikatını yapacaktır. 

Kaçakçılığın men'i hakkındaki 
talimatname .. 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Kaçakçılığın men'i takibi hak· 
kındaki kanuna ait talimatname vekalet tarafından hazırlanmalı 
tadır. 

Gazi Hz. ile ismet Pş. arasın.la 
teati olunan telgraf far 

ANKARA, 25 (A.A.) Batvekil lımet Paşa Hazretleri Moı· 
kovaya hareketlerinden evvel lıtanbuldan Reiıicümhur Hazret· 
lerme şu telgrafnameyi göndermişlerdir: 

Reisicümhur Hazretlerinin yüksek buzurlanna: 
Dost memlekete hareket ederken benim ve arkadaşlanmııı 

tazim ve merbutiyetlerinl teyit ile mübahiyim Büyük Reiıicüııı• 
bur Hazretleri. 1SMET 

Gazi Hazretleri atideki cevabi telgrafla mukabele buyurmut· 
!ardır: 

Başvekil İsmet Pata Hazretlerine: 
Dost memlekete seyahatınızda size ve arkada9lannıza 11hhaC 

ve sürur diler, gözlerinizden öperim. Reisicümhııt 
Gazi M. KEMAL 

Sovyef Rusgada ismet Paşayı 
istikbal hazırlıkları 

ODESA, 25 (A.A.) - Başvekil lımet Paşa Hazretlerini. i•· 
tikbal etmek üzere Moskova Büyük Elçisi Ragıp ve Konsolo,ıı 
Hayri Beylerden maada Ukranya hükômeti nezdindeki Sovye~ 
Hariciye mümeaaili Brodovıki hariciye komiseri Koleji mümeı•1 

li Postohof, birinci tark tubesi müdürü Poliakof ve matbuat fll' 
besi müdürü Podoıki de Moakovadan buraya gelmişlerdir. 

Mecliste ekseriyet olmadı 
ANKARA, 25 (A.A.) - Büyük Millet Meclisi bugün reiı vr 

kili Refet Beyin riyasetinde toplanmış iıe de yapılan yoklaJll~ 
neticesinde ekıeriyet bulunmadığı anlaşıldığından pertecnbegüııl 
içtima etmek üzere dağdmııtır. 

Prusya intihabatının kat'i 
neticeleri anlaşıldı 

BERLlN, 25 (A.A.) - Volf Ajanaı bildiriyor: Prusya Diyet 
intihabatının kat'i: ve reami neticesine göre, Mecliıin 422 azalı• 
ğından bugünkü hükilmet bloku 162, milliyetperver ıoıyalist!e' 
162, Alman milliyetperveleri 31, mutedil sağ cenah 10, komün••1 

!er 57 sini kazanmıtlardır. 

mit İse de, mal bulunmadığı için 
hiç bir muamele yapılamamııbr. Te 
karrür eden mubayaa fiati 97 ı;2 
kııruıtur. 

11 Bankaları hafta zarfında ıs 
kuruı dl\ha ilerliyerek 9,25 lirada 
kaldı. Müeııiı -hisseleri üzerine mua 
mele cereyan etnıedi iıe de nominal 
fiati 95 lirada sabittir. 

Anadolu lciığıtlan umumi zaaftan 
müteeair olarak azcık aerilediler; 
aon teabit edilen fiatler ıunlardrr: 

Aksiyon ıs,- lira 
Obligaayon 25,80 ., 
Mümeuil ıenet 2ı,88 ., 
Bununla beraber bu kağıtlar Al-

manyada takriben bir buçuk lira ka
dar fazla etmektedir. 

vay hiaae aenetlerine 50 liraya, f>et' 
kosa da 29 liraya aatıcı vardır. 

Aralan Çimento hiaaeleri tekrııl' 
yarım lira kaybederek 8,35 !iradi 
kalddar. 

ittihat Deyirmencilik hiaoe ıen•1• 
!erine 15 niaandRn itibaren ikitel' 
buçuk lira temettü hiaseai tevxi .
clilmeği baılanmıttır. Kupo.,ıu• ,.,.. 
larak bu hiaaeler elyevm 20,75 lııi' 
etmektedir. . . . . d• 

Şark Değınnencılık 2,50 lır• 
muameleıizdir. 

Kota harici Mmr Kredi F onıiYe-
lerinin fiatı berve~hiatidir: . 

1888 tertibi 176 1ır• 
1903 .. 96 .. 
ı911 .. 94 • 
Türk altını 925 kımı,tur. 

akalli 40 milyar. Franı:ırunki de 7 tamirat ve oaire namile borç vw~..JiıLDıüeli"c.Yıı.n&ni'cStıı>DdlL.....hıewııu:=..Lı-oiıli.r... __________ .....J-""mt;.ı...ı:ina..ıW..ı..iiı..ııü.n...ı:u:<liı..._..veını....ı......ı;ı....,..ıtiJ.....,ı..23JllQ...1.ir.ıuı.ıı ... ..L,....J-----------..Jloı!::..A 
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' 
ların ölü •• . . - -

çın artıyor? oc 
Ekono,,,i Mahkemelerde 

Beynelmilel bir 
takas cemiyeti 

Tütün 
Konferansı 

lotirak edecek murah

h <>slar intihı..p edildi 

Başkatip; tokatla zabıt 
katibini öldürdü mü? 

Vitrincilik 
Sanatı 

Almanyadan bir mü

tehassıı getirilecek 

Milli ll<tıaat ve Tasarruf cemi· . . ..... . . laho.nl>ulda torlanacak olan 
fark tütün 1 .onferan~ma hüUi. 
metimi:.: ııarnma i•t irdk edecek 
murahhaslar seçilr. • ş ve alaka. 
dar makamlara bildirilmiıtir. 
Konferansa Türkiye namına ik 

... , .... 
Ticaret odası Berlin ticaret mü
messilliğinden malumat istedi 

Ağırceza dün bu davaya baktı. 
Tıbbıadli raporunda ne diyor? 

Ticaret .. daama ırelen maltima· 
ta naaaran, Bremende yapılan bir 
te~bbU. neticeıl alarak ihracat 
tacirleri ara11nda bir beynelmilel 
takaı tlrketi teıekkül eımittir. 

B.-ynelmilel, taka• eaa11 üzerin· 
de ?lıtaca!.: olan bu tirketin aza· 
aı ıimdiden yüı bini geçmiıtir. 

Ticaret odası bu hususta Berlin 
ticaret müme11illifinden malümat 
latemittir. 

Memlekete ne kadaı· 
ıişe geliyor? 

Tutulan bir iatatiıtiğe 
Tllrkiyenin aeneliL !i~ 
"•aati 3 • 4 bin tondur. 

nazaran 
ithali.~ 

Bu lthalatn 1, 126,1148 lciloau 
Çekoalovakya ve 745,341 kilosu 
Aır.ıanyadan ithal edilmlıtlr. 

Irak parası 

lralruı, nisan ayından itibaren 
Jenl bir para m""kii tedavüle va· 
~olunnıuıtur. 

''Dinar" iamini tafıyan bu pi-ra 
bir lnıriliz lirası maadili kıymette 
dir. 

" . . Bu para Hindutan "Rupye" s!· 

f 'd · kömiiraüz kalmıştır. ı tıu.t vekale t i mü avirlerinde11 I Şile mahk me zabit ki.tiplerin· ı kar etti. Zabıt varakaa:nda imza· 
;: haİr:~dite ile karşılanmakta· Habip Edip Ofis müdürü Ce- <len Şe~afeddi~ E~. yi ım.ybanede aı olanl~nn celbi için muhakeme 
dır. mal ve Ofis tütür raportörü 

1 
m~sle~ ha.yaıyet · ~~ r,~~.a!~aya• başka gune kaldı. 

Ticaret odas! J.ö ~r ih~~ç eden Haluk Beyler İftİrak edecekler cak < b.r vazıyctte gord.~~ ıçı" to· K 
müe.aeaelere bır t:ımım gonde .. e- d" B d d k f t atla ayıltmak te,ebbusunde bu- açak rakı 

.. _ d.k ır. un an ma" a on erans a 1 . ,. - ı hk b k•t"bı· 
relı. bu huıus uzerıne na.zan ı ~ ,. . un~ "i'ı c ına eme at a ! 
katlerini celbetmittir . İ stanbul f ıcaret odası namına Hayn E~. Şerafeddin Ef. nin coa· 

dör t zat bulunacaktır. Bu zeva· ya k ye-!ıl..ten kıı·k oekiz saat aon· 
iş kanunu projesi tın tütün tacirlerinden Neır.li ra ".efat ':~e_ai ü:ı:erine ölüme ... 

1 d M "th t H·· · S b · bebıyet curmıle Aih rcez. 'Ja oev. za e ı a useyın a rı k d -1 • • • , • 
Ticaret odaaındP lı kanunu pro 1 .. . ' , . · 1 ' ~ ' mıst~- Agırceza mahkeme~':;". 
. . t tk"k d k . d ·-~ Huseyın, Hakkı N-.zıh.ı Bey er nın Hay11 Ef . hakkında verdıgı 

e&ını e ı e en om.ayar.. u . kk k · ··1 k • -
bir içtima yaprr.ıttır. Komİ3yon o~ması mı:ha a goru me te. mahkumıyet ;araı-ıru .temyiz ~oz· 

Evlerinde kaçak rl\kı imal et
mekle maznuu aeyyar manav 
M.?hmet ve Miaael dün yap•lan 
daru~mularında k'lçak rakının 
b"tkaları tarafınr:!,..11 evlerine so
kulduğum• iddia ettiler. Muhake
me f ahitlcrin ce'lıine kaldı. 

dünkü içtimaında layi'ıanm h"Y"· dır. mU§ ve ma~kumun dun Y';!'ıde~ 
ti ur.ıumiyesi Üzeıinde yaptığı ib- muhakemesı vap~lmıthr. Muddeı· Yangında kasıt var mı? 
zari tetkiki bitirmi~tir. Bıınu ınü- umun: • tıbb. ac.lı raporuna naza; 
teakıp yapılacak içtimalarda alı · Belediyede ran .d_ayıı.k yıyer. blr adam:n nezfı 
nan notlar ta•nif eı.lilcrek netice dahı~den -~ .f~a·a~c .. aonr'l vefa~ 
teshit edılecektir. Ölen ÇOCUklar "Edfebı.lecegıhnkı !le~ı sürerek Hayrı 

• rım ma umıyetini ancak ce• 
Tuz mübayaab zay! hı. :ifletici sebeplerin de naza 

Çog" alıyor n dıkl. te almma.aını istedi. Muha 
Yu!foalavya'n~n memleketimiz· kf'nı~, müdafaa yapılmaıı için 

den külliyetli mikrlarda tuz miiba !.aldı . 
yaa edeceii yazılmıftı. Suriye hü
kWneti de ahiren memleketimiz· 
den tuz mÜb8yaa edeceğindt:n 
bahiale tuz nümuneleri alJırmış· 
hr. Bi müddet evvel de Hindis
tan'dan tuz miibayaası için hiikU
metimi~e mür caat vaki ftll'llu§ .. 
hır. Bunlar haLkında muh:ıberat 
cereyan etmektedir • 

Londra borsası 

Mesele daimi encü

mende tetkik edilecek 

D P. imi encümen azalan dün 
aalıah Beled;ye çocuk bakım evle 
rini gezerek tetkikat yapmı~lar· 
du. 

f-liç haberi yok mu imiş 

t'açanacı İlya ve ıiıeci Salo· 
mon rakı kaçakçılığı yaptıkları 1 
irl<!iasile ihtisas ma.hkemeı.ine aev 
kedilmit ve dün duMlfm&ları ya· 
pılmı,tır. 

Salomo.ı iaticvabmda tanımadı· 
irr bir adaırun Balatta önüne çıka· 
ra!c: 

Ma"1m .. tp,.,adaki Gülizar mağa 
zası y .. ngını tahkikatile Müddeiu· 
mumi muavinlerinden Katif B. 
nıeşırı. olm'lktadır. Yanımın Ü· 
çiin•ü katta ka.in manto daireain· 
de ütü in hazırlana.ıı..manıralda 
ı;izlenınit lovılcımlarclaiı çıktığı 
za. nedilmekte in de t"hkikat he· 
nüz kat~i netice vermemittir. 

Mağaza 23 bin liraya liırortalı 
iae ~ menut etyanın kıymeti de 
bundan &f&iiı değilc'ir. Maamafih 
a.;: tıi mağazadan 7:rt.bıta muhafa. 
zaaında olduğu hald.., üçllncü defa 
yangın çıkmau fUpheli ırörülınek
tedir. 

1 uaız Hüseyin 

yeti latanbul m<'rkezi idare heye· 
ti, yarı'l loplanacaktn. Cemiyet, 
ıehriır. • zde ırüzel vitrin tertibi aa· 
n"tına ... hip olanlann ancak bir 
kaç ki§ldon ibaret bulunduğunu, 
bunlann da tamamen ırayri Türk 
olduklarını, güzel hir mağaza vit
rini :ertibi mukabilinde mağaza 
aahiple,.inden aıgari 1 O • 15 lira 
Ücret a ldıklannı tesbit etmi~, 
TürJ.ler araaından da vitrin aanat 
karı ytitiıtirilmealne karar vennit
tir. Bu makııatla, cemiyet Ticaret 
mektebine, Üıküdar'daki Kız Sa· 
nal ve Ameli Hayat mektepleri 
müdürlüklerine mürncaatla vitrin 
oanatı"m arzu edecek Ti:rklere 
öfre~_lmeai icin birer kurı açıl· 
mak uzere derahaneler tabaia ed ' 
?'eı:ni r_ica etnıittir. Bu mektep 
ıdanlen, te1<1ifi müa;,jt aur.-tlc 
kartılamıtlar ve bazısı ... at 17 d<!a 
sonra. 11nıf tab•i• edebileceklerini 
bildirmiılerdir. 
• ~en.iy.,t idare heyeti, ya.rmki 
ıçtımaında bu mea.-le ile meşırul 
olacak, açılacak kuralarda vitrin 
aa1ıa ini Öğretecek muallimlerin 
ne suretle temin ediluceğini mü
zakere edecektir. 

Yerli vitrin aanatkil'larınm 
mahdut olduğu dü~üı>ülerek bir 
çok vitrin aanatki.rlan bulunan AJ. 
manya'dan bir muallim <.elbi ve 
huna verilecek i<cretiıı, açılacak 
kurslara devam edecek talebeden 
birer mikdar aylık nlmmak sure
lile temini de di~ünülrıekıedir. 
K.at'i karann yann verilmesi muh 
ter.ıeldir. 

• • ...a1 - " 

11111 yerine kaiırı olacaktır. Dı· 
nar"ın ihda11 lrakm temamii iatik 
lili için bir itaret telakki edilmek 
te ~e memleket maliyesine büyük 
fa.ide temin edeceği amit edilmek 
l<'dir. 

LONDRA, 25 A.A. - Londra 
bor&asının geçen hafta ki teınayli· 
lü gayri nıuntazam ve m~amcle-
ler de umumiyetle çok dar idi. 

Son zamanlarda çocuk vefiya· 
hrun arttığı an!e.oıLnıttır. Bu hu 
:sus~a çıkanlan iıtr.tiatikler ço!c fe· 
nadır. 

Bu n,escle daimi encümende 
tetkik edilecek ve tedbirler alın· 
ınak üzere alil ·adnt' mahamatm 
nazan dil:kati celbedilecektir. 

.. - .-- Of~uın bu çuvalı Betiktafl' 
goturmege ne iıterain? KezL n kızın .,·ine hıraızlık . Müessif bir irlihul 

Lehiıtan Bulgaristan· 

dan tütün alıyor 

Tütünleriınbıin batlıca müfteri· 
lerinden olan ı..ehistan yeni bir 
ltombinezonla ihtiyacı olan tütün 
lltubayaat.ını Bulgarlatandan yap· 
lltak için bağlanmıttn. 

l.elaiatan Bulırariııtana nreceği 
ı e bin t..rduk ıiınendifer rayına 
lltultabil bulıraristandıı.n ayni kıy
illette tGtiln alacakhr. 

Fransaya ithal edilen 

yağlar 

Franaaya ithal edilecek zeytin 
•e araıit yağlarile bilcümle Y .. 
~;klik yağların gümrük reaıni 
YU..:de 8 ya iblağ edilmiıtir. 

Yunanistanda kömür 

buhranı var 

Döviz tedarikindeki müşkülat
ı~ dolayı Yunaniatanda müthiı 
b.ır ltömür buhranı ba, göıtermit· 
tır. 

Bu yüzden Pelopene~ ~iınendi-

· BORSA 

25 Nisan 1932 
Aktam Fiatlan 

IAtikrazlar Tahvilat 

ht dıtıili •ı7 .. 
(; ı r'k d yallan J.~O 

IJ. Muv•h hide 47.75 
C ~mnı ~lc:r 6,50 
'\aydı mshl 5.25 
dagdat 6,-
1' •<lt·•ıye s.so 

F.lctrrit 
'framvay 
Tünel 
l\ıhtım 

5,-
4.90 
5,
ıb.75 

Anodolu 1 26.
m 27,Y~ 

,,MUmessıı 21,85 

Eıham 

ı, Bini.Hı 0.25 
Anadolu 15,20 
Rtji •,!O 
Sır bayrtye ıs,- · 
Tranıvıy 50.-
tmuaıi•lrona ıo.ss 
Pınrn"tıU 2.l.80 

Tcrkos 
Çimento /,J. 

Cnyo• .Uy. 
Şark dtJ'· 
Balya 
~r.t •· ecaa 
Tcldoa 

YS,50 
8,:15 

ll0,75 
t,llO 
ı.eo 

a.
JS,-

Çek fjatlan 

Pıri11. lt.f.6 
loodra 784,25 
l'i•yort 4;.55 
Milano 9,21' 
8ruhcı J,39 
Aııoı J7,70 
CJnevrt i ,., s 
Sotyı C.s,~o 
\nı ısı erduı ı, ı r .;J/8 

Prat 
Vlyıu 

Mıdrlt 

Berllo 
Varşovı 

Peşte 

Btikrq 
Belgraı 

Ma1lova 

Nukut (oatıt) 

Kuruş 
to f Fran ıı -ı;;; 
1 teıllu 
1 dolar tıt.-
20 '~' n o 
~fJ r R' IÇika 112:-

ölo d hmi 42, -
20 i. ls \·tçre 822, 

2<ı l!va 
!l< florin 

l<ı kt. Çru ı2• • 

l ~ilin, Av. 
ı ptıeta 

1 mart 
ı zolıı 

ı p ecıo 

20 lt) 
'2Cı dinır 

1 <;e rno\.·eç 
ı Altın. 

ı ~l c cldıyc 

ı Hanhoot 

18,9! 
l,77,6S 

6,!6 
ı,99,75 

4,!13 
1,78 

79,85 
!7,40 
IV87.50 

Kuruş 

!8,-
J6,-
S(l.-

'24,-
30.-
24,-
74,-

QiS, -

48,50 
2,51 

Bütçe hakkı:ıda.ki izahat piya • 
canın tehminah .. ı teyitte.o ba;~a 

bir ne!İce vermemiş ve teaciliit üze 
rinde pek az ehemmiyetli tesirle
ri mucip olmuştur. 

Maan:afih madeni sanayi e•lıa
mı, büyük Ilritanya'ya ithal rdi· 
len ecnebi iıtih, B.tm.'l mPVzL• 

yeni gümrük ruaurm hl\scbile bi· 
raz aalah keabetmittir. 

Büyük B, İtnnya devlet eshamı, 
lnıriltere bankaamın iskonto nia
betiuin 3 3,5 dan 'iO 3 e tenzili 
neticeainde hafifce ırerginlik ırös 
termi~tir. 

Hazine bone>lan pek fazla ta.le· 
be maruz kalmakla dev m etmek 
tedir. 

Yunanistan altın mik

yasını terkediycr 

ATlNA, 25 (A.A.) - Na· 
zırlar meclisi al•ın mİkyasım 
terke karar vermiştir. 

