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Doktorlar 
Ve ticaret ı Fırka 

. ~ . . 

• 
f 

• iV hah n 
Fırka divanında mali vaziyet etra- 1 K~lıve n~den 

I 

Sahip ve sa,muharriri 

Siirt Meb•usu MAHMUT 

Umumi Nepolyat •• Yazı MOdllrl 
ETEM lzZET 

opl 
Suiistimal silsilesi! 

Doktorlarla Ticaret odaıı 
araımda bir ihtilaf tebarü:a et. 
ti: Ticaret odaaı, bütün dok
tooolann dejil, Ticaret kanunu 
ınucibince icrayı ticaret eden 
yani ha1tane itleten doktorla
nn odaya kayitlerini istemif. 
Bunun üzerine bir çok doktor
lar, isyan halinde, tüccar olma 
dıklannı iddia etmektedirler. 
Bir rivayete göre, tüccar ol
duklarını yazan bir gazete aley 
hinde dava ikame etmeği dü
tünenler de varmış. 

f d ... k J ) k Yukseldı? 
ın a muza ere er yapı aca Bı·rp ı· 1 ..,alı 1 .., ,_ Yeni emir geldi ar ıma uı aan repouago1e 

Divanın bu sabahki içtimaında hükumetin teklifleri 
ve komisyonun raporu tetkik edilecektir 

ANKARA, 6. (Telefon
la).- Yeni sene bütçesin
de müvazeneyi temin için 
ittihaz olunacak tedbirle
rin Fırka grupunda müza· 
keresine geçilmeden evvel 
divanda müzakere edilece
ğini dün bildirmiştim. Fır· 
ka divanı yarın sabah saat 
onda Fırka merkezinde iç
tima edecektir. 

Tic«ret müdürlüğü 
meseleyi üç 

noktadan tetkik ediyor 

Rıhtım şirketinin antrepolarında 
gören gizli eller • 

ış 

Rıhtım tirketi antrepolarında
ki aui iatimal tahkikatının ikinci 
safhaaı aür'ltle ilerlemektedir. 

kimlerindir? 

Evveli bizim anladığ1mıza 
göre, Ticaret odası doktorla· 
rın tüccar olduğunu iddia et
memittir. Binaenaleyh ortada 
bir suitefebhüm olsa gerektir. 
Fakat bu meselenin şayanı 
hayret olan tarafı, bu suitefeh· 
hümün tebarüz etmiş olmasın
dan ziyade bazı doktorlann, 
tüccarlığı baysiyet§iken adde
decek derecede hafiflik göster
meleridir. Doktorlar tüccar ad

Fırka komisyonu ne
ler tavsiye ediyor? 

Kahve fiatlerindeki sebepsiz 
ve gayri tabii yükselit devam et 
mektedir. Ticaret müdiriyeti, Aldığımız mevauk maliimata 

nazaran, birinci kııımda antrepo
larda olmaaı lazım gelen, fakat 
bulunaınayan 57 kap eıyadan 
maad .. bu ikinci safhada yeniden 
78 parça kabın temamen yok ol· 
duğu veya kaplannın taş toprak
la doldurulduğu anlaıılmıttır. 
Diğer taraftan Rıhbm antrepola
rından giren efyanın hiç nazarı 
dikkati celbetmeden nasıl çıktığı 
run ve sahiplerine nasıl aahldığı .. 
nm esrar perdesi de açılmaktadır. 
Anlaşıldığına nazaran; Rıhtım an 
trepolarma giren eıyanm gizli el
ler tarafından marka ve numara
lan değiıtirilmekte ve bu suretle 
dışarı çıkanlmaaı mümkün olmak 
tadır. Bir defa mal dııarı çıkmca 
sahibile anlatmak kolaylaşmakta ı 

Şarktan garbe nakil harcırahla
rı, tekaütlük müddetleri 

ve ikramiyeler, açık maaşları! 

Teşviki sanayi muafiyetleri üç milyon liraya 
mal oluyor, bu da tetkik edilecek .. 

dedilmiyorsa, ticaretle iftigal Bu İçtimada bilhassa ma· 
etmedikleri için tüccar değil- li vaziyet görüşülecektir. 
lerdir. Nasıl ki avukatlar da Ayni zamanda tetkik ko· 
tüccar değildir. Gazetecilere misyonunun raporu hükii-
de, memurlara da, hamallara 'd ba ANKARA, (Telefonla) - Aldığım bir habere oöre Hey~ti 
d m etin yeni varı at men • 0 

a tüccar denemez. Fakat tüc. Velıile tarafından tetlıilı edilen Pırlıa Maliye lıomisyonu rapo-
car olmadıklan için cemiyeti lan bulmak suretile aldığı runda atiJelıi noktalar da na.zan dilıkate va:ıolunnıalıtadır: 
he,eriye içinde hayır itlerine tedbirler ve kararlar etra- 1 - T •111ilıi aanayi muafiyetlerinin yenidcm gö:ıulen geçiril· 
vakfı nefaetmıiı mümtaz bir sı. fında tetkikat ve müzake· meai. Bu muafiyetlerin de11lete aenede üç milyon liraya mal ol-
nıf olmaları lazım gelmediği rat cereyan edecektir. duiu tahmin edilmelıtedir. 
gibi, tüccan da bir paruit te. 2 - Şarlıtan garhe nalıil 11e beca)lif edilenlerin har· 
likki eder bir vaziyet almala- . Bu tetkikatı müteakip cırahı. Şarlıtan garhe ue garpten· f<Jrlıa nalıil mueleri lıanun Ü<· 

rı en hafif tabirle manasız· maliye tetkik komisyonu- ti:ıumndan olduğundan Meclisçe lıanun tadil edilmedilıçe bu nolı-
dır. nun raporu ve bu raporda- tada tasarruf mümlıün görülmÜYor. Şimdiki lı.anuna göre, f<Jrlı-

Doktorların mesleki izzeti ki esaslarla hükôınetin ha- talıi muayyen hi:ımetlerini ifa edenlerin bu müddet hitamında 
nefiıleri ikide bir, bir mesele derhal garh" nalıil/eri .zaruridir. 
halinde kartımıza çıkıyor. Ge- zırladığı 932 bütçesi ve 3 - Tekaüt 11e ilıramiyderin yelıiinu. delllete aenede 17 mil-
Çen)erde kazanç vergisinin ciba teklifler üzerinde Fırka yon liraya mal oluyor 11e gittilıçe de hüyümelıtedir. Komi.yon 
Yeti uıulleri münakap edildiği grupunda müzakerat ce- tekaüt kanununun, üzerinde te11alılıuf .,dilecelı me11:ıu olduğunu 
zaman da ayni meaele beliunİ§· reyan edecektir. Bir kaç ""yan ediyor. Ayni .zamanda mütekaitlere uerilen ilıramiyelerin 
ti. Doktorluğun yüksek bir içti. gün devam edecek olan nubeti ve müddetl.,rin tadiline na.zarı dilılıati celbediyor. 
nıai vazife olduğunu inkar et· l 4 - Açılı maaılarına nazarı dilılıati celhediyor. 
inek kim enin aklından geç- Fırka grupu İçtima annda 5 - Komis)'on Müdolaai Milliye bütçe•ini,tk diğer bütçeler 
mez. Fakat her vazife de öyle- memleketin mali ve iktisa· meyanında tetkik etmiı ue bu bütçe IV;erindc miilri1ıa:ıa aerdinı 

kahve ihtikan-
, na mani olmak 
için lktısat ve
kaletinden de ge 

ı len talimat Ü
zerine bazı mü-

1 
him tedbirler al 

. mııtır. Müdiri .. 
' yet, gümrükten 
mal çıkaranla-

1 
rın çıkardıklan 
malın hesabını MUHSiN BEY 

1 
daimi kontrola tabi tutacak, ki
me ve nereye satıldığını, müs. 

1 tehlike kadar takip edecektir. 
, Bu suretle: 

1 - Malını normalden fazla 
fiyatla satanlar. 

2 - Gümrükte malı olduğu 
halde kasten çıkarmıyanlar. 

3 - Elinde malı olduğu hal
de satmayanlar. 

Derhal mahkemeye verile
cektir. 

1 •••••• ' 

S. Nazar 
ihtilafı 

Şurayı Devlet şirket 
aleyhine karar verdi!. 

dir. içtimai nizam içinde taksi- di bütün dert ve ihtiyaçları t"lınik bir me•ele add .. ttiiiinden bu baptaki me.saıyı salahiyet-
tni imal kaidesi iktızası her münakaşa edilecek, bir çok tarlarına teudi;n~ lmrar vermittir. ANKARA, (Telefonla) -
f 

Buıenelik bütçede tediyesi tecil 
ert bir vazife almıştır. Bu va. hatipler noktai nazarlarını , edilecek alacaklılardan cevap-
ıife bir takım meı'uliyetler tah izah edeceklerdir. rnin mulhak bütçeler üze- Bu tetkikat esnasında !ar gelmektedir. Bunlann ekıe 
ınil ediyor. Doktorlann vazife Diğer taraftan öğrendi· rindeki tetkikatı ilerilemek bilhassa, azami tasarruf e~ risi müsbettir. Yalnız St. Nazar 
Ve mes'uliyetleri cemiyet nok· ~ • ·· b"' .. • edi l ak •irketi tecili bir meselenin hal. 
tasından mahiyet itibarile diğer gune gore utçe encumenı t r. sas arı aranın tadır. x _______ ._.,...,.... • ._....,,...,. !ine bağlamak istiyor. Mesele 

:::!:tye~l~:~d: fa:~:fde;ı~ r••••a•••S• .. f••ı:y•••e••••V•••e••••y•••e•••fl•·-ı· ... k .... a ... d•••r••O• ··: .. k.·.7.;ğ~i~·;•••• • ....... şu~~.Nazar ,irketile yapılan mu 

dir. Polis asayişi muhafaza et- kavelede tediye edilecek para-
ıneli ki doktor vazifesini yap- k • QJdürüJecek! nın mikdarımukaveleyemerbut 
sın. Doktorlar şahıs itibarile ya seçme• omıs bir listede gösterilmittir. Para 
diğer meslek ve san'at erbabın· ' - Türk para1ile mukayyet olmak 
dan ne daha iyi, ne de daha fe- Vilayet kaymakamların la beraber, mukavelede denili-
nadırlar. Doktorluk ta bir mes· yonlarda yapılacak.. yor ki, "taksitler Türk parası o-
lek olarak diğer mıesleklerden salahiyeti vardır .. diyor !arak kaydolunmakla beraber 
ne daha yukarı,. ne de daha aşa- •-- isterling 1030 olmak üzere he-
ğıdır. ftıaf silahla yapılacak, sap edilmittir. Eğer isterling 

Kazanç için hastane iıleten s· k • hı'sa memU l • lirası taksit verileceği zaman, 
~oktorlara g.elince; bunların ır ısım ın r "f arı Ş1m• Fazlı Bey ne diyor? İstanbul borsa11nda bu mikdar 

lıcaretle meşgul olduklarına dı.den An karaya gı· decekler.. Ayasofya civarında son gün- <hın atağıya inmit veya yukarı. 
göre, Ticaret adasına kaydedil· !erde pek çojalan kargalann it- ya çıkmış iae bu fark nazarı iti. 
ıneleri lazım geldiğine şüphe lafı için Eminönü kaymakamlı- bara alınır.» 
etmemek lazımdır. Bir doktor, ,.. k'J h . d f t b ld ğı tarafından ve r" Anlaşılan firket borsanın 
~?ktorluk yaptıkça tüccar de- Umumı na ı ' a21ran an sonra S an u a ·ı k - I bir iniş çıkışına kartı kendini bi 
g ld' F 1 •• b ) • .. k 1 k n en arara, ~ ır. akat bu demek deği. yapılacak tecru e en mutea ıp o aca .. Müddei umumi· maye etmek istemi§ ve her bal-
dır ki, doktorlar asla ticaret ya· rekep bir komisyon t~kil edilecek liğin §ehir dahi- de her taksitle muayyen mik. 
Paınaz. Umumi bir mahal aç. tir. Bu komisyon mevcut memurla- ·!inde silah at- dar İngiliz lirası almak İstemi§ 
ltıak ticaret yapmaktır. Tica- rın sicilleri üzerinde tetkikat yapa- mak kanunen 

1 
tir. Bunun için İngiliz lirası 

ret odasının nizamnamesine gö cak ve bu tetkikat neticesinde tev- ld - . 1 çıktıg"ı takdirde fazla Türk pa 
r hit t-kilat kadrosuna gı'-cek me- m·e .. mnu .o u_g_ı.: • e, tüccar olsun olmasın, bir -• ·- ı ı 1 " 'b" • d""' t kd" murlarla tasfiyeye tabi tutulacak me muta eası e ıtı- rası a acagı gı ı ın ıgı a ır-
fahıs, ecı'r ı'sticar ederek onu d 1 • ed' ş· d" b murlar anlaşdmış olacaktır. raz ettiği yazıl. e az a ması ıcap ıyor. ım ı 
aşkauna icar ederse ticaretle mı•tr. Bu hurns İngiliz lira11 o zamana göre 

tııe• 1 1 d kt" •"'asta Hes inhisar idareıinde yapılan ~ d d h ,_.._ ,gu o ur eme ır. "' • la vı'la"yetı"n nok ü•tüg"ün en ÜKiİrnet o nisbet n d k tetkikatın neticesi inhioar idareleri • 
1 e açan doktorların a yaphthı - umum müdürlerinden mürekkep tai nazarını öğ· ; ııL.ı. ı ,,,. Y te az vermek istiyor. 
arı budur. Hatta bazı sı at komisyona tevdi edilecektir. Bu ko rerunek istedik. Vali ınu . . J İhtilaf halinde meselenin mu 

lnüesseselerinin aksiyonları ve misyon her inhisarda yapılan tetki- [Devamı altıncı sahil:v;::]ı 
1

, kavel.e mu~ib~ce hakeme bava 
aksiyonerleri dahi vardır. Bun- katı nihai olarak tetkik edecektir. l ed 1 1 1 k ...:ı· 1 1 . • .... _ .............. - •• • .. ·-············· e ı mesı azım ge me t~ır. 
. ar sermaye koymuf ar, ecır inhisar idarelerinin nakil ve tev- K AJ• d ......... Şurayı Devlet şirket aleyhine 
1•ticar ediyorlar, onun siyini bit işlerine dair yeni tebliğat vaki ara ı e karar verm;,tir. Arada )'iizde 
başkasına satıyorlar. Kir te. olmamftır. Hüsnü B. in bugünlerde • yirmi bir fark olduğuna göre 
l'llin ediyorlar ve aksiyonerler Ankaradan döneceği ve avdetini mü GeJıyor hüktimetin sırf bir kaç senelik 
ar d • d' teakip tasfiye, tevhit ve nakil hazır-
asın a temettü tevzı e ıyor tecil için •artı kabul ed--g· •1 1 bk" lıklarma bilfiil başlanacağı anlaııl- • ~ 

ar. Bu ticaretin bütün a a- maktadır. beklenmiyor. 
ınını ca~i olan biF muameledir. 

liaıtane sahiplerinin Etıbba 
0dasına mukayyet bulunmaları 
Ticaret odasına da kaydedil
IDelerine bir mani tetkil ede
mez. Etıbba oda11 bütün dok· 
torları ihtiva eden mesleki bir 
t~tkilittır. Mesleğe ait disip· 
lın ile me§gul olur. Doktorlar 
buraya doktor oldukları için 
~aydolunurlar: Fakat ticaretle 
ıştigal eden doktorlann ayni 
ıamanda Ticaret odasına kay. 
d0edilıneleri kanun iktızasıdır. 

oktorlar ticaret yapmıyorlar. 
Bunu münakaşa eden yoktur. 
~ akat doktorlar ticaret yapabi· 

labisar/ar vekaleti müsteşarc 
Adil B. 

Gümrükler ve inhisarlar vekili 
Rana B. tarahndan Ankaraya davet 
edilmit olan Tütün inhisan umum 
müdürü Hüınü B. daha bir kaç gÜn 
Ankarada kalacaktır. Hüınü B. in 
Ankaradan avdetini muteakip inhi
sar idarelerinde yeni kadronun tat
bikine ve memurlar arasında tasfi
yeye başlanacaktır. Bunun için her 
inhisar idaresinde, müdürlerden mü .. _._ .......................................... . 
yapan doktorların, Ticaret oda 
sına kayitlerini istemek, oda 
hey' etinin sarih bir hakkı ve 
hatta bir vazifesi olduğuna ıüp 

memek lazımdır. 

ilk olarak veki.lelin tütün ve müı 
kirat merkez bürolarını teskil et
mek üzere mahdut ve i•ten anlıyan 
bazı memurlar, Hüsnü B. İn avd~ 
tini müteakip seçilerek Ankaraya 
nakleclileceklerdir. Umumi nakil ise, 
yeni .bütçeler B. M. M. den çıktık
tan ve inhisarlann bir umum Müdür 
lük halinde tevhidi bir müddet la
tanbulda tecrübe edildikten sonra 
yapılacaktır. 

Hazirana kadar )İmdiki vazifele
rinde İte yaramadıkları tesbit edi
lecek memurlar tazminat mukabi
linde tasfiye edileceklerdir. Bu su
retle, tevhitte tatbik edilecek müş
terek kadrolarda i~tihdan edilecek 
memurlar da, tasfiye neti~tsmde 

Son dakıKada aldığımız ha
bere göre Çobanın defisini Ka
ra Ali kabul etmis ve hareket 
etmiştir. Tafsilatı" spor sahife. 

· dPdir 

Orman umum 
dürlüğü 

M mu-

ANKARA, 6 (Telefonla) -
Ziraat vekaleti ziraat ve baytar 
kısnnJarında olduğu gibi or.· 
man umum müdürlük merke
zinde de seksiyon tetkilitı ya. 
pılmıttır. 

Bağdat kongresi 
ANKARA, 6 (Telefonla) -

Bağdatta toplanacak baytari 
kongreye hükiimetimiz namına 
Pendik bakteriyolojihaneai mü
dürü Sefik Bey istirak edecelc· 
tir. 

dır. Esasen bu e§ya o kadar kıy- rara~ yeg~n yeg~n tadat ve vez• 
metli ve resmi fazla olanlardan netmiflerdır. Netıcede nokıan 
intihap edilmektedir 'd maim sahi leabit edilmiıtir. Bu husuata ıir· 
bi bu parayı vennekte tereddiit ketten reamen İzahat talep e<!il
etmemektedir. mit. nihayet ve ıifahi olarak, tir• 

ketin cevap verebilmeai için ken• 
Rıhtım antrepoları esasen kar• di memurları vasıtaıile de kayıt• 

ma karışık bir vaziyette olduiu ;. ları tetkik ve antrepolarda mev· 
çin '-"İren çıkan belli olmamakta- cut eıyayı tadat ve veznettirmek 
dır. mecburiyetinde bulunduğu,bunun 
Tahkikatın bu ikinci safhasının da uzun zamana muhtaç oldufu 

zannedildiğinden daha çok mü- cevabı almabilmiıtir. Mahkeme 
hiın bir netice vereceği anlatılmak bittabi hazine hukukunu aiycnet• 
tadır. edecektir." 
. Ali.kadar gümrük erkanından Rıhtım şirketi memurlarını 

b?' zat bu hususta bize demiıtir azaltacak 
kı: G .. ..k d. Rıhtım tirketinin, memur ve 

.. u~ru .. te ~~ ırorl~ri' müstahdemini teşkili.tında bazı 
-. ~uınruk ~uf<;tlıflerı 3 se- ı tensikat yapmak iatediği ve bu. 

ned~r . ıhtım §ırketı antrepolann mın için tetkikat ve istihzaratta 
dakı e9yayı kayıtlcrla kartılaştı- bulunduğu haber alınmııtır. 

Kahve fiatlarında 
ihtikar var mı? 

Mahkemeye verilen tacirlerin 
davasına dün bakıldı 

Kahve fiatlannda ihtikar 
yapmakla suçlu Refail Kandi
yoti ve Vitali Baruh efendilerin 
mubakeemelerine dün ıabah 
Sultan Ahmeet sulh birinci ce
za mahkemesinde devam edil
mittir. muhakemede .hem suçlu 
lar, hem de vekilleri Refik Ha
bib Bey hazır buluıımutlardır. 

Celae açılınca hakim Kizım 

Bey Ticaret odasından ıreçen 
celsede ıorulmaaına kanır veri. 
len suallere verilen cevabı oku 
muıtur. Oda bu cevabında 22 
ıubat 932 tarihinde kahve fiat 
!erinin 145 - 155 kuruı olduğu • 
nu ve o gün piyaaanm Kandi
yoti Efendi tarafından açıldığı 
nı, toptan ıatı9larda yüzde ÜÇ• 

[Devamı altmcı sahifede] 

- Va ..... y azizim boynuna tabli .... 1ye sımidi geçirmiş Dl!r~v~ 6İdiyor•ual 
- Çarşıya, alış veriı ederken bogulmamak içlrlt 
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• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

'I ~~RöCô HAlalET~d~IER Jiıre-W DAK.i~ı 
intihap yaklaşınca Teslihat için Hariciye vekili bu 

heyecan başladı Önümüzdeki içtimada sabah geliyor 
Mac Donald ve 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

Hitler muazzam bir ordu da hazır
lamış, darbei hükumeti düşünüyor! 

it arayanlarla ifçi arayanlar a
ı·asmda tavassuta bafladığoruz 

günden b<-ri, ıerek it arayanlar
dan ırerekse itçi arıyanlardan pek 
çok mektuplar almaktayız. Bu 
nelrtuplar maksadı teshil edeca 
bir tanda taınif edilmdrted.ir. 

" Milliyet " memlekette ~ 
ğalclıiından balısedil., itaizlitin. 
iıııizlerin ihtiyaç aaJıalann.rı daiıl
""'aldarnıdan ileri ıreldiiine ka
nidir. 

Birçok kaza merkezlerinde, 
hatti ri!iyetlercle melôneci. mo
!örci, teaYiyeci, tornacı, iyi Wr 
dülı•, mara,,.oz, ilib :ı:inoiye 
tamirc:Ui; elektrikçi fU veya bu 
ibtiau it~leri ve ustalan yoktur. 

Onun için biz iıaizl•le İfÇİ iı
leyenler arasİnda tavaosutta bu
lunmak isteyoruz. 

Gerek lıtanbula, ırerek mem
leketin her köıesine tamil olan bu 
ta vaııutun daha müsmir ve fay. 

iateycruz. Onun İ· 

Rfoamız şudur: 
Valiler, kayınakam)ar, nahiye 

:nüdürleri; diğer taraftan beledi
ye reisleri, fnita idıue heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri ve ali-

l kadaı· idare amirleri bulunduldan 
ycrlPrdeki itçi ihtiyacını (tekil, 

ı ı mahiyet, evıınf, verilecek ücret 

1

, I~ iş ıartları teıbit edilerek) bi-

Bize yaxr llZ ! 
ze biJdirirlerse "· ınliracaat et 
mi§ ve adrealea·ini b~rakmış ola::: 
iısizleri kendilenne bildireceğiz. 
Bu suretle hem İtsiz kalan V( 

memeleketin neresinde it bulabi 
leceğini bilmediği icin bunalar • 
vatandaılanmıza hizmet etmiş 

hem de memleketin her tarafuu 
bir çok ıüzide i~çibrin dağılarPtJ 
müfit hizmetler deruhte etınelP.ri 
ne yardım ebnİf olacaıiız. 

Huauai mü-aat sahipleri d< 
bu huıuıtaki ihtiyaçlanru biu 
bildirirlerıe memnuniyetle kayd. 
edeceğiz:. 

l - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyac:mız var? 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardrr, ne 
kadar ücret istersiniz, lstan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir ~rtımz var mıi' 

Bize bildiriniz. 
Memur, katip, muhasip veye 

diğer hizmet talep edenl.rle ibti 
yaç salı.ipleri araaında da bu ta
vassutu yapacağız. İt ;ıteyenleı 
de, iljçİ ve memur arayanlaı· dr 
mektuplannı "lstanbul, Milliyet 
gazeteıi ıı tavaısut bürosu'' na 
mına göndermelidirler!. 

Bu, memlekete ve vatarı
da!fia yapılacak en büyük hiz 
mettir. 

Dörtler konf eran~ı 
dün toplandı 

Tuna devletlerinin de iştiraki ile 
daha büyük bir konferansın 

toplanacağından bahsediliyor .. 
LONDRA, 6. A. A.- M. Mac Do 

nald, Dörtler Konfenıuına iıtirak e
decek ltalya ve Alman murahhas 
heyetl.,..ini, ltalya ve Almanyanm 
Londra büyük elçilerini, M. Baldvin 
ile avam kamaraaı reiıini, Adliye Na 
zrrıru, Maliye nazın M. Neville 
Chamberlain'i öğle yemeğine davet 
etmiıtir. 

tinde toplanacak olan 41er konferan 
11na ittirak edecek lngiliz mürnes
ıillerinin Fransız - loıriliz mükale
melerine iıtirak etmiı olan zev>\t o
lacağı resmen bildirilmektedir. 

Konferanaa riyaset edecek olan 
M. Mac Donald'ın yani batında ma- · 
liye nazın M. Neville Chamberlain, 
hariciye nuın Sir John Simon ve 

BERLiN, 6. A. A. - Bütün Al
manya, intihabat dolayisile yeniden 
büyük bir heyecan içindedir. 

Evvelki devrede olduğu veçhile 3 
namzedin taraftarları ellerindeki bü
tün vasıtalara müracaat etmi,lerdir. 
Yalnız komünistler fazla bir hararet 
göstermemekte ve kuvvetlerini ya
kında icra edilecek olan teşrii inti
habata saklamaktadırlar. 

1 nti habata ait afişleri yaktılar 

BERLIN, 6. A. A.- Hiılerin rek 
lamlannı havi 18 ilan sütunu gazla 
ateşe verilmittir. 

Polis, bunun koınüniatler tarafın
dan icra edildiiini zannetmekte olup 
tahkikat yapmaktadır. Henüz hiçbir 
levkifat yapılmaınıtta. 

Dün gece Berlin'de siyasi ıebep
lerden dolayi 70 kiti tevkif edilmit
tir. 

