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HAIRüCl HA~IERILEIR • 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

r f arayanlarla igçi arayanlar &

;asında t"vauuta ba§ladığUIU2 

günden beri, gerek iş arayanlar
dan ırerekse iıçi arıyanlardan pek 
çok mektuplar almaktayoz. Bu 
"ektupln maksadı teshil edecek 
hir tarzda tasnif edilmektedir. 

" Milliyet " memlekette ço
:~aldığından bahsedilen iısWiğin, 
işı.izlerin ilıtiyaç aalıalanna dağd
.'1ac!ıklarnıdan ileri ıreldiğine ka
:ıidir. 

Birçok kaza merkezlerinde, 
hatti viliyetlerde makineci, mo
:.örcü, teıviyeci, tornacı, iyi bir 
dülger, marangoz, ilih ziraiye 
tamircisi; elektrikç.i fU veya lıu 
ihtioas iıçileci ve u-atalan yoktur. 

Onun için biz iııizlerle İtÇi is
leyenler araaında tavasoutta bu. 
lunmak isteyoruz. 

Gerelı: l ıtanbula, ırerek mem
leketin her kötesine f8DJil olan bu 
tava11utun daha miiamir ve fay
dalı olmaaı:ıı iıteyoruz. Onun i-

Ricamız şudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; diğer taraftan beledi
ye reisleri, fırka ib.re heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri ve ali
kadar idare &mirleri bulundukları 
yerl~rdeki İfçİ ihtiyacım (şekil, 

mahiyet, evsaf, verilecek ücret 
ve iı tartları tesbit edilerek) bi-

Bize yazınız! 
ze bildirirlerse bize müracaat et. 
miş ve adreılerini bırakıruş olar 
itıizleri kendilerine bildireceğiz. 
Bu suretle hem i1siz kalan ve 
memeleketin neresinde iş bulabi 
leceğini bilmediği için bunalar 
vatandaşlarımıza hizmet etmi§ 
hem de memleketin her tarafın• 
bir çok giizide itçilerin dağılarak 
müfit hizmetler deruhte etmeleri
ne yardım etmiş olacağız. 
Husuıi müe'.'>ıeaat sahipleri de 

bu husustaki ibtiyaçlımru biz< 
bildirirlerse memnuniyetle byd. 
edeceğiz.. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyacmız var? 

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

Bize bildiriniz. 
Memur, kitip, muhasip veya 

diğer hizmet talep edenlerle ihti
yaç sahipleri ara11nda da bu ta. 
vaısutu yapacağız. iş isteyenler 
de, İJçİ ve memur arayanlar dt 
mektuplarını "lıtanbul, Milliyet 
gazetesi İ§ tavassut bürosun na 
mına göndermelidirler!. 

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

• • • 
iş ve • • 

lŞÇl 

işçi istlyenler 
istigenler 
273-Zeyrekte İbadethane sokak 1 
No 52 Hacı Mehmet Sadık Zade 

13 Bir matmazel ve bir erkek Haci Ahmet, 41 yaşındadır, oto
işçiye ihtiyacuruz vardD". Terzi- mobil şoförü ve tamircisi 50 lira 
~ir. lst. Erzurum Han 2 ci kat 1 maaş istiyor. Taşraya 60 liraya 
~o. 9 a muracaat etsinler. gider. 

· l 274-Kadıköy Mısırlı oğlu Hay 

iş lstiyenler 1 ri Bey sokak No 16 Seyfettin, 
muhasebe kii tiliği arıyor, ve her 

269 - Kandilide Bakkal Emin hangi bir iş olursa yapar. 
vasitaıile Adem Usta 34 yaşında 

dır, teıviyeci ve motörcu, 3 lira 

yevmiye istiyor, taJraya gider. 

275 - Fatih Hırkai Şerif Ak 

Şemsettin M. Koyunlu turlu so

kak No l Kamil 21 yaşındadır, 

ihracat ve dahili ırümrük muame
leleri yapabilir 30 lira maaş isti-

270 - Galata Posta kutusu 

21 yaşındadır makinist elektro- yor. 

mikanik ustasıdır. 3 lira yevmiye 1 276 - Ortaköy Tatmerdiven 
istiyor, taşraya gider. çevirmeci sokak No 32 Rebia Os-

271 - İstanbul Ankara cadde- 1 man 22 yaşındadır, orta tahsili 
si Kahraman hanın altında No B daktilodur, taşraya gider. 
Teshilat matbaası vasitaıile v ahİ 277 - Tepebaıı Kabrist<ın so-
32 yaıındadır. Otomobil şoförü, J kak Amerikan sefarethanesi kar-

ı 1 ta b ld ~-ı ıumda Viyana Berberi Lud-ya nız s n u a ~ı§ır4 . 
vıg vaaiıa.ila Nuri, katiplik, 

272 - Kaıımpaıa, Acı çeşme Türkçe Fransızça, Almanca dak
Salhane sokak No 5 M. Seyfet- ı tilo yazar, Türkçeden Almancaya 
tin, tesviyeci ve makinisttir, 210 ve Almancadan Türkçeye mü
kuruş yevmiye iotiyor, tafraya 1 kemmellen tercüme edebilir, 70 li 
250 kuruta gider. , ra maaş istiyor. ta9raya gider. 
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Changhai' da 
Mütareke 

ı ····~ 
1 Japon ordusunun çe-

l 
kilmesine bağla 

CHANGHA Y, 7. A. A.- Çin
i Japon mütarekenameıinin ahkam ve 
i mevadım tetkik için toplanan kon
i feransm meoaisinde terakki husule 
• gelmiıtir. 