Bul2ar 
Muallimleri 

Muallimler Galatasa

ray lisesinde 

misafir edilecekler 

Bulııar profesörlerinden ve 
muallimlerinden mürekkep 80 
kitilik heyet bugün saat 10 da 
tehrimize gelecektir, Misafirler 
ıehrimizde kaldıkları müddetçe 
kendilerine edebiyat fakültesi re 
İsi Ali Muzaffer ve Halkevi re-
iıi Himit Beylerin riyaset ede
cekleri bir heyet mihmandarlık 
edecektir. Bulgar profesörleri 
Galatuaray lisesinde misafir e 
dilecektir. Bugün Galata nhtı
mında profesörler için parlak 
bir istikbal merasimi yapılacak 
tır. 

Çiçek hastalığından 
değil •• 

Bir akıam gazetesi Samatya' 
da Sulu manaatır'da çiçek has. 
tahğı çektığmı ve bu hastalık. 
tan 15 kitinin öldüğünü yazını§ 
tı. Dün bir muharririmize bu hu 
susta Sıhhiye müdiirü Ali Rıza 
Bey demiıtir ki: 

- Sulumanastır'da büyük 
bir binada Ermeni muhacirleri 
ıskin edilmiıtir. Bu bina harap 
ve sıhhi mahzurları da görüldü 
ğünden tahliyesi cihetine gidil 
mi tir. Yazıldı" ı . ibi buradan 

Ada elektriğinin 
d .... mir direkleri 

Ada elektiı;kleri için lazım o
lan demir direklerin kontenjan 
ıneaeleai halledilmıttir. Yakında 
direkler yelC'lerine konacaktır. 

Denizde tehlikeli yerler 

Yazın açıkta deni~e ırirenler İ· 
çin tehlikelerin önüne ~eçilmek 
üzere tehlikeli yerlere belediye 
levh.ılar ltoymağa karar vermiı· 
tir. Deniz ticaret müı.J..;rliığü bu 
gibi yerleri tesbit etmt:ğe batlan • 
mıl'tır. 

Sürpagopta keşif 
Pertembe günü Sürpaırop me

zarlığı için ehli vukuf mahallinde 
keıif yapacaktır. 

Otelcilerin cuma 

ruhsatiyesi 

Bazı otelc:ler Belediyeye mü· 
racaat .-derek cuma rubsatiyeai 
h'rcın1n aınıf Üzerinden alınması 
nı igtemi 'l\ lerdir. Bu tek1if §ehir 
meclisinde görüıülecektir. 

Buzlu, buzsuz su 

Belediye iktıaat müdürHiğü bu 
yaz buzlu ve buz•uz ıu fiatlerini 
teabit ctmeie karar vermiıtir. 
Buzlu su 40 ve buzsuz ıu ela 30 
pnraya satılacaktır. Suları kanı· 
tıran muhteldrler hakkında da aı· 
lıı takibat yapılaraktır. Su bar· 
daklannı yıkamak İçin de biraba· 
nelerde olduğu ıribi otomatik alet 
ler ynptırılacaktn. 

Maaşlar inşaat tah

sisatından fazla değil 
Belediye daimi encümeninin 

yeni belediye • ldarci huauaiye 
bütçesini tetkik ederken heyeti 
fenniye kadorsunu lüzumundan 
fazla dolgun bulduğu teklif edi· 
len yeni bütçeye nazaran 200 bin 
lira maa§llta ve 180 bin lira İnf&· 
ata ayrılmasını doğru görülmediği 
bir ak§'UD refikimiz tarafından 
yazdmıftır. 

Vilayet Nafia baımühendisi 
Avni B. den bunun doğru olup ol· 
madığmı 10rduk. Avni B. dedi ki: 

"- Vilayet Nafia bütçeai 690 
bin liradır. Bunun 90 bin liraaı 
maaşlara, 14 bin liraaı ailindir 
makinistinin ücretlerine ve aair 
müstahdemin tahsisatına aynlmıı 
tır. 600 bin liranm 380 bin liram 
inpata mahzuatur. Mütebakiai 
Nafia Vekaleti hiaaeoi veaairedir. 
Binaenaleyh, maa,at yekUnunun 
İnf&at tahsisatından fazla olduğu 
doğru değildir." 

Avni B. yeni sene yol paraaımn 
da 6 lira olarak tekarrür ettiğini 
ilave etmiştir • 

Ekmek fiatı 
lstanbul Belediyeoinden: Nisa

nın yirmi yedinci çarıamba günün 
· ekmek İ7. b 1 u 

Dediğini nihayet pazarlık ede· 
re~ :?.O lturu~a ırötünneğe razı ol· 
dugunu, yolda aivil ve reami me .. 
murlan~ !;<eı.disini çevirdiklerini 
çuvalın ıçındc kaçak ukı olduğu 
nu sonradan haber aldığını aöyle
di. Diğt:r maznun da öteki gibi İn· 

Profesör 
M. Y an~en gitti 

Beş senelik bir 

proğram yapılıyor 

Mimar profeaör Herınann Yan 
aen dün aktamki <.kapreıle Berli
ne avdet "tmittir• ProfOl()r ..._ ı .. 
tanbul'un ~lam J;a.kkın<la birkaç 
defa Belediye reıaı Muhittin ve 
heyeti fenniye müdürü Ziya Bey. 
!erle görüımüt ve ıehrin 'bazı ha
rita1&rmı almıftır. 

Aldığımız habere göre, profe. 
GÖr Y ansen tehrin buıriinkü vazi
yetini ve Belediy.,nin bütçeıini na. 
zarı dikk~te alarak cele yapıl
ması laz'm gelen iırıar işleri hak
kında bet senelik bir prc.gram yıı 
prcaktır. 

Dün profesörle ırörilştük ve Be
lediye rcid Muhittin Beyle vaki 
olan temasları hakkında izahat 
iatedik. Bize geçen günkü ıözleri. 
ni tekrar etti: 

0
- Bu bir aırdır, Muhittin B. 

söylesin, latanbul'un rlanı, şehir 
pli.nlannın en mütkilidir. Binaen 
aleyh benim burada bir fehir pla
nı yapmaklığmt me•ızuu bahi• de
ğildir. Buradan bazı haritalar al
dım, tetkik edeceğim." 

Profesör Yana'!n t .. krar lotan
bul'a gelm.,.i muhtem<>I olduğunu 
da ilave etmi,tir. 

Gene komünist 

beyannameleri 

Mutattır: 1 Mayı• geldi mi 
bazı komünist taslakları ötey~ 
beriye bir talanı beyannameler 
gönderirler. Bazı yerlere gene 
böyle beyannameler gönderil
miıtir, Bunların nereden çıktı· 
ğı ve kimler tarafından gönde
rildiği alakadar makamatça ma 
liim bulunmakta ve şayanı tak
bih görülmektedir. 

Adil Beyin bugün 

gitmesi muhtemel 

Gümrük ve lnhioarlar Vekaleti 
müoteşan Adil B. dün de Tütün 
lnhiaan ldareainde meıgul olmut. 
kendisini ziyaret eden Barut lnhi· 
aarı müdürü Liitfi B. le göriipııüş, 
inhi:ıarlarda yapılacak taaarrufa
ta ait tatbikat bazırlıklarile ali.
kadar olmu~tur. Adil B. itlerini 
bitirebilir&e bugün Ankara'ya av
det edecektir. __ _...,.... .. _ 

Döyçe Bankın bir 

müdürü geldi 

Döyçe Bank müdürlerinden 
M. Yakubi dün Sof~a'dan şeh-

makaadile girdiği sabit olan Hu
aeyin ikinci <"eza mahkemeainde 3 
seneye mahkum olmuş, ancak ya
tı dolayıoile ceza11 ( ı O) aya indi· 
rilınittir. Hüseyin d:ğer mahkümi 
yet senelerini emniyeti umwrltye 
nezareti albnda geçirecektir. 

1 Üç yer"ne 
iki hakem 

Teati edilen mektup 

sür'atle 

mecliste-o geçirile ~ek 

Muhtelit müı. adele koıniıyomın 
da bitaraf azanın hakemliğine ha. 
vale edilen meselelerde Türk -
Yunan hükUınetlerinin iki bitara· 
fın reyi ile iktifa edeceklerine 
dair Hariciye Veki.1.,ti ile Yunan 
aefiri M. Polihronyadia ara11nda 
birer mektup le ti edildiğini yaz· 
mıtlık. Türk ve Yunan meclisleri 
tar .. fmdan tasdik edildikten ıon• 
ra kat'iyyet keabedecek olan bu 
mektup Yunan hükiiırıeti tarafın· 
dan meclise tevdi edilmiıtir. Mub 
telit müb,.dele komiıyonu Türk 
murahhas heyeti reiai Şevki Bey 
Ankara'da mektubun sür'atle mec 
listen ıreçirilerek taadiki için te. 
şebbüste bulunmaktadır. Bitaraf 
ua yedi sekiz ihtilaflı meaele 
hakkında ittihaz ettikleri kararın 
tebliği için bu mektuplann taadi
kini beklemektedirler. 

932 Arjantin 
Güzeli 

İstanbulu arbk unu
tamıyacakmıt 

Arjentin'in 1932 senesi güzel
lik kraliçeai Mel loabelle Frank 
bundan bir müddet evvel tebrimi. 
ze gelm.İJ ve birkaç gün kaldıktan 
ııonra Paris'e ıritmiıtir. Mel laa
belle Frank ıehriınize gönderdiği 
mektupta ihtiaaoahnı fU ıurette 
izah ediyor: 

- lstenbul, bu teleffuzu ne tat
li bir kelimedir. latanbul'dan uzak 
bulunduğum zaman, ancak Pierre 
Loti'nin hikayelerinde tanıdığım 
Şarkm bu güzel incisini tehayyül 
etmekte idim. Tali nihayet bana 
dünya'da bir miali da.ha bulunmı· 
yan Boğaziçi aahillerinde kıaa bir 
zaman kalabilmek imkanını bah· 
tetti. Bugün latanbul için kalbim
de izahı miişkil olan bazı ıeyler 
hiaaediyorum. Öyle tatlı ve iyi 
teYler ki kalemim onlan ifade e• 
demiyor. Bunları Kalbimim derin
liklerinde muhafaza edeceğim. 

ihtiyar oldu'r:um zaman gümüt 
saçlarımla onlar kalbimde olduğu 
gibi kalacaktır. O zaman Şarkın 
bu mücevherini ve latanbul'da 
['C"Çirdiği. günleri h. vatımm en 
r-ı."2cl ahifrl ri olarak hazırlrya-

Mülga cemiyeti riiıumiye uasm
dan eıl.ak GıUata gÜMr.. baımü
dürü Kıbnalı Kad· zade Faik Bey 
,ef&t ebniıtir. 

Cenazeai bugi:.n oğle va':ti Şit
lide Bomontide lzzetpafA sokağın 
daki haneainden kaldınlarak Tet 
"1kiye camiinde namazı kılındık· 
tan aonra Maçka kabriatanmdaki 
aile malı.bereaine defnedilecektir. 

Faik Bey çok haluk, temiz, va
zlfetinaa bir memurdu. Bütün me 
muriyet hayıı.tmda herkeae lendinl 
MYdirmiıti. Vefatı hazindir, Ail• 
•ine ve doatla.rma taziyet beyan 
ederiz. 

. . -Poliste 
A • ' 

Acaba kim 
Vurdu? 

Bir genç kendisini 

yaralıyanı bilmiyor 

Şehremininde Yani dergi.hı ya· 
nında bir ıahaın tabanca kurıuna 
ile yaralanarak yerde yattığı sO
rülmüttür. 

17 yaıında olduğunu aöyliyen 
bu gencin iami Azizdir. lıtanbula 
ilk defa ırelmiştir. 

Kendiaini kimlerin yaraladığını 
bilmediğini aöylemiıtir. 

Yangın başlangıcı 
Ortaköy'de Madam Kalyopinin 

sahibi ve Ziraat Bankaaı vezneda 
n Danıt Beyin müstecir bulundu
ğu 3 bin liraya sigortalı evden 
yangın çıkmıt Ye aöndürülmüıtür. 

Feriköyünde Zeynep hannnm 
evinden de &lef çıkmıı ve söndü. 
rülmüıtür. 

Kalp sektesinden 

Cibalide otunın Koço diin Fm
chklıdan geçerken yolda kalp aek· 
teainden ölmiiftür. 

Davet 

·Galaı.e~yl~. c~ye,tlnclen ı 
1 - Cemıyetimizin nn•mname

ai hükıimetçe taatik edilmlt Ye mil· 
aaadeli alınmıt olduğundan ıiı nwk 
iateyenlerin cwaarteai, puıırteai, 
Pertembe sünleri aaot 17 elen 19 a 
kadar Galataaaroy apor kulübüne 
müracaatlan. 

2 - Cemiyetin konırreai 29 Nioan 
1932 cuma ırünü aaat 14 de Galata
uray ıpor kulübü aalonunda ..ı.t .. 
dileceğinden muhterem hanın mez. 
kı'.ır gün Ye saatte hazır bulıuımalıın 
ehemmiyetle rica olunur. 

Kongre 

Diı tabipleri cemiyetinden: 
29-4-32 cuma günü aaat 10 da 

halkevinde umumi iftİ.maımız akd
edileceğinden mealekc!aılarm letrif
ri hassaten reca olunur. 

Rüzname: 1 - 1 darc heyeti ra
por ve heaabatı; 2- Miirakıp rapor 
ve intihabatı, 3 - Milli diı tababeti 

Maarifte 

Tedrisat 
Müddeti 

Bu sene bir az tem

didi muhteınel 
Bu ıene mektepler haataldi 

vesair •ebe<>ler dolayısilc fazla ' 
tatil günleri geçirdiğinden müf 
redat pro:ıramlannm tamamlan 
maaı için tedrisat müddetinin 
bu seneye mahıus olmak lizere 
bir müddet daha uzatılması dü 
tünülmektedir. Şiddetli aıcak. 
lar erken baıladığı takdirde bu 
temdit kararından vazgeçilecek 
tir. 

Tıp talebe yurdundan 

tardedilenler 

Tıp talebe yurdundan 15 
giln evvel muvakkaten tardedi
len talebenin müddetleri hitam 
bu' .ıuğundan dün aktam yurca 
kabul edilmi,lerdir. 

ilk mekteplerde sergi 

Mayıs bıı.ıında ıehrim~deld 
ilk mekteplerde birer sergi açı. 
lacaktır. Bu ıergilerae bir sene 
zarfındP. talebenin elitine ' 'e &a 
İreye dair yapl gı eserler tc§hiı
edilecelı.tir. 

Villy tte 

Yeni iskan 
Müdürü --
Tahsin Bey vazif esino 

başladı 

1z 3den nakfon tayin "dilen 
yeni iakan r.ıüdürü Tahsin liey i· 
te baılamı~tır. 

Edime'ye tayin edilen latanhul 
lakin müdur;i de Edırne'ye git
mi,tir. 

Vilayet bahçesi 

Vilayet bahçesir.in yanındaki 
meydanda bulunan yıjiılı tatla" 
defterdarlık tarafından aahlmıt
br. 

T atı alan bu tatlan kaldırmak 
ta olduğu ciheti bu kıann temiz. 
lenınektedir. 

üam haıtalığı 
mücadelesi 

Eminönü kazasında yapılmak
ta olan rüam haotalığı mücadele· 
ai bitmittir. 

Buıründen itibaren de Fatih ka. 
zasrnda mücadeleye baılanacak
tır. 

Çöpçülerin vazifesi 

Eminönü kaymakamlığı tara
fından mahalle heyeti ihtiyaoıye• 
!erine gönderilen tamimde çopc;Ü· 
lerden gÜnü gününe uğramıyanJa .. 
nnın ilimlerini bildirilmeıi teblii 
edilmiıtir. • 

Ali Paşa Ankarada 

Hililiahmer umumi kongre. 
•ine iştirak etmek üzere latan. 
bul tubeai reiıi Ali Paıa Anka. 
raya hareket etmittir. 

Konferans 

C. H. F. Şi,li idare Heyeti Riya
oetinclen: 
Şehribalin yirmi ıekizinci perfem

be ırünü akf&llll aaat dokuzda Da. 
riillunun müderrialerinden Şevket 
Bey tarafmdan kanunu meftninia 
aile meaaili halılanda bir konferana 
verilecqinden arzu edenlerin ye-mı 
ve aaah mezkiirda Cabi caddeıinde
ki Fırka merkezine teırifleıi rica o
lunur. 

* • -
Hallrevi Riyasetinden: 
26-4-932 nisan aalı ırünü saat 14 

te Doktor Kadri Raıit Pqa !ara· 
fmdan çocuk hakkında bir konfe
rans verilecektir herlıea ırelebilir. 

Askeri tebligat 

Eminönü Aakerlik Şube.i Reis• 
liğinden: 931 ııenesinde bedel ve
ren efradın 304932 tarihinde 
aevkleri mukarrerdir. Yevmi m"2 
kurde elbiae ve etyalarile ,ubcde 
iabat vücut eylemeleri ve bir ma• 
yıata kıtada bulunmayan efra'}a 
made 106 mucibince a&kerlik m~d 
detlerinin iki kat yaotınlncaiı , .. ..,.._ _____________ .. 
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Gelen evt'Ü ııeri verilmez -
Müddeti ıeçecı nDlbaler 10 ku
ruıtur. Gue~ ve matbaaya ait 
işler içln mlldiriyetc müracaat 
edilir. 0.zetemiz illnlarm meı'u
Jiyetini kabul etme&'. 

Kuzularımız kıymetli!.. Canı 
kuzu eti yemek isteyen kesenin· 
ağzını açar ••• 

Doğru laf!. Kasapça lif! .. 
Fakat kesenin ağzı falan yoksa, 
dibi çıkmış ise ne açar? .. 