Köylüler Hindenl;urg'a rey 
verecekler 

BERLIN, 6. A. A.- Hindenbourg 
köy muhtarlarından mürekkep bir 
heyeti, nezdine kabul etmiıür. 

Bu heyet, Almanya çifçiler birliği 
tarafından ahiren verilmit olan mu
halif emre rağmen, bütün köylülerin 
reylerini ken<1iıııine vereceklerini be
yan etmişlerdir. 

Müfrit Milliyetperver/er 

BERLIN, 6. A . A. - Dün Brüns 
vick hükUmetinin siyaıi vaziyeti 
hakkmda dahiliye nezareti M. 
Groener'in riyaseti altında müzake
rat icra edilmistir. Bu müzakeratın 
ahiren polis tarafından Nasirlerin bi 
ruılarında mÜ•adcr• edilen ve Hitler 
ordusunun rayri k'lll.nuni tahriki.tına 
müteallik bulunau vesaik hakkında 
cereyan etmi~ olduğun zannolunu
yor. 
Müzakeratın neticeleri bugün maR 

lum olacaktır. 

Hitler'iıı ordusu 

BERLIN, 6. A. A. - Prusya po. 
Iİ•İ tarafından elde edilen müfritle
re ait veıaikin en tehlikelileri her 
ne kadar hafi kalrıcakaa -'a bunlar
dan itlerciJerin, Rciıchvcr·lerin bazı 
anaıın lle olan miinasebetl~rini gös
teren ve kıımen dün akşam Prusya 
hükumeti tarafından neoredilen ve
saik Hitler'in Almanyada hakiki bir 
ordu t"4kil etmi, olduğunu ve riya
sete İntihap olunduğu takdirde he
men bi~ darbei kuvvet1ı: bütün ikti
dar mevki ve makommı işvale haz•r 
!anmakta bulundui!unu i•bala kii.fi 
gelmektedir. 

Bu vesaik hölük. tabur ve fırka 
şeklinde olarak <!'ki İmperatorluk 
orduıu kadrolanna benzeyan 1-litler 
hücum kıt'alarımn teşkilit ve usul
leri bakında kıymetli izleri ihtiva et· 
mektedir. 

Bundan maada Hitler hücum kıt'a
lan erkanı harbiycoı:inin riyaseti al
tında bulunan ve bütün Almanyaya 
samil olan bir iıtihbarat servisi ih

Dörtler Konferanaı ariciye neza· 
reti bina11nda .•nal 14,30 da açıla
caktır. 

ticaret nazm M. 
nacaktrr. 

Runciman bulu- du etmiıtir. Bu servisi, zabıta ve 

Murahhaslar Londrada 

ordu kuvvetleri, demirvolları, siyasi 
fırkalar ve umumi birlikler hakkında 
tahkikat yapmak vazifesile mükelle-LONDRA, 6. A. A. - Alınan ma

ilıınata göre Dörtler Konferansı Tah 
didi Teslihat Konferanaının 11 Ni
sanda tekrar içtimaa baılıyabilmesi 
için bir veya iki ııünden fazla de
vam etmiyectll:tir. 

LONDRA, 6. A. A. - M. Grandi ftir. 
dün akşam Yictoria garına muvasa- Zabıta, hu istihbarat m.,,.kezinde 
lit ebnittir. Refakatinde 4 ler k _ polis ve ordu ve sili.lı, mühimmat de 

f · b"-•- •-' bul lotaln 1 polan bakında kıymetli tafsilatlı e-

hh 1 bul k 'd" en lam osy ar e etmı~tir. eranaına 14 raa e..,wf unan 

1 

d d al eld . . 

Ecnebi ııazeteleri Dörtler Konfe
ı-ansı luıklonda bir çok mutalialar 
dermeyan etmiı olmakla beraber bu 
Konferan11n mesaisini11 az çok gay
resmi bir mahiyetle olacağı ve bir 
müddet sonra alakadar Tuna hüku
metlerinin de iştirakiyle toplanacak 
daha mühim bir Konferanaa batlan
ıı!i tctkil edeceği zan ve tahmin o
lunmaktadır. 

yan mura as an unma ta ı ı. 

M ·ı h t d · d".. Bu merkezlerin kullandıktan u-
umaı ey , ren en ın ıgı zaman 

1 

1 k ·· · ti t al d · d" 
S• s· il f IU t Omurua er &r 10 an ftm ıye 
ır John ımon e talyanrn Lond- kadar mu vaffakiyetle tatbik ve iıti-

ra sefiri M. ordonaro tarafından is- ı mal edilmit olan uıulün aynidir. E 
tikbıııl edilmiıtir. le ıeçen vesaik arasında Almanya-

M. Grandi, bu sabah saat 10 da ~ ~tün ~~"'!nın ıı:eçiı~ evla
ba,vekileı dairesine gitmiı ve orada lerının t~biı e.dilmı' bulundugu kıy 
M. Mac Donald tarahndan kabul metlar bir hanla da vardır. Bundan 

Mac Donald riyaset etti 

LOfl!DRA, 6. A. A. - Meaaiıine 
bugün saat 14,30 da hariciye nezare 

odilmittir. 

LONDRA, 6. A. A.- Dört bü
yük devlet konferan11nda Almanya' 
yı temsil edecek olan M. von Bu
lov ile diğer miırahhaslar bu sabah 
Londraya va11l olmuılarda. 

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlar 

H 1 )• ı çünkü hayal realiteden daima üa 
1 - u ya ve rea 1tc tiin oldu ve daima da üatiin ola-

cak. 
Ç~ğumuz, yatadı.ğmı';" zam~- Y aşadıklan zamanın cennete 

n~. beg!'_~ez, geçmıt bır devrın benzediğini aöyliyenler bize pek 
v.uzellıgınden b~bs~d~r dururuz. bayağı gözükmüyorlar mı? Sevdi 
Bazılan~z da! ıkl':"'ı hulyalarına ğimiz Nedim ccihan yekpare nu
uyacak ırunlerı tarıbte de bul~ ranİ• diye aevinen deıiil, cyok bu 
Y!P onların b~ndan sonra ~eleceırı tehr içre senin vufettiğin dilber 
nı ~aber Terırl~r. lnaaıı oglu cen Nedim» diye ıi.kayet eden tairdir'. 
n tı ya ı~mışte, ya gelecekte, Hayatı Y&flUUD.aıia layık kılan 
h~r halde daıma etrafından batka t"Y, itte bu yarabcı hoınutauz
bır yerde aramııtır. luktur. Geçmife hayran olanlar 

Mazi, gözlerini ha.retle arka- da, geleceğin bayranlııia ıayan 
'." çevirenlerin tasavvur ettiği gi olacağını aöyliyenler de hep etraf 
bı miydi? latikbal, içlerinin müj- larındakinden daha ırüzel, daha 
delediği -.günlere erifmek için ae kusursuz bir alem anyanlar, za
nelerin yıkıcı bir hızla ıreçmeaini manlannın teklif ettiği saadete 
iıtiyenlerin w:ıduğu gibi mi ola- •hayır!» demeıini bilenlerdir. 

~--cak?. Hic ıünheıiz ki: h v : Hul arnı:ı: hiç ir z m 

başka harp ve mücadele zamanların
da kullanılmak üzere tertip edilen 
kısa şifrelerin müftahlarını gösteren 
dosya da ele eeçmiştir. 

Hitler orduıu martın 1?. İnci ve 
13 üncü ııünleri için bütün Alman
yada seferber hale 11etirilecektir .Hü 

hakL.uk edemedi ve bundan son
ra da edemiyecektir. O, daima ta 
biatin zaruretlerine çarpmış, bu
nun için de eseri kendisi kadar gÜ 
ze) ve tam olamamıştır. Bazan 
bulyamızın tahakkuk edecek gibi 
gözüktüğü zamanlar da olur; fa
kat inıan oğlunun kuvveti, öyle 
zamanlarda hulyaıını değiştiriver 
mektedir. 

içinde yaşadıtmıız aleme uyan 
!ar yokmut gibi aöz söylüyorum; 
halbuki o bahtiyarlar, etraflann
dakini değiıtirmek istiyenlerden 
pek çoktur. Uymak, içinde yqadı 
ğmıız aleme uymak: itte maddi 
aaadete,deruni rahata götüren ye 
gine yol. •Gittiğin yerin bir gö
~ü ltörae acn de bir 6ÖZ.Ünü 
kırp!" Her milletin dilinde bu dar 
buneselin bir karıılığı biç ıÜpbe
aiz ki vardır. Bütün milletlerin ak 
lı selimi, ela sageaae des nationa& 
dedikleri teY bu uyaallığı emre
der. Fakat aaadet, insana liyık 
bir gaye midir? Hakiki aklı selim 

cum kıtaları tam bir tecbizatla tab
şit edilecek ve bu kıt'a mensupları 
tabsidat nolctalarmı kimseye ifıa et
memeği tahriren taahhüt etmiş bu
lunacaklarda. 

Bu kuvvetler ilk iıaretıe tabiye 
noktalartnı İfgal edecekleri, bu su
retle demit-yolu istasiynlarr, telgraf 
ve telefon muhabere merkezleri, ha
va gazı ve elektrik santralları, su 
serviıleri, ehemmiyetli İmalathane
ler ve bilhaaıa polis ve ordunun si
lah ve mühimmat depolaı~ ele geç
mit bulunacaktrr. 

Sendikaların grev yapmak ıuretile 
mukavemet ebneleri melhuz olduğu 
takdirde hu kıı...t ıu mecttalarını 
kapamağa ve sulan kimyevi madde 
lerle kullanılamaz bir hal egetirme
io emir almıtlardı. 

Hitlerc.iler, hali huırda aakeritec 
bizat ve ıili.lılara malik ve br1baua 
siper miğferlerine sahip bulunmak
tadtr. Küçük şehirlerden birinde po 
litin eline büyük mikyasta piyade, 
tüfek ve tabancaları, mermiler ve 
hatta mitralyözler geçmiıtir. 

Bu suretle ıilab ve mühimmat de 
polarının hala mevcut olması ihti
mal dahilindedir. 

BERLIN, 6 A. A. - Nazır
lar intihap mücadelesi esnasın 
da nutuk irat edecekleri ma· 
halleri tesbit etmek üzere bu
gün ve yarın toplanacaklardır. 

___ _. •••••• 1 

Pariste 
Tiyatrolar 
Kapandı 

Eğlence yerleri karan
lıklar içinde 

PARIS, 6 A.A. - Temaşa mahal 
leri müdürlerinin vermiş olduklart 
karara riayet eden müeueseler me· 
yanında bulunan Franıanın bütün 
tiyatro ve ainemalan kapılanru bu. 
günden itibaren kapatmışlar ve ati
deki ilinr asmıftiırdır: 

" Tiyatrolar vergi mükellefiyeti 
kartıaında müsavat talep ediyOt"lar." 
Danıingler ve gece müesseseleri bu 
harekete iştirak etmiılerdir. Mutat 
olduğu üzere cok kalabalık olan 
Montmartredcki müesseseler~ ka· 
ranlıklar icinde bulunmaktadırlar. 

PARIS, 6. A. A.- Mali mükel. 
lefiyetler üzerinde yapılan tenzilatın 
gayri kafi addedilme•i hasebile pro 
teıto maamına kaim olmak üzre ic
raıına karar verilen temaşa grevi 
Paris ve bütün vilayetlerde umumi 
olacakta. Yalnız hükumetten tahsi
sat alan tiyatrolar açık bulunacak
br. 

Çinde zelzele 
ŞANGHA Y, 6 A.A. - Bu

gün Hankov'da ve Nankin'de 
bir kaç saniye süren bir zelzele 
olmuştur. 

Zeppe'in yolunda 
HAMBOURG, 6 A. A. 

Graf Zeppelin saat 6 da va:ı:iye 
tini bildirmiştir. Balon 3 dere
ce 7 dakika arzı şimalide ve 14 
derece 1 dakika tulu garbide 
yani Canaria adalannın biraz 
9imalinde bulunmaktadır. 

Irak - Suriye hududu 
ŞAM, 6 A.A. - Irak - Suri. 

ye hududunun tahdidine me
mur komisyon, mesaisine baş
lamıştır. 

nefaimizi korumak için en faydalı 
yolu sezdiren aklı selim, bunun 
için nihayet aklı inkar eden bir 
§ey değil midir? 

Bulduklan teraite uyanların, 
onları değittinnek iatiyenlerden 
daha çok olduğunu söyledim; fa. 
kat bu, ancak ıicili nüfus defterle 
rinin çerçeveıi içinden çıkmamak 
şartile doğrudur. Yoksa asıl ekse 
riyet, chayır» diyenlerdedir. Çün 
kü gerek yaJıyanlar, gerek ölmüt 
ler arasından bilhaHa bunların 

iami duyulduğu gibi bugün «evet» 
diyen de ancak dün •hayın diye 
ni taıvip ediyor demektir. •Ken
dini kurtaran mahvolacak, mah
volan kendini kurtaracaktır.• Bu 
sözü söyliyen laa da, bütün pey
gamberler gibi etrafını değiftir

mek iıtiyen, yani «hayır» diyen 
bir adamdı. 

2 - ihtilal ve mazi 

Stimson iştirak edecek 
Başvekil ayın 23 ünde Ankara

dan hareket edecektir 
LONDRA, 6. A. A . - Siyasi ma

hafilde deveran eden bir şayiaya na 
zaran M. Mac Donald, bu ayın ni
hayeti ne doğru Cenevreye giderek 1 
tahdidi t~li-~a~ konferansı'.'da baz'.r ANKARA, 6 (Telefonla) - Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
bulu~magı umıt etmek!edır. Bu zı- Bey refakatinde Feridun Cemal Be old • h ld b k b:" 
yaretın kısmen M Stimsonun c.,. İ Y ugu a e u a şam 1 

nevredeki ikameti ~üddetine isabet trenle stanbula hareket etmiştir. Hariciye vekilimizi istasyonda 
etmesi mümkündür. Meclis reisi, Başvekil, vekiller, meb'uslar; sefirler; hariciye er-

YASHINGTON, 6. A. A.- Ge- kanı hararetli surette teşyi etmiştir. Tevfik Rüştü Bey Cenevre
çen son birkaç aylar zarfında ikti- de on gün kadar kalacak ve ayın 23 ünde lstanbulda bulunacak· 
aadi ağırlıklarm ve dünya sulhuna t f t p b d 23 · d h k · k d ır. sme aşanın ura an rusan a are eh mu arrer ir. 
karşı tahditlerin artbğını beyan e- R d h • 
den M. Hoover, tahdidi teslihaı kon usyaya gi ecek eyetımizi götürecek vapur lstanbuldan aylt' 
feransının müıpel neticeler iatibaal 24 ünde kalkacaktır. Giderken Batum tarikinin ihtiyarı ve av· 
eylemesini temin ve teshil maksadi- dette Sivaıtopoldan gelinmesi muhtemeldir. 
le M. Stimaon'un Cenevreye gitmek 
te olduğunu dün söylemittir. 

YASHINGTON, 6. A. A.-- Nez
dinde bulunan 11azetecilere hitap e
den M. Hoover Cenevre ıeyahatile 
M. Stimson'un istihdaf ettiği mak
sadın, Amerikalılann arzularına tev 
fikan tahdidi teslibııt konferana1n
dan inkilapki.r olmamakla beraber 
müsbet ve muayyen neticeler istılı-

Türk- ltalvan kara -
sulan hududu 

sal eylemek olduğunu •Öylerniıtir. 
Reisicümbur, bütün dünyanm lalı M. 

didi teılibat konferanaınm bazı ne
ticelerinden istihsal edilmesi miim-

meclisine Grandi'nin Faşist Büyük 
verdiği raporun metni 

kiin olan iktiaadi ve rubi tesellilere 
muhtaç olduğunu anlatmış ve M. 
Stimson'un borçlar meselesine dair 
biçbiı· münakata vo müzakerede bu
lunmıyacağını ilave eylemiıtir. 

Müzakerat 
Durdu 

Changhai'da Çinlilerle 
Japonlar uyuşamadılar 

CHANCHAI, 6. A. A.- Müzake
rat inkıtaa uğramııtır. 

CHANGHA Y, 6. A. A.- Çin
Japon müzakerelerine ittirak eden 
askeri tali Komisyon Japon askerle 
rinin elyevm i11al etmekte bulun
duklan eraziyi temamen tahliye ede 
cekleri vakte kadar geri çekilecekle
ri noçtalar bakında bilkuvve bir iti
laf eldo etmiıtir. 

Müzakerenin muvaffakiyetle neti
celenmesi tahliyenin ne zı:ınıan ta
mamlacağı meselesinin halline bağlı
da. Çünkü Çinliler umumi ve lam 
tabliye zamanının tesbiti hakkında 
iarar göstermektedir. 

Mançuriyc asker gidiyor 

TOKlO, 6. A. A~ lmperator, 8 
inci ve 10 uncu fırkan>n ıkına! alay 
larırun Mançuriye sevkini tasvip et~ 
mittir. Bu husus için icap eden e
mirler verilmiştir, ___ .....,..._., __ _ 
lrlanda 
Cevap verdi 

LONDRA, 6. A. A.- Kabinenin 
tetkik edeceği işlerin çokluğundan 
dolayi "'e!"hest lrlandn hükUmetine 
verecegi cevabm "'eeikmeai muhte~ 
mel görülmcktedit·. 

LONDRA, 6. A. A. - Dominyon 
tar nazırı M. Thomas'ın bu sabah, 
serbest lrlnnda hükfunetinin ceva
bını almış olduğu haber verilmek
tedir. 

LONDRA, 6. A. A.- Bu sabah 
mutat ictimamı akteden kabine kon 
seyi muhtar lrlanda devletinin ceva 
bını tetkik etıni~ir. 

Bu cevabın, muhtar lrlanda dev
leti hükümetinin maksat ve niyetle
rini tetkike memur edilen encüme
ni mahıuaa havalesi ihtimal dahi
lindedir. --Casuslar 

MARSIL YA, 6 A.A. - Bir ca
ausluk meaeleainde methaldar ol
mak zannile burada tevkif edilen 
iki ltalyanın ebeveyni olan Barat
ti iamindeki zevç ve zevce dün 
Nis'te tevkif olunmuşlardrı. 

zım büyük bir değitiklik oldu: 
Şimdiye kadar, mazide kwnen be 
ğendikleri devirler olaa bile onla
rın biç birini örnek diye almak İl 
temiyen sol taraf, yani ihtilalcılar 
§İmdi eaki bir devri, inaanlığın al 
im aaırları diye methe batladılar. 
Aaıl hayret edilecek f"Y• kendile 
rine malerialist diyen solların en 
çok beğendiği devrin, maddeye 
en az kıymet veren aıırlar, yani 
Orta - Zaman olmaaıdır. Bittabi 
Orta - Zaman'ı methedenler yal 
nız aollar değildir; bunların için 
de, tabiati taklide, ona adeta iba 
dete davet eden Renaissance dev• 
rinin kurduğu eaaslardan bıkıp 

katedrallere hayran olan ve h"'r 
§eyi sırf bediiyat bakımındandiifü 
nen aan'atki.rlar da var; Renaiı

sance'dan beri gelen aıırların, bil 
haaaa On-Dokuzuncu asrın ma
terialiatliğinden, bazperestliğin 

den iğrenmit ve bunun için dinin, 
bilhaıaa katolikliğin feragat eaas-

ROMA, 6 (A.A.) - Türk - j 
ltalyan karaıuları hududunun ta 
yin ve lesbiti ve Castellorizo ada 
sının ciheti tahsisi ve aidiyeti hak 
kında M. Grandinin fa,ist büyük 
meclisine verdiği raporun metni 
sudur: 

İtalyaya ait hakiki menfaatlerder 
miilhent olmakla beraber ~rcf ve 
adalet dairesinde halletmek yolu 
nu bulduğunu i•bat eder. 

Bu itilafın muaaddak sureden 
nin Li.hey mahkemesinde 1 Nioar. 
932 de vuku bulması mukarrer 
müdafaa tarihinden evvel teatisi 
ne imki.n hiaıl olabilmek için ev· 
velce huıule gelen İtilifııı müsta· 
celen tasdikı ı; zım geldiğinden 
nazırlar mecJiainin daha evvel ta~ 
dikına ;ktiran eden bir kanun la• 
yihaaı mütaleası alınmak ve reis 
İstihsal edilmek Üzere faşist bü· 
yük meclisinin tetkikine arzolun· 
muştur. 

~ "Lozan muahedesinin Stampag 
lia, Rodoa, Halki, Scarpanto, Epi 
acopio, Niairo, Galiymno, Lero, 
Pathimo, Lino, Simi adaJarile 
bunlara tabi adacıkları ve Castel 
lorizo adasını lıalyaya tahsia et
tiği malUmdur. 

Böyle olmakla beraber bu mu 
ahede Castellorizo ada11na tabi 
olan ve Türkiye sahili ile bu ada 
arasında bulunan bazı adalar hak 
kında Türkiye ile lıalya ara11nda 
bir ihtilaf çıkma11na sebep olmuş 
tur. 

"Bu ihtilafın halli aürüncemede 
kalmıt ve iki taraftan her biri 
mezkılr adalar üzerinde hakimi
yet hakkı haiz olduğu noktasın
da ısrar göstermiftir. 

1929 seneai mayısının otuzun
da Türkiye Hariciye nazırı ile 
ltalya sefiri arasındaAnk:ırada 
imzalanan bir tesviye sureti mu
cibince iki taraf bu itilifrn halli
ni La.heyde müte~ekkil beynelmi
lel daimi adalet divanına havale 
ebnege karar vermitlerdir. 

Bununla beraber siyasi trup ve 
vesait ile yapılan müzakereler de 
vam ederek biı· itilaf husulünü 
mümkün kılmıı ve geçen kinunu 
aaninin dördünde iki taraf ara
sında gerek Türkiye ve gerek İ
talya için faydalı addedilebile
cek bir inkılap aktedilmiştir. 

Bu kadar mühim bir meaele 
hakkında huıule gelen ve faşist 
hükUmetin takip ettiği siyasetin 
Türkiye ve ltalya ara11ndaki mü 
nasebetlerde vücude getirdiği iti 
mat havaaını gösteren bu itili.f fa 
şist idaresinin bu nazik meseleyi 

Husule gelen itilaf mucibince 
Alimentaira, Nolo, Kara Yola a· 
dalarının da dahil bulunduğu ha 
zı küçük adalarla Bodrum körfe· 
zinde bulunan (Kara Ada) Üze
rinde Türkiyenin hi!.kimiyel hak
kı lanılmıştır. 

Gaatellorizo ~ehrindeki kilise 
merkezini ve bu merkezle San 
Stefane ( Cap du Yeni) burnu a· 
rasındaki meaafe nısıf kutrunu 
teşkil eder şekilde farz ve tasav· 
vur edilen bir dairenin tayin ve 
tahdit elliği mıntaka dahilinde 
bulunan adacıklar yani Paoradia, 
Elyphados, Saint - Georges, Pae· 
mi (Stronguilo), Kursumbra ilh. 
küçü kadaları üzerinde lıalyanm 
hakimiyeti hakkı tarunmııtır. 

Suların araıından gıf"Çtiği mef 
ruz hudut ballının iki tarafında 
bulunan bütün ada, küçükada ve 
kayaların bu suların ait olduğu 
hükumetlerin hakimiveti altında 
bulunması da kararla~tırılmıştır. 

Kara sulanna gelince bunlar 
batb, ,arkta üç mil mesafede bu
lunan bir noktadan Tunç burnu
nun cenubur.a ve garpte Üç mil 
mesafede bulunan bir noltladrın 
Nolo adasının ceııubuna müntehi 
olacak 11urette tahdit edilmiştir." 

lzmir'de polis nezareti altında 
kahve tevzi edildi 

IZMIR, 6. (Milliyet) - Buıün kahve tevzii, vesika ile < km•k levziin· 
den farkıız bir manzara arzetmİftİr. Kahve mevcut biı.- ~ükkindan yüzler· 
ce ki4iye, polis nezareti altında, ancak 100 kilo kahve tevzi edilebilmiıtir. 

Mimar Yansen lzmire çağırıldı 
IZMlR, 6. (Milliyet) - Mimar Yanaen bir hafta İçin ıehrimiz belc

diyeai tarafından davet edilmiştir. Kendisine ,ehir hakkında 25 sual soru

lacakbr. 

Veraset, intikal, arazi vergileri 
ANKARA, 6 

nameleri Devlet 
dilmi,tir. 

(A.A.) - Yeraıet, intikal ve arazi vergileri nizam 
Şuraamca tetkik olunarak B~vekalele takdim e-

aız ihtilalini, Napoleon'u bir tür
lü hazmedemiyen ve "intuitionniı
me» in babaıı Rouueou'nun intel 
lectualist Renaiaaance filozofları
nın oğlu olduğunu pek ali anlı
yan krallık taraftarları da var. 
Fakat bütün bunların Orta - Za 
man'ı sevmeleri tabiidir; halbuki 
o devri aolların sevmeai ilk bakışta 
garip gözüküyor. 

iyi bakılınca bunda hiç bir ay 
kınlık yoktur. Bir kere bütün ib
tilalcılar gibi bugünküler de, ke
limenin her iki manası ile (yani 
hem realiteden ziyade mefhumla 
ra itibar eden, hem de bir gaye 
uğrunda her §eyini fedaya hazır 

adam manaaında) birer idealist
tir. Orta - Zaman da böyle idi. 

Saniyen biz, caol » kelimesinin 
tarihi manasını bir türlü unutamı 
yoruz ve csollandeyince aklmııza 
hürriyet fikrini müdafaa edenler 
geliyor Halbuki bugünkü «sol», 
hiç de böyle değildir; bilakia li· 

se de, onun hemen yanı~ geçti, 
fakat bu komıu u ile de rahat e
demiyor, çünkü mufit ıağiaı· da 
yine hürriyet taraftan değildir. 
"Leı extrlomcs se touchent.0 Bol
şevizm ile fafİzm, biribirlerinden 
nefret etmelerine rağmen, ayni 
diifmanla, hürriyet mefhumu ;ıe 
çarpıfıyorlar. 