1 Askeri hali komite eaas itibarile 
i bir itilafa vasıl olmuştur . Bu itilaf 
1 mucibince, Japon kuvvetleri, hali h
l zırda İ§gal etmiş bulundukları ara-

ziyi kat'i surette tal,liyeden evveJ1 

beynelmilel mıntaka dahiline çekile 

1 

ceklerdir. 
Konferansın muvaffakiyeti, şim-

1 diye kadar Çinmer tarafından istei nilmiş ve fakat Japonlar tarafından 
bu anc kadar reddedilmit olan tanı 
ve kat'i tahliye tarihinin tesbitine 
bağlıdır. 

. . Fevkalade bir konferans . . 
NANKIN, 7. A. A. - Hükumet 

bilhaısa Çin.Jaon ihtilafı ile feye
zana uiramı' mmtakalar halkına 
muavenet meselelerini müzakere et
mek üzere fevkalade bir milli kon
feransı içtimaa davet etmİ§ÜI' . 

Tahkikat komisyonu 

PUKOV, 7. A. A.- Cemiyeti ak 
\'1lm tahkikat komisyonu Pekin'e 
gitmek Üzere Pukov'dan hareket et 
nlİftİr. 

Yeni Mançuri hükumeti 
ve 1 ngil tere 

LONDRA, 7. /lıı.. A.- Hariciye 
nazareti müıteşarı M. Eden awm 
kamarasında yeni Mançuri hükllme
tinin büyükBritanya hiikılmetine bir 
nota göndererek iki hükümet ara
sında aiyasi münaıebatın küıat e

. dilmesi hususundaki arzusunu bil
dirdiğini beyan etmiştir. 

M. Eden, mevzuubahis notaya fn 
giltere hükıimeti tarafından henüz 
cevap verilmediğini ilave eylemiş
tir 

PARIS, 7. A. A.- Japonyanın 

yeni Paris sefiri M. Nagaoka, iti
matnamesini reisicümhur M. Dou .. 
mer'e takdim etmiştir. Bu esnada 
M. Tardieu hazır bulunmuıtur. 

Moskovadaki 
Suikast 

Alman müsteşarına 
suikastta bulunanlar 
kurşuna dizilecekler 
MOSKOVA, 7. A. A.- Müddei

umumi ittihamnameıin.i okumuı 

ve netice olarak Moskovadaki Al
man sefareti müsteıarı M. Tvard
dovsky'yc kartı suikaıtıe bulunmuş 
olan Stem ile Vasiliev'in kurşuna 

1 dizilmelerini iıtemi,tir. 
Ali mahkeme, biraz sonı·a ba tale

bi kahul eden idam karannı ver
ıniştir. 

Bulgar sigaraları hak
kında tahkikat 

Fransada 
intihabat 

Fırkalar arasında 
mücadele başladı 

PARIS, 7. A. A.- Fnmsa int'ı: 
hap mücadelesi bugün açılmqtır. 

PARIS, 7. A. A.- M .Tardieu, 
tesrii intihababn 1-7 mayısta icra· 
smı tesbit eden kararnameyi reiıi
cümhurun tasvip ve İmzasına arzet
miştir. BU karar, yarın resmi gazete 
de intişar ve İntihabat devresinin 
İJ;tşlamıı olduğunu ilin edecektir. 

jKomıu memleketlerde ı 

Kuran 
Tercümesi 

Mısır uleması tercenıe 
edilebile

ceğine karar verdi 
Kahirede çıkan "Muhade. 

net" ııazeteıi yazıyor: 
Türkiye Cümhuriyetinin Ku 

r'anı Türkçeye tercüme ettir
mesi Mıaırda ulema arasında 
epeyce dedikoduyu mucip ol· 
du. Nihayet Şeyhülislam, Ku
r'anm Türkçeye Tercümesi 
caiz olup olmadığına dair, yük 
sek alimlerden mürekkep bir 
heyetin teşekkül ederek bu ine 
ıelede bir karar vemıesini ten
sip etti. 

En müktedir din alimlerin
den vücuda getirilen bu heyet 
uzun münakaşalardan sonra 
bir takrir yazarak tercümenin 
caiz olduğuna dair bir fetva da 
vermi~tir. 

Bazı ulema Kur'anın ancak 
tefsir edileceğine dair itirazlar 
da bulunmuş ise de ekseriyet 
Kur'anın hakiki surette tefsi
rine ancak Peygamberi zİ§anm 
muktedir olabileceği neticesi
ne varmıştır. 

Heyet kuranın arapçadan 
batka lisana tercüme edilebile
ceği hakkında hazırladığı tak· 
ririn sonunda deniliyor ki: A
raı-ça bilmeyen ve anlamayan 
milletlerin kuranı tercüme et
mesi ve namazda okuması dini 
İslamın terakki ve taalisi için 
caizdir. 

En salahiyettar islim ule
masının verdiği bu fetva bütün 
İ!slam aleminde derin bir mem 
nuniyetle karşılanmıştır,. 