Latifeyi bırakalım 1. Belediye 
miz bir aralık bu et meselesile 
hararetli hararetli meşgul ol. 
mu,tu. Şehir Meclisinde dehşet 1 

il nutuklar söylendiydi... Müt. 1 

hiş içtimalar olmuştu... O za- , 
man bu işi bir komisyona hava ' 
le ettiler... Bir iş havale edi!di 
mi, havale illetine uğradı de· 

1 

mektir .. Maahaza bu komisyon 
bütün diğer komisyonlara taş 
çıkarmak için meseleyi intaç et
ti. Halbuki komisyonların an'a 
nesi İş bitirmemektir .. Neyse! .. 
Bu komisyon, ete narh koyma
yı münasip gördü... Hem göre
li de bayii oldu .. Buna rağmen 
et yükseliyor, narh konmuyor .. 
Benim gibi aklı pek erik olma. 
yanlar bu işin içinden nasıl çık 
sın? •. Evveli lstanbulun hemen 
kenarında bir (Mecidiye) köyü 
vardı... Orada 40 kuruşa et sa

ı-------------ll \ tılır, alem alır, yerdi ... Belediye 
BUGONKO HAVA bunu da kendi hududu içine al. 
Y etilköy aıkerl naat mwke

zinden verilen habere göre bugün 
hava bulutlu ve kıımen yağmur
lu olacaktır, rüzırar ırarp iıtika

ınetinden eıecektir. 25-4-1932 ta 
<ihinde bava tazyiki 753 milimet
re, azami hararet 18, ezgari 10 
derece idi. 

dı .•. Orada da et satılmaz oldu .. 
Şehir dışından gelen etleri po
lisler, belediye memurları mü
sadereye başladılar... Hep ü· 
mit ete narh konmasında idi. 
Lakin mübarek narh bir türlü 