Oscar Wilde, san'atın hayatı 
değil, bilakia hayabn aan'ab tak 
lit, takip ettiğini söyler. Pri: • rafa 
eliatlerden aonra yavaf yavaf mü 
lefekkirlerin, aiya5İlerin Orta - Za 
man kıymetierine döndüklerini 
görse idi, hiç şüphesiz ki iddiası 
bir kere daha ishal ediliyor diye 
se•·inirdi. Elbell,. ki bugün görü
len Orta - Zaman muhabbc•in
de, znmanlarının umumi litrİh tc
likkisine chayır» demit olan san' 
atkarlann teıiri vardır; onlar, 
Renaiasance'tan evel gelen insan
ların eserlerindeki inceliği, gÜzel· 
liği meydana çık .. rarak, XIX un
cu asır reımi taribçilerinin o devir 
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manlar 
Ekonomi 

Limon ucuzluyor 
Müfettişler limon işinin gümrük 

safhasını tahkik ediyorlar 
limon fiatleri oon yük~elif.~den 

llDnra hemen hemen ayru auratle 
lekrar tenezzüle batlamıtbr. 

Ticaret mudürlüiünün tam za
llıııuunda işe vazıyet ebnİ§ olmaaı 
•e yapılan neşriyat piyasada fiat
~r üzerinde oynamak isteyenlerin 
lıareketine mini olmuttur. Şimdi 
lı;,. limonu 2 - 3 kuruıa almak 
ite.bildir. 

lktısat vekaleti limon fiatlerin· 
deki hu ani yükaelitle al~adar 
olınuş Ticaret müdüriyetmden 
lııınun'. sebebi ve yapılan tahkika 
btı neticesinin sür'atle bildirilme
<inj istemiştir. lkbıa~ vekal!'t! kon 
'•njanda limon tahaııalı kafi .gel
ltıediği taktirde yeniden tab.ıaat 
••rilebileceğini de ilave ebnekte
d;,.. Diğer taraftan gümrük cephe 
•inden de limon işi mühim bir aaf 
~Ya gİrmİftir · 
"'Dün yazdığımız şekilde limon 
"<ccannın beyannamelerini yan· 
lı4 olarak verdikleri anlaıılmca 
<:İitnrük müfettişleri mesele ile 
''il.adar olmağa baılamışlardır. 
<:İiınriik idareai eldeki hahren ge· 1•11 Ye bir defa muayene edilmit 
0laıı limonlar için ikinci bir mua• 
lene yapbrmağa baılamıtbr· Be!' 
çj llıahallindeki bahren gelen li· 
lııonJarm temamen tarblma11 için 
"~•daki kadroya yeniden memur· 
ı..;: ilave edilmittir. Bir tarafta!' 
da. Gümrükten çıkan bir kııım lı· 
111onlarm da muayenesine lüzum 
töriilmektedir. 

lh;racat eşyasının 
stok mikdan 

lkhsat vekaleti Ticaret Odaun 
do.11 nımtakaaı dahilindeki ibra· 
ttt "fyaıınm ıtok miktarlarının 

....._ -- ----._, ___ , ____ _ 
t __ Bo_R_SA _ ___.I 

6 Nisan 1932 
Ak§&m Fiatlan 

latikrazlar Tahvilat 

7,50 

Elektrik 
'framvay 
Tünel 
Rıhtını 

Anadolu 1 

5,-
4,90 
5,

lo.95 

6.-
6.50 

2rt,IO 
27.10 rrı 

.f\.Iiımesı:H 22.~o 

Esham 
10.- ~rerkos 

Çimento Ar. 
Cnyon dey. 
Şark üey. 
Balya 
Şark nı . ceza 
1'elefon 

Çek fiatları 

12,P6 ı Prağ 
794.25 Viyana 

47 .. l:i5 I\-1adril 
9,21.5 l\erlln 

3,4 ı i Va. r~O\ a 
Jl ,84 Peşte 

2,44,5 Biıkrcş 

1..5,SQ,S ı BclJ(rat 
l,r;',1/i PfJOotkOLI 

Nukut (ıatı,) 

ı ıııın. Av. 
1 pczera 
ı rnıır.k 

ı zoltl 
ı pengo 
20 le) 
20 dinar 
ı Çernu\-CÇ 
J Ahın 
ı Jllecldıyc 

ı n:ıntnot 

i'fi,70 
9,05 

23 -
2,oS 
2.'JO 
a.
ıs,25 

15,96 
3,f!J 
6.2R 

2,l'0,4 
4.24 

3,78,5 
79,47 
27,12 
10~7,5 

~ 
28,-
16,
so.-
2«,-
22,-
24,-
75,-

925,-
41!,5 
'!a2~-

ve vaziyetinin aür'atle bildirilme 
aini iatemi§tİr. . 

Bu mahlmatın takaa meaeleoıle 
alakadar olduğu zannolunmakta• 
dır. 

Nazmi Nuri Bey 
bugün geliyor 

Teıviki sanayi ve amai kredi 
bankaları projelerinde erbabı sa
nayi lehine tadili.! yapılmasını .tc· 
min için Ankaraya gıden f~brık~ 
törler heyetinin reisi Nazmı Nurı 
Bey bugÜn şehrimize avdet ed~· 
cektir. Nazmi Nuri Bey bazı mu· 
him noktalar hakkında erbabı sa· 
nayi ile t•ma.lar yaptıktan sonra 
derhal Ankaraya avdet edecek· 
tir. 

Gelen malfunata nazaran heye! 
lktısat vekili Mustafa Şeref BeY! 
ziyaretle erbabı aanayiin temennı 
yatını arzebniştir. Heyet temaıla
nna devam ebnektedir. 

Oda, iş kanunu layiha
sını tetkik ediyor 

Ticaret odasında dün lkbsadi 
mehafilde tanınmış zevat bir iç
tima yapmı§lardır. 

Bu içtimada lktıaal vekalet~· 
den gönderilen yeni iş kanunu la• 
yihaaı tetkik edilmiıtir. lktıs~t 
vekaleti bu layiha hakkında ala
kadarlann noktai nazarlarının 
sür'atle bildirilmeaini iatemiıtir. 

Dünkü içtimada layiha üzerin· 
de tetkikata ba'1anmıştır. Bir İç· 
tima daha yapılmaaına lüzum gÖ· 
rülmekted.ir. 

Afyonculann 
Teşebbüsleri 

Gelen malfunata nazaran lotan 
bul ve lzmir afyoncular heyetleri 
temaslara baılamıılardır. 

Karahiaar ve Bolvadinden de 
birer heyet Ankaraya gittiği gibi, 
Bordur ve lspartadan da birer he 
yet hareket etmiştir. Bu heyetl~r 
müttehiden hareket edeceklerdır. 
Bir kaç günden beri afyon piyaaa 

11 hararetlenmittir. Son iki günde 
iyi fiatle SO sandık aatılmı§tır. 

-

Bir Çek profesörü 
şehrimizde 

Leh• atanın Livow Darülfiin~mun 
den\yat müderrisi M. Weıberg 

ma ·h".db b. müddetten berı şe rımız e U• 

1 ~akladır. M. Weiberg tenez· 
~ aksadile seyahat etmekte

dir :'; latanbulun tabii ırü:';elliği· 
ne hayran olmuıtur. Profesor de-

mi§tir ki: · - · 
- lstanbul'u tasavvur ettıgım; 

d daha güzel buldum, lstanbul 
en güzelliği tabiidir, Avrupa!''!' 

:oer şebrirlerinde olduğu gıbı 
sun'i teğildir. 

.. . . de menner ıaray· 
Bog~zıçm n dikkatimi celbetti. 

lar ço nazj hep Anadoludan 
Bu• mermer er 1 ketinizde, kıy· 
gelıyorsa, mem e 1 kül· 
metli bir servet membaı o an 
li etli miktarda mermer var .de· 
:ektir. ltalya'da Carrara rı:ı• f e 
beyaz mermerden binalar •. o u· 
dur. Şehir bu bali!e beyaz b:t h=~ 
mer ocağına benzıyor, b~ra a 

1 teY beyazdır, hatta şebrm toz a
nna varıncaya kadar ..• 

Bundan mermer ocakl.arına .. ~a 
lik olan Yunanistan' a gıde~egmı 
Evvela Pire'yi, oonrada Atına ve 
Korfu'yu ziyaret edeceiim." 

- - minde b.;lduklarını :uınnettilıleri 
~tııile haklı olmadığını göater- bu ahenktar bir/ef111eiİ; insanın 1 

er, tuttuğu bin bir yolda kudr~tl". ue 
Po.kat Orta - Zaman'a dö~e müriıu:enesini bozomadan .ınkı§'!I 

~•z İçin bediiyatçolann sözlen yal etmesi Fikrini ihya. etmek ut~•§· 
hı~ başına kafi gelmedi, Bundan !erdi. Fakat Renaıssance bu, ıd~a 
i a;ı.a cemiyeti saracak, dayandı· lini ancak bedii şuur rıe san.at !b 
~!""·'"ilerin çürüklüğünü göstere daı sahasıntfa ~ahak~u!z effırmıf· 
ı ıı k bir hadiseye lüzum vardı. t' Pratık sıyası, ahlakı hayat sa
>i 

1 ~ harbi ve bilba .. a. son sen':~': /.' sında ifl.U etıniıti; ita/ya istik· 
ı,. il •t.tısadi felaketlerı bu eksıgı lô~inin harabisine sebep o/muf rıe 
"'aınladılar. V 1 is hanedanı :zemanında Fran 
"e h "b ı ı kar•ıla· ado da muııallakiyetmliğe uğra rı nı umusı etere •. uı a . R · 

~beşeriyet hakimlerinden, ıaır mıştı; /ngiltere'de !~e. ena~ce 
a·ı,""den, aan;atkarlanndan bir na ' her şeyden eııel. şıırın ıı~ tıya!r0; 
.;; •t, hiç olmazsa teselli edici bir nun yeniden inkıtalulır. eıe~y1e l z arayınca onu da bulmadı. On tarihinde Renaıssance san a ın 
~r·11 hepsi, itiraf etseler de etme -böyle bir halden alemin mahuol 
~e'~.r de, birer "tour d'ivoire" a masını dahi. _go_··ze alarak .. - sır! 

'<ılıni,lerdı·. nd t es kendi ke umı ar.aya "!~ •: 
in la Nouuelle rerıue lrançaise' dir ... Shakespeare''{' tr?ıedı!e~ı 
l&~Oethe'ye tahıis ettiği mart bi:z::zat Renaissance ın haıleleridır 
10 t2. nüıha•mda M. Rene Berthe- ue dünyanın belki en büyü~ f"ir:i 

dıyor ki: olan Shakespeare, sa~~c". bır şaır 
~.R _ h . 

1 
. den başka bir şey degıldır.» 

,Q , er.cı1.ssance mu arrrr erı V• R · 
'>ı" ';'tkarları, tabiatle crklın birleı M. Rene Berthelot enaıasan-

<?~ırti, «ki Yunon ve Roma ôle- ce'tanberi bilhassa romantikler .. 
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ya an 
Belediyede 

Tramvaylar 
Ve yeni şekil 

Yapılan teklifi bele
diye tetkike başladı 
Tramvay ıirketi belediyeye m.ü

racaat ederek bazı mühim teklıf
lerde bulunmuştur. .. 

Şirket, üç ay sonra ba§~~ak u
zere bütün arabaların, butün b~t 
!arda tek olarak işlemesini teklıf 
ebnektedir. Bu suretle kazala~ 
azaltacağı, sür'ati temin cdec~gı 
ve kontrolün daha iyi yapılabıle
ceği iddia edilmektedir. 

Bundan başka şirket, arabalar 
tek olarak işlemeğe başladıktan 
sonra, tramvayları ortal~nn~an 
ayırarak, büyültecek ve şımdı 1~ 
kitilik olan oturacak yerler 24 kı· 
tiliğe çıkarılacaktır; ;Ar~balar u
zun o1unca yansı bırıncı ve yarı
sı da ikinci mevki olacaktır. An· 
cak tramvay arabaları uzayınca 
bazı kavislerde manevra yapar
larken müşkilatı mucip olaca~tır. 
Bu kavisler de genişleti~ecek~ır. 

Belediye bu tekliflerı tetkık et 
mektedir. 

Kilise yıkılıyor 
Meydanı büyültmek üzere istim 

lak edilen Büyükada iskele karıı· 
smdaki kilisenin yıktınlmasma 
batlanmıştır. 

Etiket koy ... ayan esnaf 
Kasap, sebzeci, meyvacı gibi ea

nafın aattıklan qya üzerine fiat 
listesi koymaları mecburi olduğu 
halde bir çoktan buna riayet et
memektedirler. 

Bu gibi eınafm tecziyesi için I 
kaymakamlıklara bir tanıim ya
pılmışbr. 

Sablığa çıkarıldı 

Belediye Fındıklıda tramvay 
gÜzergahındaki metruk mezarlığı 
ı6450 liraya satılığa çıkarmı§tır. 

Şehir meclisi toplandı 

latanbul umumi meclisi dün sa· 
at 14 30 da reis vekili Necip Be. 

' Di yin riyasetinde top landı. van 
katiplikleri mevkünde Etem izzet 
ve Ali Rıza Beyler vardı. Zapb sa 
bık okunup kabul edildikten ıon· 
r" ruzname mucibince müzakera· 
ta geçildi. Haıta bulunan azadan 
Hacı Adil Beye meclis namına bal 
ve hatır sormasına karar ve
rildi. Bundan sonra nalbantlar· 
dan ruhsatiye barcı alınmadığı 
gibi muayene harcının da alınma 
ması hakkında daimi encümen 
mazbatası okundu. Mazbata ka· 
bul edildi. 

Müteakiben makamın 1932 se
nesi arazi vergisi taksitlerinin mü 
detlerinin tayinini iatiyen tezkere· 
ıi okundu ve lktısat encümenine 
havale edildi. 

lktıaat müdürlüğü ıe,kilatı hak 
kmdaki rapor müzakere edilecek 
ti. Avni Beyin teklifi Üzerine ra
por bütçe encümeninde tetkikin
den sonra müzakeresi kabul edil· 
di. içtima saat IS de nihayet bul 
du. . . _ .. 

Meclıs cumartesı gunu tekrar 
toplanacaktır. 

-

M. W ebermanın bir 
tavzihi 

Dünkü nüshamızda balıkçılık 
muteha.saıaı M.Webermann'in va
zifesine nihayet verildiğini yazdı
ğımız urada M. Webennann'ın 
teşebbüsü ile açılınıı olan Balıkçı 
Jık mektebinden bir fayda hasıl 
olmadığından lağvedildiğini zik
retınitti'k. M. Webermann'in dün 
bize verdiği malümata göre bu 
mektebi kendisi tesis ebni§ değil
dir mektep, M. Webennann İte 
ba;lamazdan evvel teıiı edilmit 
ve ancak kendiainin gösterdiği 
lüzum Üzerine kapablmıştır. 

le, bu halin değiıtiğini söylüyor; 
fakat doğrusu romantikler de, Co 
ethe de -hiç olmazsa eserlerini 
büyük kitleyi alakadar edecek su 
rette yazmadıklan için- san'at 
ve fikirle dünyanın kantma.ını 
temin edemediler. işte bunun için 
dir ki bugün muztarip dünya, Re 
naiasance ile onun yetiştirdiği asır 
lan ittiham edip Orta - Za· 
man'a dönüyor. 

Euı·ope mecmuasının IS mart 
1932 nüshasmda, evelce bir maka 
lemde biraz babsetmiı olduğum 
M. Jean - Richard Bloch, dünya 
mn birleımeai fikrini ve kurtulma 
mız için bunun elzem olduğunu 
ileri sürerken yine Orta - Zama 
n'ı methediyor. Europe, müfit sol 
tarafa meyleden bir mecmuadır. 
J •• R. Bloch diyor ki: 

"Hakikati haJde İnsan cemiye· 
ti dünya üzerinde şurada burada 
b~ vahdetinin tahakkuk ettiği deu 
reler geçirmiştir. 

«Yalnız; Aurupa'ya bakalım: 
hatırımıza par romana ile kata· 

r e 
Mahkemelerde 

Kocasını zehirleme
diği anlaşıldı 

Maznun kadın beraet karan aldı 
Bakırköyüne tabi Ava• köyü• 

nün ehalioinden Sinem hanım ko• 
cası Hüseyin ağayı zehirlemekle 
maznundur. 

ihtiyar bir kadın olan Sinem 
h~nımm ihtiyar kocası Hüseyin 
ağa öldükten aonra morgta otopsi 
yapılnıı,, Hüseyin ağanın ahşa· 
sında hamızı anenik bulunmuf, 
fakat Hüseyin ağanın bunu nasıl 
yulluğu tesbit edilememiştir. 

SiDem hanım kocasını zehirle
mediğini, böylo bir auikasb hatı
rından bile geçirmediğini söyle
miştir. 

Dinlenen ,ahit?er Sinem hanı
mın kocasını zehirleyip zehirle· 
mediğini bilmediklerini, ölüm ha· 
berini Sinem hanımdan aJ. 
dıklannı, eve gittikleri zaman 
Hüseyin ağanın ölüsünü mosmor 
görüp zehirlendiğinden ,üphelene 
rek hiikümete haber verdiklerini 
söylediler. iddia makamını isgal 
eden Cemil Bey Sinem banımm 
kocası Hüseyin ağayı zehirlediği· 
ne dair delili! olmadığını söyliye• 
rek beraetini iıtemit. Heyeti haki 
me beraet ve tabliye karan ver• 
miştir. 

Mühürlü telefon davası 
Posta ve telgraf umumi müdür

lüğü tarafmdan gönderilen heye 
tin telefon merkezinde yaptıfı 
tetkikat neticesi verdiği rapor 
müddei umuliğe gönderilmittir. 

Müddei umumilik raporu le· 
lefon i§ine ait evrak ile birlikte 
müatantikliğe aevkebnqtir. 

Esrar aleminde mi, 
zorbalık mı? 

• l 

Dün ağır ceza mahkemesinde 
§&yanı dikkat bir davanın rüyeti• 
ne baılanmıtbr. DavalalQ maznu• 
nu Arap Haıan isminde bir adam, 
davacı da geçen sene Oıküdarda 
öldürülen Süleymanm zevcesi Sı· 
dıka hanımdır. Sıdıka hanmiın İd· 
di11.sma nazaran Haaan bir eece 
Oıküdarda Sıdıka harumm evine 
tecavüz ebnia, bıçakla kadmm Ü· 
zeri11~ hücum ederek: 

- Süleymandan kalan serveti 
sana yedirmeyiz, ver onları bize! 
diye kadının iki küpesini, iki YÜ· 
züğünü bir alyansını almıştır. 
Bunların da 110 lira kıymetinde 
olduğu anlaıılmııtır. Maznun söz 
söylemek sırası gelince reise tevec 
cüble demi§tir ki: 

- Reis beyfendi, ben esrarha. 
ne işletirim, &eçenlerde de bu 
cürümden dolayı mahkemenizde 
6 ay hapse mahkı'.iın oldum. 

Bu Sıdıka hannn da earar nıüp 
telaııdır, benim mÜ§terimdir, ge. 
lir, benim eorar kahvemde earar 
içerdi. Süleyman öldükten sonra 
benimle evlenmek teklif etti. Bu 
teklifini reddedince bana kızdı ve 
iftira etti. Poliı memurlan C:a ba. 
na l'&razdı, onun iftiraaını oldu .. 
ğu gibi kabul ettiler. 

Süleymanın söyledikleri dinle. 
nildikten ıonra, tahitlerin celbine 
bqlanmıı, evvela ıahit Şehriban 
hanım dinlenmittir. Şehriban ha. 
nım artist olduğunu, Sıdıka hanı. 
mm arkadnşı bulunduğunu söyle. 
mit ve Sıdıka banmıı anlattıklan. 
m tekrar ebnittir. Arap Hasan 
buna itiraz etmiş: 

- Efendim, bu kadın artisttir. 
Ben o gece Sıdıka hanmıa eğlen. 
meğe gitmiıtim, o da geldi, aaba. 
ha kadar çaldık, oynadık, eğlen
dık, dedi. 

Şehriban hanımd~ so~a fa• 
hit Fabna hanım dınlendı, o da 

lik •ulhu gelir. Katolik kiıi.;;i;,in 
kudreti mutldkası beı asır devam 
etti. Aıırupa'yı yeniden kurdu. Bu 
Felaketzede kıt'anın Roma İmpe. 
ratorluğunun inhilalinden ıronra 
batm11 olduğu zulmet/erden kur• 
tulmasına imkan ııardı. X uncu 
asırdan XV inci asra kadar, dai. 
ma §amatacı ve biribirini kıska
naı: sivil /. mırJetleriıı, ara.zi reka .. 
betlerinin, muhtelil memleketle. 
rin gösterdikleri huausiyet ...,rzula
nnın, sözü dinlenir bir haknn ta 
ralından sımsıkı idare edildiği bir 
cemiyet nümuneai gösterdi. 

«Garp'teki katolik aleminin 
karşısında müalümanlık da ona 
benzer bir alem kurmuştu ... 

•Garp hır.,.fiyanlık aleminde 
her hıristiyan o memleket a
damlarına müaa~i bir kardeş gibi 
karşılanırdı. Herke•, luristiyan ce 
maatinin, bu manevi cemiyetin 
az;ası idi ııe bunun kl.rşıaında 

Fransız, Alman, lngiliz doğmuş 

ayni şeyleri söyledi, muhakeme 
diğer ,ahitler;n celbi için ba§ka 
bir güne kaldL 

Vazifeyi suiistimal 
davası 

Vazifesini ıuüstimalden maz· 
nun .,ultanahmet sulh hukuk ha
kimi Kiımil Rakım Beyle vazife
lerini ihmalden maznun avukat 
Şefik ve avukat Ahmet Arif Be. 
yin muhakemelerine dün ağırceza 
mahkemesinde devam edilmi9tir. 
Geçen celsede müddei ıahai ve
killerinin avukat Arif Bey nezdin 
de olduğunu söyledikleri bir mu· 
amele defterinin celbine karar ve
rilmİ§Iİ. Avukd Ahmet Arif Bey 
bu defterin kendisinde olmayıp 

Bekir Süleyman ve şürekası Iİca· 
retbanesinde olduğunu mahkeme 
ye bildirmi~tir. Müddei §ahıi ve· 
kili bir mih,-eyn hadisesi üzerin
de de yanlıs muamele yapıldığım 
mahkemeye haber vermiş, dosya 
meyanmda bulunan bir izinname• 
yi çıkartarak bu izinnamede mÜ· 
eccel mihrin 1001 kuru§, muaccel 
mihrin de 1000 kurut olduğu 
kaydedildiği halde maznunlar ta· 
rafmdan bu ınihrin terekeden 
20001 lira olarak tesviye edildiği 
ni aöylemit, bu tesviyenin müate
nidabnm tahkikmı istemittir. 
Müddei umumilik makamını iıgal 
eden Cemil Bey ortada izinname 
olduğu cihetle, ancak onun muh
tevası ile amel zanıri olduğunu, 
bu bahiste tahkikata lüzum olma 
drğmı söylemif, ancak defterin 
celbi zaruri olduğunu, Ahmet A· 
rif Beyin de bazı iıtizahlar yapıl
mak Üzere mahkemede hazır bu· 
lunmaıı İcap ettiğini aöylemittir. 

Heyeti halı.ime bu hususta mÜ· 
:zakerede bulunmuf, neticede def 
terin celbine, Ae,met Arif Beyin 
mahl,emede hazır bulunma~tna., 
muhakemenin 2 nisana talikıne 
karar ,.e~ tnİjf iı·. 

Tal ebe birliği 
Kongresi 

Cuma günü fevkalade 
bir kongre yapılacak 

Milli T. Talebe Birliği cuma 
sünü Halkevinde saat 14 de fev
kalade bir kongre aktedecektir. 
Bu içtimada İştifa eden fakülte 
murahhasları vaziyeti müzakere 
olunacaktır. Maamafih yeni bir İ· 
dare heyeti intihap edilmesi de 
muhtemeldir. 

Milli Türk Talebe Birliği 8-4-932 
cuma gÜnÜ saat on dörtte fevkala 
de Konııre aktedeceğinden fakülte 
ve ili mektepler muı~hhaalarının 
yevmi mezkürde halk evine teırif 
leri rica olunur. 

Avusturya sefiri teka
üde sevkedildi 

Avusturya sefiri M. Auguste 
Kral talebi Üzerine tekaüde sevke 
dilmi§tir. M. Auguate Kral mezu. 
nen Viyanada bulunmaktadır., 15 
gÜne kadar ıehrimize gelerek ve
da için Ankara'ya gidecektir. A
vuıturya'nm Ankara sefirliğine ki 
min tayin edileceği henüz malüm 
değildir. Yeni bir sefirin tayinine 
kadar sefaret baıkatibi M. Bia
cboff maslahatgüzar sıfatile ifa· 
yi vazife edecektir • 

<>imalı gibi ıeyler ikinci derecede 
kalırdı. lalam cemaatinde de hal 
böyle idi. 

J. • Richard Bloch bugün Rus 
ya'da her amelenin bir kardet 
diye kabul edildiğini söylüyor ve 
belki Roma sulhuna, katolik sul· 
huna mukabil bir cAme/e şu/hu» 
fikrini ortaya abnak istiyor. Sulh 
ve vahdet iyi feyler; fakat bil
mem ki fabrika Kilisenin ve Cami 
in vazife•İni görebilir mi? Hiç 
.zannetmiyonım, çünkü onların 
cinsinden değildir. Madde ile uğ. 
raşır ve insana mükifatmı da, 
mücazatını da dünyada verir; bjr 
"Gökler melekütu" ndan bahset
mez. 

Fabrika, çahtma fikri bir gÜn 
maneviletebilirae J. • R. Bloch'un 
istediği belki kabil olur. 

3- Renaissance'ın 
müdafaası 

Ben bunları cftitünürken La 

Maarifte 

Muallimlere 
Mesken bedeli 

Yeni bütçede sükna 
bedeli konabilecek mi 

ilk mektep muallimlerine ba· 
remin tatbikinden sonra geçen iki 
senelik hakkı müktesep refedile
cektir. Maarif vekaleti mesken be 
dellerinin verilmesini iıtemiı ise 
de bütçe darlığı dolayııile buna 
inıkan görülemeınittir. ilk mek
tep hocaları mesken bedeli ola
rak ayda 8 lira almakta idiler. 