Elbelag'da bir makale 
Suriyede çıkan "Elbelağ" 

gazetesi yazıyor: Son günlerde 
yakın şarktaki komşu devlet
ler arasında bariz bir faaliyet 
göze çarpmaktadır. Geçen İrak 
kralı Faysalın Ankara ziyareti, 
Türkiye hariciye vekilinin son 
Tahran seyahati ve bu seyahat 
te iki devlet arasında aktedi. ANKARA, 7. - Bulgaris-

tandan memleketimize mühim len muahede, bunu müteakıp 
şimdi de Kral Faysalın Tahran 

1 miktarda sigara ithal edildiği seyahati şarkta Müslüman dev 
hakındaki neşriyat etrafında a- !etler arasında bariz bir diplo-
li.kadar ır akamlar tetkikat yap h k 
maktadır. mui faaliyetinin ü üm sür· 

mekte olduğuna şüphe bırak
Ooyçe Orient Bank mıyor. Son haberlere göre İran 

müdürü geldi tabının Türkiye ve lrakta bir 

D.. 0 · t B k .. seyahat yapacağı müteaddit ma 
oyce rıen an umum mu- • l · .ı·ı 

dürü M. Lebrecht dün şehrimize hafılde kuvvet e rıvayet ec.-. • 
gelmiştir. j mektedir. Bazı membalardan 

Müthiş 
Bir ihtira __ ,.._ 

- -

Cenup hududunda ka-
Bin milden şehirleri ve 
-orduları yakabilecekler 

çakçılarla müsademe 
VAŞiNGTON, 7. A. A.- Ayan

dan M. Frazier, 1000 millik mesafe 
den şehirleri, aaker kıtalannı ve en 
iyi teslih edilmit zırhlıları yangın 
ve infilak çıkararak mahvü harap 
cbneğe müsait ve ancak bir kaç ki
ş i tarafından kullanılabilecek dere
cede basit olan ihtira'ın tetkiki için 
hafi bir encümen teşkil ve tayini'ni 
talep etmittir. 

Connecticut eyaleti'nin Stamford 
~ehri ahalisinden Barlov isminde o
lan muhteri ıimdiye kadar muhtelif · 
bombardıman cihazları ihtira etmiş 
ve bu ıon i.htiraı'ni da Amerilmya 
,·eımeğe amade bulunmuştur. 

Lindherg'in 
Çocuğu 

-·-
Anlaşılmaz bir efsane 

oldu, gitti 
NORFOLK, (Vlrginie'da) 7.A.A. 

Çocuğunun bulunması için Lind
hergh yardım eden Norfolk ııemi 
mücehizlerinden birisi1 çocuğu kaçı 
ranlarla münasebet teıiı eylemiı ol
duğunu ve yavru'nun sıhhatte bu
lunduğunu oöylemiıtir. 

Zaro ağa 
Ölmüş mü? 

Bir Macar gazeteıi 
Londrada 

öldüğünü yazıyor 

P •ştede intişar etmekte o
lan Peştiaplu gazetesinin 27 
Mart tarihli nüshaııında; Lond 
radan alınan bir habere atfen 
158 yaşında bulunan ve dünya
nın en ihtiyar adamı olan bizim 
Zaro ağanın vefat ettiği yazıl
maktadır. 

Zaro ağa vefatından iki haf
ta evvel bir otomobil kazası ge 
çirmiş ve Londrada bir hastane 
ye kaldınlarak tedavi altına a· 
lmmıştı. Fakat hastanede yapı· 
lan tedavide yaralar vahim gö
rülmemiş ve Zaro ağa kısa bir 
zamanda taburcu edi1mişti. 

Zaro ağa hastaneden çıktık
tan iki hafta soora evvelce aldı 
ğı ve hastanede iyice tedavi e
dilmiyen yaraların tesirile göz
lerini hayata yummuştur. 

3 Kaçakçı maktul düştü,66 beygiı 
yükü eşya müsadere edildi 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Nisanın dördünde cenup hudut
larında ve Birecik civarında gümrük muhafaza memurları ile ka
çakçılar arasında mühim bir müsademe vuku bubnustur. Mü 
sademe gümrük nwhafaza kuvvetlerile 30 ~ müteca. 
viz bir kaçkaçı kfilesi ara•ında cereyan etmiştir. Neticede üç ka. 
çakçı maktul düşmüş, onu yakalanınıttır. Diğerleri kaçmışlardır 
Kaçakçılann beraberlerinde bulunan 66 beygir yükü eşya, Z' 
hayvan ve altı silah müsadere olunmuştur. Yakalanan kaçakçı· 
!ar ve eşyalar Urfaya sevkedilmittir. Firarilerin takipleı·ine de. 
vam olunmaktadır. Müsademe esnasında karakol kumandam 
olan muhafaza memuru Halit Efendi ıebit dütmüştür. Gümrük 
ve inhisarlar vekaleti merhumun ailesine taziyet telgrafı çekmit 
ve nakdi yardım olmak üzere 300 lira göndermittir. 