konamıyor ... 

~~~~~!!!!~~~-•i l Artık doktorların kırkından 

1 .. 
-LE-~' sonra et yemek zehirdir demesi 
._ ne hacet yok.. Fiy:ıtlar böyle 

gittikçe yedisinden yetmişine 

Ete narh! kadar et zehir olacak galiba!. 

Hep et ile kemikten mürek
kep değil miyiz? .. Diyeceksiniz 
ki biızim etimiz yenmez .. Valla
hi ben öylelerini gördüm ki; bi. 
ribirlerini hani harıl yiyorlar •. 
Hem her 11iln: 

- Batıının etini yedi!. Di· 
yen kaç ki9iye rastgeliriz. Bun 
larm yüzde ellisi yalancı ise ya 
rısı elbette sahihtir. 

Evet! Etle kemikten mürek
kep olduğumuz halde bala et 
yemekten kendimizi alamıyo. 
ruz. Doktorlara sorarsanız kırk 
tan sonra et zehirdir. İyi amma! 
Kırkma bas tığını kim itiraf edi 
yor ki; Selim Sırrı Bey bile ya. 
tını soranlara: 

- Ne kadar tahmin ederse
niz o yattayım... Diyor .. Alt. 
mış senedir bu sözü söylediği 
halde dilinde tüy bitmediğine 
şaşmamak mümkün değil •• Ma. 
amafih üstat bu sözünde haklı
dır. Hiç bir zaman kırk yatm· 
ı:lan fazla göstermiş değildir ki 
bu sözü söylemekten korksun. 

Et yemeli mi, yememeli mi?. 
Meselesi her zaman görüşülen 
bir mevzu iken şimdi modası 
geçmiş bir bahis olc]u. Çünkü et 
yemeli mi, yememeli mi diye 
düşünmeden evvel,etyiyebiliyor 
muyuz, onu halletmek lazımdır. 
Orta halli bir ailenin şu günler 
de sık sık et yediğine inanmam. 
Çünkü kuzu 100 . 120 kuruş ... 
Sığır eti diye bizde 60 • 70 kuru 
şa satılan matah ta yorgun 
manda ve öküz etleridir .. Onu 
yedikten sonra bir çift telatin 
çizme yutmuş gibi İnsanın mi. 
desi bir 'hafta hazım ile meşgul 
olur ve başka faaliyet göstere
mez •• 

Ne yapalım?.. Et pahalı! .. 

Hayır cemiyetlerinin 
tevhidi 

Bir haber vardı gazeteler
de ... Hayır cemiyetleri birlesti
rilecekmiş ... Vallahi hayır cemi 
yetleri birleştirilmeli mi, birleş 
tirilmemeli mi, orasını bilmem 

amma, şu iane toplama sistemi 
ve İane pulları birleştirilse pek 
münasip olur .•• 

23 Nisan günü bir ecnebi ile 
postahaneye gittim .•• Yedi bu. 

çuk kuruşluk bir kart postal 
gönderdi ... Psota puluna ilave· 
ten memur bir kuruşluk Hilali, 
ahmer pulu verdi .. Adam bunu 
yapıştırdı. Arkasından bir ku. 
ru§luk ta Himayeietfal pulu 
verdi, onu da yapıştırdı ve ben 
kendi hesabıma bu katmerli i
anedeıı sıkıldım ••. Bir kartpos· 
tala iki kuruşluk iki muhtelif 
ıane pulu çoktur ... Bunun neti
cesi ne oluyor biliyor musunuz? 
Bu gibi iane alınan günlerde 
kimse mektup göndermez olu

yor ... Posta idaresi bir kere ista 
tistiklerine baksa bunu anlar .... 

Verginin en iyisi mükellefin 
farkına varmadan verdiği vergi 
olduğu gibi ianenin en iyi tekli 
vergi şekline girmeyenidir. Bu 
ıtlerle me§gul olanlara naçizane 
bu kaideyi hatırlatırım. 

Çifte istifham işaretli 
mektup sahibine cevap 

T emennilerinize teşekkür e. 
derim .• Sizi gözüm ısırıyor gi
bi ... 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 78 

GÖZYAŞLARI!. 
Bir aralık sordu: 
- Naran ne oldu?. 
Kuvvetle gözlerimin ıçıne 

bakıyor, vereceğim cevabı bek 
liyordu. Omuzlarımı silktim: 

- Bilmiyorum!. 
Dedim. 
- Onun için mi böyle ol

dun?. 
Dedi. Batımı salladım. au 

hem: 
- Evet .. 
Hem: 
- Hayır .... 

Diyen bir cevaptı. :5eain-
den belliı idi. Hızla merakla 
söyledi : 

Etem iZZET 
ra ile ·kazınıyordu. Ve.. yine 
sanki kafamın içinde bir kapak 
açılıyor içine ateş doldurulu
yor, beynim tutuşturuluyordu. 
Haoçereme sancı veren hıçkı. 
rıklı bir sesle: 

- Hayır •• 

Dedim ve .. ilave ettim: 

- Onların ikisi de öldü. 
Şimdi ne Naran, ne de Ruhi 
yaşamıyorlar!. 

Sesi gittikçe yumuşuyordu. 
Sihirkir bir telkin gibi ağzın. 
dan çıkan her kelime benliği· 
mi kamçılayor, harekete getiri
yor, tepeden tırnağa sarsılı
vor de><:.:ı, dem. d • · " L:. 

MiLLiYET SAL! 26 NiSAN 

iktisadi bahisler 

Ziraat ve sanayiimizin inkişafına 
çalışırken ... 

Memlekitimizde asri ziraatin 1 yannım daha müsbit vakazançlı 
ve sanayiin teeaıüıü için hükfune.. yollara iriştirebilmek için netice• 
tin_c'."zri ial~h ve teıebbüs hare~e~ ler vasıtalar hazırlamak meeburi-
bn ıktısadı hayatımızın temelını . d d' I Ç" k" • t d 
sağiamlaıtırmak ı.gayeaini aydn- ~etın e ... ır .er. . un ~ sana. a
latan bir cephe kuvvetidir. Bu cep una zeka, ıbda, ıcat ısteyen bır .ea 
he arkasında çalışan muhtelif sa- hadır. O rada büyük bir fikir ih· 
nayicilerin ve ziraatçilerin şahsi tisas rol oyniyabilir. lktısat saha .. 
faaliyetleri de güçlükten ve netice smda yükselmiş milletler cemiyet 
sizlikten kurtulmus olacaktır. Çün I ·b· b' d d · b 1 ' d 
k .. k'd · ·b. 'ft · er gı ı ız e e ış u umun e ve u es ı en zengın u- çı çı mem-
leketi olan ve san'at itibarile ipti faaliyet sahasında yapılacak va
dai maddeleri bol veren yurdu- zifelerin ehli olmak §artile adam 
muzdan, tabiatin müsait ~eraiti aramak, mütehassıs san'at sahiple 
derecesinde istifade edememek ri11i i~ başına getirmek lizrmdır. 
imkinsızlığı karşısında alınan ne 
ticeler çok az ve hasisti. Bugün San' at adama iş bulmak için 
her muhiti tabii kabiliyetine ik- değil, İ.<;e adam aramak için içti
lim ıeraitine göre fenni usullerle mai bir faaliyet sahasıdır. Bu saha 
feyizlendirmek, tohum cinslerini nın adamları tahaili, fikri. terbiye 
iıli.h etmek uau1ünün ve bilhaaaa ıi, tecrübesi. tekniği kuvvetli tet .. 
asri ıekilde çiftciliğin ve sanayiin kik ve ibda kudretine malik şahsi 
tamimi sayesinde iıtihsalitımızın 
sah .... ı ırenifliyecek, ve kemiyeti yetler olmalıdır. Aksi takdirde en 
artacaktır. asri teşki1i.tlı bir müessesenin için 

Şimdiye kadar köylerde zirai de çalışan yüzleı·ce amele faaliye
malümatın azlığı, fenni ziraat u.. tine baş olanlar, yapılacak işin ma 
sullerinin tatbik edilmemesi, çift· hiyetini anlamayan. san'atın sırrı· 
cinin hiç bir taraftan yardım gÖr· 
memesi gibi sebepler iktısadi ha- na yabancı kalan, iatihsali.aın öl-
yatnruzı geride bırakan en büyük çüsünü bugünden yatına arttıramı 
imil olmu~tur. yan ki.faeler olursa, netice, gayri 

Dokuz senedir sulh ve cümhu-
riyetle geçen hayatımızda asayi
şin ve emniyetin mevcudiyeti, köy 
)ünün üzerinde ağır bir yük olan 
aşar e•aretinin kaldmlması, çiftçi 
ye ve san'atkarlara kredi açan 
Milli bankaların ve sermayeleri
nin çoğalması gibi yardımlarla 
harici ticaretimiz sulhun a.kdinN 
den bugüne kadar o/c- 85 ni~~Jetin
de artmıştır. İhracatımızdaki te
zayütte geçen seneye kaciar % 120 
yi bulmuştur. Milli tasarruf ve ik
tısat gayelerine sadık kalmak az
mile girdiğimiz bu yeni sene de, 
bu tezayüdün azami nisbeti gös
tereceğine şüphe yoktur. 

Hükümetin siyaset ve iktısat 

sahasındaki itibar ve muvaffaki· 
yetinin neticesi olan bugünkü va
ziyetimizin İstikbaline daha ümit 
li olarak bakabiliriz. Fakat bu he 
def Üzerinde yürürken, hükUmet 
makanizmasının mihveri etrafın· 
da toplanan bu faaliyetlerin inki
şafmı temin etmek için bazı ihti
yaçlar va funiller kar§ısındayız. 

Ve diyebiliriz ki, bu imiller o gn 

şuuri bir faajiyetin mahdut dere
cesine bağlı kalır. 

Muhetrem lktısat ve Ziraat ve 
kaletlerinin böyle iyi yetişmiş kıy 
metli sanayicilerimizi, ziraatçile
rimizi, fen adamlarını faaliyet oa 
hasına alması, fikri ve ameli saha 
da onların varlığından istifade et
mesi muzafferiyetiınizin en büyük 
şartıdır. 

Bu itibarla mutaha.ssıslar1mızı 
İş bafına davet etmek, mutaha.ssıs 
!ardan mürekkep kongreler topla 
ma, alınacak müsbet fikirlere ve 
kanaatlere göre mesai hayatımı
za şekil vermek lizundır. 

Muhitimizin toprağını işlmek, 

ağaçlarını, çiçeklerini yetiştirmek, 
hayvanlarını, tohumlarını ıslih et 
m e k, yiyeceğimizi, giyeceğimizi 

yurdumuzdan çıkarmak kabiliyeti 
ni çoğa 1 tn1ak için, iatdiğimiz ka
zanç gayesine ve maksadına ko .. 
lay ve emin olarak vardıracak yol 
budur!.. 

Kemal RIZA 

yenin asıl kendisi ve kuvvei ınah- [, __ !!_~_f!:_·v_ .. <} __ ] rekesinin nazımıdırlar. ı 

Muhitin kabjliyet ve servetini 
artıracak iş ıve teşebbüs sahaların 

da mevcudiyetinden zekisından, 

ihtisasından istifade edilecek san' 
atki.rlarımızı bulmak, memleketin 
yetiştirdiği o faal dimağları iş ba
şına getirerek icat ve görırü kud
retlerinden istifade etmek istihsa
latmıızın çoğalmasına, iktısadi 
zenginliğim.izin te~ekkülüne en bl.i 
yük amildir. 

Ayni tabiatin hayvan, toprak, 
buğday, pamuk gibi mahsullerin
den azami şekilde faide almak 
için bilgisi kuvvetlj ihtisas adam
larına muhtacız. İktısat sahasında 
medeniyet kıdemi fazla olan mil 
Jetler gibi bizde bu hedef Üzerin 
de yürümekle gayemizi kurtarabi 
leceğiz. lktısat ve Ziraat vekaleti"' 
rinin istihsal müesseselerini tem
.sil eden fabrikalarımızda idare 
makanizmasında bulunan mildir~ 
)erden başlıyarak her servisjn ~eN 
fine kadar muhakkak bulunduğu 
vazifenin rolünü anlıyan, teknik 
ve tecrübe kuvvetile faa liyet milı 
verini döndüren muktedir bir el 
ve dimağ sahibi olnıaları şarttır. 

Makineler başında otumatik 
faaliyetin seyircisi olmak ancak 
amelenin san'atıdır. Ameleye ku
manda eden, ve koca bir müesse
senin Amirliğinde iş ba§ılığında bu 
lunanJarın vazife&İ bununla bit· 
mez. Onlar her günkü faaliyetin 

- Nereye gelsin?. Hafızam 
yok ki •• 

Dedim. 
- Demek onu tamamile u

nuttun. Artık sevmiyorsun, is. 
temiyoraun, aramıyorsun?. 

Dedi. Birden basımda bir 
damarın koptuğunu v~ kanadı
ğını hissettim. Geniş bir nefes 
aldım: 

- Onun yüzünü unuttum. 
Gözlerime gelmiyor. Nerede 
bilmiyorum. Görsem belki de 
tanımam. Fakat, o benim içim 
de. Kanımın her zerresinde. 
Ben onunla yaşıyorum. Ruhum 
da o var. Ben onunum. 

Ve .. devam ettim: 

- Biz, o da ben de , ikimiz 
de kalıplarımızdan çıktık, r.ı.ıh
larımızla birleştirş !. 

Ve .• haykırdım: 
- Susalım artık!. 
Bırakalım bunları .. 

Bugünkü Program 

ISTANBUL (1200 m. 5 kilovat) 
18 gramofon, 19 Hafız Bürban B. 
heyeti, 20,30 Opera, 21 Hafız Bür
lıan Bey heyeti 22 orkestra. 

BELGRAT, (429,8 m.) - 20 Çek 
dersi, 20.30 muziz , 21,30 Agram. 
dan nakil, 23,30 havadis, 23,50 kon 
ser. 

BOKREŞ (3S4,2 m.) 20 konıer, 
20,40 senfonik orkestra, 22 konfe
rans, 22,15 konsere devam. 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) -
19,10 orkestı·a konseri, 20,25 Fran
sızt;R. ders, 22 konferans, 23 dans 
muzikası. 

PRAG (488,6 m.) 20- havadis, 
20,05 konferans, 20,20 asekri muzi
ka 21,20 Piyano refakatile şarkı, 22 
radyo orkestrası, 23 havadis, 23,30 
muzik. 

VARŞOVA (141 m.) - 20,45 
radyo jurnal, 21 tefrika 21,15 operet 
nakli, 23,30 radyo jurnal, 23,40 
dans muzikası. 

ViYANA (517,2 m.) 20,10 jim
nastik, 20,30 havadis, 22,25 halk 
konseri, 23,30 Richard Tauber ta
rafından şarkılar, 23,45 dans mü
zikası. 

Beni kendi kalıbınla baş ba. 
şa bırakın!. Hafızama sahip ol 
mak istemiyorum •. 

Hatıralarımı diriltmek İste
miyorum!. 

Ve •. hıçkırıyordum: 
- Senin sesin bunları diril-

tiyor! 
Korkuyorum!. 
Başkalaşıyorum!. 
Beynimde bir kaynaşma 

var!. 
Kendi kendimi tanıyorum .• 
Ve .. titriyordum. Her tit

reyişle kafamın içinde yeni bir 
dimağ hüceyresinin açılıp kuv
vet bulduğunu, ve •. her sarsı
lışta birçok hatıra ve hayalle. 
rin gözlerim önüne yığıldığını 
görüyordum • 

-Aman. 
Dedim . 
- Bana ne vereceksen ver 

gideyim!. - .. 
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Hlkiye 

Dalgınlık 
Marcel genç, ıık, bekar bir 

delikanlı... Dostlanndan Albert 
ile k•rıaını bir gün apartımanın .. 
da yemeğe davet etmitti. 

Ara sıra Albert'e gider, sof· 
rasına misafir olurdu. Eh, bir 
gün de kendisi davet etmemeli mi 
idi? Bu, çok ayıp bir şey ola· 
caktı. Muhteşem bir sofra ha· 
zırladı. Sofrayı en nefis şarap .. 
la süsledi. 

Tam öğle vakti davetliler gel· 
diler. Albert kısa boylu, başı
nın saçları seyrek, biraz da gÖ· 
bekli idi. Karısı, esmer, uzun .. 
ca boylu, fıkırdak bir ıeydi. 

Marcel evvelemirde miaafir· 
!erini bir aydan beri oturduğu 
apartunanmı gezdirdi. Her adım 
da Madam Albert hayret izhar 
ediyordu: 

- Apartımanınız ne kadar 
güzel! Doğrusu zevkinize hay-
ran oldum, diyordu. 

Fakat duvarları çıplak ka· 
dın resimlerile süslü olan yatak 
odasına girdikleri zaman, genç 
kadın birden bire kızardı ve ma 
sumane bir tavırla elite gözle
rini kapattı: 

- Ne ayıp şey! Diye mırıl
dandı. 

Ve hicabını saklamak için 
hemen odadan dışarıya çıktı. 

Albert karısını mazur göster-

• 
INEMALA 

YARIN AKŞAM 

HARRY RlCHMAN 'm 
OPERA 

SİNEMASINDA 
GÖRMEYEN 

GÖZLER 
(Vertige) 

filminde konuıtuğu ve halk ara
sında rağbet bulan "WITH 
YOU" - "VAGABOND SONG• 
"THERE IS DANGER iN 
YOUR EYES" ıarkılarını tagan 
ni ettiğini işitecek ve lrving Ber 
lin'in eayri kabili mukavemet 

"PUTT1NG 
O N T H E R 1 T Z" 

eserini J?Öreceksiniz. 

•••••••-iki arkadaş ayni kızı seviyorlar ....... ~ 
Bu genç kız, iki erkeği birden sevebilirmi? 

işte; Artistik Sinemasında 
gösterilecek Fransızça sözlü ve şarkılı 

Viyana Aşkları 
mek için: filminde bu iki kahramanı 

- Ne yaparsınız? dedi, bi- 1 ROLAND TOUTAIN ve MICHET DURA 
zimkinin böyle şeyleri gÖrmeğe ile müteveffa JANIE MARESE'i göreceksiniz. 
tahammülü yoktur. Sanki manas 1 
tırdan çıkmış gibi 0 kadar na- , ilııı••ı> ilaveten: (RADIO FOLIE) pek şen bir komedi. 

musperesttiı· ki .. Doğrusu ben bu 
1 p••••••-•••••••••••••••••••" 

tabiiyetinden hiç te şikayetçi de- [ slP~MIZAD? 
ğilim. Ah, ~imdiki zamane kadın 1 

larını sizden benden iyi bilirsi .. ' 
niz. Buraya, benimle beraber de 
olsa, sen arkada§lIDJZ da bulun .. [ 
san, bir bekir evine geldiği için 
mutlaka bana serzeniş edecek
tir. Keşke bizi bu odaya getir- 1 

meseydin .. Zaten gelmek istemi-
yordu amma, ben ısrar ettim. [ 

Sonra gözlerini kırparak gÜ· ı 
lümsedi ve ahbapça do•tunun o
muzuna vurdu: 

- Hınzır, dedi, kimbilir sen 
bu odada neler yapıyorsun? 

Marcel d "9 tasdik eder tarzın .. 
da mütevazıane gülümsedi. 

Yemek sofrası pek neş'eli 
ve kahkahalı geçti. Hikayeler 
anlatıldı, fıkralar anlatıldı. Gel 
mİ§ten geçmİften , hatıralar anla 
tıldı. 

Kahve içilirken Albert kol· 
tuğa gömülmüştü: 

- Çocuklar, dedi, vallahi 
bugün güzel bir ırün geçirdik. 
Yalnız bugünü böyle bitirmeğe 
gönlüm razı olmıyor. Haydi sizi 
otomobille §Öyle bir gezmeğe gö 
türeyim. Masrafı benden .. 

Genç kadın ellerini çırptıı 

- Ah Albert'ciğim, sen bu
lunmaz adamsın diye kocasının 
boynuna ıarıldı. ı 

iki ahbap giyinmek için aya- 1 

ğa kalktılar. Genç kadın §arabın 
verdiği hararetle bozulan podra
sını ve dudağındaki ruju tazele
mek için el çantasını açtr ve he~ 
men arkasından: 

- Eyvahlar olsun! dedi. 

Kocası sordu: 

- Ne var, bir şey mi unut
tun? 

- Podramı da, rujumu da 
evde unubnufum. Bu suratla 
ben nasıl sokağa çıkacağım? 

Biran durdu ve düıündü. Son
ra aklına bir şey gelmİ§ gibi: 

- Ben de ne budala kadırum, 
dedi, ayol Marcel'in yatak oda
amdaki garderobun sol alt gö
zünde hem podra var, hem ruj 
var .• 

Ve derhal ayağa kalkarak, 
öğrendiği hakikat kar§ısında 
heykel gibi donup kalan kocası· 
run önünden geçerek, Marcel'in 
yatak odasına gitti. 

Dedim. 
Y amma geldi. 
- Ruhi ••• 
Kendine gel.. 
Uslu ol!. 
Diye bağırdı ve .. omuzları. 

mı kavradı, silkeledi. 
Susacağım, duracağım, sü· 

kıinet bulacağım yerde boyu
na coşuyordum. Kafam fırtı· 
naya tutulan engin bir deniz 
gibi coşuyor, kabarıyor, zihin 
kabımdaki karanlıkları sıyırı· 
yor, hafızamı açıyor, hatır,lıı. 
rmı diriltiyordu. 

Keşki hiç söylemese, 
- Ruhi .. 
Kendine gel.. 
Uslu ol.. 

Bursa raz 
Fabrikaları yazlık 
maşların nefis bir sur 

imaline başlanmışt 
Merkezi: İstanbul Sul 
Hamam,N. 24.Tel.20 

Şubeleri: Beyoğlu, istiklal caddesi No 376, telefon B. O. 7 - lsta 
Bahçekapı, Haseki Hamam caddesi 67, Tel. 21320 - lıtanbul, 

mutpaşa başı, biiyük çarşı aynacılar kapısı. N o 9 - 11. Tel. 22 

lttilıacl• 1\11illi 
TÜRK SIGORT A ŞİRKETİ 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

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

Accntası bulurunayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

ASRI MOBiL YA Mağazası 
Yerli lngiliz lıconz lake çocuk 

{ arJolaları Ye DIO~İIJBJB aita:~:ü:::i~~·:~;a~
0

: 
'stanbul, Riza Paşa yokuşu Lazaro Franko kar§t1ında 27-29 numer 
••••Hacı lbrabim zade AHMET FEVZi. Telefon 2,3407. 

İstanbul üçüncü icra memur)u .. 1 resi mügteriye aittir. Hakları 

ğundan: Temamına (9000) lira kıy- ıicillerile sabit olmayan ipotek 
met takdir olunan Fındıklıda Selime lacaklılar ile diğer alakadarları 
Hatun mahallesinde Osman Çavu§ İrtifak hakkı •ahiplerinin bu b 
sokağında atik 13-13 cedit 15-17 - rını hususile faiz ve masarife 
15-1 numaralarla murakkam üç bap olan iddialarını ilan tarihinde 
hanenin temamı açık arttırmaya 

vazolunmuştur. 11-5-32 tarihinde 
şartnamesi divanhaneye talik edile
rek 31-5-932 tarihine müsadif sah 
günü saat on dörtten on altıya ka~ 

dar İstanbul üçüncü İcra memurlu· 

ğunda açık arttırma suretile satıla
caktır. Arthrmaya ittirak için yüz

de 7 teminat akçesi alınır. Mütera
kiıi1 vergi ve belediye ve vakıf ica-

geliyordu •• 
Ve .. dünya gözlerimde ay. 

dınlanıyordu !. 
O, yine: 
- Bir soda, bir 

bir şey içer misin?. 
Dedi. 

limonata, 
Sakin ol. 

- Hiç bir şey istemem! •• 
Dedim. 
Artık her şey bitmişti!. 
Ben Ruhi idim. 
Hariciye şifre müdürü Ruhi 

Bey!. 
Bütün hayat silsilem gözle

rimin önündeydi! • 
Güneşin altında kendimi gö 

rüyordum!. 
Gözlerim bir sinema motörü 

gibi çalışıyor ve .. büyük bir ha 
yat şeridini bana seyrettiriyor 
dul. 

haren 20 gün zarfında evraki 
bitelerile bildirmeleri lazımdır. 
si halde hakları tapu sicilleri( 
bit olmayanlar satış bedelinin p 
masından harıç kalırlar. Alakad 