BaşmuallimJer içın 

Tam tetekküllü ilkmektep bat 
muallimleri aldıklan 12,S lira 
makam tahsisatının artınlmasmı 
istemiılerdir. Bu husustaki kanun 
makam tahsisatının 20 liraya ka· 
dar tezyidine müaaade vermekte 
dir. 

Bu hususta tetkikat yapılmak
tadır. 

Abdullah Cevdet B. in 
konferansı 

On nisanda Darülfünun konfe
rans salonunda Dr. Abdullah 
Cevdet Beyin tarafından (Güatav 
Löbon ve eseri) hakkında bir kon 
ferana verecektir. 

Kimya şubesi tale
besi çayı 

Darülfünun kimya tubeıi tale
besi yarın gece Maxim'de mektep 
lerinin 17 inci. yıldönümü münaae 
betile bir danalı çay verecekler• 
dir. 

Poliste 

Kasap 
Pıçağıyla! 

Silivride bir kavga 
ve ağır bir cerh 

Silivride, kasap Mehmet oğlu 
Ziyverle kaıap Süleyman oğlu 
Şevket kavgaya tutufmutlar, Ziy· 
ver kasap bıçağile Şevketi sol böğ 
ründen ağır ıurette yaraJamıftır. 
Ziyver yakalanmıtbr· 

Mangalda yandı, öldü 
Bakırköyünün Şamlar köyün· 

de Alinin üç yatındaki oğlu Ah· 
met kazaen mangala düıerek al
dığı ağır yanık yaralannın tesiri· 
le ölmüttür. 

Sigortalı dükkanda 
yangın 

Evvelki &ece Uzunçartıda Ha
san ve Rıza ef. !erin bakkal dük· 
kanından yangm çıkını§ ve dük
kan tamamen yanmıtlrr. Dükka· 
nm 2000 liraya sigortalı olduğu 
anlaıılmı§br. Tahkikata devam 
olunmaktadır. 

Hırsızı yakaladılar 

Sabıkalı Şev ket İlminde bir hır· 
ıız Fındıklıda tüccar Hayri Beyin 
evine girmiş, fakat ev halkı gü
rültü üzerine uyanarak hıruzı ya
kalayarak polise teslim ebnİ§ler
dir . 

Sekiz el silah! 
Bakırköy • Sirkeci arasmda se

fer yapan otobüslerin biletçilerin 
den Cemil ile Ahmet, mÜtleri a). 
mak yüzünden kavgaya tutuımuı 
lar. Cemil, bir aralık, tabancaımı 
çekerek arkadaıı Ahmedin Üzeri· 
ne 8 el silah abnı§ ancak kurıun· 
!ardan biç biri isabet etmemittir. 

Nourıelle Reuue lrançaise' in ni· 
san nüıhaaı geldi. Onda M. Ju. 
lien Benda'nın Tarih ue tarihçi· 
/er makalesini okudum. 

M. Julien Benda, sağ tarafa 
mensup tarihçinin vizifeainin, sol 
tarafa mensup tarihçininkinden 
daha kolay olduğunu söylüyor. 
Hulisaten şunu iddia ediyor:uEa
ki rejim, mesela Franaa'da kral· 
hk, vadettiğini hemen hemem la· 
mamile yaptı; çünkü vadettiği 
ıeyler. ıiyaıi bir vahdet teaiıi, hu 
dutların genitlemeai gibi kolay 
teylerdi. Fakat içtimai adalet, hü 
kUmetin efrat ile münasebetlerin 
de hakkaniyet, fertlerin hürriye. 
ti, vatandaşların ahlaki terbiyesi 
gibi şeyleri temin edemediğinden 
düıtü. Demokrasi bunlan vadet· 
mİ§ti, vaitlerini tahakkuk ettire
medi, çünkü onlar zor ve kendisi 
daha yenidir.» 

Zanne<lerim ki M. J. Benda'· 
nın o makalede aöyJedikJerini, 
Renaissance'ın müdafaaaı için de 
kullanmak kabildir-

1 
Viliyette 

Beş yerde 
Yangın! 
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Köylü yangın söndür· 
mekten usanıp bıktı! 

Son günlerde 1stanbu1 vila. 
yeti hudutlan dahilinde, çok 
mevsimsiz bir takını büyük or
man yangrnlan başlamıştır. Üç 
gün evvel zuhur eden büyük or 
man yangınından maada b~ 
yerde yeniden yangın çıkmış· 
lır: 

1 - Şile mmtakasmdan ba,
layıp Beykozun Külbü nahiye
sine kadar imtidat eden saha 
dahilindeki fundalıklar ateş al. 
mıştır. Yangın, akşam geç va
kit söndürülmüştür. Ihsan İs· 
minde bir kömürcü şüphe üzeri 
ne Adliyeye verilmiştir. 

2 - Kartalda Seferusta mev 
kiindeki ağaçlık bir sahada yan 
gın çıkmış ve etrafa sirayet et. 
me11ine meydan verilmeden sön 
dürülmüştür. 

3 - Beykozun Ayvalık çift
liğinde bir yangın çılanış ve 
bir mikdar fundalıkla bazı ağı). 
lar yanmıştır. 

4 - Kemerburgazın Pirinç· 
çi köyünde bir orman tutuşmuş 
yanmaktadır. 

S - Y alovada bir orman 
yangını çıktığı ve hala devam 
ettijfi bildirilmektedir. 

Civar köylerdeki jandarma• 
lar yangınlarla uğratmaktan 
bitap düşmüşlerdir. Vilayet, 
yangına sebep olanların derhal 
Adliyeye sevkedilmeleri için 
mahalli kaymakamlıklarına e. 
mir venr.i~tir. Bazı yerlerde 
köylülerin tarla haline ifrağ i· 
cin fundalıklan yalanağa teşeb 
büs ettikleri habeT alınarak bu 
hususta takibat için icap eden· 
lere kat'i emirler verilmiştir. 

Gayrimübadiller 
Cemiyetinde 

Ankaraya gidecek he~ 
yet dün de seçilemedi 

Bonolara faiz verilmesini temin 
için bükfunet nezdinde letebbüste 
bulunmak Üzere Ankara'ya i~am 
edilecek gayri mübadiller heyt i, 
Gayri mübadiller cemiyeti dare 
heyetinin dün mukarrer olan içti
maında da ekseriyet hasıl olmadı
ğından seçilememiştir. 

Heyeti idare bugÜn için içtima,a 
çağmlmıtlır; ekseriyet olursa he· 
yet bugün seçilecektir. 

Diğer taraftan, gayri mübadil
ler arasında, heyeti iôare izasının 
ekserisi İstifa etmi§ oldukları, bu 
yüzden iki içtimadır ekseriyet ha· 
111 olamadığı beyan edilmektedir. 
Gayri mübadillerden biri, bize, 
cemiyet idare heyeti filen inhilal 
ebnit vaziyettedir, demittir. Ce· 
miyet reislerinden Celal Calip B. 
iae kendisile görüı.en muharririmi 
ze, istifa vaki olmadığmı, azadan 
hazılannın lıtanbul'da bulunma· 
dıklarmı, bu yüzden ı2 kiıiden 
mürekkep olan idare heyetinin 
İçtima edebilmesi için 7 kişilik ek 
aeriyetin toplanamadığmı •öyle· 
miştir. · ___ ,.. ____ -

Vesaiti nakliyede 
yaz tarif esi 

Veaaiti nakliye §İrketleri ilkba· 
har ve yaz tarifelerini tatbika ha
zırlanmaktadırlar. 

Tramvay ıirketi, nisanın 22 ain ... 
den itibaren ilkbahar tarifelerini 
mevkii meriyete koyacakbr. 

-~ -- --
Orta Zaman hürriyetsiz, 

yumruk altında bir vahdet, bir 
refah vadetti, bunu yaptı. Renai .. 
aance aerbest inaanlann aerbest 
çe birleşmesine çalıştı, demokrasi 
de buna çalışıyor. ideali daha zor 
olduğu için henüz muvaffak olma 
dı. Onun muvaffakiyetine kadar 
beklersek çok kinıaeler ezilecek, 
mahvolacakınış ! Ne yapalım? Cin 
ıimizin terefi için fertlerin büyük 
fedakarlığı lazımdır. 

Orta - Zaman'ı ınüdafaa e 
denler insanın rahatını, saadetini 
gaye diye gösteriyorlar. Renais
aance insanın şerefini gaye edin .. 
mişti. 

Onun uyandırdığı hız belki tav 
sadı; yarattığı İllem belki mahvo 
luyor.Her taraftan bir çok emare 
ler onun bir müddet için uyuyaca 
ğını gösteriyor. Fakat bu, onun 
çirkin olduğunu isb:.t etmez. Bir 
çok muaibetler neticesinde aç 
kalmıı insanlar tokluğa doyduk· 
lan gÜn yine ona donecektir. 

Nurullah ATA 
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~illiy~t 
Asnn umdeai "JllLLIY~T" tir. 

7 NiSAN 1932 
ldatthane : Ankara caddeei, 

100 No, 

Telgraf adresi: İat. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Başmuharrir TC Müdür 24318 
Yuı itleri Müdürlüftl 243111 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Harİi liin 

L :ıt. LK 
3 aylıfı 4- 8-
6 .. 7 50 14-

12 n 14 - ıs-

Gelen evrak &eri ftri!mu -
Müddeti ııeçen nıı.Mlar 10 ku
ruştur. Gazetıe ve matbaaya ai ı 
ışler için müdirlyetc müraeaat 
!dilir. Gazetemiz illnlann ""'''u
ı yetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eşilklSy aakeri ruat ~ 

zinden verilen malUınata &"Öre bu
gün bava ıene bulutlu olacak 
rüzıar kuv.vetli olarak eaecektir. 

6-4-32 tarihinde hava tazyiki 
759 milimetre en fazla 11caklık 18 
•n az 9 aantigrat kaydedilmiıtir. 

Netriyat hayatı 

Deniz nakliyat 
Ticareti 

Muharriri: Milit Necdet 

Şimdiye kadar Deniz tica...,ti 
mekteplerimizde, kadim bir tea
mül eseri olarak yalnıa Seyriaefa 
in, ilmi heyet, ıemicilik n makine 
ye müteallik ilimlerin tedriai ile 
iktifa olunmaııru ve çok vul ... 
ıümullü olan deniz ticareti ve ka 
vaidi umumlyeıinin tedriı ve tami 
mimden müıtağni kalinmaıı bü
yük bir nakise teıkil etmekte idi. 
Çünkü, deniz ticareti usul ve kava 
idinin, muamelit ve vecaibinin 
adeta beynelmilel bir mahiyet al 
maaı ve ticaret gemilerimizin muh 
telif dünya limanlarile münaae
bet peydasma batlamıf olmaaı, 
deniz nakliyatını idare edecek 
kimselerin içinde yaşayacaklan 
ve günlük vazifelerinin en canlı 
bir kıamını teıkil edeceği tüccari 
muamelat umumiyenin muhtelif 
ıubelerine bir an evvel vukuf ve 
ül fetlerini eheıruniyetle icap et
tiriyordu. 

Şimdi nazarı memnuniyetle gö 
rüyonız ki, Ali deniz ticareti he
yeti talimiyeainden Müfit Necdet 
Bey, bu huauılan nazarı ehemmi 
yet ve itibara alarak (Deniz nak 
lityat ticareti) iaınini Yerdiği ese
rinin birinci kitabını tertip ve net 
retmiıtir. 

Eserin batlangıcında kara, ne 
bir deniz nakliyecilijtinin faydala 
rı yekdijterile mukayeseli olarak 
pek güzel tarif edildikten aonra 
deniz ticareti unaurlan ince bir 
tasnifle üçe ayrılmakta ve bun
larnı her biri hakkında kıymetli 
malUmat verilmektedir. Birinci fa 
aılda bu unıurlardan birincisini 
teşkil eden ticaret gemilerinin, 
yaptıkları itlere göre taksimleri, 
muhtelif tonilatoları mikyaılan, 
tasnifi aefain müesseseleri, gemi 
kiralamalan, gemi kazaları, ka
potaj ve prim meaaili ve sair bu
ausat hakkında çok esaalı ve va
zıh mal\ımat mevcuttur 

Donatan, acanta, kaptan, ce
mi zabitleri, gemiciler ve kilavuz 
ların hakları, yekdiğerine karşı 
vazife ve salahiyetlerini izah eden 
ikinci fasılda da deniz nakliyeci
liğinde en ufak bir biıaei iıtiraki 

MU .. LIV!.T 

7Ni11AD 
Perşembe 

Hafta Sohbeti 

Şarklı kafasına veda! 

Burhan 
Calıit 

Gökten çok §ey bekleriz. 1 camının pisliğinden, manzarası 
İçimizde daima gaipten, nın çirkinliğinden içeride insan 

meçhulittan (zuhurat) bekle- var Dll yok mu bilinmez. 
yen bir garip hiı yaıar. Tatlı dil yılanı deliğinden çı 

BatıDllz dara gelince boynu karır derler. Bir Musevi bazir
mua büküktür, kendimizi kıs. gi.n yetmit iki dille taklabanlık 
metin cereyanına bırakınz. ettikten sonra iki paralık malı-

Kader ve kısinet haktır. nı iki liraya sokar. 
Gök, enginliği kadar cö- Bizde biır zamanlar ticaret 

merttir. yapmağı gururuna yediremiyen 
Fakat hayatta asıl olan öl- ler vardı. Bu fikir çok şükür si 

çü hakikattir. Maddedir. lindi. Fakat ticaret hayatına a 
Bunun için timdiye kadar tılanlarımız hila Şarklı kafaaı

hep Şarklı kafasile kurduğu- nı da terkedemediler. 
muz hayat ölçülerini bırakmak Bir Rumun mağazasına gir 
zamanı gelmi§tir. idrakimiz bu diğiniz vakit gördüğünüz ik
nu kavrayacak kadar acı tecrü. ram ve alika sizi istem.İye iste 
beler gördü. Yeter. miye bir şey beğnemeğe mec. 

* * * bur eder. Ticaret işinde müşte 
Şarklı tüccar olur. riye İyi tesir yapmak, haline 
Fakat ilk iti açtığı dükkana zevkine, derecesine göre nabzı. 

bir (Errizkualellah) levhası as na şerbet vermek kazanmanın 
maktır. Bunun altında şu veci- birinci p.rtıdır. Esefle yazıyo
zeyi okuraunuz: rum ki bizim Şarklı kafamız 

- Elkanaatü kenzi liyühti. bu ince noktayı henüz tama
Ve malını da bir tarafa yı- mile kavrayamamıştır. 

ğan tüccar artık köşesinde otu Bazı Türk mağazaları görü 
rup mü; teri bekl<eneğe başlar. yorum Önlerinde şatafatlı isim 

Kanaat iyi bir şeydir. Rizk ler okunuyor: 
Allahtan geliır. Fakat bütün - Zaferi milli perükir salo. 
bunlar maneviyatı takviye e- au. 
den şeylerdir. Yalnız bunları - Lem'ai Cümhuriyet lokan 
yapmakla ticaret edeceğini zan tası. 
nedenler çok aldanıyorlar. - istikamet bakkaliyesi. 

Şimdiye kadar bizi büyük ti Bir kere böyle milli şerefi 
caretlerde geri bırakan düşün- hatırlatacak isimlerin perükir 
ce budur. Müıteri ayağa gel- aalonlarına bakkal dükkinlan·
mez. Müıteriyi burnundan tu- na asılması doğru bir tey değil. 
tup getirmek lazımdır. Bunun Sonra bu isimleri vermekle aca 
için de dükkanı mütterinin gö- ba mütteri tutmak imkanı var 
:ııünü oktayacak tekle sokmak, mıdır. Mütteri isme gelir am. 
ve mütterini.n batı kapıdan gö- ma binlerce defa malının iyili· 
rünür görünmez onu miknatiı ği, muamelesinin sağlamlığı ile 
gibi içeriye çekecek diller dök- töhret bul mut isimlere gelir. 
mek ve nihayet taklabanlıkla Yerli malları için halkın rağ 
bin dereden su getirerek cebin- betini toplayan hey'etlere bir 
den parasını çekmek lizırrulır. tavsiyem olsun. Halk parasını 

Ne hacı efendiler tanınz ki ıebepıiz yere götürüp ecnebi 
bir malı beğenmeyen müıteri malına vermez. Memleketi uğ
ye hakaretle dükkanından ko. runa varını yoğunu bahıeden 
var. Ne ticarethaneler biliriz ki bu halk elbette yerli malını ec-

--... • .. ····---·-···········--·· .. ••• ne'bi malına tercih ed.er. 
olan her ıahs için çok kıymetli Fakat elinde parasile Ç&rfl-

maliimat vardır. ya çıkan halk evveli yerli malı 
Deniz nakliyat itlerinde kulla nı görmek ihtiyacındadır. Son

nılan her cins veaikalara dair iza ra o yerli malını satanları bil· 
batı ihtiva eden üçüncü fasılda 
da, eserin hemen en faydaı kıaını mek tanımak ihtiyacındadır. 
nı teıkil etmektedir. Yalnız bu ve Daha sonra o yerli malını ken. 
ıikalar tarif ve izah edilirken bun disine satanlardan güler yüz 
)ardan birer de nümune dere ve tatlı dil görmek ihtiyacındadır. 
ilave edilmesi çok tayanı arzu Bunlar olmadan halka (yer
olurdu. 

Ali deniz ticaret mektebimiz- li malı) vecizelerini ezberletme 
de takrir edilen derslerden terek nin hiç faydası yoktur. İt, hal
küp eden bu eserin her halde de- ka kendini sevdirmektir. Müt· 
rin ve eaaslı bir tetkik neticesinde teriyi arayıp bulmaktır. (Müt· 
vücude getirldiğine fÜpbe edile- teri) denilen mahluk kelebek 
mez. (Deniz nakliyat ticareti) 
memleket maarifinde ıimdiye ka gibidir. Çiçeğ• görmeyince so· 
dar boı duran bir mevkii İ§gal et- kulmaz. Ona çiçek gibi görün. 
tikten baıka, fU günlerde tensik melidir. 
n 11lahı mevzuu bahia olan deniz Bizim bütün yerli malı pro
nakliyeciliğimizin ne olduğunu pagandalarımızdan yerli gayri 
ve memleket iktısadiyatında ne 
ehemmiyetli bir mevkii bulundu- Türkler istifade ettiler ve edi
funu ve batta donatanlann ve on yorlar. 
lann vekillerine ne ıibi ilmi ve Ticaret dünyanın belki en 
meıleki maliımatla mücehhez bu güç san'atidir. Hile kaldırmaz, 
lunmaları lazım geldiğini hakkile meskenet götürmez. Kanaate 
anlatabilecek yekine eaer olmaaı 
itibarile de ba§kaca bir kıymeti gelmez. Kabalığa tahammül et 
haizdir. mez, bir tüccar teşrifat memu-

(Deniz nakliyat ticaretinin) ru kadar nazik, ceza hakimi gi
bu birinci kitabını takip edecek bi dürüst, ve bir Muıevi tezgah 
kitabın veya kitapların, eaerde de tar gibi •aklaban olmalıdır. 
vadedildiği veçbile, avarya mua- ~ 
melatı, muhasebe vezaifi, liman- Bu biribirine zıt üç dört has 
ların tasnifi ve serbeat limanlar !eti nefsinde toplamayan tüc
ve mmtakaların ve aerbeat antre- car olamaz. 
poalnn idareleri gibi mubabiaide Avrupaya mal yollayan tüc 
ihtiva ederek bir &n evvel aabai 

canınız sandıklarının üst kısintişar ve istifadeye vaz'ı cidden 
temenniye Jayıktıı-. mına malın en İyisini, altına da 

Mehmet Ali NISFET en kötülerini koymuılar. Mal· 

1932 

Sarışın ve siyah 
Adnan Bey havanın güzelli- 1 Adnan Bey bu aefer bir firik 

ğinden istifade için ıöyle yürüye ıiyon yaptırdı. Mehlika Hanım yi 
rek Beyoğluna çıkmıftı. Kartı ne çıkmadı. Adnan Bey bu sefer 
kaldınmda çok iyi giyinmif, aan- aaçlarmın uzunluğunu bahane e 
§m ve güzel bir kadın ıördü ve ta tti. Bir gün evvel saçlarını kestir 
nıdı: Mehlika Hanım. mit olduğu için, bu defaki ameli 

Bu Mehlika Hanım Hikmet ye on dakikadan fazla sürmedi. 
Beyin zevcesi idi. Ahbaplanndan Mehlika Hanm yine çıkmadı. 
Server Beyin çayında tanıımıılar Adnan Bey saçlarının kafi 
dı. Bir çay ne kadar ıürer? Hay· mikdarda kesilmemit olduğunu id 
di haydi sürsün iki aaat, üç saat.. dia etti. Bu defa caa cavlak kal 
Bu aaatler Adnan Beye dakika gi mak üzere idi ki, kadınlar kı•mı 
bi gelmiıti. nın kapm açldı ve bir kadın kaaa 

Şimdi Beyoğlunda böyle mü- ya doğru yürüdü. Fakat heyhat, 

1 
sait bir tesadüf hadis olunca, Ad Mehlika değildi. Şöyle böyle Meb 
nan Bey otomobil veya tramvay lika Hanıma benziyordu amma, 
altında kalmak pahasına bir gay bu çıkan siyah saçlı ve esmerdi. 
ret göstererek, kartı kaldırıma halbuki Mehlika Hanım aanıındı. 
geçti. Adnan Beyin yine ıözleri kapı-

0 zamana kadar Mela.lika H. dan aynlmıyordu. On dakika içinde 
epice yol almııtı. İnce ıilobeti u- kafa11 caıcavlak oldu. Artık kafası 
zakta kalabalığın içinde nerdey- için berberin yapacağı bir ıey kalma . 
se kaybolup ıidecekti. mııtı. Kalkıp aitmelı zarureti ba11l i 

Adnan Bey ayaklarının perki olunca, Adnan Bey harikulade bir 1 
rını açtı. Kalabalığın içinde sağı ıey düıündü. Berberin eline yirmi 
aolu iterek kendiaine yol açtr. bet kurut tutuıturarak dedi ki: 
Tam yakla,lığı bir zamanda idi - Şu yanıbaıuruzdaki salonda sa 
ki, Mehlika Hanım ıık bir berber nıın, çok sa~ın bir kadın var. Bak 
dükkanından daha doğrusu salo- bakalnn, iti daha uzun sürecek mi? 
nundan içeri girdi. Berber hafif gülümseyerek ka-

Camekiında yazılara bakılır dınlar kıaınına geçti ve çok geç- 1 

ıa, bu salon hem erkek ve hem de meden geldi: 
kadınlar içindi. - Efendim, dedi, bahsettiğiniz 

Adnan Bey küçük bir meaele kadm yirmi dakika evvel ııitti. 

• 
INEMALA 

iTiBAREN ~----· 
i K'te 

----.. BU AKŞAMDAN 

M A J 
Haşmetmeap Eğleniyor 

Georı ALEXANDER - Trude BERLlNEP 
ve Lien DEYERS'in temıili 

Zengin ve fevkalade OPERET filmi batlayacaktır. 

PARlS'lN SON MODA MODELLERi TEŞHiR 
EDiLECEKTiR. 

•••••••ilaveten: P.D.C.dünya baberleri. 41 _____ _ 

Bu akşam : A R T 1 S T 1 K ' t• 
Çarlar Rusyaaı devrinde hafi 
'!:&bıtanın kurbanı masum ELISSA LANDt 
!>ir köylü kızı 
'.;enç musevi kıza vabıiyane 

musallat olmakta zevk duyan LIONNEL BARRYMORE 
Baron Andreff 

SARI VESİKA 
(Le paııeport Jaune) filminin ilk İraesi 

Çarlar devrinin mutantan iıunuı alemlerini ıösteren hakiki, muazzam 
ve tamamen aözlü bir eserdir. 

Dramatik sahneler - Ruı musikisi - Bat döndürücü tarlular 
-------Bu filmi haııeten tavsiye ederiz. _______ .. 

karııaında kaldı. Bir kadın ber - Nasıl olur? Yirmi dakika evvel 
ber salonuna ne diye ıirer? Ya çıkan kadın sanıın değildi ki.. 1 B u a k 1 a m A S R 1 1 i n e m a d a 
bir küçü/J tite lavanta veyL ~j - Evet değil di amma, Öyle oldu ••••"" <ı••• .. 
almak için, ya saçlarını keıtır efendim. Saçım boyattı. KADIN Cı.LVELERı• 
mek, faıttpuvanlatmak veyahut ta ,-------------.. 
ondülaıyon yaptırmak için... [ RADVQ l 

Birinci takdirde kadına ÜÇ da ı 1 
\ 

kika yetiıir. Üç dakikada bir tite 
lavanta veya ruj pek al& alınabi
lir değil mi ya? ikinci takdirde 
bir aaati ıözden çıkarmak luım 
drr. Üçüncü takdirde maazallah, 
yarım gün ancak yetiıir. 

Üç dakika geçipte Mehlika 
Hanım dııarrya çıkmayınca, Ad
nan a. in tahmin ettiği birinci tık 
auya düıtü. Demek ki lavanta ve 
ya ruj almak mevzuu bahiı değil 
di. O zaman Adnan Bey de kema 
li cesaretle berber dükkanından 
içeriye rirdi. 

Bütün berber dükkanları gibi 
bura11 da ikiye ayrılmııtı. Biri er 
keklere, biri de erkeklerin gire 
miyeceği bir mabet gibi ya para 
vana, ya perde ~eya duvar k&ğı 
dı yapıttmlmıf kadınlara mahıuı 
k11ım .. 

Adnan Bey erkekler tarafmda 
kendisine &"Österilen koltuğa otur 
du. Karımndal.ıt 'aynadan kadın 
!ar kısmının kapl&mdan girip çı 
kanlan mükemmelen görüyordu. 

Berber kalfaaı sordu : 
- Saçtan da keseyim mi 7 Be

yefendim? 
- Hayır, yalnız tra§.. Sonra 

arkamda öyle durma, aıkılırım. 
Berber kalfaaı ekisper bir elle 

aabunlamağa baıladı.Adnan B.in 
bütün gözü aynada idi. Mehlika 
Hanımın çıkdığını görür görmez, 
hemen yerinden fırlayacaktı. Fa 
kat Mehlika Hanım öyle kolay 
kolay çıkanlardan değildi. 