Heyeti vekile tarafından geni 
bir kararname neşredildi 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Memleket iktısadiyatmı koruma 
kararnameııine zeyl olarak Heyeti Vekilece yeni bfr kararname 
neşreditmittir. 

l - Bu kararnameye göre her ay başında gümrüklere tevdi 
edilmit olan kontenjanlar her biri ayrı ayrı e§hasa aiıt mevcul 
beyannamelere tescil numarası sırasile ve mevcut kontenjanın 
altıda biri verilmek suretile hemen tevdi olunur. Tevdiden geri 
kalan kısım ilk numaraya verilir. Gene artan kısım bulunuraa 
müteakıp numaraya verilir ve bakıye kaldıkça bu veçhile devam 
olunur. 

2 - 11940 numaralı kararnamenin birinci maddesinin üçün
cü fıkrasındaki "listedeki kontenjanlara mahsuben gümrüklere 
vürut eden eşya vürut" fıkrasından sonra "müracaat" kelimesi 
ili.ve olunmuştur. 

3 - Yolcu beraberinde olarak vapur ve trenlerle Türk liman 
ve garlarına gelen ve gümrük resm' min haysilmecmu 50 Türk 
lirasını tecavüz etmeyen ve ticarete arzedilmeyecek olan efya ve 
hayvanat kontenjan halinde olarak idhal olunur. 

4 - Kimyevi gübreler A listesine ili.ve olunmuştur .. 

Darülbedagi heyeti Ankarada 
ANKARA, 7 {Telefonla) - Darülbedayi san'atkarları bugün 

geldiler. Yeni sinemada bu akşam ilk temsillerini verdiler. "Ve. 
linin Çocuğu" komedisini oynadılar. 

Millet meclisi müzakeratı 
ANKARA, 7 (A.A.) - B. M. Meclisi bugün reis vekili Ha

san Beyin riyasetinde toplanmıştır. Celsenin açılmasını müteakıp 
Uşak şeker fabrikası müdiriyetine tayin edilmiş olan Gazi Anten 
meb'usu Remzi Beyin meb'usluktan it :ifası okunmuştur. Beledi
ye vergi ve resimleri kanununun 45 inci maddesinin tefsirine 
mahal olmadığı hakkındaki mazbata kabul edilmiştir. 1341 se
nesi müvazenei umumiye kanununun 45 inci maddesine tevfikan 
mal almamış olan maaş sahiplerinin sureti teminine dair kanu
nun ikinci müzakeresi yapılarak kabul edilmiştir. Gümrük ka
nununun 107 inci maddesinin tadiline ve 950 numaralı kanunun 

Ayni gazete şu satırları 
ili.ve ediyor: 

da 13 üncü maddesinin ilgasına dair kanun ile jandarma şoförlerine 
' verilecek olan ücret ve yevmiyelere tabiiyet muameli.tından alı
nacak harçlar hakkındaki kanunun 8 inci maddesine bir fıkra ila
vesine ve temlik kanununa tevfikan verilen tapu senetleri harç
larının bakye taksitlerinin affına dair kanunların ikinci müza
kereleri yapılaı"ak kabul edilmiştir. Medis cumartesi günü top
lanacaktır. 

Zal'O ağanın ölümü bütün 
Avrupada teessürle karşılan
mıştır. Zaro ağa 158 yaşında 
idi. Kendisi bu yaşa gelinceye 
kadar 12 defa evlenmi ş ve 48 
evlat dünyaya getirmişti. 

Halen evlatlarından am::ak 
bir kızı berhayattır. Diğer 47 
çocuğu ölmüştür. ............. -...................................... . 
aldığımız haberlere göre Türki 
ye ile lran arasında tecavüzi 
ve tedafüi bir ittifak aktedilmiş 
tir. Bu ittifak muahedesine gö
re iki devletten biri uçuncü 
bir devlet tarafından tecavüze 
uğradığı takdirde diğeri tara
fından müdafaa edilecektir. 

Boğazlar komisyonunun raporu 
CENEVRE, 7 (A.A.) - Boğazlar komisyonu 1931 senesine 

ait raporunu Cemiyeti Akvam katibi umumiliğine göndermiıştir • 
Raporda Sovyet Rusyanın Karadeniz filosu mevcudile boğazlar
dan geçen ecnebi harp gemileri hakkında malumat verilmekte
dir. 

lzmir muallimlerinin seyahati 
1ZMlR, 7 (Milliyet) - Vali ve yüz kişilik bir muallim gru

pu bugün Bergama'ya gitmiılerdir. Yarın avdet edeceklerdir .• 

-~---~~------~~~~~~~~~~.~- ~-~~~~~~~~~~~~~~~~!!-"~r'-------------------------.... , ması noktasından faydalı ol-ı ği çok şüphelidir. İn- sürmüştür. İtalyayı bu meclis-/ Bu defaki namzetler ancak Hitler diyor ki; bunların ikisin 

1 Hafta 11 k S I'" ya s-ı ı"' cm a 1 1 mamıştır. Bu konferansa işti- gilizlerin bu huımstaki fikirleri !erde daima Grandi temsil etti- üçtür: Hindenburg, Hitler ve de de kazanamazsak, sonra ka
rak etmeyen Almanya ve hal- şöyle hüli.sa edilebilir: "Husu- ğinden bunun aykırı bir tarafı konııünist namzedi Thalmann. zamrız. Her halde muvaffak 