rın İcra ve iflas kanununun 119 
cu maddesi ahkamına tevfikan 
ket etmeleri lüzumu ve daha 
malümat almak isteyenlerin 31-1 
numara ile memuriyetimize m 
caatları ili.n olunur. 

Diye haykırdım. 
Çok az değişmişti. 
Yine benim bildiğim, h 

dığım, sevdiğimı çıldırdığ 
itık olduğum, kendimi ı 
verdiğim Narandı. Sesi oy 
kahkahası oydu, konuşuşu 
du, gözleri oydu, bakışları , 
du: Bir bakışta çeken, de 
ten, eair eden, büyüliyen ı 
ve bakışlar 

Ben: 
- Naran sensin!. 
Der demez, o da: 
- Evet benim!. 
Dedi, biraz daha bana ı 

kuldu. Yine: 
- Dur •• 
Uslu ol .. 
Ü ··1 ' zume .. Demeseydi. Bu ses bütün 

vücudümü bir elektrik seyyale
sinden geçiren, beynimdeki bü 
tün ölmüş hüceyreleri dirilten, 
uyandıran, faaliyete getiren 

Böylece her hayat safham 
bir şimşek hızlılığile bakışla
rımda canlandı ve geçti. 

Diyordu. Bu saniyede sa. 
ki kafama bir balyoz indirdilı 
ve beni karanlık bir çöl içind 
kovaladılar .. 

~ • • 1 
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Çocuk ve Resim 
Her çocuk, san'atkir. ola· Çocuğun, bedii ıahsiyetinin 

rak doğar. Onun, havayı ilk Tekevvününde en mühim imil 
teneffüs ettiği andan, son ne. reaimdir. Nitekim çocuk bunu 
fesini vereceği ana kadar bü- sevki tabiisile kazanıyor. Ço
hin temayül ve iıtiyaklarında cuğu reaimden meneden terbi
bu istidadın tezahürlerini gör- ye, çocuktaki bedii istidatları 
mek kabildir. Kundak denen katleden bir sistemdir. Sözle 
bez parçalarına sanlan bu et öğrenilen her §ey nakıs bir an. 
parçasının hariçten aldığı inti". layııtır. Resim, bu noksanı ik
baları iç aleminin süzgecinde• mal eden bir tedris ve terbiye 
geçiı-dikten sonra onları kay- unsurudur. Bu her çocuğun 
detmek, onları ba9kalarına an- reaaam veya san'atkir olacağı 
latmak ittiyak ve ihtiyacı ço· demek değildir. Çocuktaki bu 
cuğun ilk resim hevesidir. Her resim arzusu ve terbiyesinde 
çocuk etrafındaki insan, hay· resimin aldığı mühim mevki 
van ve eşyayı anlamak ister. her çocuğun ressam olabilme· 
İşte çocukta çizgı çizmek ıevki sini temin eden bir vesile ola
tabiiiıi, bu merak ve tecessüs- maz. Çocuğun her teceuüsü
ten meydana gelmi§lir. nü tahrik edesı eıya ve etki) 

· Çocuk için palet, fırça, kur· üzerindeki ittiliını temin ve bu 
fun kalem, tebeuir olmasa bi- etkilin tef er. jatını zabıt ve 
le, bir kömür parçası, bir yan- idrak etmek lüzum ve ihtiyacı· 
ınış kibrit çöpü kafidir. Çocu· nın doğurduğu sebeptir 
ğunuz varsa mutlaka evinizin Yoksa mekteplerde reıime 
duvarlaında kollaı kulakların· verilen ehemmiyet çocuğu res 
dan fırlamıı, gövdesiz, tek göz sam yapmak gayesine matuf 
lu, çift burunlu kübik iıuan değildir. Çocuk intibak etmek 
gölgeleri, ıime~difer veya Ör· 

1 istediği muhitini r~sim sayes~ 
dek resimleri vardır. Duvarla- de anlar , çocuğun ılk zaptettı
rıtnız bu bir buçuk yaşındaki ği eıkile dikkat edersek onda 
afacanımızın san' at ittiyakı ki nolcsanlarla harici aleme kar 
na karıı gerilmit tuvallerdir. tı çoc~~un c~hlini. kolarca 
İşte çocuk denen mahluk, ef- anlayabılır ve muteakıp resım· 
kili hariciyeye kartı ittiliı':1' !erinde onları.n n~sbi bir teki.
bu yaramazlrk haylazlık tabır müle mazhanyetınden de bu 
ettiğimiz faali~etinden alır ve cehlini nasıl bir meleke ile teli 
Öğrenir. fi etmek istediğini vazıhan 

Çocuk bütün afaki bilgile- görebiliriz. İtte san'atkir, bu 
ı:ini resim~ meydun olduğu gi- anlayış ve melekenin azami 
bi, insan da kemal ve kültürü- haddine vasıl olmuş muhayye
nü resim sayesinde kazanır. rülukul insandır. Basiti mürek 
Son kabul edilen tedris sistem keplettiren, mürekkebi basit· 
leı:inde reaime verilen mevki leş tiren o san' at kir ki tabiatin 
'Ve ehemmiyet te bu davayi is· bu tahavvüllerini büyük bir 
bat eden bir kaziyedir. Velha· dikkat ve ihtimamının, hiı ve 
111 hayati ihtiyaçlanmızın hep· idrakin.in takibile sezmit ve 
sinde resime kartı bir hiasei melekesini edinmiş insandır. 
tninnet mevcuttur. Çocuk, bu melekeyi kazan-

Resime bir fantazi nazarile mak ittiyakile resmi kendisine 
bakanlar bence, kablettarihte oyuncak edinen san'atkir, 
Yafa yan insandan daha geri in- san' at kir iıe bu melekeyi ka· 
sandır. zanmıt ve oyuncaklarının içine 

Resmin hayata öyle bir ııömülmüt bir çocuktur. 
savleti vardır ki ondan ne şah Çarpuk çurpuk resimlerile 
aiyetimizi kurtarmak, ne de duvarlarınızı kirleten çocuğu· 
~nauz bir şahsiyet edinebilmek nuzun alnından öpünüz. Çünkü 
1 ıtıkinsızdır. Canım efendim o yarınki neslin büyük adamı. 
göz olmayınca görmek müm· dır. 
kün m"'d" ? u ur. 

KIRITIK 
Kari Witkowall:i 

Elif NACİ 

l urfanda çilek geliyG"ı \ lzmirdeki Ga~i heykeli 
IZMIR, 25. _ Senenin ilk Çil~ IZMI~ 24 - Gazı heykelinin kü 

MILLIY!:'.T SALI 26 Nl.:>AN 

Romantizm nerede ve 
nasıl doğdu? 

Yüz yirmi ıeneye yakın bir za ı eden ve dünyayı hüumleri altına 
mandanberi Avnıpa milletleri ta- almak için aralarında mütemadi
rih edebiyatında en fazla kilüka· yen çarpışan ervah, cinler, periler 
le sebep olmut, en hararetli kalem kaim olmuştu. 
kavgalanna yol açmış bir tabir Her ~eyin kıymeti havas ile 
vana oda hiç şüphe yok ki, roman değil ruh ile ölçülüyordu. Kaza 
tizmdir. Şunu da hemen ili.ve ede ve kudret teli.kkiaini yerini se
lim ki bu kelime etrafında kopa- rbeat surette hareket eden i.mil
rılan kıyametin galgeleıi susmak lere terketmişti. Hür ve yalınız 
ıöyle dursun, şu aon seneler zarfın İnsan hür ve yalnız kendi iradcsi
da yeniden yeniye şiddetlenmek ne tabidi. lradei ilAhiye nizamı ta
iıtidadını göıtermeğe başlamıttır. biata müdaheleden ziyade ruhlar 

Uzupn müddet edebiyat müca üzerinde teıirini gösteriyordu. İt· 
bitleri elinde bir ilim gibi tatın· te hırıstiyanlıktan, Kelt - Roman 
mıı olan romantizm tabirindeki ve Cermen akvammrn ruhundan 
vuzuhsuzluök, anlatmaktan ziya- doğan ve adına umumi ve ren.İŞ 
de döğüşmek maksadını eüden manaıile romantizm denilen fikri 
san'at erbabı arasında daimi bir inkılabın ana hatları bundan iba· 
nizaa veaile olmuştur. Ayni tabir retti. 
bir kısım üdeba nazarında ruhu On hetinci ve on altıncı aıır ro 
beşerin füıhatini en güzel ifade nesansı bu cereyanı en fazla Fran 
eden bir rümz, diğer bir zümre in aa'da tadil etti. Bu değqme hiç bir 
dinde a.czin, sukut ve dalaletin bir yerde Fransa kadar derin ve eaaa 
timsali haline girmittir. Fakat h olmamıttır. Filhakika, (ilahi 
haddi zatinde romantizm ne dir? mudhike) ismindeki eserinde tas 
evveli bunu tarif edelim. vir ettiği hayali seyahatte (Vir-

Franıa'da 1820 ıensine doğru zil) i kendine rehber edinmiş ol· 
batlayıp 1850 ye kadar devam e· masına rağmen ne (Dant), ne ka· 
den ve tarih edebiyat ıahifelerine der Anglosakson iae hemen o ka 
romantai.zm iımile kaydolunan bü darda ltalyan olmaıına rağmen 
yük bir hareketi edibiye ... Öyle ne de Şikeıpir), klaıik edebiya· 
bir san'at ki bütün feyzini muhay- tın Fraonıızlar derecesinde eaira
ele ve hassasiyetinden alıyor ve ta taklidi derecesine gitmediler. 
bu iki meleki akljxeyi diğer büt~n On sekizinci aarrda Fransız ede
meleki.ta hakim kllıyor. On yedın biyatı tıu:-.amile tarzı kadime dö 
ci in sekizinci aarın klisik aan'a- küldü. Bu tarzda yükaelip Avru· 
tiİe taban tabana zıt bir san'at pa'da parlamağa başladı. Kurunu 
teli.kkiıi: itte romantizm. vuıtada Franaanın geçmiı, fakat 

Ancak romantizm tabirine ve- diğer milletlerden farklı olarak 
rilen bu ıarih mana pek geç ola- Roneıanıta büsbütün terketmit 
rak tüpler edebilmiıtir. Filhakika, olduğu mütterek romantizm yo
Franaa'da huıule gelen romantİ· lundan ayrılıp onlar da Fransa gi 
zm buhranı dünyanın hemen bü- bi kilasik vadisine döküldüler. 

1932 

Konserler 

Celile Hanım 
22 Nisan cuma günü Gala· 

tasaray mektebi merasim salo
nunda Kolonya konservatuva- , 
rından mezun Celile Hanım 
bir konser verdi. Bu konser, 
gerek Türk kadınının musikide 
ki kabiliyet ve muvaffakıyeti
ni isbat etmesi, gerekse kendi. 
sini dinlemeğe gelenlerin çok
luğu itibarile halkta musiki 
zevkinin ve ihtiyacının ne ka. 
dar tekemmül etmit olduğuna 
delil olması itibarile §ayanı 
dikkattir. Celile Hanım gayet 
hauaı ve yumuıak bir sesin 
sahibidir. Büyücek bir salonu 
doldurabilecek kadar gür ve 
gümrah olmayan bir sese fa
kat tınnet ve ihtizazile hilka
tin müstesna bir yaradıtının 
eseri olan bir hançereye sahip 
olan Celile Hanım büyük bir 
meleke ve terbiye görmüş sesi. 
le cuma günü kendisini din
liyenleri hayran bıraktı. Oku
duğu parçalardan bilhassa Mo 
zart'ın Zauberflöte operasın
dan Königin der Nacht aryeıi 
harikulade bir muvaffakıyetle 
okumuş ve Brahmı' den Sere
nade'i ve Mehmet Nurettin Be 
yin tercüme ettiği "Tünay. 
din çocuğum,, ninnisi çok be
ğenilmit ve çok alkıtlanmıttır. 
Celile Hanımı tebrik ederiz. 

Konservetuvar talebesi 

.) 

'' Rubens,, in hayat 
ve eserleri 

( 1577 - 1640) 
- Başı 12 Nisan 9JZ salı günkü 1 yapmakla iktifa etmemitti. Cene-

nüshamızdadır.- ve'de ikameti eınaıında tesiri al .. 
Mezuniyeti bitince şimale doi tında zevk duyduğu Ceneve saray 

nı döndü. Siyaıi ve san'ata mü- tarının mimariıi ile ali.kadar oldu 
teallik bir vazifeyi orada hüsnü ğundan bu asann bir albüm ~alin 
ıuretle ifa ettiğinden erteıi sene de yÜz tane kadar reıimlerini yap 
lıpanya Kralına bir ıiyaıi mesele tı. Batka memleketlerden hekki.k 
hakkında ırörütmek üzere tekrar lar getirerek bu minyatür mimari 
gönderildi. Evelce Mantoue'den eserleri baıtırdı ve bir çok mec
Madrid'e iki ırilnde gidilirdi. Fa- mualar yaptırdı. 
kat Üçyüz sene evvel büyük bir Gayet malumatlı ve ıık bir •· 
tehlike idi. fıpanya Kralına götür dam olan Rubenı senede elli bin 
düğü hediyeler dolayııile ( Dok filoren kazanıyordu. 1611 aene
dö Mantoue) lıpanya'da bulnan ıinde büyÜk bir ev aldı. Bu ev 
(Annibal fberti) ye Rubens'in bü Wapper' dedir. Ve sokağınada el 
yük bir aan'atki.r olduğunu ve O· yevm Rubenı sokağı deniyor. EYİ 
ranın büyük ailelerinin kendiıine tamir ettirip mükemmelen tefrit 
poze ettirilmesini tavıiye eden etti. Atelyeıinde çalıtırken (Pla· 
bir mektup göndermi,ti. Getirdiği ton, Sftıeque ve Plutarque) in eser 
hediyeler meyanında bazı kıymet )erini okutur onlan büyük bir ze 
li tablolar da vardı.Bunların bazı vkle dinlerdi. Bilahara Eleuvyt ci 
ları yolda zedelenmitti. Kendisine vannda büyük bir şato satın aldr 
bazı İspanyol reaıamları vererek ki bir çok peyzajlarının da orada 
bunların tamirine yardım ettir- yapmıştır. 
mek iatediler. Fakat Ruhenı (ya- Marie de Mediciı o zamanki 
nn o tabloların lıpanyol ressam- Paya - Bas sefiri Möıyö Vicq vaaı
ları tarafından yapıldığına dair) taaile Lokıenburg sarayı için Ru
çıkacak fayialardan çekinerek ka benı'e panolar 11marladı. Bu aıra
b?I etmedi. Velhi.111 lıpanya'da da da Rubens kırk yaıında idi. De 
hır sene kaldı. Gerek ıarayda, ge korların konacağı yerleri görmek 
rekae kibar ve san'atla ali.kadar Üzere Pariıe gitti ve yirmi bin ekü
bir cemiyet nazarında büyük mu ye uyutuldu. 

tün memleketlerinde mevcudiyeti 
ni hiasettiren cihantumul hareke
tin son tezahurlarından birini teı· 
kil eder. Franıa'da olduğu gibi 
lngiltere, Almanya, hatta Ruıya 
da bile romantikler yetitmittir. 
(Viktor Hügo) iımi, lngilterenin 
(Bayren) ni, Almanya'nın (Goe· 
the) ıini, Ruıya'nın (Tolatoi) ni 

Romantizmin edebiyat tarihin y· .. .. T b 
de kabul edilen ikinci manaaı bun . . ıne cuma gunu epe atı 

vaffakiyetler kazandı ve orada ite ba,lamak üzere Anverae 
bir çok portreler yaptı. Vatanına döndü. 1625 ıenesi şubatında Pari
yolladığı mektuplarına nazaran le tekrar çağrıldığı zaman bu tuval 
bu portreleri yapmaktan pek bot !erden on dokuzunu ikmal etmit bu 
nut olmadığı anlatılıyor. Dönüıte lunuyordu. Mütebakiıini de Pariı
k~ndiıine hizmetine mukabil ma- te yaptı ve talebeai(Van Egmont) 
hıye bir para tahıiı edildi. Manto da kendiıine yardım etmittir. Ru
ue'de bir kaç tablo yaptıktan son bens'in eserlerile süılenen galeri
ra tekrar Roma'ya avdet etti. nin resmi küşadı on üç.üncü Louiı'-

hatırlatır. 
Romantizm tabirine iki türlü 

mana verilmittir. Bunlardan biri 
etimolojik yani ittikakı mana, di· 
ğeri edebiyat tarihinde verilen 
manadır. 

Romantizm etimolojik manui 
le, pütpereıt kli.ıik edebiyatına 
mukabil Garpte inkilıaf eden hı· 
rıatiyan edebiyatıdır. En •enit ma 
naıile romantizm "roman,, lara 
hi.ı olan hayat telakkisidir. Bu le 
likkinin ifadesine, roman millet
lerinin hummaıı deıtanlarında te
ıadüf ederiz. ilk önce Kurunuvuı 
ta dehisını inkitaf ettiren roman 
lar olduiu için, roman iımi Kurun 
vusta dehlsına alem olmuıtur. 
Halbuki Garbi ve Şimali Avrupa 
milletlerinin md müttereki olan 
bu dehi, hırıatiyanlığın zuhuru 
gibi büyük neticeler doğuran bir 
hadiseden neı'et ebnlttir. 

Demek ki bu itibarla romanti
zm, ilhamını hınıtiyanlıktan alan 
Garp ve Şimal akvamınn zihniyeti 
dir. Nitekim bunun akıl olan Kuru 
nuull kllıik edebiyatı da ilhamı
nı pütpereıtlikten ve Yunan • Li.
tinlikten alır. 

Garp ve Şimal zihniyetinden, 
li.yütenahiyeti ifadeye çalıtan, 
zihni beterin yetitemiyeceği ıahi
kalara yükaelmeğe, aklın idrak 
edemiyeceği harikaların harimi 
esrarına nüfuz etmeğe çalıtan, ve· 
hİln hayal dolu, esrarıengiz bir 
aan'at doğdu. Halbuki kadim kil. 
sik ıan' at, aklı, sükiinu, sadeliği, 
eıaleıi, vuzuhu bulmağa çalıtır· 
dı. 

Romantizmin Kurunuvuıtai zib 
niyetinde hutu dindaraneye, ba
hadırane bir cemiyete kartı duyu 
]an vecd ve arzu, manevi ıeylere 
kartı muhabbet esas oldu. Rome.n 
tizm imana, hiıyata, fantaziye 
ehemmiyet veriyor, bilakiı tenki
de, akıl ve tedbire lakayt kalıyor 
du. Ha11lı, akıl ve ahllk hocalığı 
eden piitpereıt Kurunuuli. sanat
k&rlarımn temayülleı"İne tama
men muakkisi •emayüllerin ifade 
sidi. 

Cermnlerin methur (Nibelon
gen) halk şiirleri, Franıızların 
(Şanıon De Roland) i, lıpanyol 
(Romanıero) su, (Dant )in (ili.hi 
komedi)ıi tetkik edilsin: Bunla
rın hepsinde, mevzuun, dekorun, 
efkinn tenevvüüne raimen, ede
biyat kadİlnede müıterek bulu
nan evaafa tamamen zıt bazı evsa 
fın ana hatlarını farketmemek 
kabil değildir. 

Bütün bunlarda görüleceği veç 
hile inaan artık ciaim olmaktan 

dan sonra anlatılır. Filvaki bu ma tiyatrosunda İstanbul Konser· 
nada romantizm, on sekizinci as· vatuvar talebeıi üçüncü konıe
rın "?nund~ ve on dokuzuncu aı· rini vermiştir. Kemanla Nihal 
rın bıdayetınde kli.sikciliğe kartı Hanım Debussy'nin Prelüd'ini 
haaıl olan aksülamel demektir. · ·ı C 1 R "t B · 

Fransa' da on altıncı aaırda mo pıyano. ı e . ema . etı . e~~n 
da olan kli.ıik edebiyat taklitcili talebeaı Şefık Beyın Lıszt ın 
fi on •ekizinci aaırda haddi kas· "Macar Rapsodisi,, ni büyük 
vaıını buldu. Diğer milletlerde bu bir muvaffakıyetle çalmıtlar 
yolda Fransa'nın taklidini. taklid.e ve Matmazel Rozenthal'rn ta-
batladılar; Franıa edebıyatı dı- 1 b · 1 M" • B d S h 
ğer milletler nazannda kadim ede e esı, 0 an U.?'~ . ey e ~ ~ 
biyatın aari bir nümuneıi haline mann ın melodı ıını gayet ıyı 
ırirdi. Yeni Avrupa'da kadim fikre okumu9tur. Bedriye, Semiha, 
kartı yabancılık hiaaetmiyen ye- Güzide Pakize Hanımlarla 
kine millet Frnq ôqj; Fransa i. M t ' 1 D'l d · ' d teb 
çin, Yunan ve Roma'yı taklide ne . a maz.e ı a urıyan ı a 
moda, ne de eıaretti. Sadece ayni nk ederız. 
aileye ait an'anatın devam ve te- ------------
madisinden ibaretti. 

Fakat nihayet öyle bir zaman 
oldu ki klaıik edebiyat ekseri Av 
rupa milletleri için tahammül edil 
mez bir boyunduruk haline ıreldi 
Edebiyatı kadlmeden ahnmıt baaı; 
eıaılar üzerine kurulan bu aan'at 
tellkkisi, yavat yavaı kendini 
hüsnün ve kemalin tağyir kabul 
ebneyen bir enmuzeci .sil.ünü ver
meğe batlamfıttı. Halbuki hare
ketsizlik, tab'ı beıere muhalif ol 
duğu kadar, ezeli bit tebeddül ar 
zeden fikir panoramasına muak
kea olmak itibarile bilhaaaa ede
biyatla taban tabana zıt düıüyor 
du. 

Bunda• batka, her milletin hu 
ıuıi dehi.11, ecnebi milletlerden 
alınan şekillere güçlükle intibak 
eder. Eaaıen, Franaız dehi.aile yu 
ğurulmu9 olan yeni kli.aik edebi
yat, clhantumul mahiyetine rağ
men tamamile Fransız çatniai ta
fıyordu. Bu hal diğer milletlerin 
milli dehi.lannın aerbeat surette 
inkitafına enkel oluyordu. 

On sekizinci asırda Fransız e
debiyatının bu parli.yıtı Avrupa 
da akıüli.mel huıule getirdi. itte 
bu akıülimele tahıiıen, roman
tizm namı verildi. 

Bu akaülimel ilk Önce, Fransız 
edebiyatının ıiddetle hakim oldu 
iu Almanya'da bat göıterdi, ora
dan ing;Jtere'ye geçti bu ıuretle 
ondan daha çok aonra Frar.~'d~ 
baılayan romantizm akıüli.ıneline 
bile pek mühim bir teıir İcra etti. 

Aaıl romantizm bu suretle ve 
bundan sonra baıladı. Bütün cj. 
han edebiyatında parlak bir fecir 
gibi parladı. Gelecek nuıhadaki 
makalemizde romantizmin Alınan 
ya ve lngiltere'deki tezahuratın
dan, o memleketlerde romantizm 
cereyanını temıil eden büyük Af. 
man ve fngiliz ediplerinden bah
sedeceğiz. 

Kamuran ŞERiF 

Jül Vern 

San'atta çocuk ve 
Çocuk resmi 
Yapan ressamlar 

San'at mevzularında e:ıeli bir 
ilham membaı olan çocuk, tarihte 
büyük resıamların hayalhanelerine 
ıirmit ve onların bugün müzelerde 
üzerine takdir toplayan f&heserle""i
ne azametle kurulmuıtur. Hemen 
her re11am cocuk denen bu büyük 
ilham memı.;,ından istifade ctmit ve 
beğ-enilmit eserler vücude getinni~ 
tir. San'at eserlerine Eros ile gh-cn 
çocuk, bilahara madonnaların ku
cağındaki yavru meıih ile U7.Un ;(;a
mRn hükümran olmu' bilha11a on 
be!ı:inci aıırdan sonra gelen reıı.am
la,.; fazlaca meşgul etmiştir. Şato
larda, saraylarda İzaz edilen bazı 