Delikanlının aaçları kökünden 
kazındı. Mehlika Hanım yine çık 
madı. 

.... ·-··········-············-······-···--
lar geri gelmiı. Bu şekil tica
ret yalnız bir (firma) yı değil 
bütün bir memleket mahsulünü 
lekeleyen çok çirkin bir hare
kettir. 

lnceleceğiz, utanacağız, 
Şarklı kafasını bırakacağız. Şu 
hummalı dünya buhranı için
den (ekmek) çıkaracağız. Bu 
ne tantanalı levhalar asmak, ne 
kanaat hazinesine gönül bağla 
mak, ne de kötü kötü hile yap 
makla olmaz. 

Şarklı kafasını bırakmalıyız. 
Başka çare yoktur. 

Burhan CAHIT 

Bugünkü Program 
ISTANBUL 1200 m.) - 18,19 

ııramofon, 19,30 - 20,30 aaz (Ser
Yet ve Hayriye H. lann iıtirakile), 
20,30 - 21 Selim Sırrı B tarafın
dan konferanı, 21,22 ikinci kmm 
•az (Belkiı H. m iıtirakile), 22, -
22,30 orkestra. 

BüKREŞ (394 metre) - 25 mu 
siki hakkında konferans 20,40 a-ra· 1 

mofon, 21 Zaloznanın ıarkıları,21,20 
konser, 22,15 senfoni. 

BELGRAD (429 metre) - 21,30 
Keman konaeri, profesör Holup ta
rafından. 

PRA~ (488 metre) - 20,30 o. 
perada naklen Traviatanm Verdi~ 
peraı•~ 

ViYANA (517 metre) - 21,10 
bar mu•İkiıl, 21,45 Haydenin çok 
tanınıruı parçaları. 

PEŞTE (550 metre) - 20 Macar 
halk bilgileri. Çi ıan orkestrası, 
21,15 operet parçalan. 

VARŞOVA (1411 metre) -
20,30 gramofon. 21,15 akıam konse
ri, 23,30 dana havalan. 

BERLN (1635 metre) - 20 Bu
ıünkü Ruıyadan manzaralar, 21,30 
operanın son sene faaliyeti, sonra 
danı havaları. 

Yeni netriyat 

Mimar 
Memleketimizde mimar ve intaat 

i.leminin naıiri olan bu mecmuanın 
(Mart) nüshası müteaddit fenni 
makale ve projeler ile zenain bir ~ 
kilde intiıar etmiıtir. 

Cerrahi kongresi 
l\ladrııte h p :ınan bey..ı 1.:nilel 

Cerralıi k ".'. n :' ..: aı.:ne itti('"' elm;" 
olan Cerrahpa~n hastane~• fiµf"1 A· 
lorü Bür!:an, itin Arun·ı t Rf.y 
Madı-iılen c.lonmüı, Berli.,o avd~! 
etrriıı •e BerlinJeki Cerr .. lu k >ng 
resine de iştiralr etmiıtir Berlin 
CeıTahi kont:'ı.,..a:nde Tıp Rll·mr .'• 
yakından .. , .,,!:~dar eden nıi.a.Jıin:. 
hadiseler görütülmüştür. Bürha
netıin Bey gelecek hafta içinde 
ıe!ırimize avdet edecektir. 

(Caprice de femme) 
filminin ilk mutantan temsili. 

Bu yüksek psikolojili muazzam eaerde ıenç bir kız, valdednin 
namusuna taarruz tasaddiıinde bulunan bir erkeği yakalıyor .• 
Mümessilleri: Mütenaaibülendam dilber DROTHY MACKAIL 

ile büyük sanatkar JACK MULHAIL. 

Perde aralarmda: Zengin Varyete Numaralan. •••• 

ÇÖL MENF1LERl 
mevzuu zen.cin. müeaıir ve ent

rikali olan sözlü ve tarlulı 
filmidir. Pelı yakında 

OPERA'da 

Ne Sevimli 
(iL EST CHARMANT) 

HENRY GARAT 
Bouff• - Pariıiennes'den 

MEG LEMONN1ER 
Yakında 

ELHAMRA'da 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

klll'Jı en müenir deva SERVOIN 
haplandır.Deposu, lstanbul'da Sirke 
cide Ali Riza Merkez eczaneıidir. 

Taşraya 150 kuruı poıta ile &"Önde
rilir. lzmir'de lrıat pazarındaki, 
Trabzon' da Yeni F etoah eczanelerin
de bulunur. 

HENRY GARAT'nin 
en eyi filmidir. Yakında 

MELEK 
SiNEMASINDA 

Fatih icraımdan: Bir deyinden 
dolayı tahtı hacze alınan 11 adet 
yünlü muhtelif renkte deniz mayosu 
25-4-932 tarihinde aaat 14 ten son
ra ıandal bedesteninde bilmüzayede 
satılacağından taliplerin mahalli ınez 
kUrde memurine müracaatlan ili.n 
olunur~ 

Iıtanbul 8 inci icradan: Bir de
yinden dolayi Marpuccularda Çarıılı 
banda 18 No. lu Odada tahtı Hacza 
alman Zimpara kiğdı, Tel çivi ve 
yumak eşyaların furubtu tekarriir 
eden 12-4-932 salı ıünü aaat 12 de 
mahallinde furubt edileceğinden 

yevmü mezkiirda memuruna mü
racaat edilmeıi ilin olunur. 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil 

.A.:N .A.~C> L "lJ 
SİGORTA ŞİRKETİ 

Teşkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 

İş Bankasıdır 
Telg.raf : 
İır.tiyaz 

Milliyet'in Edebi Romanı: 62 sının onune gelsin. Sen yıne Diyebilirierdi. Ve.. başını 
burada gözcülükte kal.. almış gidiyordu. Daha b~ da 

Dedim. İçerisi de görünmü. Dedi. Şoför de onlardandı. 
yordu. Zifiri karanlıktı. Zaten Yatakları neresi ise oraya gide 
en karanlık geceyi seçmiglerdi. ceklerdi. Yataklarını yalnız 
Sokakta bile bet adım ötesi gö kendileri bilirler. Bütün hır
zükmüyordu. Evlerin bütün ıızlar böyledir. Beraber çah
limbaları da sönüktü. Neyıe fır, beraber çalarlar; fakat ay. 
ki çok beklemedim. Altın di- rı .aklar, ayrı satarlar. En 
tin paket •. dediği koca bir boh çok ta çal-dıkları zaman yapla
çaydı. Bohçayı omuzuma yer şırlar. Taksimde adalet yok· 

Satabilirsek beş on kurut 
alacağız .• 

GÔZY AŞLARI!. 
Etem iZZET 

Dedi; içeri çekildi. kika sonra Yahya çıktı. Onun 
Çipili kapıya gönderdim. da elinde bir valiz vardı. Giyim 

Senki babalarının evinden çıka li kuıamlı idi. Ve.. sağa ıola 
rıyorlamıq gibi koca bir halı bakmadan gümüşsuyunun yolu 
dengini Çipilin sırtına vükle- nu tutturdu.En son Altın diı gÖ 
diler: ründü. Koltuğunun altına sı-

Altın ditin ta'biyeai açıktı: - Ayak sesi var mı?. - Haydi durma., kıştırdığı gazete kağıdına sa. 
Çipil öksürüp yürüyecek, bu- Her ıefalete razı olmut- Çipil: rıh bir kutu vardı. Kıyafetini 
nunla: tum. Fakat, hapiaane karakol - lnhh.. hiç değiştirmemişti. Kendi 

- Dıtarda poliı var!. filin gözümü korkutuyordu. Pek ağır.. kendime: 
Haberini verecekti. Polis- İhtimal ona alıımamıı ohruak- Pek taşınacak gibi değil.. _ Mücevher kutusu bur.da 

ler de benimle uğratacak, beni tan. Kendi batına kalmıt bir Diyordu. Fakat Yahya kı- galiba?. 
karakola götürmeğe çalııacak- ıerıeri halinde yapmak daha çına bir tekme attı: _ Dedim. Ve: 
lar. Onlar da içerde rahat ra- rahattı. - Haydi doğrul yola.. _ Her halde bana da bir 
hat işliyeceklerdi ! lçerdeki ameliyat belki bir Dedi. O da inleye tıslaya pay çıkar .. 

Ne derlerse: saatten fazla ıürdü. Nihayet, dengi sırtına vurdu, mezarlı. Diye düşündüm. Usulcacık 
- Eyvallah.. pencereden hafif bir ıslık gel- ğın yolunu tuttu. Çipil epey- kulağıma: 
Etmekten başka çare yoktu di. Bir gölge gibi kaya kaya ce gözden kaybolduktan son- _ Zehra bir paket verecek. 

tabii! pencerenin altına yürüdüm: ra, Kundura Recep çıktı. O Kapıya yanaş. Mezarlığa ge-
- Peki.. - Ne var?. hiç bir şey söylemedi. Yalnız tir .• 
Dedik. En önce Zebranın Yahya idi. içeri girerken ceketli idi. Çı- Dedi, yürüdü. Ona da: 

açık bıraktığı birinci kattaki - Sokakta kimae var Dll?. karken arkasına mükemmel _ Baş üstüne .. 

leştirdim ve: tur. Dörde bölünür, iki buçu-
- Linet olsun!.. ğu reiıin, bir buçuğu gerideki 
Diye diye yürüdüm. Haki- ortaklarındır. 

katen mezarlıkta bekliyorlar. Anlatılan Çipil de benim gi 
dı. Üstelik çıkıştılar da: bi bekliyormuı ki, Altın dit: 

- Nerede kaldın be mo- - Haydi!. 

ruk?. Emrini verince Altın diıe e 
Ses çıkarmadım. Bohçayı !ini uzattı: 

da kamyona yerlettirdik. - Efendi ağabey bize de el 
Altın dit kamyonun içine den gelsen!.. 

atladı. Sevincine hudut yok- 1 Dedi. Altm dit kaşlarını 
tu. Her halde umduğundan çattı, sert bir sesle: 
daha fazla bir vurgun yapmış- - Neyi elden geleceğim. 
tı. Mal sattın da parasını mı isti-

- Eh bizi de unutmaz!. yorsun?. 
b:r pencereden içeri Altın diş Dedi. bir palto giyinmitiş. Ve .. cep Dedik. Kapıya yanaştık. 
girdi. Arkasindan Kundura Re - Hayır.. • leri de doluydu. Elinde de kü- Ses çıkaramıyordum. Kapıda _ En aşağı on lira da bana ti: 
cep, Arnavut Yahya da ilerle. Dedim. çük bir paket vardı. da kimse yoktu. Bekledim. uçlatır.. _Benimle beraber mi çal-

Dedim. Ve: Diye çıkıştı ve.. ilave et-

'-~~--ldoiMlerırw.~Bcın.e_n~d~eürıkuanpnın•ı~n""'•ö~·nhuB·n~e...ı..~ ..... ..ı::Y~~ .... ~iy~i--d_in_I_e_dı_·n~m-i_?_. -ıL-.~Y-o_lgd_aug~o~··r_e~n~le_r.;-.a~n-ca_k~:~-l.:~-ı..ı-.-~B~el_k_i~A:....ll~ın__.d7i~ş~i-y~ic_e,__u_-,_,c..;__~D~i~y-eLbe~k-l_ed~i~m~!-F~a~k-a_t~, ~hiç1dın?. 

Ve.. bu kadar lif söyle-
dikten sonra çıkardı. 

-Al sana .. 
Sana da!. 
Diye bir lira Çipile, elli ku 

ruı ta bana verdi. Hayret et
tim. Utandım. Nefret duy· 
dum!. 

- Ne yapıyorsun?. 
Öğleden beri buradayım! 
Sıkıl!.. 

Yaptığın bayağılıktır .. 
Demedim. Ses çıkarmadım. 

Şoför çekti gitti. Çipil'e: 
- Aldırma be?. 
Dedim. O da: 
- Başmıız gözümüz sada

ka11 olsun!. 
Dedi, kol kola girdik, kör 

topal yürüdük. O da serseri, 
ben de serseri! Ve.. onu teıel 
li ettim: 

- Şimdi gider bizim bod· 
rumda sızarız !. 

Bunlar it alayı!. 
Bizim hakkımızı da çalıyor 

ı_ .. 

l 
ı 
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nefisle oynanmaz... Bilhassa en büyük çarpışma Çoban Mehmet ile bayramı 

1 ••••••• 

Bir işi yaparken çok derin düşün
meli ve derecei şümu 

Edirneli Himmet arasında olacaktır 
Fenarbağçe - lstanbul spor günü 

nasıl olacak? 

lünü göz önünde bulundurmalıdır 
Geçeı c:um• refiklerimizin Müaabaka t«•it~ haı:ırlan-

nıufuaaluı tafıilltını yazdığı dı. Kunturatlar yapıldı. Fakat 
bir babao bi:ıı de burada tekrar maç yapılamadı. Buna da se
dokunmak lıtiyoru:ıı. Çünkü o hep Amerika~· :e.:ı.ut olan 
gün ıpor namına bütün dünya- yükaek ~portbıf te lıy ~rd .. :.~
yı kendimüıe güldürecek bü- da hiç bır. t• 11 ve ev ~g~f 
Yiik bir gaf yaptık. ~~~de bıl~ c_ıls~ sporun büyuk 

Ekmek paruını yaptığı mü ısmını kendı ı~tıraslanna •!et 
ıabakalarduı kazanan ve Fran edemez.Netekim kunturatın ıı;n 
ıa profesyonel Divizyon'una ~~ edildi~~ v~ ~trangler Levıs 
ınenaup bulunan Franki Mar- ıçın en musaıt hır ~er bulund~
ten bundan bir müddet evvel ğu New-York şehrı spor tetkı
tebrimize gelmiıti. tik zaman- latı bu maçın mizamnamelere 
larda zaten pekaz olan bokaör- muhalif olduğu noktaeından 
lerimizle kartılattı ve mağlüp kendi sahası dahilinde yapıla
etti. Üzerinden bir sene kadar mıyacağını, mutlak.• yapılma.k 
uzun bir zaman geçtiği için istenirse her hangı. ba~k• .. hır 
F rankinin iami artık unutul- tarafta yapılmasını ılerı sure-

. k bu · · edd tf yaptırma rnağa bıtlamıştı. re ışı r e ı ve -
Bunu gören boksör tekrar dı. 

Yarın F enerbahçe.lstanbul 
ıpor 1 inci, 2 inci, 3 üncü futbol 
takımları maç yapacak ve her 
iki klübün atletleri kar,ılata· 
caklardır. 

F enerbahçe - Galatasaray 
ve Beiıktat likten ço
kildikt:en sonra futbol meraklı
ları ciddi maçlar seyrine has
ret kaldı. Ve bu sene ıpor mev 
simi çok sönük geçti. itte ya
rın İstanbul spor meraklıları 
Kadıköyünde iyi bir gün yaşa
vacaklardır . 

'""'' '.ı~ e - lstanbulspor 
•~ ı<ımları ve atletleri 
k.. _ ıyorlar. Ditinden tırna-

kendinden babaettirmek için Bu sefer Dempsey'in istedi.
bütün Türle boktörlerini de- ği Şikago şehrine ~ür:ıcaat e
fi etti. Bu bir profesyonel dildi. Orası da aynı ıle New
boksör için aarih bir baktır. York tetkilatı gibi reddetti. Ne Çoban Mehmet lstanbulda Macar güreşçih>rile karıılaşdığı zaman 

ğından arttırdıkları para ve bü 
yük fedakarlıklarla vücude ge 
tirdikleri sahalarında çalışan 
F enerbahçeliler üç dört takım 
elde etmiıler ve senelerden be
ri sönük kalna atletizm 
şubesini de kütat ederek çalıt
mağa ba,Iamıılardır. Fenerbah 
çeliler lıtanbulun ve milli tala 
mın bir çok tanınmıt atletleri
ni aralarına almı,lar ve kuvvet 
li bir atletizm ekibi meydana ge 
tirmitlerdir. 

Bu meydan okuyufu duyan ticede bütün kanuni şeraiti ha
bir Türk pehlivanı - Bandır- iz olan bu maç spor kelimesi,. 
malı Cemal pehlivan - bunu nin suiistimal edilmemeİi için 
kendi milleti için büyük bir zül yapılamadı. Ancak ondan dört 
addetmiş ve bu müaabakayı ka beş sene sonra sporda Amerika 
bul etmiı. itte bu kabul keyfi- nın yapamadığı bu iti biz yap
Yetidir ki ortaya çok garip ve tık. 

Haliç kulübü hususi mahi- medi bu kilonun en cesur ve saniyede yenen ve biç yorul
yette azasına mahsus bu cuma teknik güretçisi olan Yusuf mayan Himmete kartı puan ho 
günü Taksimde tamamen (Gre Arslanla güreşecektir.ldmanlar sabile mağlüp olmuıtu. Bir 
1<0 - Romen) bir güres da çok kıymetli güretçimiz müddet sonra Robert Kollej 

: Kumkapıdan Saimin altında 
köprüden kolaylıkla kalktığını 
gördüğümüz Ahmedin mağlü
biyeti beklenemez. Yine vasat 
siklette güreşiıimiz serbest 
güreşçi Hüsnü de geçen cuma 
günü federasyonumuzun yap
tığı müsabakada vasat birinci
si olan ve 928 olimpiyat seçme 
!erinde mühim mv,vaffakıyetle
rine şahit olduğıııııuz Beşire 
karşı çok tehlikeli bir rakip ol 
duğunu muhtelif tecrübelerle 
isbat etmiıtir. Maamafih çok 
kıymetli vasat siklet şampiyo. 
numuz tayyareci Nuri panna. 
ğından geçirdiği kaza neticesi 
idmansız vaziyette bulunmazsa 
bu siklet şampiyonluğu uhte
sinde her zaman tutacağına 
füpbe yoktur. Yarım ağır sik 
lette göreceğimiz Sivastan ge
len Mehmet te son idmanla
rında Çoban Mehmet ve Him
metle on dakika mütevazin 

Bugünkü halde F enerbahçe 
atletleri araımda kıymetli re
kortmenimiz Tevfik, futbolcu. 
larımızdan Rasim, Ziya, Fikret 
gibi kıymetli elemanlar vardır, 
Bu iıimleri. kaydettikt.;;ı son
ra Fenerbahçe atletizm ıube
ıinin kuvveti hakkında fazla 
bir ıey söylemek zaittir zanne
deriz. lıtanbulspor atletleri a
rasında da kıymetli atletler 
vardır. Veysi bunların en b1tm 
da gelir. Yarınki bu atletizm 
karşılatmasında iyi neticeler a 
lınacağı tahmin olunabilir. T--· 
fik antrenörün nezareti alt · 
da aylardan beri çalıııyoruu. 
Veyıi de muntazaman çalı,tı. 
Bu iki kıymetli gençten yarın 
ıyı bir netice bekleriz. Yapı
lao program çok zengindir. 
Şimdi onları ayrı ayrı kaydede 
lim: Müsabakalara sabahleyin 
saat onda ba9lanacak, evveli. 
F enerbabçe - lstanbulıpor ü. 
çüncü talamları kar9ıla9acak
br. Küçüklerin kırtılııması 
her halde çok zevkli olacaktır. 

gülünç bir müsabaka çıkar!yor Sözüm ona bu maçın tafsila
ve Türk sporculuğunun asıl şe tını bu maskaralığın yapıldığı 
ı-efini haleldar ediyor. günün ertesi biz ve yevmi refik 

Şöyle ki: Franki Marten terimiz yazdık. Burada tekrar 
bu müsabakayı kabul ettiği za- bu • tafsilatı zikredecek 
rnan pehlivana bir kunturat im değiliz. Biz sadece bu-
zalatıyor ve boks yapacaklarım na mümasil organizasyon 
ifade ediyor. Cemal pehlivan da ların topraklarımız da-
n asıl olıa bu adamın hakkından hilinde yapılmamasını temin i
geleceğine_. kani old~ğu _için im çin bu yazılan yazmak zarure
zalıyor. Dunyanın hıç bı~ uc~n ·tini hissediyoruz. Doğrudan 
da ~att~ 1:•tagonya da bıle böy doğruya alakadarlara şunu ih
le hır bad11e olmamııtır. Yal- tar etmek isteriz ki: 
nız takriben bmıdan dört beş 
•ene evvel Am.erikada buna mii 
ınasil fakat yine böyle olma
llıak ıartile bir müsabaka yapıl 
ınak istenmişti. 

Bu çarp19ma dünya güreş 
Şampiyonu methur Strangler 
levis ile yine dünya boks şam
l>iyonu Jack Dempsey arasında 
olacaktı. 

Türk sporculuğunun izzeti 
nefsini hiç bir fert, hatta spor 
da riikn olmuş şahıslar dahi ken 
di yanlıı ve sportif olmayan dü 
şüncelerine alet edemez. Çünkü 
buna Türk camiasının spor or
dusunu teşkil eden en büyük 
külden en küçük cüz'e kadar 
hiç kimse müsaade etmez. 

T 
. N . 1 güreş çıkarması bu aikleth-

ayyarecı urı J 

Macar milli takımı 
Şehrimi~e geliyor 

müsabakası yapıyo~. ~.uı_ı:-

1
-,-,=·--~-•. 

dan üç ay evvel Halıç kulubu
nün müsameresinde serbest gü ı 
reş tecrübelerinde gördüğü
müz bazı güreşçileri de bu mü 
sabıkaya İştirak ettiriyorlar. 
Zira bu güreşçilerin en 
se harekatı çok olan Greko -

Evvelce de haber verdiğimiz gi
.,; bu ay zarfında Macar (B) 
trıili takımı şehrimizde iki maç 
Yapmak için gelecektir. Haber 
•erdiğimiz gibi bu takım ayın 19 
ve 22 sınde ~ehrimizde oynaya
caktı. 

Ancak ortaya bayramın girme
•i ve bugünlerde iş hayatunızın 

durmuş olmüat dolayıile alakadar 
lar bu günleri değiştirmek zaru· 
•etinde kalıyorlar. Şöyleki F ede
ra.syonumuz Macar F ederaayonu· 

na bir mektupla müracaat etmiş Romen güreşine çalışmakla 
ve maçların evvelce kararlatlırı- köprülerini takviye etmeleri 
lan günlerde olmayıp tatil günü- ni fe~~rasy~n rei~i ~hmet Bey 

·· ı bayramdan istifade ede kendısıne soylemıştı. muz o an . 
rek 17 ve 19 tarihlerinde olmaaını O zamandanben bunlar da mun 
· 1 · t" Bu tarihlerde Macarlar ' tazam idmanlarına devam et-
ıs emış ıı·. • . . • 

f d k b ı edileceği zane· mışlerdır. Bıttabı bu çalışma-
lara ın an a u 1 · b · b" k"l 
d T taktirde bayramın ikin- nın semere en arız ır şe ı -

ı ıyor, o d .. .. .. .. 
. d"" d.. .. .. lerı· Macar ta- e gorunmuştur. 
cıve or uncugun 1 d h ·· 
k h · · d nayacaktır Ak Bun ar an enuz yarım va-
rını şe rımız e oy · . h · · 
· 1 kt" d evvelce kararlaş· sat 72 kılo olan ve afıf sıklete 

sı a ır e yene . • 1 
ı.ırılan tarihlerde olacaktır. 66 kıloya ınecek o an Koç Ah- Hirr.m" Pthlivan 

............................................. , ................ .... 
~............................................... - çok tehlikeli bir rakip hissini 

verıyor. 

Henüz kıymeti bakında bir 
fikir edinmeyen Urfalı Salihın 
de bu siklette son defa olarak 
tecrübe edileceği söyleniyor. 

l Esasen Salih bu güreşte mu
vaffakıyet göskremezse boks 

lf1.~:}.! veya güllede çalıttırılnıaaı muh 
· temeldir. , 
1 Bu sikletin en entereean 

alf ve istifade bahış olacak müıa- ı 
bakası çok iyi tanıdığımız Pq 
tenin Mav kulüp azasmdan 

Yarım ağır Faik 

jimnastikhanesinde yapılan bir Yarımda Fenerbahçe _ latan-
serbest güreş maçında Çoban bulspor ikinci takımları müaa
Mebmet rakibi Himmeti on üç baka yapacaktır. Yarının birin
dakikada güzel bir kafa kolla ci talamıru teşkil edecek olan 
mağlüp etmiıti. bu gençlerin kar,ılıtmaaı bi-

0 zamandan beri Greko - rinci takımların kartılatması 
Romen güreşe çalışan Himmet kadar mühim olacaktır. 
bu güreşte dünya altıncılığı al Her iki takımda bugün bi
mı! Mehmedi yeneceğini bü- rinci takımda yer alabilecek 
yük bir cür' etle tahmin ediyor. kıymetli gençler vardır. ikinci 
Diğer taraftan Mehmet ile tec takımlar müsabakasından son
rübe edilen ve yağsız güret- ra atletizm müsabakalarına ge 
lerde .yenileceğ~ t.a~ii o!•? Ka- çilecektir. F enerbahçeliler sene 
ra Alı bu maglubıyetım haz- !erden beri ciddi bir atletizm 
medemiyerek ateş püskürüyor. müsabakası seyretmemis olan 
Fakat ne de olsa henüz _bura- J atletizm meraklılanna ~evkli 
da bulunmayan Kara Alı Ço- bir gün yaşatmak için müsaba 
ban Mehmet ve Himmetin kar kaların muntazam cereyanı 

unda bu gür.eşlerde ~a~na- için ellerinden geldiği kadar ça 
maz. Otuz musabıkın ııtırak lışmıtlır ve iyi bir program ha
ettiği bir müsabaka her halde zırlamıtlardır 
enteresan neticeler verecektir. Müsabakaİarın ciddiyetini 

Son dakika 

Türkiye Baş 
Pehlivanı da 
Geliyor 

ve antrenörümüz Mösyö Raül 

1 

Son dakikada aldığımız 
! P~terl~ çalıımış on senelik. ~ir maliimata göre Çoban Meh 
: sureşçı olan M~car Pataki ıle 

1 

t Urf l Salih" d f 

1 
yarım ağır ,ampıyonumuz Faik' me. ~e . a 1 _ın e ~-

'la olacaktır. lerını Hımmet Pehlıvan gı
j Neticesi güç tahmin edilen j bi Kara Ali de kabul etmiş 
j günün en hararetli ve karışık ve alakadarlara hareket et
i müsabakası ağır sikletlerin mı mek üzere olduğunu telg-
çıdır fi b"ld" · · B · 

M. 1• ld • .. ra a ı ırmıştır. u ıca-a um o ugu uzere mu- b . • 
kaddeır.a serbest g;;reş müsa- et dolayısıle bu büyük 

idrik eden Fenerliler hiç bir kı 
rıtıklığa ve sızıntıya meydıu: 
vermemek için hakem hey'etı 
ni latanbulun tarunmı, simala
rından seçmiılerdir. Hakem 
bey' eti arasında atletizm fede
rasyonu reisi Burhaneddin, Ah 
met Fet nn··· ">trenör Her Ab-
rabam. ı l atletizm hey' -
eti ve ir çok tanınmış al 
letizm ı · u .ussısları bulun
maktadır. Saat tam ikide her 
iki klübün atletleri bir resmi 
g_eçit yapacaklardır. Resmi ge. 
çıtten sonra müsabakalara geçi 
lecektir. Müsabakalarda günün 
en zevkli numaraları 4xl00 
4x400, 4x1500 bayrak müsa
bakalın, atmalar ve atlamalar 
letkil etmektedir. Bu müsa
bakaların çok çetin olacafı zua 
nedilmektedir. Atletizm müsa
bakalarman lıitammdan son.ra 
Fenerbabçe - latanbulapor bi
rinci takımları brıdaıacaktır. 
Maliimdur ki san li.civertlils 
geçen sene lıtanbulaporlulara 
mağlup ohııutlardı. Bu mllaaba 
ka ayni zamanda geçen ıeodd 
müsabakanın revanıı olacak. 
br. Bundan sonra mUJ4. 
fallar tevzi edilecek ve bu gl1ne 
nihayet verileodttir. 