"'-------------------------"" ya bu yüzden muğber olmuş- si doııtluklar, bu dostluk daire- yoktur. Fakat, Tardieu'nün Millicilerin namzedi ve müsta- olacağız. Ve hakikaten Hit-
Fransız Başvekili Tardieu'- ısına cevap veriyorlar, Almanya !ardır. Konferans zahiren beş sine alınmayan devletleri husu- Londra'da bulunmaması kasti kil namzet olarak ileri atılan ler'in kanuni yolla ve yahut 

nün Tuna projesi devletler ara- dört büyük ve beş küçük dev- Tuna devleti hakkında alma- si düşman vaziyetine koyar" gibi görünüyor. Dört!er konfe· Winter geri çekilmişlerdir. Bi- darbei hükumetle iktidara geç
smdakt münasebatm yeni bat- letin iştirakile yapılacak kon- cak tedabiri müzakere için top- bunun içindir ki Tardieu'nün ı·ansının içtimaı hakkında he- naenaleyh mücadele bu defa mesi, her gün daha kuvvetli 
tan tanzimi denecek kadar e- feransta hallini iltizam ediyor. )anıyor. İngiltere demişti ki / Londra ziyareti iyi karşılanma- nüz bu saate -pt.rşembe sa- '.ç taraflı olacaktır. bir ihtimal şeklinde belirmek
hemmiyetli bir cereyana çığır 4 - İngiltere evveli. dört "Hele döı·t büyük devlet top- mıştır. Mükalen:eden sonra hah- kadar malumıat gelme- Hindenburg'un kazanması- tedir. Dünya artık gittikçe bu. 
açtı. Bunun ehemmiyetli saf- büyük devletin içtimaını ileri lansm ve bir karar versin de neşredilen resmi biı· tebliğ ile miştir. Bu satırlar intitar etti. na bir emrivaki nazarile bakıl- na alışmağa başladı. 
halannı tekrar hatırlayalım: sürüyor. küçük devletler bunu kabul de vaziyet tamir edilmeğe ça. ği zaman gazetelerde etraflı maktadır. Zira bu defaki inti- Fransız intihabatının tari-

1 - Proje evvela 1 martta 5 - Fransa öteden beri dört eder." Şimdi ikiler konferıınsı lışılmıştır. Dün gazetelerde çı. malumat olsa gerekti'!'. habatta mutlak ekseriyet lazım hi de mayısın ilk haftası ola. 
Tardieu tarafından parti.men- devletin iştirakile aktedilecek da İtalya ve Almanya'ya karşı kan bu tebliğde Fransa ile in- -1' '1- '1- değildir. Hangi namzet en çok rak tesbit edilmiştir. Bu inti-
tonun maliye encümeninde konferanslarda yalnız kalaca- ayni ~Ü söylemiş oluyor. giltere arasındaki münasebat- Pazar gunu Almanya'da rey alırsa o kazanır. Bununla habatm Alman intihabatmdan 
mevzuu bahsediliyor. Fransız ğından korktuğu cihetle lngil- 1 "Hele iki büyük devlet bir ka- i tan ziyade şimdi içtimıa eden Reisicümhurluk için ikinci in. beraber, Hitlerist'ler, nüma- sonra yapılmasına hususi bir 
Başvekilinin Almanya ve hal- tere ile .. evvela anlaş~ağı ~e rar versinler de ltalya ve Al- ı dörtler ko~fera~sı hak~mda bir tihabat yapılacak. Malumdur ylş olsun diye fazla rey abn.a- ehemmiyet verilmi9tir. Çünkü 
yayı meseleden haberdar etme- sonra dortler kongresıne gıt- manya bunu kabul eder." takım ümıtler ızhar edılmekte- ki, 13 martta yapılan ilk inti- ğa çalıtmaktadırlar. Hitler, bu Fransa'nın sağ cenah fırkaları, 
ğe niyeti olduğu maliiın değil- meği istiyor ve Londradaki mü- İngiliz gazeteleri de bunun , dir. habatta namzetlerin hiç biri ek defaki intihabatı kazanamazsa, Almanya' da sağ cenahların 
dir. li.kat vukubuluyor. 'farkmda oldukları için ikiler : Dörtler konferansı oldukça seriyeti temin edemediği için 24 nisanda yapılacak olan muvaffakıyet kazanacağmı ve 

2 - Fransa beş Tuna devle- 6 - Şimdi de dörtler kon· konferansının İngiltere ile gayrimüsait şerait altında ol- İntihap neticelenememişi. Al- Prüsya meclisi intihabatını ka- bunun da Fransa'da akislerini 
ti.ınin içtimaile birliğin teşkili. gresi Londra'da toplanmıştır. Fransa arasında hususi bir iti• 

1 
makla beraber, çarşamba günü man kanunu esasisine göre, ilk zanmak istiyor. Prüsya intiha- göstereceğin• ümit etmektedir