büyük resıamların kibar sınıfa 
menıup çocuk portrelerile, hüküm
dar çocuklannın resimlerini yap
tıklannı aörüyoruz. Bunlardan bat 
ka kendi çocuklarını ve lılalettayin 
bir maıumiyeti ifade etmek için 
kendisine çocuğu mevzu ittihaz 
eden büyük şöhretler de az eğil
dir. 

Murille ve V elaquez, Chardin, 
Greuze, Reynoldı gibi. Kendi hüınü 
ne kendisi de hayran olan Vige 
Lebrun'un yavruıile beraber yap
tığı portreler hemen herkes tara
fından tanınmış tablolardır. 

Sonra Rubenı, V andyck gibi 
§Öhretlerin boyadığı çocuk tipleri 
eserleri araıında en ziyade beğeni 
!enleri olmuttur. Kral çocukları
nı köy çoculılarile beraber oyna
tan Murillo'dan ıonra Drue kır
lanı hükümdar çocuklarına çoban
lık ta yaptırdı. Kut, kedi ve kö
pekle oynayan çocuk tipleri yara· 
tan Olivi, Reynoldı'dan batka Bou
cher'nin ahlak ve fazilet dersi ve
ren uçuk renkli tabloları da ço
cuktan alınan ilhamlarla boyanmış
tır. 

1605 de orada kardetini buldu. İn kız kardeti Henriette'in veliaht· 
Kardeıi o zaman Roma'da büyük la nitanlandığı gün yapılmıttır. 
bir ailenin yanında mürebbilik e- 1824 ıenesi lıpanya kralı aileıine 
diyordu. Orada ikameti esnaıın- bir aaalet arması ve kendisine de 
da (Caraveze) in bir eserini satın Jantiyom ünvanı verdi. 1625 sene· 
aldı. Bu tablo timdi Luvür müze· sinden itibaren hem büyük bir 1;. 

ıindedir. Karde,ile Roma'da (fı- yui hem de büyük bir üıtat olarak 
panya meydanı) denilen bir ma- tanınıyordu ki meaaiıinin ikiye tak
hallede oturdular ki buraaı ..,,. siıni hiç bir zaman aan'atine teıir 
yahların ve ltalyan ressam model etmemi,tir. (1627) ıeneıinde lıpan 
terinin ictİlnagi.hı idi. Roma'da yaya alyui bir vazife ile ırönderil. 
aldığı büyük br tablo ıiparişi Dok di. Ve orada bu tarihte yirmi do
dö Mantoue'nin çağırmaaile eıeri kuz yatında bulunan (Velaaquez) i 
yanda bırakmağa mecbur kaldı. Madritte tevifaıa ve asarı atika-
0 zaman hareketinden evvel Do- yı gezdinnefe memur ettiler. Ve
ka (kendisine tahıis edilen mahi. Jasquez Madrit ve Sevil şehrinde 
ye 140 ekü aileıini geçindirmeie henüz tanınıyordu. 
~i.fi gelmediiinden bu siparit bi- Rubens kendisine ltalyaya git. 
tırmeie mecbur olduiunu ve eğer meıini tavıiye etmitti. Madritte 
hala ıarar ederse derhal Ceneve'. bulunduğu müddet zarfında kırk
ye gelerek vazifesine batlıyacağı- tan fazla tablo yaptı. Ve birçok ta 
nı izah eden bir mektup gönder- hanedandan mühim !ahıiyetlerin 
di. 26 tetrinievvel 1608 de annesi portrelerini yaptı, 
nin haata olduğunu haber aldı. Ve - Mabadi ıı:elecek salıya _ 
doktan izin istemeden katibi ile Arif BEDii 
haber göndererek Anvera'e geldi. R , R .1 F.akat annesini ancak mezarında aşıt iZ& 1 e oynayan 
zıya~~t .. edebildi. Evini matem için Yunan artisti 
de gorunce ruhunda bazı tahav
vüller haaıl oldu. San'atından e
min ve ltalya'da kifi derecede is 
tifade etmiş bulunduğundan vata 
nında kendi sayi ile hayatını ka
zana bilirken yabancı bir adamın 
parasını almağı çirkin buldu. Ve 
doka teıekkür ederek -vatanında 
kalmağa karar verdiğini yazdı. 

Kardeti Philipe Anverı şehir 
mecliıinde aza bulunuyordu. Ru
bena'in avdeti geçen bir muhare .. 
beden sonra herkeain ıan'atına 
bağlandığı bir devreye teıadüf et 
mitti. Kiliseler, mecliı aalonlarına ' 
tablolar ve dekorlar yaptırılıyor
du. Bu sıralarda Anvers'te ltalya 
da çalı§mıt reısamlardan bir cemi 
yet teşekkül etmişti ki bu cemiyet 
azaaından Jeon Brughel (Ru
benı) i oraya aza kaydettirdi. iki 
ıi beraber (Yer yüzünde cennet) 
adlı bir tablo yaptılar. Bu eserin 
hayvan reıimlerini bu şubede ihti 
saaı olan Brughel yapmıştır. 

Sanatkar Raşit Rıza B. in evvel 
ki ak§am Franıız tiyatrosunda 
Yunan artistlerinden Mel Elena 
Halkusi ile temsil ettikleri Yunan 
muharrirlerinden Spiro Melaa'm 
"Bir gece ve bir Hayat" piyesi 
pek çok muvaffakiyet kazanmıt· 
tır. Raşit Rıza B. ve Mel Elena 
Halkuıi çok alkıtlanmıtlardır. 

Bir ltalyan ressamı 
sergi açacak 

Şehrimizde bulunan ltalyan rea 
•amlarından M. Rino Villa !tal. 
yan kulübünde eserlerinden mü
rekkep bir sergi açacaktır. 

F aiih Rıfkı Beyin 
eserleri 

1 - Denizaşırı 
Cenubi Amerikayı anlatan ye· 

gane türkçe kitap: Yeni yazı ile 
basılmış kitapların en nefisi. 
Papyekuşe üzerine tabedilmiş 

müteaddit resimler. ·- -
2 - Faşist Roml 
Kemalist Tiraı> 

ve 

Kaybolmuş 
Makedonya 
Faıist İtalyadan, inkılapçı Ar

navutluktan ve bizden sonralci 
'l\{akedonyadan bahseden yegane 
türkçe kitap. 

3-Y~R~ya 11\ahındü Bayındırda y ahya Kenm r.t reaınınde hazır bulunmak üzere 
Beyin bahçesinden toplandı ve bu· ıtanbulclan ve Ankaradan bir çok 
raya ıı:etirild' Turfanda olarak J.. kimıelerin ırelmek arzuıunda olduk
'-nbufa ıevk~dilecektir ları belediyemize vaki müracaatlar. 

dan anlqılınıttır. 

Üıküdarda 
Hiınayetietfal 

O T~rkiye himayei etfal cemiyeti 
•~udar ıubeıi kongnıiııi yapDU9 

"• ıdare heyetine berveçhi ati zeva
tı •eçnıittirı 

Belediye f ıtanbuldan hususi va
purla ve Ankarndan husuıi trenle 
mlaafirlerin sühuletle gelebilmeleri 
için ,imdiden teıebbüsata baılamıı· 
tır. 

Belediye heykelin küşat resmi ya" 
pılacak olan günün akşamı için de 
mükellef bir garden parti hazırla
maktadır. 

çıkıp ruha inkılap etınittir. Bede· Bugünkü keşfiyat ve terakki
ni lztırabat artık bir haile mevzu yatı bir a~nr evvel gören ve haya-
u değildir. Kahramanların çektik !inde yafattığı medeni bir alemi 
leri azap, bedeni değil, ruhi ve de eserlerinde tasvir eden Jülvern'in 
runidir. Atk, havastan o derece hayat ve eserleri hakkında Faik 
tecerrüt ediyor ki adeta aerap ha- Sabri Bey bir kitap netretmittir. 
lini alıyc.r, zamanın, mekinın, hat Bu eser, gerek muharririne hiı 
ti mematın edebiyatında iki ru· 1 ıeliset, vukuf ve sadeki ile yazrl
hun mücerret surette telifisinden, mış olması gerekse zarif ve renkli 
mütekabil İncizabından ibaret ka kapak drununda güzel bir tab'ı 
lıyor. ihtiva etmif olmaaı itibarile §ayanı 

Tabiat haricede değitiyor, oda dikkattir. içinde bir çok resim ve 
insan gibi heyecan ve endişe ile fotoğrafiler vardır. Kanaat kü
örperiyor; insan tabiatte ruhun tüphaneıi tarafından netredilmit 
iniki.11 görüyor; her biri kendi öl olan bu kıymetli eıerin fiati 50 
ke.U.de hüküm süren mabutlar kuruştur .Karilerimize tavıiye 

Chardin'in Louvre müzesinde
ki "Yemekten evvel dua,, isimli 
tabloıu ile Stakholm müzesindeki 
Sabah tuvaleti namınaki eıeri Mu 
rillo'nun Münib müzeıindeki '-Ka 
vun yiyen çocukları,, renk ve a
henk itibarile güzel eserlerdendir. 
Bu meyanda Millaiı mevzularına 
koyduğu yavruları da zikretmek 
icabeder. 

Velhasıl her devirde çocuk ta
rihi ıan'ata geçmiı büyük ressam
ların müzelik olmuş eıerlerinde 
mevki tutmut, yatamış ve yata
maktadır. Bugün moderniılerden 
Alman re11amları bilha11a çocuk 
modellerine fazla rağbet göıter
mektedirler ve bugün bile reıim 
ıergilerinde iıimleri etrafında töh 
ret toplamış asrın ressamının boya 
dığı tuvallerden Kübik çocuk 

Rubenı kardeti Philipe'le Ma
naıtır so~aiındaki evde oturuyor 
lardı. Hukilmet konağı için bir 
çok dekor ıipariıler aldı. Muvaf. 
fakiyetinden dolayı hükıimet ken 
diıine büyilk bir mücevher hedi
ye etmittir. Bu tarihten aonra .sa
rayın re11amı oldu. Aylık bağlan
dı, ve vergiden maaf olarak teh· 
rin neresinde iaterae oturmaıma ! 
müsaade edildi. Milliyetperverliği 

1 
onu daima memleketi için çalıfllUl 
ğa sevketmittir. Fedaki.rlıklarile, 
harpciliklerile memleketlerine f8 
ref kazandıranlara mukabil o da 
aan'atile memleketine ,eref ka
zandırmak emelinde idi ki bu ta
rihten itibaren hakiki Rubenı doğ 
mağa ve eıerlerinde büyük bir 
mükemmeliyet ve olgunluk belir
meğe başladı. Siparişler o kadar 
çoğaldı ki. R?benı bir mektep aç
tı. Genç, ıhtıyar kendiıile çalış. 
mak arzusunda bulunanlar mek
tebe koşuttular. 
. . Kale111;lı: bir eskizler çizerek i 
ıt~at ~ttığı tal.ebelerine bu eıer
lerı dagıtır, resımler bitince gelip 1 

hatalannı tashih ederdi. Yardım 
cılardan da ekseriya talii vardı. 
Van Dayck ve Snyders gibi reı· ı 
aamlar en kıymetli yardımcıların 
dandır. Bilhi.ua hayvan resıamı 
olan Snydera'in eserlerini hiç tas-

Rus inkılabından, bolşevikle· 
rin terbiye ve telkin metotların· 
dan, Rus inkıliiöının bugünku 
vaziyetinden bahscılcn yeğane 
türkçe kitap. 

Bu eserlerin h m san'at, hem 
fikir kıymetleri vardır. Yeni ya· 
zı ile herkesin hem Iczz~t. helr.: 
istifade ile okuyacagı en iyi kı· 
ıaplar bunlardır. 

Halit Bey Reiı, Dilara Şefik Ha· 
ıı..,, ikinci reiı, Fatine Zeı.at Ha
::"" lllnuınİ lıitip, Kadri Bey YeZ• 

edar, Dr. Mazlum, Huan, Beyler 

Heykel montajına devam edilmek
tedir. Kabartmalar kaideye yerleşti
rilmlttir. Bugün heykelin aılı lraİ· 

Hepsi Muallim Halit kiltilpha· 
hih etmediği söyleniyor. nesinde bulunur. 

Rubena İ~a!ya'daki R_eneaans r•-------------· 
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Memlekette 

Bir ihtiyar 
Vuruldu 

Vuran da arkadatı ta
rafından öldürüldü 
Oomaniyeden blldlriliforı -

Darendeli Emrullah Efendi oğlu 
Alinin aon ıı:amanda Ali isminde 
diğer bir delikanlı ile ark:ıdaılılı 
yLpmaaını bot görmüyor, o genç· 
le düşüp kalkmamaamı oiluna 
tembih ediyor. 

Fakat Ali babaamın ııözünil ._ın 
!emiyor. İki Aliler, kolkola çartı· 
da dolaıırken Emrullah efendi 
raıthyor. Hiddetleniy<>r, öğlunun 
arkadatma aiır ııö7!ler ııöylüyor. 
Muhatabı, buna ta!ıaınmül ede· 
miyor, tabancaıile Emrullah Efen 
diye ateı ediyor, bac ... ğmdan yara 
lıyor, öbür Ali de babaımın vu~I 
duğunu göı:ünce tab&11caaını çekı· 
ror, ıtl"kadaıını öldürüyor. o llJ'a• 
ıla Cebelibereket valisi Ziya Bey 
ı;aqıdan geçerken hadiseyi göril· 
1or, katil ile yaralı bab&aı adliy• 
ye te• :m ediliyorlar. 

Adanada bir cinayet 
Adanadan bildlrıliyor: - Ka· 

4'1rlide eabak Mahnüdürü Salt Be
yin yeğeni toför muavini Ratip, 
Ka:ı:.a Varidat katibi Ahmet Ef. :ti 
tabanca ile öldünnüıtür. Katil 
maznunu Adliyeye verilmittir. 

Bir artist nttmara 
yaparken yaralandı 
Evvelki ııece oaat birde lzmir-

de Birinci Kordonda, Türkuvaz 
barında numara yapan arti•tler· 
den Alman tebaalı Her Kopret
tayn müva:::eneıini kaybedere.ı: 
beyni üzerine yere daımüt ıre a· 
lır ıurette yaralanmıthr. Mecrulı. 
tedavi edılmek üz., re ltalyan bııa 
taneaine kaldırılmııtır. 

Kütahyada arpa zeriyatı 
KOTAHYA, 24 - lktıaat vek· 

!eti Kütahyada &rpa zeriyatı ile 
~ok alakadardır. Tohumlan 11lah 
lı,in köylüye makineler verilmek· 
tedir. 

Buradaki ziraat aletleri ately• 
si tevsi edilmektedir. Atelyede ya 
pılan pulluklar ve arabalar köy. 
!üye kredi ile verilecekıir. 

Kütahyarun köylü meb'uıu Da· 
vut Omer Bey ıaymı verııı1Jrun 
ten2ili için maliye müvazene encü 
menine bir teklifte bulunmuıtur. 

Ömer Bey tiftik fiatlerinin in
meıi Üzerine hayvan aahiplerinin 
ınil§kül mevkide kaldığını ileri sür 
müştiir. Encümen teklifi tetkik et 
mektcdir. 

Galatasarayldar 
Döndüler 

Bayramdan evvel Samsun 
ıe bavalisinde bir tetkik seya
hatına çıkan Galatasaray tica· 
ret kısmı birinci smıf 
talebelerinden mürekkep on 
yedi kişilik bir kafile 
dün Karadeniz vapuru ile şehri
miıze dönmüştür. Talebeye refa 
kat eden müdür muavini ve 
muallim muavini ~ ayni vapur 
la gelmişlerdir. Gençler Çar. 
§amba, Ladik, Havza ve Bafra. 
ya kadar gfderek tetkikatlarmı 
tevsi etmişlerdir. Talebe Sam
'"' ve diğer kasabalarda fevka 
li\de bir surette karşılanmış ve 
İzaz edilmişlerdir. 

Kazırnpaşa kazası 
ANKARA, 25 (Telefon) -

Van vilayetine mülhak Saray 
kazasının ismi Kazım Pata iı. 
mine tahvil edilmiştir. 

Orman müdürü 
Ankara'da 

ANKARA, 25 (Telefon) -
Orman müdürü Vasfi Bekir 8. 
geldi. lstanbuldaki orman yan. 
gınları hakkındaki tetkikab ne 
ticesini vekalete bildirdi. 

MiLLiYET SALI 26 NiSAN l93ı 

Birinci sahifeden geçen yaz lar -Selinik muhteliti Çocuk haftasının j 
ile oynayoruz üçüncü günü 

Hitler kazandı, fakat hükumete 
. ' geçemıyor ... 

(Başı Birinci sahi/ede) [Ba§ı 7 inci sahifede] 

ca§ı atikln.l<r. vinde daha zengin prt>gram;a 

GtJreı, birinci 811lkan oyunları ~üyük bir mü&amere verilecek-

H ber ld • .. y ıtır. ıı a ıpmıza gore una 
niıtan spor ~eşkilatı, üçüncü Ankarada çocuk bayramı 
Balkan kongresinde ittihaz edi ANKARA, 24 A A. - "G1?>-
len karar mucib!nce birini Bal. çikmiştir''. Bugün oıinerüalar ço 
kan pret ıampiyoneaımn e&a. cuklara tahsis edilmiş, ayni za 
ıatını tebliğ etmiı ve Balkan manda Hiımayt>i Etfal umumi 
fec!eraıyonları:na tebliğ· etmit· merkezinde çocuk müsabakası 
tir. Bu meyanda bu tebliğ bi. yapılmııtı.r. 

zİm federuyoaumuza da gel- Müsabakada Çubuk nıalmü. 
mittir Takarrür eden e~u~ cfürü· •• ·· ·ı ··t ·· ·ı bes ,.. · nunogu,anasuuıe • 
ve çarpışma ta.rihleıi tunlar· lenmit 18 aylık Erdem, 15 kilo 
dır: Maçlar Atinada olacaktır. He birind: Harputlu Ferit efen· 

1 - Oyunlanıı resmi kütadı. dinin oğlu, Himayei Etfal inek 

2 - 11 Haziran cumartesi sütü ile beslenmi§ 14 aylık ti. 
Ye 12 Haziran pazar günleri ban 12 kilo ile ikinci; Ankara· 
maçlar yapılacaktır. II Emin efendinin oğlu 1.1! aylık 

Progra·m: Erdoğan, 15 kilo ile uçuncüı 
11 Haziran 1932 cumartesi Ankaralı rüaumat bat mi.imey. 

1 - Horoş siklet 56 kilo 1 yizlerinden Reşat Beyin kızı 12 
2 - Ağır aiklet 87 den yülı· aylı1-ı: Gönül 11 buçuk kilo ile 

&ek kilolar. dördüncü gelmitl"rdir. 

3 - Yan vaaat siklet 73 ki- Müsabakayı k<ı.zanan yavru 
lo. lardan birinciye; bir çift gümüş 

4 - Tüy siklet 61 kilo zarfh bardak, ikinciye gümüş 
12 Haziran 1932 Pazar çatal bıçak kaşık; üçüncüye bir 
1 - Hafif siklet 68 kilo. kon&ol saati; dördüncüye, bir 

2 - Y anm ağır siklet 87 ki- çift gümüı vazo hediye edil.nit 
lo. tir. 

3 - Vasot ıiklet 7~ kilo. . 

Mü1abnkalar yukarıya yazdı. · • m.ıştır. 

ğımız tarihlerde ve sikletlerde Bu hadiseye temas eden ni-
olacaktır , zamname maddesini evvelki 

Müsaadesi refedileıı kulüplerle gün ya.uımştık. Ancak mmıtaka 
nasıl oynanıyor. da yeni bir yol açılmıt ve fede. 

lst!'l.nbul mıntakaunm Olim- raayonuu kendilerinin mafevki 
olmadığı ileri sürülmekte oldu

piyat mecmuasının !ikinde ec. 
&u haber almmııtır. Bu i§' hal· nebi talamlann oynamau üzeri 
!edilecek olan dün akşamki İçti 

ne, bu müsaadeli kulüplerin 
ma ve wüfettişlerchn bakabm 

müsaadesini refettiği ve mütte 
fik kulüplerin bu kulüplerle ne olacak?. 
kat'iyyen oynamaması lizon Müfettişler işe baijladı 

geldiğini ve akai takdirde teczi Merkezi umumice lıtanbul 

ye edileceklerini tebliğ su· tin mmtakaıım teftişe memur edi
de neırettiği babrlarda olsa ge· len Bürbaneddin ve Mahmut 

rektir. Bu hafta içinde bu tebli Reyler va;ifelerine evvelki gün 
tin biç ite yaramadığını ve ge· başlamışlardır. 

ne kulüplerin bildikleri gibi ha Atletizm konferansı 
reket ettikleri görülüyor. 

Hadise şudur: 1924 Paria Olimpiyat atle-

Cumartesi günü Beşikta§ A tizm binicilik antrenörü Ameri 
takımile Beşiktaş B takımı bir kah Mister T obin üç dört gün 
maç yaptı. Fakat hayretle gör- evvel şehrimize gelmiştir. Ame 
dük ki Beşikta~ın (B) takı:m rikalı hoca bir hafta şehrimizde 
değişmiş... Hatta o kadar de. kalaiak ve bu akşam altıda Ga 
ğişmit ki formMınm rengi bile lataearay lisesinde (Atletizmin 
oyuncuları gibi Perab olmuş. kıy·meti) hakınnda uzun bir kon 
Beşiktaı B takımı namı altında ferans verecektir. Mister T obin 
çıkan Peranm tı.ı kendisidir ve halen Şanghay Y. M. C. A smın 
oyuncular şah&en ınaliimdur. terbiyei~deniye müdürüdür. 

Bu terait dabilinae insanın aklı İıtanbulda bulundu3u üç sene 
na şu sual geliyor: zarfında atletizm için çok müfit 

- /'caba mıntaka yalnız isim faaliyetler yapmış bir şahsiyet. 
leri mi oynamaktan menetmiş. tir. 

tir. Yoksa kulüpleri mi?.. Maltepe lisesi Asekrl liseler 
Herhalde bundan ötesi mın- şampiyonu oldu! 

takanın bileceği iştir. Pazartesi günü Beylerbeyin 

Federasyon - Mmtaka ihtila/J de karşılaşan Maltepe • Çengel 

Macar (B) Milli takımının köy futbol takımları birer sayı 
(8) Milli takımı olup olmadığı ile berabere kalmıılardır. Malte 
baklanda federasyonla mm penin akınları daima Çengelköy 
taka arumda tabaddüs e· müdafaası önüooe kınlmiş ve 
den hadise had devre- fazla gol çıkarmak kabil olama 
aine girmittir. Federasyon dün mışbr. Maltepeden Reşit, Fet
alqam içtima ederek bu iti bi, Çengelköyünden Tevfik, ls. 
müzakere etınittir. Evvelce da· mail g~el oynamışlardır. Şiın 
ha bu mesele ortaya çıktığı za· diki halde Maltepenin iki bera
man federasyon reisi Hamdi berliği vardır. Ve şampiyon ol 
Emin Bey merkezi umumiye 
müracaat etmitti. Merkezi umu muttur. Takımın böyle muvaf-
mi cevap olarak zaten. burada fakıyetler kazanmasında kıy-

[Başı birinci sahifede] 
yapılmakta olan Hitler in yağ dam
la51 bir miktar daha vüs'et peyda et 
mlıtiı·. 

Diyet me<:lislerinin dünkü intiha
batındıı !llazieler b•lhassa Pnısyr.da 
kazandıkları müteaddit reylerle hü· 
yük bir muzafferiyet ihraz etmişler
diı. Maır.afih, karfı karşıya bulunan 
rakip fırkaların hi~biri hatta Hitler 
partisi bile intihapları tecdit edilen 
diyet meclislerinde mutlak ekseriye 
ti iatihııal edememişlerdir. 

Hükumet sürmek, durbinlik ııöı
termektir. Derler. Anla§ıld'ğına gö
re Prusya hük'!imetı, Hitlercilcrin 
wanabileceğini derpiş etınl~ ve 
bundan iki h.Jta e"cl diyet meclısi
uin nİ7amatını tadil ederek hükfunet 
rei•i11in hundan böyle mutlak ekseri 
yet olmakzısm intihap edile.niyece
li kaidesini vıızetmi,tir • 

Müfritler, kazRLmJş olaukları e
hemmiyetli zafere ral;men hedefle
rine vasıl olamamışlar yani Prusya 
iktidı:ır nıevkiini elde edememişler