Temel atma merasimi 
Fenerbahçe sabuınm du

varlarının temel atma merasi
mi yarın yapılıyor. 

Büyük fedaki.rlıklarla vücu 
de getirdikleri sahanın duvar
larını yaptırmak için Ftmerbah 
çeliler aylardan beri çalışıyor
lardı. lstanbul belediyesinin ye 
rinde bir yardımı ile üç bin lira 
alan Fenerliler, ellerinde bulu
nan üç bin lirayı da ilive ede
·nlc saha duvarlarına bir an ev
veı ba,lamak istemiılerdir. Bi; 
müteahhide ihale edilen sah 
nın duvarlarının temel atıT 
merasimi yarın saat onda hır 
çok davetliler huzurunda yapı
lacaktır. Sabanın ön tarafı be
ton duvar yapılacak, arka ta· 
raf ta yeni tahta ile kapanacak 
tır. Ve shaya güzel bir uver
tür olmak için yüz altmış metre 
duvar üstünde altı turnike 
konacak ve çıkmak ıçın ye
di metre genişliğinde ray üze
rinde müteharrik bir kapı ve 
iki de bilet gişesi yapılacaktır. 
Sahaya bir .:._ 1ine bin beş yüz 
kişi istiap edecek bir tribün da 
ha yapılacak ve tribünler kır
mızıya boyanacaktır.Müteahhit 
sabayı yirmi beş günde teslim 
etmeği taahhüt etmiştir. İnşa
at bittikten sonra 9 mayısta A
tinadan gelecek olan Enosİ• 
takımı ile resmi küşat yapıla
caktır. Bir iki ay sonra demek 
oluyor ki, F enerbahçeliler de. 
ğil, lstanbulun belki de Balkan 
lann en iyi bir sahasına melik 
olacaklardır. Bu husus ta çok 
hizmetleri görülen klübün e
mekdarı Galip ve kıymetli fut
bol kaptanı Zeki Beyleri teb
rik etmek Türk sporu namına 
bir vazifedir. 

Snn daia a rlan ve Sir Caıu~I ait olan 4-08 kiloruetrt otonıobil rekorunu 600 kilonıetreye bakalarında Arifi yenerek yoru spor günü daha canlamış o-
lu or ektiı·. 

t'Jerb3h('t> .ıtlctleıi11111 kiilübün at/etizın ~ubesinine resmi kuşadına• 

ulın::ın ıcsnıi 
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Şirketi Hayriyeye 
teklifte bulunul
duğu doğru değiL 

iki idam 
Kararı [Başı birinci sahifede] Umum Müclürlüğiinden aldıgımız 

ten az kar yapılmayacağını, ih malumata göre Türkiyedelri h!'yva
tikar itinde 1913 numaralı ka· nat miktan ve ithalat ve ihracat ile 
nunun odayı vazifedar etmedi- beynelmilel mukayeııeleri havi bari
ğini bildirmekteydi. ta ve rrafikli eser basılmak üzere

Bir sinema artisti kıskanma} mı? 

Haliç ıirketinin zarar ettiği 
için biliımum tesi1atını ve va· 
purlarile beraber imtiyazını 
devretmek üzere Şirketilıayri• 
yeye müracaat ettiği, fakat Şir 
ketihayriye_ ancak 140 bin li
ra teklif ettiği için bu iti takip
ten vazgeçtiği akşam refikleri
mizden biri tarafından yazıl
ımşhr. Bu hususta kendisile 
görüşen bir muharririmize Şir· 
ketihayriye umum müdürü Yu
suf Ziya Bey demiştir ki: 

Manisada iki katil ida
ma mahkum edildiler dir. Ayrıca inhisar idareleri ve in

Hakim 3 mart 932 tarihli ih hisar maddeleri bakkrnda tanzim e-
ManiMdın bildiriliyor: Alır ceza tikar komisyoou raporunda dilen mufaual istatistikte itmam 

mahkemesi mühim bir cinayet dava· kahve fiatlerinin 105 • 110 ku- edilmiıtir. 
11 hakkındaki karanın vermittir. ruş olarak teabit edildiğini, oda ~a.sr,rruf.~areketi hakkında. ~30 
ManiMnın Gökçe köyünde oturan om it' arı ile komisyon raporu- ~anh.ın~en ıtıbaren vucuda getınlen 

arnavut Sait oilu Mahmut geçende ___ L d b.. ..k ıstatistik yakında neırolunacaktır. 
•----bad t lb b" il 1 nun D11WJtevaaı arasın a uyu Ceraim adedi ve mücriml0 rin va-
~ a amavu ra ım o u •· b" f k ld • d"kk · mail ve Ömer oğlu Recep isminde i- j ır ar O ugunu nazan ı a 1 ziyeti bakında adliye istatistik şube-
ki kiti tarafından arabacı Haydarm te ":larak maznunların vekili ı' sinin ~eşr;·ki_ ı;n••aisiy!e. bu .•e~e ~~
bağına götürülmüt ve orada batı Refik Habip Beye ne diyeceği- dayctınd;~ ıtı~arcn bır ıstatistık vu-
kesilmek suretile öldürülmüştü. Ci- 1 ni sordu. Refik Habip Bey: cuda getirilmege başlamn~ş~ır. . 
na.yet te paraya tamaan ika edilmiş- ! Od • ' d • d ı Kaçakçrhk mabkernelermın faalı
ti. Yakadan sonra iki katil yakalana- k h- . anın ış a~ l od~ruf ur, yeti hakkında da hususi bir istatİs-
rak mabk ilm. t" C a ve pıyasası oy ey ı, akat 1 tik tanzim olunmaktadır. 

emeye ver ış ı. ereyan b" . " 1 b • j 
eden muhakeme neticesinde cürüm ızım sattıgımız ına u pıyasa iflas ve kongordatolar hakkında 
sabit olmuş ve her ikisi de idama dan da aşağı fiyatla satılmıştır. 1931 sen.esinin son üç .aynı.da.n itiba 
mahkum edilmiştir. Çünkü biz ekstra ekstra mal ren tanzıme başla"'.'n ı!ta!'lstik ta 

k k
• 1 b" • · mamlanıruştır. Bu 15tatısbke bu se-

lzmir hathnda te-
sattı ı o ma ı ızım pıyasa· d d d'I kt · H ı 

d d
• b I k b.I • ne e evam e ı ece rr. ayvan a 

mız • a ~a ıren u bıak a ı dır çekilen kara vesaiti baklanda bütün 

nezzüh trenleri demışhr. memleket irin mufassal bir istatistik 
Hakim, odanın bu cevabının vucuda getirilmiştir. 

MANiSA, 4. - Geçen sene oldu· mahkemeyi tenvirden çok uzak Memuri~ ist~tis.~ılıleri ben~ Ja. 
ğu ııibi hu sene de Kasaba şimen- olduğunu söylemiş ve tekrar 2?"gelen _fışlen gon~ermey~_uç v~ 
difer kumpanyası mülbakata tenez- 1 d d k h "dh ı· · t hd"d ka!et J,anç olmak uzere dıgerlerı o a ana veı amın a ı e aml B · ti"ti"ki 

Joan Grawford bu suale 

• 

"Hayır,, diyor .. 
1 

ı 

ı 

- "Bu haberi ben de gazete
de okudum. Fakat şirketimize 
böyle bir müracaat vaki olma
dığı gibi tarafımızdan da 140 
bin lira teklif edilmiş olduğu 
doğru değildir.. Şayet böyle 
bir teklif olursa, diye muhay
yel bir vaziyetle meşgul olmak 
ta da fayda yoktur." 

züh trenleri tertip etmeğe başladı • d " "h k . 1 tam anmıştır. u ısta • n me-
ş. k t• t üh. • tirak d k. , ugra ıgı tarı te ahve pıyasası 1 murların ailev;i vaziyetine ait kısmı 
ıreınenezzeıt eece- · ld" ·• • ·· 

Ier için eidilen mesafeye nazaran al- I nın ne v_azıyette o .u~un, 1 da ı~al edı0lmıı. "!""'or ailelonnm 
Joan Crawford'un iki sen~ içinde 

Bir sinema artisti için kıs
ıf'ançlık doğru mudur? 

mes'ut oturduğu HoJJyvl>fJd' daki eri 

Boğazda oturanlara kolaylık 

Sayfiye mevsimi hulul et
mekte olduğunu hatırlatarak 
,irketin bu sene Boğaziçine göç 
edecek ailelere ne gibi teshilat 
göstereceğini Yusuf Ziya Bey
den sorduk ve şu cevabı aldık: 

dığı ücretin çok ucuz olmasından iz- gerek banç, gerek dahıl pıyasa de ~ogum nısbetlen'.!le kısır aı1e a
mir, Manisa ve mülhakatmdan bin- larmda kahve fiatlerinin yüksel dedı ve vefiyatı lespıt olunmu,tur. 

Bu suale Joan Cravford: 

Hatta itiyatlarını değittirdi 
ği görüldü. Mesela çok kısa 
fistanını uzatb. Haline bir cid
diyet geldi. 

- "Bu sene de Boğaziçinde 
yeni inıaat yapbracaklarm mal 
zemelerini meccanen naklettire 
ceğiz. Bu gibi yen} İnşaat sa
hiplerine vapurlarımızda mec
canen seyahat ed~ilmeleri için 
paso vereceğiz. Boğaza göç e
decek ailelerin ev eşvalarmı da 
meccanen taşmacaklan yerin 
iakeleaine naklettireceğiz." 

!erce hal!' cuma ~ünlerini birer ka· mes!ni mucip sebepler olup ol· 
zada geçırmekt~dirler. . 1 madığmm, bövle sebepler var-

Geçen cuma ılk defa olarak Salih - h • t 'hl d "k 
tiye yapılan tenezzühe lzmirden .. a a~ırı a~~- ';'" e ve ne mı, -
Ma~isa ve Kaııabadıın yüzlercehalk dar yukseldıgımn sorulması ı
İ§tirak etmi§ ve Salihlinin zeytinlik çİıı müddeiumumiliğe tezkere 
m~v';Qinde çok neıeli bir gün geçir- yazılmasına karar vermit. mu
IDIJÜI". hakemıeyi de 12 nisan salı gÜ· 

Ayı ile mücadele 
Evrenyeden yazıhyor: Kasabaya. 

iki saat mesafede Gideli köyünden 
iki avcı ellerinde cakı ve keserden 
başka silahları olmadığı halde kar-

nü saat 14 e talik etmi§tir. 

Kargalar 
öldürülecek 

tılattıkları bir ayı ile bir mücadele- [Başı birinci sahifede] 
den ıonra hayvanı öldürmiye muvaf I 
fak olmuşlardır. Fakat kendileri de F azb Boy bize ıu beyanatta bu 

Boğaziçinin imarı muhtelif yerlerinden yaralanmışlar- 1 lundu: 

Y uf Z
. B .. B dır. Avcılar, bir gün evvel ayının - Ma.zarratlarının deri nok 

ua ıya eye gore O• • • - •· alın 

l ınıne ugramış, uç yavnısunu ış, taamdan kargaların itlafı fay-
ğazicinin imar ve ihyası her kendisine de bir kurşun isabet ettir- d I b" · f 1 de k 

d 1 I• kud ' meye muvaffak olmuılardır. Ertesi a ı ır 1§ ır. cap e rae anun 
şey en evve ma ı ret mese .. b daf il k ı.. lar larm müsaadesi dairesinde her . . · . • • gun, u a ayı e arıı~mıı 
lesıdır ve bunda Şırketihayrıye ve hayvan, .. avnılannın intikamını tedbire müracaat edildiği gibi 
ilk saftaki alakadarlardandır. almak için avcılann üzerine saldır· ı •ilah dahi kullanılabilir. Maalıa 
Netekim, Yusuf Ziya Bey bir ınışbr. Kucakkucağa cere~.n .eden za, silah atmanın suç teşkil e-
Al ed bu musaraadıı avcılardan bınnın ko d "b 1 . M""dd • man aermay ar gnıpunun landan b" et par k tu er cı et erı varsa u eıuınu 
latanbul civarında büyük imar ır çası opmuı r. ımıiliğin bu itteki takip hakkı da 

itleri ve inşaat yapmak üzere Bolu zürraının tabii ve müsellemdir. Bu keyfi. 
belediyeye bazı projeler teklif yet, tabiatile, icradan sonra tet 
ettiğini gazetelerde okur oku- borçları kik olunur. Kaymakamlar, sahi 
maz, ilk alakadar aıfatile Bele- BOLU 5 _ V d . !eliği bal bi salahiyet ve cürmün hududu 
diye Fen Heyeti -~~dü~ Ziya de Ziraat'ı.a°nkasınııaı,;;~1::,nı tediy~ I nu farik zevat olduklan i~in d~
lleyle telefonla goruşmuş, ma- edemiyecek vaziyette bulunan köy- ha evvelden, teferruata aıt emır 
alesef bu haberin de doğru ol- lünün ödeme müddetlerinin bir se- 1 !erle hareketlerini takyit et
madığı, belediyeye böyle bir ne~ab.a te'."dit edilm.esi . hususunda 1 mek icap etmez." 
müracaat yapılmadığı cevabını valı'?.ız __ ft:lı ~ıza Bey_ın ~raa~ b~ka
almıshr. Yusuf Ziya Bey şun.- sediı !'11 u~unyebtı um~~fyte~ı~e ıb~kısaf 
1 

"lA • • ımş ve u neVI çı çının an aya Briand'ın yerine M. 
arı ı ave etmıtşır: borçlannın bir sene tecil edilmesi 

- "Eskiden lstanbulun bir için Ankaradan emir gelmiştir. Boncour 
çok aileleri muhtelif semtlerde PARİS, 6 A. A.- Nazırlar, 
4 - 5 eve maliktiler. Ukbahan, Sokakta yanan çocuk bu sabah saat 10 da Elyse sara 
yazı, sonbahan ve kışı ayn ay- . . . . . ymda M. Doumer'in riyaseti 
n semtlerdeki evlerinde g"""irir Bandırmadan bıldırılıyor: Bır ka- it d t 1 1 d M 

~ dm · · ·· ·· d 1 ka k 1 a m a op anmış ar ır. • 
• • . • • Belediye odacılarından Mebmet Ef. 1 ar ıeu, ar a aş anna, on -!erdi Fakat simıdi iş değis ti• 1 evının onun e manga ya r en T d" k d 1 L d 

Her sene say~~Y'.:'Y~ gıden aıle- nin dört ya~ınd""! kızı bahtiyar ate , ra' da M. _Mac .~onald ile yap
ler, bu s.~ne duş~nup taşınıyor- / 1e yaklaşmış eteğıne luvılcnn sıçra- \ mış oldugu muklemeler hakkın 
!ar ve yuzde 80 ı bu yaz sayfi- ınış yanmaya başlamıştır. Faciayı da malumat vermiş ve mütea
yeye ~itmı;meğ: karar veriyor- I gören diğer bir ':"'dm çocuğu :ı:a~~- kiben müteveffa M. Briand'm 
lar. Şırketıhavrıye, bu şerait ı l~y~rak sokaktaki 'i8~~.rlu.~u ~ırıkin yerine Fransa'nm Cemiyeti 
karşı•mda elinden geleni yanı- 1 tısme ~~~uş ateşını sondurm~ş son Akv I" . d . • 1 • 

• ,. ra getirılı ana ve babasına teslim e- am mec ısı aımı aza ıgma 
yor. Gecen sene ~~z•randa,. ba- dil,:;,;ıtir. Çocuk baygın ve pek teb- M. Paul Boncour'un tayinini 
u mmtakalarrla yuzde 20 yı bu tikeli hi .. vaziyettedir. natık olan kararnameyi reısı-
lan tenzilat dahi vanmışbr. Bu cümhurun tasdik ve imzasına 
'ene icin yapdab;lecek başka Zeytinyağı fabrikasında arzetmitşir. 
bir kolaybk göremiyoruz." 

---~ rakı çekenler ispanya hadiseleri 
Hilaliahmer Üsküdar Balıkesirden ya2ılıyor: Bir müd- MADR1T, 6 A.A. - Kato-

det evvel Edremitte !!İzli bir rakı lik ve cümhuriyetçi talebe ara-
kongresİ fabrikası meydana çıkarılmış ve •a· smda vuku bulan dünkü hadise 

hileı-i ol.an. Selim: t;emal _ve _Sadık Ef lerden sonra polis karlistlerin 
Hilaliahmer Üsküdar ıubesİnden: 

Hilaliahmer cemiyeti Üsküdar kaza 
kongresi S-4°932 cuma günü Du
ğancılarda halk fırkası binasında 

saat 14 de inikat edeceğinden azııyi 
ınubteremenin tqrifleri rica olunur. 

Maçka tramvayları 
Sirkeci • Kurtuluı ve Sirkeci -

Maçl<a tramvay servisleri Eminö
nü • Kurtulut ve Eminönü - Maç
ka olarak işlemeğe haılamıttır. 

Roma sefirliği 
ANKARA, 6 - Moskova bü

yük elçimiz Hüseyin Rağıp Beyin 
Roma büyük elçiliğine nakli ile 
yerine Tahran büyük elçimiz Hüa 
rev Beyin tayini ihtimalinden 
bahsediliyor. --

Hindistanda vaziyet 
iyileşmiş 

LONDRA, 6 A.A. - Hindi&taıı 

işleri nazırı M. Saınuel, Hindista· 
run vaziyeti hakkında bir izabna· 
me neşretmiştir . 

Bu izahnamede vaziyette salah 
biaıl olmut olduğu beyan edil-

Ier ıebnmıze getınlerek ıbwas mab- k · d t h · t 
k · b karılmı t I mer ezın e a amya yapmı• 
enıesı uzuruna c.ı ş ır b " 

Muhakeme neticesinde bu üc maz 1 ve ayraklar, ust!1rı;>alar ve ta
nun müşterek surette kulandıl.ları bancalar keşfetmıştır. 22 tale
zeytinyağı fabrikasında rakı yaptık- l:ie tevkif edilmiştir. 
~ı anlaşılmış, üçü de ikişer sene ha • 1 • • 

pıı ve muvakkat sürgün cezasına fen la ndıya da ıçkı 
mabkiim olmuılardır. • ti• k l d 

memnuıye a ma ı 

Kocanın intikamı HELS1NGFORSEE, 6 A. 

Cebelibereketten yazılıyor: Bura 
da bir aile kaçmlmau yüzünden va
k'a çıkmış ve faillerinden birisi ya
kalanmıttır. Vak'ımm sebebi fU• 

dur: 

A. - İçki memnuiyetinin ilga 
sına dair elan kanun, mer'iyet 
mevkiine girmittir. 

Briand'ın cesedi 
Fevzipa4a nahiyesinin Kürt Bah-

çesi öyünden Dolma Mustafa is- P ARiS, 6 A.A. - Briand'ın ce-
sedinin niıand~ vasiyeti mucibin

mindeki tahsın yanında çalııan Ni- ce meskatıreşi olan Cocberel'e 
zipli Murtaza bundan dokuz ay ka- nakli mutasa'ITVer iken lahidinin 
dar evvel Mustafanın kanımı iğfal henüz ikmal edilmemiş olmasın
ederek kaçınnıt ve uzun müddet dan dolayı cesedin nakli ihtifali 
nerede olduklar. haber alınmlUlll§tı. haziran ortasına tehir edilmittir. 
Nihayet Antap taraflarında hulun- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

duklan anlaplan hizmetçi Murtaza 1 !ardır. 
ile kaç?"dığı kadın son ~n:'. ,rde 1 Giceleyin yapılan bu baokmda 
Oımanıyeye gelerek yerleşınıı bulu- Mavzerle ateı edilmi, gerek kaçak 
nuyorlardL karı Fatma ve gerekse kaçıran biz. 

Hizmetçi ile kansının nerede ol- metçi Murtazaya dörder kursun i-
duklarmı aramaktan geri kalmıyan sabet etmiştir -
Mustafa ağa bu haberi alır almaz İn Silah seslerine koşulduğu için fail 
tikam fikriyle harekete geçmiı ve ak ler daha fazla duramamı<, hunlar
rabasından Osmaniyenin Kara Yiğit dan Muhasebei Hususiye -Tabsildan 
köylü Hafız ve Mubasebei Hususiye Osman efendi yakalarunıtıır,. Diğer 

lcrinin yakalanması icin Polis ve 
Tahsildarı Osman efendi ve üçüncü Janda!'lna şiddetle ı~kibat ve ta!ııır
hir şabıala birlikte mÜ<eUahan Mur · ba ·lamı br. Yoralıları va-

Gloria Sivanson 
doğurdu 

LONDRA, 6 A. A. - Bir kaç 
günden beri Londrada bulunmak· 
ta olan sinema yıldızlarından Glo
ria Sivanson, dün akıam bir kız 
çocuğu dünyaya getinniştir. 

Güzel yıldızın zevci maruf lr· 
landah zenııinlerden M. Michael 
Farmetdir. 

Moskovada mühim 
bir dava 

MOSKOV A, 6. A. A. - Tasa a
jansı bildiriyor: 

- Hayır! diyor ve ilave edi· 
yor: 

- Değil yalnız artiı tler için, 
dünyada hiç kimse için kıskanç 
!ık doğru değildir. 

Joan Cravford.ı- bu ıözleri 
söylediği sırada, ızdivacmm ü
zerinden iki sene geçmiş bulu
nuyordu. izdivacının bidayetin 
de, kocaıı Douğlas ile sevişme 
!erini biraz açık bulan Holly
vood' da §İmdi iki senelik tam 
bir aaadetten sonra, kara bulut 
lann berilmeğe batladığı ıayi. 
alan dola9ıyor. 

Joan evlendiği zaman: 

- Kocam benim için her 

Tabii bu tahavvüller herke
sin nazan dikkatini celbetmiş· 
ti. Bidayette kocasını kıskanı-. 
yordu. Fakat bu kıskançlığm 
aile saadetine yaramak töyle 
dursun, bilakis bu saadetini 
tehdit ettiğini görünce, )'llV&f 

yavaş vücudunu sarmağa batla 
yan kıskançlık mikrobunu öl. 
clünneğe çalıttı. Muvaffak ol
muş bulunuyor ki, tim.eli her
kese: "Sakın kıskanmayın. Ai
le saadetini bozarsınız" diyor. 
Fakat kıskanmamak herkesin 
elinde mi ya? Bu aabah askeri kolejde Ulrich'in 

riyaıeti alhnda bulunan ali mahke
me Alman ıefirine karJı swkastte 
bulunmut olmakla maznun olan 
Stern davasını rüyete baılamıştır. 

Bu •uİkast eınasmda Alman se
fareti müsteıan M. Yon Tvardovs
ki yaralanmış idi. 

§eydir. Bütün hayatımda onun 
elemlerine ve net'elerine itti
rak edeceğim, diyordu, 

Yalnız kıskançlık Joan Crav 
ford'un yaptığı gibi idmanla te 
davi ediliyorsa, bu ruhi tedavi 

]oan Crawford fı'lmlerinden yi kıskançlara tavsiye etmek 
birisinde kıskançlık rolünde icap ediyor, 

Adliye halk komiseri M. Krylen
ko müddeiumumilik makanum ifgal 
ediyordu. Dava, pek büyük bir ali
ka uyanchrmııtır. 

. ... ,,.,, ,,,,,,,,,,,,.,,, '' .... ,, ....•.•.... , ................................ .. 
Norma Shearer ve güzellik 

Birçok sefirlerle matbuat mümes
silleri hazır bulunuyordu. lttibam
name, bu suikastin Sovyetler · ittiha
dının harici, siyasi münasebetlerini 
ihlal ve bilhassa Rusya ile Almanya 
arasında mevcut olan dostane mü
nasebetleri izrar edehı1eceği beyan 
olunmaktadır. 

Stern'i cihayete teşvik etmi, olan 
Vasilier de tevkif edilmiştir. Vasi
lier, bidayette inkar etmfi fakat bi
lahare bir beyanname İ111%alamıştır. 

Mümaileyh, bu beyannamede tet
hio bareektini üçüncü bir tahsm tq 
vikile terti etmiş olduğunu beyan et 
miş ve fakat emirJ.,,.ini tevfikan ha· 
reket etmekte bulunduğu kimselerin 
isimlerini söylemekten istinkaf et
miştir. 

Dava esnasında Stem mücrim ol
duğunu itiraf etmit ancak Vasili..,.. 
in teşvikile hareket etmediiini iJa. 
ve etmiştir. 

Vasilier istintak e•nasındaki ifa. 
datmdan rucu ederek katiyyen müc
rim olmadığını söylemiştir. 