ni iltizam ediyor. Fakat anla- İtte Tuna projesinin geçir· laf manasını tazammun etmedi öğleden sora Londra'da içtima intihabın kat'i clabilmesi için ı batı Alman meclisindeki ekse- !er. Her iki memleketteki intİ· 
§ılan İngilizlerle temastan son- diği ehemmiyeti safhalar bu ğini yazmaktadırlar. Bazı ga- ı etmiştir. Konferansın ehemmi- namzetlerden biri mutlak ekse- riyet üzerine de nafiz olabilir. habatın beynelmilel münasebet 
ra Almanya ve ltalya'nın İ§tİ- yolda hüli.sa edilebilir. Ancak zeteler bu noktada çok ileri git- yetini tenkis eden diğer bir riyeti kazanmak lazımdı. Hin- Ve bütün Almanya'nın mukad. ler noktasından birinci derece
raki olmadıkça bir §ey yapıla- ıunu izah etmek lazımdır ki, 'ı mektedirler. Fransa'nm eski nokta da İngiltere' den başka denburg, pek ziyade yaklattığı deratı üzerine amil olabilecek de ehemmiyetli olduğunu söy· 
mıyacağını anlaymca, bu bü- dörtler konferansından evvel, antant kordiyal'ı ihya etmek is· diğeı· üç devlet Batvekilinin iç- 1 için kırk milyona yakın rey 1 ehemmiyettedir. Bunun için bir !emeğe hacet bile yoktur. 
yük de~letlere de birer muhtıra Londra'da ikiler konferan11wn tediğine tüphe yoktur. Fakat timada hazır bulunmarnıaları- içinde bir kaç yüz bin noksan taraftan gelecek pazar günkü, * * * 

aı il re' ·· · n ' · · ala · t' 5 ia e- ' diğer taraftan da 24 nisan İnli- Hükumetler için çok müt· 
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•• un ongre 
Ekonomi 

Tütün konferansı ay 
sonunda toplanıyor 

Mahkemelerde 

Bir kaçal<çı 
Daha yakalandı 

Altı ay hapis ve 120 
lira 

cezaya mahkum oldu 

n 1 plana 
J 23 nisana 
Hazırlık 

Cemiyet fevkalade bir 
müsamere de verecek 

1 Kahve 
Fiatlarında fark 

1 Suya 
Narh! 

Hangisinin doğru oldu- Buzlu iyi suyun bardağı 
ğu odadan sorulacak 20 paraya aıablacak 

in hisarlarda 

Müşterek 
Kadrolar! 

Hüsnü B. da.ha bir kaç 
gün Ankarada kalacak 

Bulgaristanda konferansa iştirak 
edeceğini resmen bildirdi 

Balkan tütün konferansının Nisan 
ııilıayetinde lstanbulcla içtimaı ta-
1.arrür etmİ§tİr. 
Aldığınuz malumata n8281"an, Bul 

nristan da bu koneferanııa iıtinık 
edeceğini reamen bildirerek bu ıu
••tlc Hükumetimiz.in davetini kabul 
etnıiştir. Bu suretle konferam f&l"k 
tütünü yetiştiren Türkiye, Yunaniı
lan ve Bulgaristaıım, üç Balkan dev 
letinir.. iıtirakile toplanacakbr. 

te devam etmektedir. Müdüriyet bil 
bassa kontenjantınan sisteminden 
sonra ay sonlarında piyaııada ne.d
ret husule &'etirenler ve bundan muı 
telılik zararına istifadeye teıebbüı 

Orhan Gazi kazasında Ali oğlu 
Salih 23 kilo 758 gram tütiin kaçı
nrken yakalanmış, mevkufen Is .. 
tanbul dokuzuncu ihtisas mahke
mesine gönderilmittir. Dün icra 
edilen muhakemesi neticesinde 
Salih 6 ay hapse 120 lira para ce 
zasma mahklım olmuştur. MehkU 
ma hüküm tefhim edilip te: 

Himayeietfal cemiyeti 1stan 
bul merkez şubesinin yeni heye 
ti idaresi dün Himayeietfal ce
miyetinde ikinci reis Şakir Pa
şanın riyasetinde ilk içtimaını 
akdetmiştir. 

içtimada 23 nisan çocuk bay 
rammda yapılacak merasim gö 
riiüşlmü~ ve 24 nisanda Mak
sim salonunda verilecek fevka
lade pıüsamere için tertibat a
lınmasına karar verilmiştir. Mü 
samerede üç yaşından yedi ya
şına kadar olan çocuklar arasın 
da gürbüzlük ve sıhhat müsa
bakaları yapılacak ve gürbüz ço 
cuklara muhtelif mükafatlar ve 
rilecektir. Ayni zamanda ço
cuk eğlenceleri de tertip edile
cektir. Cemiyeti yeni heyeti ida 
resi şu zevattan mürekkeptir: 

Kahve ihtikan yapmakla 
maznun Rafael Kandiyoti, Vi
tali Baruh Efendilerin Sultan
ahmet birind sulh ceı:a mahke
mesinde evvelki gün cereyan e 
den muhakemelerinde, komis
yon kararnamesine göre kahve 
fiyatı 105 - 110 kuruş olarak 
gösterildiği halde Ticaret oda
sının gönderdiği tezkerede 22 
şubattaki fiyatın 145 - 155 ku 
ruş gösterildiği' nazarı dikkate 
alınmış ve hangi rakamların 
doğru olduğunun odadan sorul 
masına karar verilmişti. Bu hu 

Bahar &'eldi, fakat sıcaklar da 
birden ha§ladı. Su ile beraber mev
sinin serinletici içkıleri hasretle 
aranmaktadır. 

Bu münasebetle '"' fiatlerile met• 
gul olmak istedik. BugÜn lstanbul
da en büyüğünden en küçüğüne ka
der bütün dükkanlarda Hamidiye 
auyunun bardağı kırk paraya ııatıl
maktadır. Bir fıçı Hamidiye ıuyu 
20, nihayet 25 kurut olduğuna göre 
esnafın bu suyu buzlu olmak ıertile 
azami 20 paraya satması icap eder. 