dir. Çünki diyet meclisinin .. 1tiva e
doceği ekseriyetler ıunlar olacaktır: 

Hitlerciler l 60. 
Sosyaliatler 91. 
l'!asyonaliatler :ı ı . 
Metkezciler 67. 
Komünistler 56. 

11 oe.ııedeııberi aol cenah fukaları 
tarafından idare edilmekte olan 
Prusya'mn ura bilançosu billıasaa 
N azislerin, sosyalistlerin kazanmıt 
oldukları 4,6; naayo '81istlerin 1,5; 
merkezcilerin 3 ve komünistlerin 
de 3 milyonlanna kargı 8 milyon
dan ziyade kazanmak surctile büyük 
bir zafer ihraz eıtiklerini irae eyl ... 
mektedir. 

Bundan ba§ka Nuia!PT d~er Al· 
man memleektleri diyet meclialeri 
intihabatında cin büyük muzafferi
yetler kazanmışlardır. Bu aıretle e
yalet hükümetlerinde birçok ta;lil&t 
yaılmaaı gayri kabili içtinap olacak
tır. 

Şimdilik muvakkat, mamafih bl· 
lıihare ne<redilecek olan t "1!mİ ne
tayiç ile de mahiyeti dejfümiyecek 
olan iıril. neticesi Bavyera, Vour
temberg, Anhalt ve Hawbourıı eya
let diyetlerinde eandalye adedinin er 
kamını atideki tekilde tesbit etmek
tedir: 

BAVlYERA• 
Halkçılar 4S 
Sosyalistler 20. 
Ziraatçiler 9. 
Naayonalist!er 3. 
Hitleniler 43. 
Komünistler 8. 

Sağ cenah müntehaoı, müfritlerin 
1928 dd<i rey adetlerini 6 ile dar
petmİf olmnlarına rağmen Pruayada 
olduğu derecede Bavyerada ehem
miyetli terakkiler tahakku'< etti,.... 
memi,Ierdir. 

Halkçı hükıimeti, hali hazırda ı.. 
ter sağda ister wlda kendi vaziyeti
ni takviye için bir müttefik aramağa 
mecbur olacaktır. ..: 

VURTENBERG: 
Hitlerciler 23. 
Sosyalistler 14. 
Merkezçiler 17. t 
Ziraatçller 9. 

dıklan aand8 yalar tunlardır: 
Hiderciler 162 
Sosyal-demokratlar 93 
Hugenberıı miU:cileri 31 
Merkez 67 
Komü...Ustler 57 
Halk fırkası 7 
Hükfunete müzakir fırka 2 

Fransada !11ÜtaleaJar 

PARIS, 25. A. A.- Prusya inti
habatı netayici Parise pek geç vasd 
olduğunchn gueteier derin mütaleat 
izharına imkan bulamamışlardo'. 

Maamafih, matbuat Hitlerin Al
manyanm siyasi vaziyetini tenvir e
decek derecede tam ve sarih olma
makla beraber gayri katili inkar o
lan muzafferiyetinid aha şimdiden 
kaydetmekteciir. 

Gazet<ler, sİyari temayül ve renk 
!erine göre ya Hltlerin ehemmiyet
li r.ıuvaffakiyat:nı ve sosyalistlerin 
kayiplerini kaydeylemekte veyahut 
Hitlerin bu defa da Almanyanm ku
manda manivelalarmı ele almağ.ı ""' 
vaffak olamadığındıın dolayi kendi
lerini tebrik etmektedirler. 

Le Joumal gazetesi, Hitler taraf· 
ta•:annın en büyük Alman siyasi 
fırkasım te§kil ettikl.,rinln bittecrü· 
be sabit ol.:!uğunu "e ancak en kmr 
vetli ve en ruahir tem"rküzlerin Hit 
lerl Almanyada eaaalı bir rol oyna
maktan menedebileceğinl yazıyor. 

Echo de Paria llll2eteai, bu mu
vaffakiyetten Alman parleorıantenz
minin her gÜn bir parça daha kay· 
bolmakta bulunduiu neticeeini t .. 
tihraç ediyor. 

Le Malin de ıunlan yazıynr: 
"Vaziyet hiçte memnuniyeti m6 

d;> bir derecede değildir v<. belki de 
pek üzak olmr-an ati için tehdidia
miz olarıı.k !:almaktadır. 

L'Oeuvre ve Le Popu aire gibi aol 
ı;:ıızeteleri, temerküzlcrin HitlellCile
ri uzakta tubu'ak Almanyayi hu au· 
reUe bir felaketten vikaye edebil,._ 
eekleri kanaatini imar ediyorlar. 

Şimdilik en ehemmiyetli netice, 
Hitlerin Prusya zaferyap olamadı· 
ğıdU'. 

Azalar 
BERLIN, 25 .A. A.- Volf Ajan. 

sımi nazaran 1elecek Prusya Diyet 
1'lecli•i 422 azadan mütqekkıl ola
rak atideki •ekilde münkaaem ola
caktır: 

Sosyal demokrat 93, Alman milli· 
yetperverli 31, Merkez 67, Komii· 
niıtler 57, Alman halkçdan 7, Dev
let fırkalı 2, Hitlerciler 162, Hanovr 
Alman fırkası 1, Sosyal luristiyan
lar2. 

Mutlak ekseriyet 215 rey olarak 
mevkii iktidarda bulunan Weimer 
koalisyonu ancak 164 reye malik bu 
lunacaktır. Koalize olarak tekmil 
sağ cenah 209 reye malik olacak)•· 
kat eskeriyeti mutlakayi elde edemi 
yecektir. Binaenaleyh Braun Sev• 
ring hükümeti ınevkünl muhafaza e 
decektir. 

Neticeler 
Naayonal' ot!et 3. 

Hali hazırda iktider mhkünde bu BERLlN, 25. A. A.- Bavyera in 
lunan mutedil teınetküz partisi, Na· tihabatında katolik ballı fırkası 45, 
zislere karıı olan metin vaziyetinde aoıyaliıtler 20, zmuıtçılar 9, milliyet 
dolayi aoıyalistlerin istinat ve hima perverler 3, Hitler 43, Komünistler 
yeaini talebe n.ecbur ol;ıcaktır. 8 meb'ualuk kazanımılardır, 

Hamburg İntihabatmda Sosyaliat. 
ANHAL T ı !er 49, milliyetperverler 7, merkez 

Hitlerciler 15. 2, komüniıtler 26, Halkçılar 5, lktı-
Sosyalistler 12. aat fırkaaı 1, devlet fırkası 18, Hit· 
Komünistler 3. )er 51, hıristİyan eoıyalistler 1 me-
Nasyonaliıtler 2. b'uı kazanmı9lardır. 
Halkçılar 2. Vurtemberg intihabatında aoaya-

So! cenah fırkası kendi ekseriye- liatler 14, milliyetperver 3, katolik-
tini sarahaten kayhetmittir• !er 17, komüniıtler 7, çiftçiler 9, dev 

HAMBOURG: !et fırkaat 4, Hitler 23, hiriatiyan 
Hitlerciler 51. ıoıyaliıtler 3 mevki almı§lardır. 
Sosyalistler 49. Anhalt intihabatında aosyalistler 
Naayonalistl" 7. 12, mı1liyetperver 2, merkeıı: 1, ko-
Komünistler ' 26. müniatler 3, halkçdar 2, devlet fır. 
DeTlet partisi 18. kaaı 1, Hitler ıs meb'ua lwzamnıt-

BERLIN, 25. (Huıusi) - Tas- !ardır. Sağ cenah 20, komüniatler 3 
nif edilen reylerle fırkaların kazan. azaya malik olac:aldıırdır. 
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ZEYTINDAGI 

1 lliZAH ' --- FEN 

Darwin'in 50 inci 
Ytldönümü 

Alimler dünyası bu hafta 
yük İngiliz natüraliati Chaı 1 
Darwio'in ölümünün ellinci 
dönümü münaaebetile batıras 
m yadettiler. 

- Görüyorum iri 
.Kıntrdssınz! 

bir paT~li Si· 

Darwin 12 şubat 1809 
Shrewsbury'de doğmuş ve 1 
nisan 1882 de Kent kontlu • 
dahilindeki sayfiyesinde vef 

- Yooo! sılcınt~sı 
larımdırt ••. 

olan alacaklı-

- Baban böyle küfrettiğini işi· 

tirse darılmaz mı? 
- Bil§kis lll<!mnun e>lur. Sağır

d.v. 

- Karımı evvelce yiyec..k 11ibi 
olurdum. 

- Şimdi' 
- Yelll<!d . ğime pişmanım. 

Seyahat yorgunluğu 
irfanla kan11 Omer B.le kansı

nı ziyarete gittiler. irfan B. in ka· 
n11 nasılsa bir defa Avrupaya ııit· 
mit. mütemadiyen gittiği ve gör
diiğü yerlerden balıaeder, durur. 

Bir aralık lriıın Beyin kamınm 
gözleri kapandı, eanemeğe ba§lac!ı. 

Omer Beyin kansı duramacb, dedi 
iri: 

- Efendim, Avrupa' da lradınlar 
böyle erkenden uyuklarlar ınıı? 

Bu sual üzerine irfan Beyde da 
nuua.dı, dedi ki' 

- E efendim, seyahat yorııunlu
ğıı bu! 

Ôyle yal 
Salomon ile Mordohııy brtılılttı 

!ar. Mordohay Salomonun yiizünü 
••ık görünce eordu: 

- Ne var yene Salomon, ne ol
dun 

- Sorma, sorma( Karım bir er
kekle yürüıüyor. 

- E, ıen de le$İni çıkan:nayor
un? 

- Ne yapayım? 
- Ben aenin yerinde olııanı, biç 

diifümnezılim. 
- Ne yapardm? 
- Bir tabanca alır, lkiaini de ye 

ber11rdim. 
- Ben de yeberteceiim .....,_, 

etmit ve cenazesi kral aileler 
makbereai olan ve lng:lteren" 
büyük adamlarına panleon it 
haz edilen Westminster kilis 
sinde fiziaiyen Newton ile he 
etşinas Herchel'in arasına de 
nedilmi§lerdi. 

Darwin Edimbura ve Ca 
bridge'te tahsil ettiktcm ıonr 
1831 de doktorasını aldı v 
dört sene yü§batı Fitz-Roy' 
riyasetinde! i bey' eti sefeı·iye 

de Brez· yada ve büyük okya 

nua sahillerinde dolaıtı. Bu s 
yahatten dönüıiinde de, bayva 
nat ilmini alt üst eden meıhu 

Darwinizm nazariyesinin u 
aurlarını getirdi • 

Darwin illsan, hayvan ve n 
batat müıterek bir menıe alfe 
derek, uzvt tekamül, inkitaf v 
İltihalelerinl izah etmişti. V 
raseti de bu noktai nazara gö 
anlatmıı ve bu izabati daı 1 ı uı 
•el halinde mqbur bir fo.-mül 
teki ine girmiı ti: "İnsanları 
a;ddi maymundur." 

1854 te bu meseledeki kanı. 
ati teşrih etmişti. 1859 da Lon· 

, drada iıı.ti~ar eden "Mahluka• 
tın menıei" ismindeki kitabı.ti 
da fikrini daha etraflı ve sarih 
ol rak ortaya koymuı ve tiddet 
li ınl;nakaşalara yol açmıştı. 

fınat bekleyorum. 
- lkiıini beraber yakalamalı 

için mi? 
- Yok canım, §Öyle ucuzca bil' 

tabanca bulmak için. 

Sıpa 

Sekiz yapnda Raoim anneaine ti 
klyet ettiı 

- Anne, bak ağabe&im ban> 
sıpa diyor. 

Anneıi ~:ı ceval:ıı Yerdi: 
- Zaruı yok çocuium o cLt -

ıün buyüğündür. 

Farlr. 
Ali Bey nitBnlıstna aordaı 
- Bir tramvay ile tabi 9J'IUlll 

ıla ne fatk var? 
- Bilmem. 
- Madamkl bilmiyonun, aıra 

teyim. Takaiye bineceiiınla tr-
•aya bineriz. 

4 

Kahvede 

iki ahbap konutUJ'orı 
- Neden eve gitmiyOl'IUD ı 
- Biliyorum ki, kum. ı- b.& 

de kızgın .• 
- Neye kızmıt? 
- Eve ııitmedim diye. 

- A karga kardeş, bo.lrs bskemlili •n.İn ney/111!!' 
lstar.bu 1 gazetelerini mmtakayı teftite memur bulu- metli müdürleri Ali Beyin ve 

tetkik için ~:i,:~ı~:: ~e:ı;;::ı~ ~~~~:: :~~:~;:!!!:!t%~i g~=~:;:ı:;. Falih Rıfkı Beyin en çok beğenilen eseri l t. , ı:;r l "h R ,./el- B ·,, 
ANKARA, 2s (Telefon>_ zves ıga nın ra ı lıtcl egı 

!;:~~~~tm1.:1~t::i~ı:nb:ıki~ı~~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. !!! 
1 ZEYTI N DA G 1 gazetemizde intişar eden kitabı hakkında m Üt a /eas1 

yeti nezdinde Hlp'İ<:iye vekale-
1 tefrikalara yapılan birçok İlavelerle bir misli MOSKOVA, 25 .A .A.- Taa Ajansı bildiriyor: 

:i dahili matbuatına merbut me Büyük Tayyare Piyangosu 
muriyeteKadmbanı kaymakamı 

1 

daha büyümüş Ve ayrıca kitaba merhum 
lbrahim Bey tayin olunmuştur. 4. cü keıide 11 mayıs 1932 dedir. Cemal Paşa'nın papyekuşe üzerine basılmış 

Auto • Gyre ile uzun 
mesafede uçuş 

LONDRA, 25 A. A. - Auto • 
Gyn denilen tayyare ile uzun me
oafecle ilk uçuş tecrübesi bu ıabah 
tayyareci Y oung'un cenubi Afri- 1 

kaya müteveccihen bir sefer icra 

BnJnk l'kraını'Je 4 o o o o lı'radır bir fotoğrafı ile memleketi terk ederken Falih 
U Rıfkı Bey'e yazdığı bir mektubun kopyeıi 

Ayrıca: 15.000, 10.000 lirahk büyük 
ikramiyeler ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

ilave edilmiştir. 
Zeytindağı Muallim Ahmet Halit• kitapbanesinde sablmaktadır. 

Fiab 125 kuru tur. 

lzvestiya gazeteai Falih Rıfkı Beyin Sovyet Rusya hakkında neıret• 
tiği kitabı mevzuu bahıede11ek diyor ki: " Türkiyede yeni Ruaya bak• 
kında intitar eden bu ilk kitap burjuva ecnebi telgraf ajanalarmm hi
kayeleri hilafına olarak yeni Ruayanm hakiki ve doğru vaziyetini g3!' 
termektedir. Parlak bir muharrir ve dikkatli bir mütahit olan Falib 
Rıfkı Bey kitabına hakikatı tamamen aksettiren san'atkirane tablol.al' 
çizmİ§tir." 

lzvestiya gazetesi bu kitap hakkında bazı Türk gazetelerinin ya• 
zılarını mevzuu bahsettikten ve bilhaaaa Yunua Nadi Beyin "Türklet 
ile Ruslar tarihin her safhasında birbirlerini tanımalıdırlar" yolundakl 
mütaleaaım zikrettikten sonra diyor ki: 

" Batvekil laınet Pata Hazretlerile birlikte Sovyet Ruayaya birço~ 
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Muhabir mektuhıı 

Hereke çok samimi ve 
çok nezih bir muhit 
Buradaki kumaş. fabrikamız 

makemmel çalışıyor 

ı · 

Üste Hueb fabrikası, altta Hereb. fabrikasının dabili 

HERE.KE: Uzun senelerden 
beri mükemmel kumatlar ve ne· 
fia halılar çıkarmakla me,bur O· 

lan Hereke köyünü herkeı ge
lip geçerken trenden ııö~ .ve 
uzaktan bir ııöz aıinalığile ıktifa 
eyler. Halbuki her vatandaı mil 
li mefahir namına gelip te bu fab 
rikaları ve Türk vatanının bu fİ· 
rin köşesini bir kere ziyaret eyle
melidir. 

HEREKE NASIL BiR YERDiR? 

latanbula trenle 2,5 saat ve 
lzmite de bir saat mesafede bulu 
nan Herekenin bedii manzara .. 
11 pek boıtur. Dik meyılli da~
lardan süzülerek inen küçük hır 
dere bu güzel köyün tabii ~isv~
•i, üzerine dikilmiş hareli hır g~· 
müı aerit zevkini vermektedır. 
Sahilİerini mavi ve sakin bir de· 
nizin köpüklü dudaklanna öp· 
türınekte olan Herekenin her ta· 
rafında kalemle tarifi gayri ka
bil Öyle bir varlık göze çarpar 
ki İnsan bunun manasını ancak 
fabrikaların feyyaz cephelerinde 
okuyabilir! 

Aaıl Hereke köyü aahilaen 
bir ıaat içerdedir ve ta~il~ 
bir köy halindedir. Sahildekı 
Yeni Hereke ise fabrikalar saye
•inde bugün küçük bir kaaaba 
halini almışhr. 

NELER VARDIR? 
Burada (200) kadar fabrika• 

Ya ait apartımanlarla ahaliye ait 
evler, bir kooperatif bakkaliye, 
bir manifatura, bir kasap, bir af .. 
çı, 2 berber, 2 terzi, 2 kahveha
ne, bir hamam, bir camü terif, 
bir süzel mektep, bir halıhane, 
bir ipek ve yün mensucat fabri
kaları, bir un değirmeni ve iki 
zeytin yağhanesi varclır. Mani
fatura aebze ve bakkaliye mağa 
zalan 'kooperatif bal inde idare 
olunduğu gibi mevc!'t !"iÇ• dük
kanmm yerine asrı b~ lokanta 
leaia edilerek kooperatıf manzu .. 
ıneaine ilive olunacaktır • 

HAVA VE SU 

Herekenin etrafı poyraza kar 
ıı dağlarla kapalı old~d~n 
havası ortadır ve yazm ruzgar· 
dan bir dereceye kadar ınahrum 
dur. Halk memba ve dere sula
rını içmektedirler. E~elce ya
pılmıt olan tahtezzemm su !"ec
ralan aayeıinde köyün sıhhı "'a· 
ziyeti yükrıeltilmiıtir. 

ELEKTRiK VE iDARE 
Herekede fabrika tarafmdan 

"erilmekte olan bir cereyanla 
her taraf .elektrikle tenvir olun• 
maktadır. Kahvehanede r~dy;o 
bile vardır. Köyün idareoı hır 
jandarma karakoluna tevdi olun
ırıuttur. ltret, kumar ve fuh?.iyat 
gibi ahlaksızlık burada kat ıyen 
Yoktur. Herke• çok samimi bir 
hava içinde yaf&dıklarmdan 
kavga ve imtizaçsızlık gibi gü
rültüler Herekede adeta meç
hul olan bir şeydir ! 

BiR CEVELAN 
Benim Herekeye muvasalatun 

dan haberdar olan fabrikalar 
müdürü Retat Bey misafirlere 
ınahaua zarif ve her türlü konfo
ru havi a artımanın bir odasını 

tahıia ettirmiı ve ak,am sabah 
aofrasına davet eylemek gibi bü
yük bir miaafirlik izhar eylemiı
tir. 

Mumaileyh Reşat Bey, kıy-
metli saatlerini bana hasrederek 
idare amiri O•man Bey ve diğer 
refiki meaaileri de birlikte oldu
ğu halde bu milli müesseseyi baş 
tan nihayetine kadar ge>:dirdi. 

Hereke fabrikaaı bundan (64) 
sene evvel teaia olunmuıtur. Fab 
rikanm burada teıisine sebep 
dağ eteklerinde bir memba su· 
yunun bulunmasındandır. O za· 
man bir kıymeti farzolunan bu 
suyun kuvveti bugün bir man'> 
ifade etmektedir, ve yalnız kı· 
şın iki ay kadar kuma,lan yıka
mağa ve diğer ihtiyaçlan tesvi
yeye yaramaktadır. 

HALI KISMI 

En evvel ziyaret eylediğim 
bu kısımda Acam halılanndan 
nefis halılar dokunmakta ve bu 
daire Sıddıka Hanım namında 
tecrübeli ve muktedir bir halı 
ustası tarafından idare olunmak· 
tadır. Köylü luzlarile Darüley
tamdan alınan kızların halı tez
gahları ön.ünde !'a~~!<l.arın.~n 
makine gibı nasıl ışledıgını gor
mek hakikaten bir sinemayı te· 1 
maıa eylemekten daha zevkli
dir. Halılann bir kısmı bur!'-da 
ve bir kısmı da eskiden fabrıka
da çalışıp ta bugün devam ede
ıniyenlerin evlerinde imal olun
maktadır. 

Bir sene evveline ka~ar . h~lr 
aiparişi f&Y&ru memn~ıııy~t ıdıse 
de ,imdi maalesef gumruk ~
simlerinin arttmlmıt olı.~ıası . yu· 
zünden Türkiye halıcılıgı eskı aa 
tıfını kaybebnittir. 

iPEK KISMI 
Burada yalnız mobilyelik ku· 

maı yapılmaktadır. Türkiyede 
buradan baıka yerde mobily-;lik 
kumaı yapan diğer bir fabri;ka 
olmadığından bunu Modernıze 
ederek tevıiine karar verilmiı
tir. Bu ipek kısmının tevsii di
ğer ipek mensucat fabrikaları· 
nm endi,elerini mucip olmuşsa 
da bilakis bu fabrika yalnız mo
hilyelik kumaı yapacağından 
diğerlerine kat'iyen bir zararı 
olmıyacakhr. Mobilyelik kumaş 
İpek sanayÜnin en yüluek dere· 
cesidir. Metreıi 18 liraya satrlan 
bu kumaşlar makinelerin vüru · 
dundan aonra azami 12 liraya 
aatılacakhr. 

YONLOKISM/ 

Bu ıube şimdiki piyasaya çı
k.anlmakta olan kostümlük, par 
desülük, paltoluk kumaılarla 
battanıyeler gibi nefiı mamuli.t 
ve askeri ~ayak ve hakiler ve za. 
hitan elbiselikleri imal eylemekte 
dir. Umum mamuli.tın c-t, 90 nı· 
nı yün mensucat ve C."tı 1 O !'unu 
da diğerleri teJkil etmektedrr . 

YANGIN 

Fabrikanın yünlü §ubesinin 
iplik kısmı bundan 7 ay evvel 
yanınıthr· Burası evvelce ahta~ 
ik<0n şimdi beton olarak çok mu 
kemmel bir ıurette yaptırılma!<· 
tadır. Ve bir aya karlar ..la bıt-

MiLLiYET SALI 26 NiSAN 1932 1 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

''Miınasip yivli bir parça il.&vesile 
top namlusunun uzatmağa mahsus 

tertibat" hakkındaki icat içın Sinai 
Müdiriyeti umumiyesinden istihsal 
edilmit olan ~O Mayıs 930 tarih ve 
ı026 numaralı ihtira beratı bu kere 
ferağ veyahut icara verileceğinden 
mczki. ihtirayı satın almak veya~ 
hut isticar etm(k arzusunda bulu
nan zevatın 1 stanbul, BRhçekapı. 

Taş Han No 43-48 dP. mukim vck<
li !STOK EFENDiYE nıirracaatla-

n. 

Lim;..nımıza ınuvaaalatı be:klenen 
DIANA vapuru 26 nioan salı 

(Rusya, Rumanya ve Bulgari•tan) 
dan. 

CE Ll O vapuru 27 nisan çarşaın· 
ba (Cenova, Napoli ve Pire) den. 

Limanımızdan harckP.t edecek 
"'apurlar: 

DIANA vapunı 26 nisan salı 
( Dedeağaç, Kavala, Selimik, Yo

l los, Pire, Patras. Korfu, Ay~saran
da, Brendizi, Venedik. Trıeste, 

Fiume ve TriesteJ ye. 

1 
VESTA vapuru 26 nisan salı 

( Burgaz. Varna, Köstence ve Odc
sa) ya. 

CELIO vauru 27 nisan çartamba 
(Burgaz, V a.rna, Köstence, Sulina, 

Kalas ve lbraile) ye. 

(CASULICH LINE) kumpanya
sının Iük,; vapurlarına aktanna edi
lerek ıimali ve cenubi Amerika li
manlarına gltmtk için tenziliUı doğ 

ru bilet verilir. 

Her nevi tafsilat için Galatada 
Merkez Rıhtım Han ( Lloyd Tries
tino) ıer acentesine Tel. B. 771 ve 
4878 veya Galataıarayında sabık Se 
lanik bonmarşesi bina ·ndaki yazı

hane. T defon Beyoğlu: 2490 ve ya
hut Eminönü, İzmir ıokak No. ı4, 

yaz1banesine müracaat edilmesi. Te

lefon l ıtanbul 235. 

ERTUCRUL SADETTiN 
VE ARKADAŞLAR! 

ı Mayıs pazar akşamı Beşiktaı 
Yeni sinema salonunda 

HANIMLAR TERZiHANESi 
vodvil 3 perde 

Pazarteıi akşamı: Kadıköy Süreyya 