Mahkeme bunu müteakip tabitle 
ri dinlemiı ~e Stern'in iıticvabma 
başlamııhr. 

Stern kendiıini sevketınit olduğu 
aiyasi amillerin ne olduğunu bilıne
cliifini iddia eylemektedir. 

Eski ifadatmı değistirmiıtir. Hal
buki tabitler kendisinin aleyhinde 
ıebadette bulunmuılardrı. 

Bir yolcu tayyaresinden 
haber yok 

ROMA, 6 A.A. - Japon pilot
larından lbachisneka Nasanki'nin 
idaresinde bulunan ve Pise'den 
saat 17,30 da hareket etınif olan 
44Gatas" markalı bir yolcu tayya .. 
resi saat 20 ye kadar henüz Ro
ma'ya muvaaal8.t etmemit bulunu· 
VO'\"dU, 

Normıı Shearw 

Güzel olmak her kadının vazife
ı ldir. Herkes anadan ııüzel do.i
ıuu:. Fakat dünya kuruldu kurula
h kadın, her va11taya müracaat ede 
rek kendisini güzelle,tirmiıtir. 
Güzelliiin bin bir türlü ıırrı var
dır. Bu noktada söz aöyliyebilmek 
için en ıalahiyettar olanlar ıüpbe
ıiz sİnema yılchzlandır. Bakınız, 
Norma Sbearer ne diyor? 

- Kadın güzelliğinin baflıca 
unsuru , tenin tazeliğidir. Fakat 
tendeki tazelik te boyalarla, krem• 
!erle temin ecilemez. Hiç bir podra 
fazla gıdadan basıl olan siyah nok
talarla fazla ickiden buıule gelen 
pembelikleri i;,ale edemez. 

Bunun i~in evvel& kadının temiz 

3 üncü milli sanayi sergisi 
ANKARA, 6 (A.A.) - Milli lktısat ve Tasarruf cemiyeti tarafın· 

dan Ankarada 1 Mayıs 1932 tarihinde açılacak olan uçüncü Milli 
Sanayi sergisinde eıya teıhir etmek üzere Ankaraya gidip gelecek ve 
aergide etya teıhir edecek emtia ıahiplerile teıhir edecekleri 
eıya ve satılmayıp mahreçlerine iade edilecek emtiaya esaa tarifeler
le uzun ve ağır ecsam tarifeleri üzerinde devlet demiryollannca yüz 
de 50 tenzilat yapılacaktır. 

liğine chlıkat ebnek ve cihazı Maz
ını mükemmel i§ler bir halde bulun 
durmak 18znndır. 

1 
Cilt haddizatmda böyle temiz 

ve sağlam olursa, tazeliğini, müın 
ı kün olduğu kadar sade kremlerle 

bir derece daha artbrmak mümkün 
' dür. 
ı Ben cildimi temizlemek için §Öyle 

bir krem mahluta kullanıyorum: \ 
Gül suyu, beyaz balmumu, badem 
yağı. 

Bu kremden yüzüme ve enseme 
mebzul miktarda ıürüyorum ve faz 

' lasmı hafifçe bir porsilen parçası 
1 ile alıyorum. ' 

Makiyajdan evvel yüzü sıcak 1 

su ile yıkamak ve sonra yüzün her 
tarafına bir küçük buz parçası sür ' 
mek (yahut pek soğuk suya bah
rnnış bez) ııenişliyen mesamııb da· 
raltır. Oiııdan sonra, az, gayet az, ı 
krem sürmelidir. Sonra da hafif bir 
podra bulutu ... Bu podra tenin ren
gine ııöre, tecrübe ile intihap edi
lir. 

Çok kuvvetli fardalan kullanma• 
IJU!lı • Bir defa erkekler, kadın yü
zünde kuvvetli boyaları sevmezler. 
Sonra eski podrayı veya kremi yı
kayıp temizlemeden, üzerine yeni
eini sürmemeli. 

Ben dudaklarını için ııayet az 
nij kullanırım. Sıhhati iyi kadınlar 
da dudaklar zaten kendiliklerinden 
kırmızıdırlar. F ardanın dudaklarda 
baılıca faydası renıri değil, dudak 
lan kurumaktan menetmesidir ~ 

Aiıza gelince, bilhassa dişlere 
itina etmek l?.zcndır. Bütün tebes
~ümünüz, yani en başlıca caz.ibe
niz dişlerinize bağlıdır. Dişçiye 
gibnek için mutlaka dişin ağırma
sını beklemek doğru değildir. 

Annemden öğrendiğim güzel 
bir dit macununu size de söyliye
yim: Gayet ince toz edilmi~ kafu. 
rulu tebetire bir miktar perman
ganat döpotası ilave ediniz. Hepsi
ni ılık suda eritiniz. Bu mablutun 
taamı o kadar bot değildir. Fakat 
tesiri harikuladedir. 

Her ıabah tuzlu suya bııtmlmrı 
bir bezlo burun deliklerimi ıilerim. 
Bu usul, nezleye karıı da İyi bir 
tahaffuz tedbridir. 
Şampuvana gelince, beyaz sabun 

kullanırım, yalnız köpürtülecek suya 
bir limon sıkarım. Sııçlıınn güzelliği, 
parlaklığı yıkanması ıartlanna bağ
lıdır. Saçlar günde iki defa yıkanma 

ANKARA, 6 (A.A.) - istatistik Umum Müdürlüğünce 1931 oe- lıdır.'. .. .. .. . • . 
nesinde yalnız vilayet merkezleri için yapılan doğum ve ölüm ista- Butün hu kuçük ihtımamlara ~ır 
tistikleri bu sene bidayetinden itibaren hükiimet veya belediye tabi- ı kadın alıştı ~ ne kadar meıgul bı~e 

Doğum ve ölüm istatistikleri 

b · 1 k k ı • d t il d"lın" tir olsa, bunları ihmal etrı<.yecek vakit 
ı mevcut o an aza mer ez erme e eşm e ı 1§ • bulabilir. yalnız bazı kadınlar ihmal 

Budapeştede dün sabah hiç bir ve .t~mbeUik yüz~nde.? .!enl~ni._di, 
lerım ve dolayııile butun guzellikle 

gazete Çıkmadı rini bozuyorlar. J:lat!8 bir çok evli 
kadınlar .. Bunlar ızdıvacm artık ko
ketliğe bir nihayet vermesi liızım gel 

BUDAPEŞTE, 6. A. A. - Macar Ajansı bildiriyor: Bu sabah hiç ıfiğini düşünürler, meseli kocalan. 
bir gazete çıkmadığından hükiimet hususi bir gazete çıkarmııtır. mn yanına yağdan parlayan burunla 
Mezkür gazete batmakalesinde soayaJ demokrat fırkası ı:ıaıiri efka- n, karmalıantık ve kepekli ıaçlan ve 
n olan Nepszava gazetesinin tatili sebeplerini tahlil ederk büyük dev kirli büluzları ile gelmekte bir beis 
letlcr tarafından 'l una de,_ !rtllr rr ; .. ,~ ... ı f ,f~:1 ~ görm.iyorlar. Evet, bir zaman için 
Macariatan vazi !.inin salahı i in i i bir istikbal vadeden mesai i amadır, görmez. Fakat bir kadın her 

Mayerling faciası 

JJaronne Marİe Vetsı.ra rolünü 
alan Charlotte ADder 

Mayerling faciaaı etrafında ıim
diye kadar birçok kitaplar ve yazı
lar çıktı. V aloa nqrcdilen kitaplarda 
ve yazılarda biribirlerini tutmayan 
taraflar mevcut olmakla beraber, fa 
cianm earan bugün tamamen tenev 
vür etmiş gibidir. 

Malumdur ki bu hiidisenin iki 
kahramanı vardır: Arıidük Rodolp 
he ile Marie Vetsera. 

Bu film, daha Rodolpbe'un doğ
madığı zamanlardan baflryor. Filin. 
de İmparatoriçe Eliaabetlı'i Lil Da
goyer temsil etmektedir. 

Elisa.hetb amcazadeai -.e Bavya. 
ra kralı ikinci l.oud'i ziyaret edi
yor. Malıimdur ki ikind Louiı'n.İn 
nasıl boğulup öldüğü ele henüz bir 
11r halindedir. 

Rodolpbe filmde ııenç ve neş' elL 
bir zabit olarak ııöateriliyor. Balıoı 
11nın emri üzerine sevgilisi Vetsera 
ya beraber yaıayamıyacalılannı 
söylemeğe memur eclilmiıtir. H"" 
ikisi Mayerlinır ptoıuna ııidiyor• 
tar. lki ıilab ıeaL .. iki ölü .. 

Felaketi İmparatoriçeye bildiri. 
yorlar. imparatoriçe aükUnetini hiç 
bozmuyor. Fakat haber üzerine sa· 
rayda yeiı aaybası duyuluyor. Bu 
sayhayı koparan Arıidükün kan11 
Stephame'dir. 

Dram Eliaabetb'in lsviçrede kat 
li ile nihayet buluyor. 

Bu filmde Lil Daııover'in güzel 
liği, Paal Otto'nun (lmarator) mu 
vaffalızyeti, Arend'in ( Rodophe) 
aan'ati tasvir edilmektedir. 

tercih edildiğini görmek istene, böy 
le bi rüchana hak lıaunııaak içiaı 



Muhabir mektubıı 

En kalabalık ve şirin 
kaza .. En kötü sahalar! 

Adapazarı en ziyade yolsuz· 
luktan muztariptir 

ADAPAZARI: Külliyetli pa· 
tale• ihracatilc methur olan Ada 
pazarı'nın ziyareti yine bir kıt 
mcvaimine tesadüf eyledi. Bahar 
eyyamının sıcak ve çiçekli zam.an 
lannda bu güzel diyan görmek 
husuıundaki arzuma her nedenae 
bir türlü muvaffak olamıyorum. 
Bütün Türkiye şehirleri içinde 
nüfua fazlalığı itibarile 23 uncu 
ve mevcut kazalar içinde birinci 
olan Adapazarının nüfusu,diğer 
beş kazanın merkez nüfusları 
mecmuundan fazladır. 

MiLLiYET PERŞEMBE 7 NiSAN 1!J3Z • 3 

Amerikalı kadın dünyanın en 
mes'ut ve rahat kadınıdır 

Davetler Boğa ve inek 
isteyenlere Vefa Kumkapı yurdu

nun şubesi açıhyor Bulgar ağna ycti~lirme cemi
yetleri bi\·liti cins hnyvi•n ve da· 

Vefa Kumkapr idman yurdundan: mızlık iatiyenlcrin birliğe n1üı·aca
Yurdumuzun Yedikulede Kazlıçe,. atlarını ilan etmektedir. Birliğin 

•• 
Omriinün yarısı kuiiipte, d 

mede aakin bir kıaım azanın idman adresi şudur: (Sayouznn Gov.;do· VaflSJ ev e geçer.. l snhasmda daha feyizli bir surette ça vadnite Drauje.•tva, Dcrmantzi, 
,... 

1 
.. .. .. .. . , lışmalannı!' tc!"!ni için C. H . F. Sa. • Lou~o~3~, B~lgarie). 

ı~ ~e gu~~ltulu bır_.Y~.rde h~ş 1 malya nabıycaının ~ahtı hiınay~sin- j . Bırlıgın elınde bırçok boğa ve 
bır yuva bulur. Buyuk şehır- de Kazlr<.,.mede bır tube küşadı ınek bulunmaktadır. 
!erdeki bir çek klüplercle mül· m_~vafık görülerek .8-4-~~2 cuma gü 
hakatta oturan aza ile gelip ge nu saat '! ~e resmı ku!"d! !'apıla-

·c· • · · h 1 .. I caktır. Butun Yurt mensubının teı· 
çı ı aza ıçm azır anmış guze "fi . • 1 rı erı nca o unur. 

Sinema - Tiyatro \ , ___ _ 
SÜREYYA TiYATROSU 

Ertuğrul Sadettin ve arkadatları 

8 nisan cuma 
ak""'1ı 21 bu· 

çukta 
ZUHAL 

BURCUNDA 

Komedi 4 perde 
Yazan : lbnir

refik Ahmet 
Nuri B. 

Müessif bir zıya 
Tütün lnhiaarı eabak umun1 

müdürü ve Divanı Muhaat!bat İ· 
kinci reiai Şeyfi B. İn pederi Oru· 
coğlu Mahmut Bey irtiha l etmi• 
ve cena.ıesi "'• ... n meraaımı mah~ 
susa i~e k~ldınlmı~lır. Ebedi gay· 
bubetı munaaebetıle kendilerini 
tahriren ve şifahen tesl iyct ve ta. 
ziyet eyliyen ve aon ~w a.zifeaindt.· 
bulunan zevata merhumun ailesi 
erki.nı letekkür etmektedir. 

3 uncu Koıord" 
llAnları 

Umum kazanın nüfuou 83523 
ve merkezdeki (22,549) ioe de 
bir kaç ııene zarfında kaza nüfu 
nun 90,000 ve merkezinki de 
30,000 bine çıktığına ıüphe yok· 
tur. Mesahai aathiyeai ( 1,260) ki· 
Iometre olduğuna nazaran beber 
kilometre murabbaına 66 nüfus 

ta geldiiinden bunun taafiyeai la 
zımdır. Çarh tertibatı iae pek e•· 
ki bir model olduiundan tehre ka 
fi derecede au aevkine imkan bu· 
lunamamaktadır. Binaenaleyh ıe 
bir suauzluktan çok muztariptir. 
Köhne çarhlar ve motörlerle ida· 
re olunan bu •udan halk bıkınıt 
ve usanmıtlır· Bu yakınlarda Sa· 
panca civarındaki Memnuniye su 
yunun Adapazarına getirilmeıi 
için bir ~un.etli ce.r~yan .var~.lır. 
300 bin !ıra ıle gelırılmesı munt· 
kün olan bu 111yun cçarh» gibi da 
imi maarafı olmadıiından ve çarh 
suyunun taafiyeai için de bu ka· 
dar bir paranın .. rfına ihtiyaç . . . 
bulunduğundan dolayı her halde 1 Uıır•ftak olmuş •kı Am~·ika/J k•dm 

Aynca: Revü ... Yakında: 
Ladam o Kamelya 

Ordu ihtiyacı için aleni mü
nakasa ile iki kalem Serom alı. 
nacaktır. İhalesi 27·N san-932 
çarşamba günü saat 1 - da icra 
edilecektir. Talipleı-in :nuayyen 
vakitte komisyonda bulunmala· 
rı ve §artna.u:esini almak iste
yenlerin her gün komisyona 
müracaatları. (185) (1376) 

isabet eylemektedir. 

Şehrin manzarası 

Zümrüt bir ovanın ye§illikleri 
içinde ba,ı gururla göklere kadar 
yükaelmiş olan güzel Adapazarı· 

tercihen Memnuniye suyunun ge- :lın<·ına yıldıı ı Madar:ı Hrnry Ford 

tirilmeai daha münaaıp olacaktır. . kad ·ı R k 11 b" k 1zmite Çene 111yu ve.Pata aula~ı , Amer'.~an ını ı ~ us ~ ~ ~~ .. apıcı, eleri beyaz eldive.n 
ııetirmekte olan valı E,ref Be! n dmının dunyanın en hımaye go lı küçuk çocuklar (Groom), bır 
bu su meaeleıine de atfı nazar Y ren kadınları olduklannı aöy- de binalan temizleyen adamla· 
lemelerini rica ederiz. !erler. Fakat Rusyada m•!VZU· ra münhasır gibidir. 

Asayı.ş ve ahlak atı kanuniye ve adetler kadını Kadın apartımanına girer

Merkezi kazada galabalık -. 
muhtelif unsurlardan mürekke 

erkele müıavi bir dereceye ge: ~en, a,ağıda bir kraliçe gibi iı
tirmİ'§ olmakla beraber, Amen tıkbal görür, fakat dairesine gi 
kada kadın, bittabi müreffeh sı 
nıflarda bir nevi zinet etyası
dır. 

Amerikalıların menteleri ka 
ntık olmasına rağmen, -An· 
glosakson, şimal milletleri, Cer 
men ve litinler - ıtandardize 
tipi Avrupalılardan farklıdır. 

Spor, yaşamak, bilhassa yi
yip içmek tarzı Amerikan kadı 
nına kibar bir yürüyüş, mev· 
zun bacak, dar bir bel ve tatlı 
bir ten vermittir. Daima ihti
mamla giyinir, fakat tuvaleti
ne ıahsi bir şey ilave etmez. 

. \kı aleyhinde prop:Jganda ya-
pan kadınlar. 

güzel yatak odaları da vardır •• 
Meseli Nevyorkta Miss Anne 
Morgan tarafından ihdas edi
len ·A. W. A. klübünde 1200 o 
da vardır. 

Erkek klüplerine kadmlar 
ekseriya kabul edilmedikleri 
halde kadınlar kendi klüpleri
ne istediklerini davet edebilir
ler. Yalnız erkekler bu klüplt'~ 

-RAŞIT RIZA TiYATROSU 

( Şelızedebatı) 

Bu alqam 21,30 da ve yarın gün
düz 15 de YARASALAR Facia 
3 P .- Mahmut Y eaari Beyin. . 

Cuma akşam 21,30 da SAMSON 
Piyea 4 perde. 

* 
K. O. ihtiyacı ıçın aıağıda 

cins ve mikdarları ile ihale ta-

E- rih ve saatleri yazılı üc kalem 
Şehzadebaşı mutabiye ayrı ayn şart~ameler 

FERAH SINEMASINDA le ve pazarlıkla alınacaktır. Ta 

Bu gece hem sinema hem tiyatro liple~_in şart~~m~~erini almak 
hem piyanko san'atkar Fahri komik ve numunelennı gormck üzere 
diımbüllü lsmail , komik Rıfkı Bey- 1 her gün -:e pazarlı~ına İştirak. e 
ler ve heyeti 2 oyun birden bahar deceklerın de vaktı muayyenm 
bülbülleri 3 perde isfahanli ali ekber I de komisyonumuza müracaatla 
1 perde. Duhuliye 25. 

1 

rı. (I 76) (1320) 
_ • __ 600 adet kadana yem torbası 

14 Nisan pcı·tembe giinü saat 18 de 11-4-932 saat 14,5 ta. 
methur viyoloniıt 300 adet kadana çulu 11 ·.j. 

ZiKRiNE ARNOLDI 1 932 saat 16 da 
tarafından bir konser verilecektir. 300 adet kadana bellemesi 

Pianoda: Madam ERIKA VOSKO. 11-4-932 saat 16,30 da 
600 adet beygir bellemesi 

Ad• pa•arının m~şhur çarkı (yamndaki sütun su tuaıisidir. Su şehre 
kadar font borularla gelir.) 

Eskiden adetleri az olduğu 
için mi nedir, Amerikada kadın 
o zamandan beri artmış olmak
la beraber, bir nevi mabude gibi 
kalımttırlstatiıtikler Amerikan 
nüfusunu 40.900.000 erkek, 
40.200.000 kadın olarak göster 

mektedir. 

İstanbul 
ESNAF 

BANKASINDAN: 

114932 ıaat 16,30 da. 

run m 02araaı ınaaleaef bir batak ı bir halk sakin olmasına rağmen 
ve .. zaktan ibarettir! Buranın gavga .. ve ııürü!t~ yoktur. Zabıta· 
ıokak ye caddeleri bir çamur der nın mudahalesını davet edecek 
yaşı halinde ve her taraf aevimaiz tekilde aarboşluklar haftada, on 
hir ~kildedir Dere kenarların· bet günde bir defa olur. Sekiz ay 
dan toplanan' yuvarlak taş!a~~~ zarfında .ııizli randevü evlerinden 
yapılmış caddelerin ıu halı~ı go· on daoesı kapatılmıştır. 
rüpte teesaüf etmemek kabı! de: Şehirde oldukça bir dedi kodu 
gildir. Bazı ıokaklarda var~ır ;.• dalğaaı aıüde dimağlara çarp· 
tabiat ne 9ei<ilde yaratın•§ ıoe a k d B d d" kodular ya 
1
• ki" . h f yledig"in· ma ta ır. u e ı 
a o ıe ına mu a aza e 

d b 1 
- ·· b"" ·· k rkunç bir kulüp ya bir müeaaeae, ya bir 

en ura an butun utun o 
ve geçilmesi tehlikeli birer şekil tekil aleyhinde ve ekserya şahsi 
almıılardır. Sebrin en güzel yerle infial1er dolayısile her yerde oldu 
ri Hükümet caddsile Uzunçartı ğu gibi vatandaşlar arasındadır. 
d enilen yerler ise de yalnız Uzun D. di kodu gibi tatlr bir mübaba
çarşıdan arabalar geçirilmed!ği se tabiidir ki in•anlar arasında 
için bir dereceye kada~ bo~a ıse hiç bir vakit kıymetini kaybetme 
de Hükümet caddesi kı en zıyade mektedir. 
göze çarpan ve bütün halkın gü.n 
de yüzl~rce defa uğrağı olan. b_ır 
:ı-erdir, buraımın hala çamur ıçın 
de bulunmaaı akıl erecek ~yler· 
den değildir. Sabahları evl".~i~: 
den çarııya çıkanlar ak~ .u•!~ 
evlerine nasıl döneceklerını du· 
§Ünmktedirler. Çünkü aokaklar 
diz boyu çamur içindedir! 

Ne yapmalı 

Adapazarı sokaklannm bu 
halde olduğuna belki kimse ioa· 
namaz. Fakat buııün bir hakikat 
tır. Aıırlardan beri gelip geçen be 
lediye reisleri kaza kaymakamla 
rı acaba ne yapmışlar 7 Onlan bu 
ı;:ün ne kadar muaheze etsek hak 
k.ınız vardır. Cümburiyel devri· 
nin kaymakam ve belediye reisle 
ri imkan var iken bu caddeleri 
aıfalte çevirmelidirler. 

Ragıp KEMAL 
.................. -............................. -. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, istiklal caddesi Bü 

ıük Parmak kapu, Afrika banı

ıa bitişik Aparlıman No. 21.

iel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğleden 

sonra saat (2,30 dan 5e) kadar lı
tanbulda Divanyolunda 118 nuına· 

ralı buıusi dairesinde dahili hasla· 
lıkları muayene ve tedavi eder. Tc· 

Daha çoc;ukluklarmdan iti
baren erkek karde§ler, kız kar 
deşlerine hizmet ederler. Bu iti 
yat yerleşince, bilihara koca 
baılıca hizmellerde karı11na 
bir arkadaştan ziyade bir hiz
metçi vazifesini görür. Ona mü 
temadiyen dolar getirir. 

Onun içindir ki erkeklerin ço 
ğu, itten harap olarak daha 
kırk ya§mda iken ihtiyarlarlar. 
Halbuki diğer taraftan Ameri
kalı kadtn ölünceye kadar genç 
kalmağa mütemayildir. 

Apartman 

Burada vasat sınıftan evli 
bir Amerikalı kadım ele ala. 
lım: Apartrman üç dört odalı
dır. Mobilya zevkle döşenmit
tir. Bir mutfak, bir de küçük ye 
mek odası vardır. Banyosu mut 
laka mevcuttur ve bu banyo sa 
!onu da son derece moderndir. 
Senelik kirası 1200 den 1600 
dolara kadar tutar. 

Ortada snnt nıağaraya alış verişe girdiği zaman, dükkin önündt araba
larından bekl<'yen çocuklar, aşağıda bir puponiyer 

rince, kauçuk eldivenlerini ta- ı deki yüzme havuzlarına, idman 
kar mutmağa girerek yemek pi ıalonlarına ve odalara kabul e
şirir. Eğer mali vaziyeti bir biz dilmezler. Çocuklar hiç bir su. 
metçi kadın bulundurmağa mü retle ıalonlara sokulmaz. 
sait değilse, madam cenapları KI·· A "k ı k d h 
b

. · ·· ·ı ı ı up merı a ı a mm a 
ır aapırator ı e a e acele apar- d b 1 ı ·· Ga 

tnnanını temizler. Gayet İnce yatın. a ad§ ıcak rofu oynlar. • 
b" t 1 t d zetesı var ır, on erans an var 
kır uva e yapar ve ev en çı- dır, konserleri vardır, içtimala-

ar. rı vardır, baloları vardır. 

Shapping Madam cenapları eğer briç 

Evveli bakkala uğrar. Bura partisinden daha evvel kurlu· 
da ekmekten, etten, sütten lursa, akıam yemeğini hazırla· 

lıtanbul Esnaf Bankası Hi11eda· 
ran heyeti umumiyeai 31-3-932 tari· 
hinde nisabın temin edilememesin
den dolayi içtima edemediğinden 

hisaedarlar 30-4-932 tarihine müsa
dif cumarteıi günü saat 14 le talik 
edilen alelade ve fevkalade heyeti u-
ınumiyelere davet olunur. 

Alelade heyeti umumiye 
ruznamei müzakeratı: 
1 - Meclisi 1 dare ve murakıpler 

raporu kıraati, 

Beyoğlu dörduncü sulh hukuk 
mahkemesinden :Şi,lide Bulııar çar ı 

aında 112 No. lu hanede nkin ık n 
11 ıubal 932 tarihinde vefat eden 
Kara Osman zndelcrJen ıuerhum 

Hüseyin Beyin kerimeıi Zahide H3· 
DllDID 'Vasiyetnamesi açılarak tenfi. 
zine İptidar olunduğundan kanunu 
medeninin 538 ci maddeai mucibine~ 
bu bapta bir güna itirazı olanların 

tarihi ilandan itibaren bir ay zarf.,-. 
da Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesine müracaatları lüzamu ı· 
lio olunur. 

2 - Bilinçonun kıraat ve tasdiki j-------------
ve murakıplerle Meclisi idare aza. 
ımın ve müdirin ibrası, 

3 - Meclisi idare azası ile mura
kıpler yerine yenil rinin intihabı, 

4 - 1932 seneai için Meclisi ida
re i\zasımn hakkı huzurları ile mura
kıp tahaiaatınrn tayini, 

Fevkalade heyeti umumiye 
ruznamei müzakeratı: 
1 - Sermaye vaziyetinin tetkiki, 
Ticaret kanununun 371 inci mad

desi ahkamına tenikan hamiline 
muharrer biaae aenedatı sahipleri 
hisselerini nihayet 20-4-932 ~
ba ak~ kadar bi11e senetlerini 
veyahut hisse aenetlerinin me•du 
bulunduğu Banka malı:pazunu Ban
kamız veznesine tevdi ile ita olnna
cak dühuliye varakasını almaları ik
tb·..a eder. 