Tütün inhisarı umum mü· 
dür vekili Hüsnü Bey Ankara. 
da inhisarlann tevhidinde tat. 
bik edilmek üzere hazırlanan 
müşterek kadrolar üzerinde ve 
kalede tetkikatına devam et
mektedir. Hüsnü Beyin bir kaç 
gün daha Ankarada kalacağı an 
!atılmaktadır. Tütün inhisarı 
umumi muhasebe müdürü 1ste
fan Ef. vaki olan iş'ar üzerine 
dün akşam Ankaraya gitmiş
tir. Hüsnü Beyin Aııkaradan 
avdetini mütealap vekaletce • 
tasdik edilecek mü,terek kad;o 
larm tatbikı ba:ı:ırlıklanna ve 
bu kadrolann iılimlendirilmesi
ne başlanacaktır. 

- Temyiz edersin, denilince: 
- Ne temyiz edecekmiıim, · edenler hakkında kanunun verdiği 

bütün salahiyetle mücadele etmek
tedir. 

Diğer taraftan gümrük heyeti tef
tipyeslnin Hayclarafa gümrüğünde
ki son hadiseden sonra yapmağa bat 
ladıkları tetkikat bir baç büyük li
man taciri ve komisyoncusunun bu 
hususta takip ettikleri bileleri mey
dana çıkarmııtır. Tetkikata devam 
olunmaktadır. 

mademki müoas!p görüldü, yata· 
rız 6 ay, demi§, hükmü temyiz et
miyeceğini bildirmi§tİr. 

Ticaret odası tütün encümeni dün 
sabah içtima ederek Oda tetkikat ıu 
lıe.i müdürü Hakkı Nezihi Beyin 
Balkanlardaki tütün tetkikatı hak
ı..,,da verdiği raporlan tetkikle meı
!UI olmu,tuı·. Tütün iılerile alaka
ılar müesseselerini müdürlerinin iı
Iİrakile encümenin yapacağı bir içti
lııada Hakkı Nezihi Bey bu husuıta 
İ2alıat verecektir. 

Liman neden 
Yükselmişti 

Fiatlar ucuzlamakla 
beraber 

tahkikat devam etti 
liman fiatleri bir taraftan tenez

•iil etmekle beraber, Ticaret müdü· 
l'\yeti son yükselitin esbabın tetkik-

[ BORSA 

7 Nisan 1932 
Ak§Rm Fiatları 

fstikrazlar l TahvilAt 
lst. dahil! 96.1/2 Eleı-ırlt 5,-
Şark d. yolları 3,35 Tramvay 4,90 
ıı. Mu\'ahhfdc oil.1/2 Tiinel 5,-

Gümrukler 7,W ı Rıhuın 16,9S 
Saydı mahi b,- Anadol• l 27,70 
Bagdat MO , m 116,70 
T :ı.ı;kerıye 6.SO ,.Pt'hımesstı 22,-

Eaham 
iş B.ınka" ıo.- 'fcrkos 26,75 

Anadolu J5.JO 
l\tji 4,05 

Çlmtnıo }J. 9,-

Sır. lıayriye JJ,- -
ünyoo dey. 2!.75 

Sark dey. 'l.65 

Balya i,-'tramvay 50,
tlınunıisigorta ı ı .-
lıonı ontl 24. 

Şark m. •= ,,_ 
Telefon 

Çek Eiatları 
Par" 120040 1/2 : Praıl 
l.ondrJ i!l6,l/2 t Viyana 
llıüyork 47 .>5 J MadriL 
M:nano ı,,'.?ı t llc:rJin 
llrlı.kscl j,40 Var~ova 
Atina J7,80 Peşte 
CincYre 2,4.+,5 Hükreş 
Sorya t:>,:'i0,5 Belgrat 
<l\ıni!'tcrdarn ı,17.5 Mosko\·a 

Nukut ( ıabt) 
Kuruş ı 

20 f . Fransız i7ö.3/4S ı şilin, A\'. 
1 isterlin 794,50 ı ı pezeta 
1 dolor 211 ,50 : ı nıa'.k 
20 liıet 2'10.- $ ı ıo l tı 
20 1. Belçika ıı2,- 1 pcn~u 
21 20 le\ 

> drahmi 42,- 26 di~ar 
2() i. ı~riçrc ts22,-

ı Çcrnnveç 
20 1C\ı'a 25,- J Altın 
:ıo florin flS, - ı l\:tccldiye 

2(ı hı ~·ek.) ı~~.- 1 B•n>not 

ıs,-

15,96 
3,9f 
6,28 

2,t10,4 
4,24 

3,78,5 
79,47 
'27, 12 

JQ87,S 

~ 
28,-
16,-
50,-
211,
~2,-

24, -
75,-

925,-
48,50 

232.-

Türk iktisatçıları 
cemiyetinde içtima 

Türk iktiııatçıları cemiyetinin do
kuzuncu içtimaı pazar günü ticaret 
odası içtima salonunda yapılacaktır. 
Bu içtimada Şehir meclisi azasın
dan Galip Bahtiyar Bey. TiirJ.:iy~de 
buğday yeri ve buğday ııyasebmız 
ne olmalıdır menulu bir konferans 
verecetir. 