sinemasında 

KILIBIK vodvil 3 perde 
ZOR NiKAH, Molyerden ı perde 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, lıtiklal caddesi Bü

yük Parmak kapu, Afrika hanı 

na biti~ik Apartıman No. 21.

Tel: Beyoğlu 2797. Saat: ı4-ı8. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehıuııııı 
Cumadan maada hergÜn öğleden 

sonra saat (2,30 dan Se) kadar ls

tanbulda Divanyolunda 118 numa

ralı hususi daireıinde dahili haıta

bkları muayene ve ~~avi eder. T• 

lefon: lıtarıb.:.l ı.2398. 

miı olacal:tır. Eski vaziyetten 
daha mükemmel bir hale ifrağı 
da iki aylık bir meseledir çünkü 
makineler hazırdır. 

iDARESi 

Fabrika müdürü Reşat Bey, 
Avnıpada tahsil görınüt kıymet
li bir ııençtir. Ve fabrikanm §İm 
diki tekamülünde ve kaaabanm 
imar ve intİ7.am1nda ve koopera
tif tetkilitrnın tevai ve idamesin
de büyük bir hisıei ıerefi var· 
dır. idare imiri Osman Bey o
nun refiki meaaiaidir. Diğer mü
him refiki mesailerinden birisi 
de Münih'de makine mühendiı
liğini tahsil etmi~ olan Baı mü
hendis Fahri Beydir. Hereke fab 
rikaaı Avrupada tahsil etmit kıy· 
metli Türk gençlerini sinesine 
almış olduğundan bugün bura
da bir ecnebi uıtası yoktur ve en 
ziyade iftiharla kayda seza olan 
cihet te budur. 

Raıııp KEMAL 

... Mr:ıı~yed ;ı~ 11atış 

CiDDEN ŞAYANI iSTiF Ar>E 
BÜYÜK MÜSTESNA FIRSAT 

Buhran hasebilc faaliyetini tatil 
eden: Beyoğlunda, lıtikli.I cadde· 
ıinde(kap111 Vaı;on.fi acentalrğına 
muttasıl) 2S7 No. 

Büyük ve Lüks 

KLARİÇ OTEL! 
(Sabık lstanbul Palas oteli) 

nin fevkalade zengin ve mükem
mel bi .. halde bulunan bilünıum 

eıya ve mefruıatı 29 nisan cuma 
gününden itibaren n1üzayede ile 
;atılacal<tır.Guzel mobilya merak
lrlarile ;:ıpartıma41 ve hane tefriş <: 

)enler i~in bulunrt".az bir fırsattır. 
Satılığa çıknrılacak mobilyeleT bir 
kaç hane ve aµa,.tımanı sureti 
mük m111eled.~ tefriş edec~k mahi 
yettediı·. Heı- kimin tcfrişata ait 
bir arzu ve ihtiyacı var iıe başka 
yerden t~min ve tedarikten evvel 
her halde bu tarihi beklemesi 
menfaati icabındandır. 

Mevkii frulıta vazedilen eıya 
en müşkülpe•entleri bile mem
nun edecek bir ııüzellikte olduk
tan maada hepsi de mükemmel 
ve müceddct bir haldedir_ Etya· 
nın birer birer tadadı kabil olma 
dığ,ndan bazıları zirde beyan o~ 
.unur:Frans:.z velngiliz muhteşem 
n1arkitri 'alon takımları, Fransız 
mamufi,tı bronzlu mükellef am
pir salonu, Lui XVI ve Lui XIV 
yaldızlı nefis salonlar, Viyana ma 
mulitı akaju ve limon ağaçların
dan bir çok güzel salonlar, büyük 
artist (Mille) in imalatından fev 
kalade ı.efia şark salonu, gül ağa 
cından ampir epok salonu, mün

i:ahap ve birinci nevi. maroken ka 
nape ve koltuk takımlan, asri ye 
mek odaları, yazıhane takımları, 

bir çok kadın yazıhaneleTi, gül 
ağacından modern yatak odası, 

akaju ve limon ağaçlarından mü
kellef bir çok yatak odaları, Pa
ris'in en birinci sınıf fabrikalann 

dan muhteşem bronz avizeleri. 
son derece güzel gale lambalan, 
büyük üstat tabloları, (ezcümle 
Soulacroİ,ıı; nam ressamın bir 
tablosu bir müzeye layıktır. Kris 
tof sofra takımları, kitaplar, yazı 
haneler, aoiutma kelvinatör depo 
ları, paravanlar, çay sofralan u
fak maıalar, vantilatörler ve sa
ire.. v.ı. Satıı peşindir,müşterinin 
,.,c25 pey akçesi vermeai lazımdır. 

Üıküdarda lstanbul 6 ncı icra me 
morluğundan: Bir deyin den dolayi 
mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer bulunan 4 çift erkek iıkar
pini 28-4-932 tarihine müaadif per
,embe gÜnÜ saat onda Üıküclar Bit
pazarmda satılacağından talip olan
ların yevmi mezkurda mahallinde 
hazır bulunup memure müracaat .,?:t 
meleri il~n olunur. 

Sultanahmet be§inci •ulh hukuk 
hakimliğinden: T erekeaine mahke
meınizce vazıyet edilen M. Kirya· 
kiçeye ait Sirl<ecide Çatalca otelin
de bulunan otel •fya11 toptan ola
rak ikinci artbrınaya çıkarılmııhr 

28-4-932 tarihine müıadif perıem
be günü saat ı3 de satılması karar
gir olmut bulunmakla talip olanla
rın mezkUr gün ve saatte eıyanın 
bulunduğu mahalle gelmeleri liızu-
mu ilan olunur. 

Eyüp sulh mahkemesi ahlcaını Şahıi 
ye hakimliğinden:Ayvanaarayda atik 
Muıtafapafa mahallesinde Hamam 
sokağında 20 numaralı hanede sakin 
iken 7-4-932 tarihinde vefat eden 
Çerkeıli Şerife Hanımın Menkw et 
yası itbu Niıan ayının 28 İnci per. 
ıembe ııünü ııaat 9 da mahallinde a 
çık artırma suretiyle "'hlacağındl\n 
İftirasına talip olanlann yevm va 
saati mezkiırda mezkfır hane önün
de hazır bulunmaları ilan olunur. 

•• u 
ARSIL YA kiremidi 

KÜTAHYANIN eski 

• a 1 
ayarında ve bazı 
zamanlardan beri 

e 
larındandır. 

evsafça ona faiktir. 
maruf çını topı-ak -

Salahiyettar makamlardan müteaddit fenni tahlil raporları 
vardır, en sonuncusu aşeğıdadır. 

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

Mühim şehir ve kasabalarda ajarları vardır. 

Mamulah KÜT AHY ADA F ABRIKADA veya I.ST ANJ3UL satış 
deposu olan GALATADA KALAFAT yeri No. 74(Nihat Bcy)de 
görülebilir. Telefon Beyoğlu 4298 

T.C.NAFtA VEKALETİ YÜKSEK MÜHENDiS \fEKTEBİ 
tahlilat Müderrisi ve TİCARET BORSASI Laboratuvar 

NUREDDiN BEYİN Analiz Raporundan 

kimyevi 
Müdürü 

1 Jnhina mukavemeti 
Kütahya kiremidi Marsi!ya kiremidi 

(Mesnet açıklığı 30 sm) 2ı3 Kilogram .229 Kiloııram 

il Sikleti (Kuru halde) 2400Gram :700 Gram 

ili Nispi meaamiyet haaaası 
(Maa ve cezp ettiği su mikdarı 24 saatta) Yüzde ı3 Yüzde 13,5 

iV Don tecrübeıl. 
(Brart uıuli) Vezni eksilmemıı Vem; ekıilmcmi~ 

ve patlamıuruıtır. vo patlılmamııtır 

v Bir metre murabbaını ne kadar örter 14 ı4 

Analiz, piyaıadan tedarik edilen ıs kiremit üzerinde yapılmı4lrr 

Milliyet Matbaası 
Ber Nevi 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDILIR 

Defteri l<eblr, Yevmire ve 
Kasa defterleri mevcuttur. 

Her Müesseseye. Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

' 

Adıres: ANKARA 

Milliyet Kitap 
C©l<dlde~n 

Kısmı 
Telefon, 2431 o - 24319 - ~43"11 e 

Beyoğlu ikinci icra memurluğun-
dan: Saınıunda Yeni Hamam civa
nnda mukim iken halen Amerika.da 

olup ınalıalli mezkurdaki ikametga· 

hı meçbul bulunan Şehbenderude 

Halit B.ye:Kavalalı Mehmet Rıza B. 

yiıı, :ıimmetini&delô matlubundan do 

layı ınalıcuz olup mutasarrıf bulun· 

duğunuz ve paraya çevrilme mua

meleoine eaaa tetkil ehnek üzere 
vazıyet ve takdiri kıymetine karar 

verilmİf olan Samıunda Sait Bey 

mahalleıinde kiğir bir bap maiaza-

Merhum 
Muallim Ma=bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

Ameli Haıat alimi 

(Her~e~ N. GASS~N)un 
Fatih 2 inci sulh hukuk hi.kimli- nın 1/3 hissesine ve yİne ayni ma· 

ğinden: Şerife hanım tarafından hallede kağir kaaap dükkanın ı/4 
Çemberli tatla tavuk pazannda 21 hisaeıine ve Samsunda Gümrük kar 
numeıolu dükkan ve fevkindeki oda ıısmda ki.iir depo iki bap kabveba· 
lar izaleyi ıuyu hakkında Şehzade ne ve evvelce han iken elyevm dört 

İDEAL BÜRO 
ve 

bafında kalenderhaılf' M. miikim i- göz hanııar ve bet göz garaj ve fev· 
ken ikametgihının meçhul olduiu kani 13 oda iki aalon ve lıalalan 
anlatdan Mevlut efendi ile evkaf müttemil oteldeki 7 f24 hi11eaine ic-
idaresi aleyhine ikame olunan dava- racn vazıyet edilerek bunlardan bi-
mn muhakemcıi neticeıinde ııayri rinci ııayrı menkul kiğir mağazanın 
menkulün hisselere ııöre gayri ka temamına üç bin lira ve ikinci ıı•Y-
bili taksim ve kıymeti muhaınmine- rı menkul ki.ğir kaaap dükkanının 
sinin 4-050 lira olduğu anlatılmakla temamına alhyüz lira ve üçüncüıü
mezkur ııayri menkulün açık arthr- ne yani otel kahvehane han ve müt-
ma auretile ve mahkeme rnarifetile tt:mili.bwn temamına onalh bin lira 
satılarak bedelinin hinelere ııöre hiı kıymet takdir olunduğu ehlivukuf 
ıedarlar- arasında takıimine ı3-4- marifetile mahallen yapılan vazıyet 
932 tarihinde ve mümaileyb Mev- muamelesi neticeıinde verilen ra-

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şek.ilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Mahalli: Milliyet Mat~aası 
lut efendi lıakkmda ıııyaben karar pordan anlafılnut olmakla keyfiyet 
verilmiı olmakla tarihi ilandan i- malumunuz olmak ve olbaptaki ha
ıi.baren 20 ~ün zarfında ~ava~ı tem 

1 

cız, vaziy.et ve takdiri kıymet rap°: 
y1< eylemesı aksı halde bulunun kes ru sureti muaaddakasııun tebliğı 

Tatraya bi kat'iyet edeceğini lıavi it bu oaş 1 makamına kaim bulunmak üzere ila 
katip ihbarnameıi ilan olunur. J ne" tebliği keyfiyet olunur. , • 

g6nderilen kitaplar için posta ücreti 

----------------------



MiLLiYET SALI 26 NiSAN 1932 

Sinek, Tahtakurusu ve haşarah FAYDA 
yumurtalarile kat'iyyen imha 
eden ve yan yarıya ucuz olan şayanı iftihar ve itimat Türk müstahzarıdır. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
21 Nisan 1932 vaziyeti HiZMET?? 

1 

AKTiF PASiF 

Gümrü~ Mu~ataza ~mum 
Kasa 

1 
Külçe ıafi kilogram (llheıen teda· 

\I vüle çıkarılın Wnkonotlu karşıhgı) 
tın Külçe &af! kilogram 

Meik11lc Ttlrk aluaı 1111 kilogram 

Banknot 
Claklılc 

Dahildeki Muhabirler 
Hariçteki Muhablrlen 

6. 178,tı 1 
4tl5,423 

1.lH6,88.5 

Alan Mevcudu { ll&veıen ıedıvtile çılıanlın 
' <" ülçe ufi Kllogr bank ti le ılı"' 

751 440 no ar •rf .,. 
' lltveten ted•vülı 

Altını tahvili { Döm mevcudu { çılcanlan bank· 
kabil notlar karşılığı 

{ Serbeat dövizler 

Hazine Tahvillerh 
Deruhte edilen evrakı nıktlye karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tevfikan 
nkl tediyıt 

ı Cüzdan 
Senedaı 

E•hım ve { Deruhte edllen evrakı naktlyı 
TahvllAt kartılığı ( itlbarllcıymetle ) 

Altın üzerine avan• 
Hİ••edarlar 
Muhtelif 
Nazım He-plan 

Kanuaun 6 ıncı( 
'!'addealne. tev·t 600,000 TUrlc altını 
fık!o tcvdı •dl· 
len kıymetler 
Muhtel!f Depo Heaaplm 

Ura 

" 
" 
• 
" 

Lira 

Lira 

8.688.589,99 
678.700,45 

3.099". 753,81 

7.696.425,-
201.358,81 

-

J.0.511.960,89 1 

2:286.4118,7 4 
944.310.24 

~ Lira 150 -48.56:ı,

l " - 2.000.000,-

Lira O,- 1 

L 1!4."N.837,5~ 

4.6\!5.000,-

Lira 

t0.364.e28,(){ı 

631.454,80 

4.287.699,87 

156. ~ 48.563,-

24.704.837,50 

626,80 

7.871 .868.97 

J.480.109,82 

1 

L".lrı 

4.1 24,51 D--4.:c..6.:.:2::.::9.:.:. 1_24_,,.;;..:5 I 
·~------''-

k 
220.219.l 13,33 

Ye fın 

1 Sermaye 
Tedavflldeki Banknotlar 

Oeruhte edllen evrakı nakılye 1 L~ra Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine tevfllcan 
vaki tediyaı 

Deruhte eclilen euakı naktiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen alon olarak tedavüle vız edilen ~ Lira 
Karşılığı tamamen altına tahvil; kabil döviz ola tık 
tedavüle vazedilen " 

Vadesiz Tevdiatı 
Hazin e hesabı carisi 
Diğer mevduat 

Döviz mevduab 
Muhtelif 
Nazım He•apiar 

158.748.563,-

-2.000.000,-

156.748.568,-
9. 7 45. 550,88 

2.286.428,74 

901.81Q,18 
4.481.483,0 1 

Yekt\n 

İ•konto haddi % 8 - Albn üzerine av an• o, 6 3/4 

Lira 
15.000.000,-

168.780.542,62 

li.383. 293, 19 

735.734,4! 

2);.690.418,60 

4.629. 124,51 

220.219. ll3,33 

1 

Kumandanlık sahnalma komisyonundan: 
Gümrük Muhafaza kıtaatı ihtiyacı için (15,000) metre y~ 

hiki elbiselik kumat ile 700 metre astarlık bez kapalı zarf uıııır 
sabo alınacaktır. 

Şerait ve evsafını anlamak isteyen taliplerin Ankarada Evlıl 
Apartımanmda Gümrük Umum Muhafaza Kumandanlık sıll 
alma komisyonu ile İıtanbulda Gümrük Muhafaza Müdürlüğii' 
müracaatlan. 

İhalesi 4 Ma~u Çartamba günü Hat 14 te İntaç e<lilece~ 
(14r 

Acele Kiralık Büyük Depo 
" ,, 

,, 

Galatada ııüzel bir mevkide bulunan takriben 450 metre murabba~ 
' 

da büyük bir depo müsait şeraitte acele kiralıktır. Teklifatın ( DepO 

rumuzile lıtanbul 176 No. lu posta kutusu adresine gönderilmcs.i. •· 

11 
Zon~ul~a~ Havzai la~ıniJe umum ınü~irli~in~ 

Bir kömür müesıeaesininZonguldaktakiGelik mevkiindeki a 
yesi için &§ağıda yazılı ıeraiti haiz bir Türk işçi aranmaktadıt 

Bir sanayi mektebinden mezun bulunmak ve maadin müetl' 
selerinde bet sene çalııarak tecrübe görmüt bir makinist te5 
yeci olmak, demirden iıııaatın tersim ve tahtiti ve kömür lavıı.ı' 
lannın montaj ve tamiratı itlerine vakıf olması şarttır. Bu va' 
fenin muhasaasatı saatte otuz kuruıtur. . 

Bu ıeraiti haiz olanların ya bizzat ve yahut tahriren vesaiki~ 
birlikte Zoııguldak'ta Havzai Fahmiye umum müdürlüğüne t 
racaat eylemeleri. (ıs_;:;. 

, 100 kuruş yüzü ile Kuştüyü yastık 
latanbuJ.da Çakmakçılar, Sıwıdalyecileflde Kuştüyü fabrikaer ~· 

şilte 12, yüzi.!e y«gan 15, yağlrboya yastık 5 liraya, kut.tüyünün ki~ 

1

100 kuruşterı baş.Jar. Ku§tüyü kumaşların hor rengi vardır. Ucuz satıl 
Tel. 2.3027. 

Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM 1 

Dr. Celal T evfi~ 

Hanımefendiler, 
IPEKİŞin bu mevsime mahsus 

nefis ipekli kumaşl&rından istifade 
edebilmeniz imkanı hazırlanıyor 

1 Mayısta Ankara' da açılacak 
yerli mallar sergisini müteakip: 

lstanbul 
- ve -

Büyük I P E K I Ş 
mağazalan açıhn
caya kadar hanım, 
lanmızın Avrupa 
mamfilabndan müa 
ta§'ni kalmalan içi11 

HUSUSt 

Satış 

Şubeleri 
Açılacaktır. 

İPEKİŞ Ankara sergisine büyük 
mikyasta iştirak ediyor .. 

Cocuk haftasında kumbara alavı 
.5' 

Zührevi ve idrar yolu hastalıkla' 
mütehaHrsı: Sirkeci Muradif;< 

caddesi No. 35. 

İçi nef'eyle dolu 
Birer kumbaramız var 
e=z atarız her yolu 
Çünkü kumbaramız v•r 

Bayram ne kadar tath 
Arabamız kanath 
Neş'emiz iki katlt 
Çünkü kumbaramız var 

1 Türkiye İş Bankası 

Her ııün ıaat 14-19. 

Mühim 
Bir Teşebbüs 
Memleketimizin doğrudan dol 

ruya sıhhati ile alakadar bulu~ 
mak ve her nevi hastalı kJarıP 
derhal letlıiı ve tedavisini tetnİf 
etmek bu suretle halkımıza erı ~' 
lay, en ucuz ve seri bir sureti' 
nafi olmak gayesi ve emelile ırıııl' 
telif ihtiaaı şubelerine menıuP 
doktorlardan müteıekkil bir rnıı' 
yene evi açmak teıebbüaünde tıı' 
lunuyoruz. Gerek halka ve ger6 
ae müteıebbiılerine pek faydalı ' 

lacak olan böyle bir iıi bemirıot; 
yecek maddeten ve manen nıet" 
ve ıermayeaini koyacak ihti"'. 
sahibi olan memleketimisd~ 
nuhterem doktor arkadatlarıııır
zın htanbul poıtahanesi (203) 
>umaralı posta kutuıuna nibaYel . ,,. 
bir ay zarfında tabrıren mura 

atları rica olunur. 

Istanbul Gümrük 

K. O. merkez kıtaatı ve mü- martesi günü Hat 14,30 da ko-
Muhafaza müdürlüğünden: 

l esae&atı için 223,000 kilo sığır misyonumuzda yapılacaktır. 1 - Gümrük muhafaza alayı revirleri için kapalı zarfla ~jl 
eti kapalı zarfla münakasaya Taliplerin şartnamesini almak ve sıhhi malzeme alınacakbr . _,, 
konmuştur. İhalesi 7-5-932 cu üzere her gün ve münakasaya 2- 1liçların ve ııhhi levazımatın mikdar ve evsafını göıtcr' 
martesi aaat 15,30 da komiıyo· iştirak e<leceklerin temimıt ve ıartnamelerin sureti muHddakası müdiriyet kaleminden alııı" 
numuzda yapılacaktır. Taliple· teklifnamelerile vakti muayyen cak 

tır. ftP rin ıartnamesini almak. ü~ere de komisyonumuza müracaat· 3 _ MünakaH 11 Mayıa çartamba günü 14 te Muh• 
her gün ve münakaHya ıştırak ları. (192) (1440) müdiriyetinde yapılacaktır. (( 
edeceklerin temin.at ve teklif * * * 4 - İsteklilerin ıartnameıini tetkikiyle ve o/o 7,5 temina~!qı 
mektuplarile vakti ~uayyende Birinci fırka ihtiyacı için mü le birlikte teıbit e<lilen gün ve saatte hazır bulunmaları. (il>"" 
komisyonumuza muracaatları. , teahhit nam ve hesabına et mü ] 

(lS4) <1442> bayaa edilecektir. Pazarlığı 26· ·I lstanbul Belediyesi ilanları 
* * * 4-932 salı günü Hat 11 de ko· L.----------------------

1 J:\irinci fırka ile Anadolu cİ· mia?'on~muzda y~p~lacaktır. Cihangir yangın yerinde 23. ,69 .metro murabbaı arsanın .JJJ~ 
h t . d K O kurulu•u dahi Talıplerın ıartnameaını almak dd b' h f d t d 1 k 2 5 932 t ı aW e ın e ve • · • 1 • . . ye<le mü eti ır a ta tem ı . e ı ere • - . paza~ es • t;· 
!inde bulunan kıtaat ve müesse üzer:cıher :ıün. ve P;:z~r ıga tfh- ihalesi icra kılınacajiındaııı talıp olanlar 18 lıralık temınat JJJ ·~ 
sat için 150 bin kilo aığır eti ~ak k ~e enn va tı ~uayy:i buz veya mektubu ile yevm? ?1ezkiirda Hat on bete kadar D!!ııı 
kapalı zarfla münakasaya kon. e omısyonumu(~~}r(~5) Encümene müracaat etmelıdırler. (~ 
muştur. İhalesi 7-5-932 cumar. rı. 

tesi günü saat 15 te komisyonu * * * Sirkecide 4 metre murabbaı sahayı haiz çetme mahalli: 1"' 
muzda yapılacaktır. Taliplerin K. O. emrinde bulunan has. minat 45 lira. . 
şartnamesini almak üzere her tahaneler ihtiyacı için süt ve yo Fatih yangın yerinde 15,88 metro arsa: Te~inat 1~ lıra· 
gün ve münakasaya iştirak e<le· ğurt kapalı zarf uıulile münaka Vefa yanııın yerinde 70,75 metro arsa: Temı~at 16 lıra; 
ceklerin teminat ve teklifname- saya konmuıtur. ihalesi 21-5- fatih yangın yerinde 10,12 metro araaı Temınat 1,50 lır•~ııt 

\ !erile vakti muayyende komia- 932 cumarteei günü saat 11 de Yukanda yazılı ma~~ller satıl~_ak üzer~. müzayedeye ~o~,Jil' 
1 yonumuza müracaatları. komisyonumuzda yapılacaktır. tur. Talip olanlar tafaılat almak ıçın her ~u~. L.~vazım ~ud rtı' 

(193) (1441) Taliplerin ıartnameeini almak ğüne ve ihale günü olan 16-5-932 pazartesı gunu de temınat ··tf.' 
* * * üzere her gün ve münakasaya buz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene ııı~ 

Çatalca müstahkem mevki i§tirak edece~erin ~eminat ve caat etmelidirler. 0;_,; 
kıtaat için ( 50,000) kilo sığır teklifnamelerıle vaktı muayyen 1 ~!!!!11!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-.: 
eti kapalı zarfla münakasaya de komiıyonumuza müracaat. 1

2 ıvı i LLl y ET M A 7 s AAS 
lıonmustur. ihalesi 7.5.932 cu Iarı . (222) (1610) 