Koca&ı sabahleyin mcyva, sebze, meyva ve konıervelere mak üzere evine döıııer. Akşam 
yumurta, çay veya kahveden kadar her 1ey satılır. :Buhran yemekleri de altı buçuğa doğru 
mürekep kahvaltısını ederek do dan beri Amerikada yiyecek ve tenavül edilir. Kadın gecikse 
kuzda~ evvel işinin başına gi- 1 içecek fiatlan ucuzlamıştır. Yal bile, kocası daima kilerde ken
~~r. Eger yorgun veya hasta de nız aüt elli, altmış kuruştur. diıi için hazırlanmış salça, çor 
gılse, kahvaltıyı kadın hazır- Fakat kapalı titclerde satılır. ba, ıöğüf, piliç, sebze ve talata 
lar. Kocası b~tün ~ün daire ve "fam manasile halis süttür. On bulur. Bütün bunlar bol tabak 
ya yazıhaneaındedır. Öğle üze dan sonra gazetelerde Solde tarla masayı doldurur. Yirmi 
ri bir otomatik lokantada alel- yaptıklarını ilin eden yerlere ve dakikada yemek bitmitşir. 
acele -~ir. ıandü~iç re~, b~r bar. yahut tık bir mağazaya uğrar. Eğer koca ile kansının ka
dak sut ıçcr. Eger ıçtımaı şeTa- Bu mağazalarda 6 dolardan iti bul edilecek dostları varsa onİt müsaade ediyorsa lokantaya baren iyi modelde rnplar 90 tarı klübe davet etmeği tercih Nevyork sokalarında oynarlar. 

Birinci ticarel mahkeıncsindcn: 

lıtanbul Telefon türk anonim tirit ı 
Avukat Leon Amaraci efendi tara· 
(ından Kurtuluıta Sinem köyünd< 
yeni sokak 10 numaralı apartman 
dahilinde 4 numarada mukim ve ha 
len ikametııi.lıı meçhul bulunan 
Mumtaz zade Rifat Bey mukaddeıra 
vuku bulan ili.nala rağmen mura· 
caaıı., cevap vermemit olduğundan 

H. U. M. kanununun 398 ci maddesı 
mucibince hakkında gıyab kararı it. 
tihaz edilen:k bu kararında 141 ci 
madde mucibince ilanen tebliğini ka 
rar ftrİ!mit ve 142 ci madde veç· 
hile ilan suretinin bir nusha11 da 
mahkeme divanhanesine talik edil. 
mittir. Tahkikat ::-ünü olıln 10 Ma 
yİı 932 salı giinü aaat 13,30 da 
müddeialeyh Mumla• zade Rufat 
Bey bilzaı veyahut bir v•kil gönder· 
mek ıuretile isbat '\'Ücut eyleınediği 
takdirde vakıaları ikrar etmiı addi
Ie bir c!aha mahkemeye kab:,ı edil-

gider •. Muvaffa~. o!m~~ bir iş a ~entlik ipe~ çora~lar, bir ~eya ederler. Oradan da ıiremaya Umumi kanaate göre, çocuk damı ıse, yemegını mukellef su ıki dolara ıpek trıkodan çam • giderler. Amerikalı yalnızlık. lar o kadar serbest bir terbiye meyeceği ilan olunur. 

Bodrum kasabasının aokaklan 
kamilen ufaltten yaptınlmııtır. 
Ben orayı görünce gözlerime ina· 
namamı§tım. Demek ki a?-m ve ira 
denin elinden dünyada hır !"Y kur 
tutamaz! Adapazarmın ,imd.iki 
kaymakamı Aııab Beyle beledıye 
reisi Kerim Bey çok ciddi ve çok 
çalııkan arkadaşlardır. Eğer ki 
her 

0ııene birer aokak yaptınlmak 
§artilc Adapazannın manzaruı· 
nı deği,tirmeğe muvaffak ?!urlar 
•a pek büyük tükran ve mıonetlt; 
rini celbedecekleri gibi bükümelı 
cümhuriyenin umde ve ~eren•!P· 
lerinin ne kadar kuvvetlı oldugu• 
nuda halka göatererek onların da 
hükümetimize kartı olan muhab· 
bet ve itimatlarının bir derece da 
ha rükaelmeıine aebep olmuı olur 
lar. Kocaeli valiai Eıref Beyin bir 
himmeti bu asfaltlerin yaptmlma 
••na kafidir ve buna da şüphe 
Yoktur. 

rette kendi klübünde yer.. ~ırlar bulmak kabildir. tan ve inzivadan hoşlanmaz. görürler ki, ondan sonra istenil 
lstanbul ikinci ifliı.ı memurluğun- Saat beşte daireden veya ya Çabucak saat bir olur. Ma- Halbuki o kadar geveze de de. diği ıekilde terbiye ve ilimleri Beyoğlu Tapu llaşmcmurlu,.-•uı-

zıhaneden çıkar. Bazan klu""bu··- dam da öğle yemeğini gider, ğildirltr. nFekistikamet vermek güçle9ir. dan: Boğoziçinde Yen:k;;y Panıüy., 
dan

·. Mu··n,·s lstanbul Alaca mahalle el a t alt d b ' . d mahal! . d s· · · k 
d 

kendi klübün e yer. Eg-er ace· K k a on ı yaım a, u ıtı a e.ın e •mıtçı •o al;ıuda atik 

Iefon: lstanbul 22398. 

Su meselesi 

l .. ~dapazarı halkı Sap~ca gö· 
unun auyunu içmektedırler. Bu 

gölün ayağı ıebre yakın bir meaa 
feden geçerek Sakarya nehrine 
akmakta olduğundan «çarh• deni 
lı;n husuıi bir tertibatla yükııek 
bır teraziye ıevkolunarak ıehre 
tevzi olunmaktadır. Bu suyun 
-·'-· -· ..... -· ... 

~-ddesı"nde 
89 

numarnda Mu .. mba· ne gi er ve yemek yemek içı"n arı oca eğeı· biri her han- ··ıf·· d ·· · 1 ıo 10 ··k - .,....... 1-ı· varsa o da civarda bı"r ca- . b" d ru unun a uzerıne a ır ve genç ve mu errer cedit 14,1 No lu 
saat yediye doğru evine döner. ~ gı ır tanı ığı He sinema veya ı · · "b b" "ki feteria'dan bir sandvic. alır ve . erı mzı ata, ter ıyeye ve mes- ı . bap hane Duka sofyıınoa evka 

cı Yani efendinin yeni kayit olun.an 
alacaklıların alacaklarının kabulüne 
ve bu suretle arra defterinin düzeltil 
mesine karar verilmiı olduğu ilin 

olunur. 

K d b 
.. t·· ·· d tıyatroya gitmemi~ae, evde yal ı - k f a ın u un gun ev e ne bir çay içer. k d • ege ao ar. ına ait müstesna aenet ile Türkiye 

yapmıştır? nız al ıkları zaman radyoyu Kız kollejlerinde duyulan Cümhuriyeti tab'asından Rum mille-

Bir san'at veya iş sahibi ka- Kulüpler açarlar. hava onları bilihara ilmi tetkik tinden Yorgi Efendi veledi Dimitri-
Amerikada hürriyet bö"yl~ 1 k t kt d" B 1 dınlarla ilmi tetkiklerde bulu- Amerikanın her yerinde ka. ~ ere sev e me e ır. un ar nin uhtesinde olup mümaileyb mez· 

İcap ettiriyor. k f 1 "d 1 d 
nan fikir kadınlarını biı· tarafa dın klüpleri vardır. Bu klüpler on erans ara gı er er, arül- kür senedin tebdilini talep etmek üz 

lstanbul ikinci icn memurluğun- bırakalım. Bunların hayatı ko- azalarının seı:vetine göre, ya Çocuklar fünunun her çeşit kurslarına re idareye müracaatta bulunmut ise 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve calannm bayatından farksız- sade, yahut bıegayet mükellef. Ya çocuk varsa, bunlar ne ?ev~m ederler. Mütemadiyen de mezkür mahallin mütevellisi ta-
paraya çevirilmesi mukarrer mütea· dır. Biz de sadece kocasının ka tirler. Tarifeleri 25 ili 100 do- yapıyorlar?. ı~tıhanlar verirler ve muhte- rafından idareye müdevver• d ıer
dit karyola, ayna, masa, yatak, İ•- ~ zancmın kendisini çalışmağa lar arasında mütehaliftir. Klüp Zengin ailderde me:ele sür h~ propaganda cemiyctlerıne de kaydı bulunffil\dıfrınd:ın yeniden 
kemle ve sair otel esya11 12-4-932 ta' mecbur bırakmayacak kadar ler insar.ı havau ve adası ile atle halledilmiştir. Çocuklar kü gırer~k faalar:(' çalı~ırlar. Bun-1 kayit ı .. i, ctmelt üzre .,,,,.~al!cn tab 
rihine müaadif salı günü saat 12-14 müsait olan kadınlardan bah- hüsnü istimal eden bir konfo. cükse bir mürebbi b"" .. .. ldar bıl~as~a i_çki aleyhtarlığın. t k;kat iCTa edilecektir. Yc,..,,i tııhki· 

kkuf d 
. B • k d 1 d .d. 1 K b ye, uyumus a en ılerı oı.Je d k M . . ,_,_. . - - -

de Sirkecide tramvay teve ma- se ec.eğız. .~ nevı a ın ~r a ru camı ır er. ı~ııı ol bol a· !erse kollej.. - ı • " c n P opagan acı at ayL.O•~. •~ıuzınrı eun~ne muaa-
hallindc Meşrutiyet otelinde açık ar mevcudun yuzde seksen dordü- tes yanan büyük şöminelerile Çocuk! · · h l"f d" !ardır. dif paz~r "unu sa:ıt onda ıcra edile-

k 1 d 1 
' - . 1 1 . . ı ar ıçın mu le ı mi Am.~ "k 1 k d k ..... ' k" . k ı h-'-tırma suretile satılacağından talip o nü teş i e er er. • gcmş sa on ar, çay ıcın daha kü teşekküller h h .rı a ı a ın, ocasın- c~.,ınLen rn<7 ur eayn mtn u "" tanların yevmi mezkürde 1932-449 Hizmetçi gayet pahalı oldu c.ük bir •alon, briı.. ;alonu, kıra 1 . vefya ut ayır mü dan fikren yükıek te olsa be. !mıda bir ta••rruf i~deaoında bulu-esseıee rı tara ından vücude ·· • h • -' 1 • ı · · u. 

dosya numarasını hamilen mahallin- ğu için (ayda 75 ili 100 dolar) at salonu, kütüphane, lokanta· • ·ı · b h ge nuz umumı veya ususı ış enn nan ar vnr "e yevnu mez,.ur ve aaat • • • • • r • • tırı mış " çeler vardır. Fakat giditini eline alıı:ıt değildir. Zi 1 tc l3sarruf ,·cıikaları ile birlikte em· 
- · · ulundu• u malıald• h:ızrr bu-



_ ua~ta ınızı .:;!~;!:. ~alin ecati 
._ abms. Reptelerials 
tue llAçlarla cicldl bir 

t.tllua-tle yapahr t -iuk alma, kırıklık, baı ve dit 
airJlannda pek mlles•İr olan bu 
yerli mustahzarı tercih ediniz. 

TELE 
FUN 
ICEN 

iyi bir 
Radyo ciha·zı 

lambaranndan 
anlaşılır 

9QnkO h•klk•ten ıyı 
netice veren bir rsdyo 
•hizea i t•bi•tile 

'~LEFllNKEN·LAMBALARI 

ile t e 9 h iz edilmiftir. 
Telefu.,ken hv m•k· 
seda had im r•dyo lem
belerı imal etmektedir 

BOURLA BİRADERLER VE Ş51 

Istan bul Deniz Levazımı 
Satınalma Komisyonundan: 

1000 kilo Yün ipliği (açık münakasa ile} münakasası 21 Ni· 
san 932 perıembe günü saat 11 de. 

190 Roda muhtelif burgatalık halat) (açık münakasa 
10 ,. parakete Savlo.u) ile) münakaaası 21 Ni-

san 932 perıembe Sa. 14 te 
Yukanda cina •e mikdarı yazılı Yün iplik ve halatın hizala

rmda yazılı ııün ve saatlerde münakaıalan icra olunacağından 
tartnamelerini görmek iateyenlerin her gün ve vermeğe talip o. 
lanlann münakasa ıün ve saatlannda muvakkat teminatlarile 
birlikte Kaaımpa9ada Deniz Le•azımı Satılanma Komisyonuna 
müracaatları. (1252) 

>-Ticarethane 
Ve Mücssesatı Resmiyenin 

nazarı dikkatine 
Hililiahmer C. Merkezi Umumisinden: 

Bu aene Kurban bayramında dört ıi.ln netrolunmayacak 
türkçe ıuetelerin yerine Hililiahmer gazetesi mükem
mel •e renkli olarak zenain milnderecatla inti9ar edecek
tir. ilin vermek ıuretile Hil&liahmer Cemiyetine mua. 
venet arzusunda bulunan tüccaran ile müeaaesatın Babı. 
ilf · Ankara caddesinde SühGlet kütüphanesi ittiaalinde 
"lıtanbul llinat Odaaı" na müracaatlan. Betinci ve al· 
tıncı sahifede beher santimi 40, yedinci ve sekizinci sa-

hifede 30 kuru, tur. Telefon 20085 

Çimento, Demir, Kereste 
münakasa ilanı: 

Istanbul Vilayeti Nafia Başmühendisliğinden 
Silivri köprü ve menfezlerinin emanet intaatında kullanıl. 

mak üzere 70 ton çimento, 20 ton demir, 30 m3 kereste ayn ayn 
aleni münakasaya konmut ve 10 Ni.an 932 tarihinde saat on 
bette ihalesinin icrası mukarrer bulunmut olduğundan taliple. 
rin tafsilat almak üzere her ıün ve münakasaya iıtirak etmek 
üzere de mezkilr tarihte teminat akçelerile İstanbul Vilayet Na
fia Başmühendialiğine müracaat eylemeleri. (1326) 

ls~irto ve ls~irtolu i~~iler 
İnhisarı umum müdürlüğünden: 
500 ton maClen kömürü satın alınacağından taliplerin 9artna. 

meyi almak üzere ticaret ıubesine müracaatları ve tarihi ilandan 
itibaren de IS aiift zarfında verecekleri fiyatı tahriren umum mü· 
dürlüğe bildirmeleri. (1333) 

Dr. Tevfik Remzi 

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

Gedikpaşada Jandarma 
Satın alma komisyonunden : 
(2500) portatif kürek kılıfı (1000) bel kayıtı (500) omuz 

kayıtı (500) kütük (1000) ıüngülük (300) tüfek kayıtı (1800) 
portatif kazma kılıfı (50) portatif balta kılıfı (600) tel makası 
kılıfının kapalı zarfla İnünakaaası 17 Nisan 932 pazar günü saat 
on bette yapılacağı ilin edilmişse de mezkur gün bayrama mlisa
dif bulunduğundan münakasası 21-Nisan-932 perşembe günü 
saat on yediye talik olunmuştur. Taliplerin ona göre mezkur 
ııünde mlayyen saate kadar teminat ve teklifnamelerile komisyo. 

Herkes merakla soruyor: 
e 

'' IPEKIŞ ne vakit çıkacak?,, 
• e • Ve sabırsızlanıvor! 

İPEKIŞIN nefis mamulatından bazı parçalar İŞ Bankası 
methalindeki vitrinde tethir edilmektedir. 

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

emniyet -hasıl etmişlerdir. 

Bu maksatla: 
1 - Her türlü fena rekabetlerin önüne geçmek, 
2 - Bütün çeşit:erin halka arzını temin eylemek, 
3 - Halkın aldanması a meydan vermemek için: 

mağazaları 
Açılmasına karar verilmiştir. 

Istanbul Evkaf Müdiriyetinden:· 
Maballr vr M t vkji 

Akaaray Muratpafa 
Şehremini Mollagürani 

Sohlı 

Cami avlusunda 
Halıcılar 

» lbrahimçavuf Değirmen 

Yuıufpata Hacıbayram O 
Mahmutpa§a Cami avluaunda 
Yusufpaıa Hacıbayram Topkapı camisi 
Mahmutpaıa Sultan odaları 

Çakmakçılar 
Çakmakçılar 

Kaaımpaşa Camiikebir 
Dayehatun 
Bahçekapı Hobyar 

Aksaray Sofular 
Dayehatun 
Defterdar Abdülvedut 
Çakmakçılar 
Bahçekapı Hobyar 
Galata Şehtuvarbe,-

Valdehanı alt katta 
Büyükyenihan orta 
katta 
Turabibaba 
Hamam 
Y enipoatane 

o 
Yeniban 
Eğrikapı 
Büyük Yeni lıand'a 
Yenipoıtahane 
Karanfil 

Na . aı Cin•i 

2-4 Hane 
1 Hekimbaıı Ö

mer 'E. mektep 
yeri. 

O Kaşıkçı Muata
fa E. mektep 
mahalli 

33 Dükkan 
17-23 Dükkan 

115 Maabaraka arıa 
Sultan odalan o 
da başılığı ile 1 
No. lı oda. 

28 Oda 
31 Oda 

1-5 Ahır 
7·9 Depo 

62-46 Dükkan methal 
fevkinde oda. 

1 2 oda 
35-39 Dükkin 

5 Kayıkhane 
ı Oda 

64 Dükkan 
O Kahvehane 

arı ası 

JI udd~ti i car 

1 ıene .. 
)) 

)) ,. 
,. 
» 

• 
• 
» 
» 

2ıeoe 

)) 

• 
• 
» 

3 ıene 
)) 

Ecri misli 
Lira 

12 
2,5 

3 

2 
2,5 
3 
7 

12 
4 

s 
1,5 

45 

9 
6 

32 
4,5 

130 
27 

j 
1 Galata Kemankq 
Galata Şahkulu 
Samatya Hacıkadm 
Çakmakçılar 

Helvacı 12 Mağaza • 
• 
• 
• 

55 
14 
12 

Çakmakçılar 

o 
Sarrafağop 
Valdebam mescit altm 
da •. 
Valde hanı ikinci üıt 
katta. 

21 Baraka 
5 Gazino 

13 Oda 4 

93 Oda • 8 

Balada muharrer emlakin 30 Mart 932 tarihinden 29 Nisan 932 tarihine kadar müddetle bil" 
ay zarfında pazarlıkla kiraya verileceğindea talip olanlann Çemberlitqta E•kaf Müdiriye 
tinde Akarat kalemine müracutlan. (1372) 

Vah aranıyor 
Denize nazır bahçeli, mobilyalı ve 

müstakil bir hane kira ile aranmak
tadır. Arnavutköy - Bebek ve lıt:n 
ye • Büyükdere araaıncla olma11 !art 
tır. lıtikliıl caddeai 81 numarada 

Jotset ittisal ve ticaret 
Mektebi mubayaat komisyonundanı 

3 Nisan 932 Pazar günü ihalesine karar verilmit olan intut 

Deposu: 
Sa-ih Necati Terzi~ane Na~li • 

Ahter terzihane
Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok Aşısı si sahiplerinden 
Belsoğukluiu ve ihtilatlanna ve müdür (Mus-
kartı pek teairli ve taze aııdır. lu aa, oğlu Şev
Divanyolu Sultan Mahmut tür-

beti No. 189. ket ) Bey Yeni 
1 postahane karşı-
ı r Dr. Çiprut' sında 36 nume-

ClL T, SAÇ ve roda yeni bir ter-
ZÜHREVl zihane tesis et-

huta1ıldan mütehattm Beyoğlu, tis}lni Ve badema 
Aımalmıesçit, Atlao Han No. 2 müfterileri Or8• 

Tel. B. O . 3353 

1 

ya davet eyledi· 

Dr. A. KUTi EL ._.ğ.in•i•i-li•n•e•y•ıe.r •• _. 
Cilt ve zührevi hastalıklar mil

tehassıu. Karaköy, büyük mahalle· 
bici yannıda 34. 

__., DOKTOR~ 

Nazını ;a~ir 
/' vrupadan a vdet 

etmişlir. ___ .., 

Dr. Albert Şaul 
Dahili hastalıklar mütehassısı, Ba

lat. Rifat Ef. sokak No. 9 Pazardan 
maada her gün 1-4 Tel. 2. 2174. 

Ticaret İşleri Umum 
Müdürlüğünden: 

Sigorta Şirketlerinin teftiş ve mu
rakabe..i hakkındaki 25 Pft ·r~" rz 
tarihli kanun hükümler.no ı:ore Ha
rik ve Nakliya• sigcırta m ~mel' ti
le İfti.ııııl. eylemek · ıeµ:il edil
mi, oJan ecncbf aı):orbl 1 l<etlerin
den (Le J\oikürasy<mi Dıtalya -
le Assicunu.ioni D'ltaliya) aigortn 
~irketi bu kere müracaatla Türkİ· 

• edeki bütün r.ıuameliıtını kat'eck
ı·ek tasfiyesine karar verdiğini bil· 
dinniş olmakla mezkür ş"rlcetle ala
kası bulunanlann şirkete ve icabın
da l ıtanbul mmlakası Ticaret Mü
dürlüğüne müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Bandırma İcra Memurluğundan: 

Zabıt ve takdiri kıymet varakasıdır 
• 

:::ı ... 
beher dönüm Kıymeti mu • e ~ hammen d .. 

: ::ı I> kıymeti 
O· 

::ıs 
ı:: Q) nüm yekfuıu: :o 

== ~- Q Lira K Lira K . .... 
37 700 Gurafa altı aiaçlar 20 00 14000 00 
43 100 Yıldız tepe 10 00 1000 00 
45 2000 Kilise bayın 10 00 20000 00 
52 760 Tatlı bayın • 10 00 7600 00 
63 3000 Pirinçlik _..,I 20 00 60000 00 

l 73 200 Yalak Gölcük 20 00 4000 00 
179 1500 Kiremitlik 20 00 30000 00 
85 500 Çiftlik ÖDÜ _;. 1 20 00 10000 00 

ls9 20 Çiftlik önü 20 00 400 00 
93 10 Bağlarda 20 00 200 00 
98 100 Çiftlik arka11 20 00 2000 00 
14 3 Bahçe arkası 20 00 60 00 
18 30 Bahçe arkası 20 00 600 00 
22 25 Azmak koyu 20 00 500 00 

1 (behçe arka11) 
20 20 Kelebek pman 20 00 400 00 
36 30 Çiftlik arkası 20 00 600 00 
101 1330 Gurafa çayın 20 00 26500 00 

Yektin 177960 00 

Merhum Behçet Pata vereaelerinden Hatice Refika, Fatıme· 
tüzzebra hanımlarla oğlu Celil Bey, Semiha Hanım ve kızları Ha 
cer Hanıma ait olup Bandırmaya tabi Manyaaın Dümbe kariye
sinde balida mrkdar ve kıymeti muhammeneleri yazılı 17 parça 
arazideki hiasei 9ayia Bandırma icrasınca parça parça bir ay müd-
detle müzayedeye konulmutıur. Taliplerin tarihi ilandan itiba
ren yüzde 7,0 pey akçesile ictaya müracaatları ve bu baptaki şart
nameyi görmeleri ve kıymeti muhammeneyi bulduğu takdirde 
7 Mayıs 932 tarihinin cumartesi günü saat 14 de Bandırma icra 
dairesinde ihale olacağı , 

2 - Gene bu vereaeye ait olup mukaddema Milliyet gazete· 
sinin 2168 No. 23-2·32 ve Balıkesirde münteıir Türkdili gazete
sinin 1739 No~ 17 -2-932 tarihli nüshalarında yazılı ilana tın tari
hi ihalesi 15-4-932 saat 14 te göıterilmiı iıe de mezkilr tarihin 
ye.mi tatile müaadif olması dolayııile ihale tarihinin 14-4.932 
aaat 14 de pertembe günü olacağı tavzihan ilin olunur. 

Bursa Böcekçilik Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Enstitü Böcekçilik sınıfı kurau nisanın 24 üncü günü batla: 
yacaktır. Taliplerin veaikalarile müdiriyete müracaatları ilan 
olunur. (1288) 

Pehlivanları 
davet 

Cümhuriyet Halk Fırkası 
himayesinde 18 nisan 932 kur • 
ban bayramının üçüncü pazar
tesi ıünü Karamürıelde büyük 
pehlivan ıüreti icrm edilecektir. 

Batpehlivıııı 70 lira 
Bq altına 40 lira 
Ortaya 25 lira 
Desteye ittirak ecı-Iere ha-

kem heyeti tarafından aynca ik 
ramiyeler Yerilecektir. 

o.-ıdileeelı lbtln berab 
"Maden filizlerini lc:ua ve idro 

lrarbonu tü...ıt tertibatı,, hakkında 
Siııai Umum Müdürlüğünden ia
tihaal ec!ilmlı olan 21 Nisan 1928 
brih " 73S numanJı ihtira berati 
bu ı.- feral ...., yahut icara veri
lecetinden makılr lhtirayl •bn 
almak . .,. yahut lttlcar etmek ıarzu. 
aunda bulunan ııevatm lıtanbul 
Bahçekapı Tat H.a No. 43 • 48 
ele ...,kim ..eldll H. W. ISTOK E-

BONO 
~ar üzerine her surette alış veriş 

yapar. Balıkpa.zar,Maktudiye Han 
No 35. Td. i'3:\97 M. Dervis 

Tayyare cemiyeti 
Mübayaat komisyo

nundan: 
Nümune ve 9artnamesi veç· 

hile 15000 adet ikinci ımıf ev
lenme cüzdanı tabettirileceğin
den tab'a talip olacakların pey 
akçeleri ile birlikte 11 Nisan 
932 pazartesi günü saat 15 te 
piyango müdürlüğünde müte
ıekkil mübayaat komisyonuna 
müracaatları. (1370) 

Sahibi bulunduğum 3498 
numaralı kamyonun arka plaka 
ımı zayettim. Yenisini alaca
ğımdan hükmü yoktur. 

Şevket 