Niste bir konferans 
Niıte, 12-19 Mayıs zarfında ..,. 

yabatin iktisadi faideleri namı altın· 
da bir konferan• toplana~tu:· lı
tanbul Ticaret odaoı da bu ıçtımaa 
davet edilmİftir 

iş kanununu tetkik 
eden komisyon 

Ticaret odasında lş kanun layi
besııu tetkik eden komisyon yann-. 
dan itibaren her gün içtima ederek 
bir hafta zarfında mesaisini ikmal e 
decektir. 

Bu içtimalar için ,ehrimizin va
saiti nakliye şirketleri ve fabrikalar 
mümessilleri i§tirake davet edilmi§
tir. 

Bir milyar dolar 
sermaye 

Standard Oil Amerikan ıirketi son 
toplanan heyeti umumiyeıinin kararİ 
le ıirketin unvanı ticaretinin değiş
tirildiğini ve sermayesinin tezyit e
dildiğini dün ticaret müdürlüğüne 
bildirmittir. 

Şirketin yeni sermayesi tam bir 
milyar Dolar o~ tes~it edilmit
tir. Yeni iıim ~kanı T~re Vokun 
Kaypraıindir. Şirket. ay~ ~an~ 
eski ismin · heı· hangı bır diie_r. tır
ket tarafından kullanılmama~~ ıçın .o 
. . d on milyon Dolarlık dıger bır 
ııım e . • 
ıirket tqkil etmıştir. 

Italya ya buğday 
ithalah 

ROMA, 7 A.A. - G.~rük !da
i umumiyesinin verdıgı maluma 

: nazaran 1932 mart ayı zarfın· 
da ltalya'ya 1,?1~,9~5 kental 
bu• day ithal edılmııtır. ~931 mar-

g f daki ithalat mıktan 1, 
bzarın . 
921 864 kental idı. 

ltalya'ya, 1-7-930 tarihinden 
31-3-931 tarihinde k:'dar. 1,830'. 
876 kental buğday ıthalıne mu 
kabil 1-7-31 - 31-3-932 ":rasında 
3,177,138 kental buğday .'tha~ e
dilmİ§tir. Buna naazran ıthalat~a 
11,333, 708 kental ıniktarmda bır 
tenezzül vardır. 

Bakırköydeki sui 
istimal 

Bundan bir müddet evvel Bakır 
köy malmüdürlüğünde bir suiisti
mal olmu§, yapılan tahkikat neti
cesinde 110 bin lira ihtilaa oldu
ğu anla§ılmı§, malmüdürü Nail 
Beyle Sarraf Mehmet Bey tevkif 
edilmişlerdi. 

Dün bu davanın rüyetine ağır
ceza mahkemeıinde başlanacak
tı. Davanın Nail ve Mehmet Bey
lerden maada Salih, Hasan Hüae 
yin, Ahmet Hamdi, Abdülkerim, 
Rasit, Ali Galip, Refik, Ömer 
Hayri, Hasan Rıfkı, Kadri, Nacı 
Beyler iıminde 12 maznunu da
ha vardı, fakat Kadri ve Nacı 
Beylerle defterdarlık vekili nıah
kemeye gelmediğinden te§kili ta 
raEeyin yapılamadı ve muhakeme 
bafka güne kaldı. 

Laleli cinayeti 
Liı.lelide cümhuriyet bayramı 

gecesi bir cinayet olmuı, Hasan 
isıninde bir adam Orhan isminde 
bir genci öldürmil§, Edip ve Meh
met Ali isminde iki kiti de Hasa
nı yaralamışlardı. 

Dün bu muhakemeye devam 
edildi, iki şahit dinlendi, Orhanın 
annf<i 2000 lire tazminat talebi
ni ihtiva eden bir istida verdi. 

Muhakeme ikame edilen mü
dafa ~ahitlerinin istimaı için bat
ka gÜne bırakıldı. 

Eroin kaçakçılığı 
davası 

Eroin kaçakçılığı yapmaktan 
maznun Salahattinle kanaı Vic
dan H. ve Enverin muhakemele
rine dün ağırceza mahkemeeinde 
devam edilmi~, Enverin yafınm 
tahkiki için muhakeme hatka gü
ne bırakılmııtır. Vicdan H. m 
gayri mevkuf olarak muhakeme
ıinin devamına karar verilmiı, 
Vicdan H. tahliye edilmiıtir. 

Abanoz cinayeti da
vası nakzedildi 

Abanozda sporcu Saidi katlet
mekten maznun bahriyeli Cemal, 
şapkacı Nc,et, Salahettin, Kazım 
ve Cemalettin hakkındaki hüküın 
temyiz mahkemesince nakzedil
miştir. 

Dün bu davanın nakzan riiye
tine başlanmış, maznunlardan 
Cemalettine tebligat yapılmaaı i
çin muhakeme baıka güne bıra
kılmıttır. 

Balat cinayeti 
Balatta bir meyhanede Zeybek 

havası çalmak yüzünden zuhur e
den münazeada arap Kemali öl
dürmekten ınaznun Yani ile Yani 
yi yaFalrunaktan maznun Fevzi 
ve Mustafanın muhakemelerine 
dün ağırceza mahkemesinde de
vam edilmit. maznunlar müdafa
alarını yapmıılardır. 

Muhakeme karar verilmek ü
zere başka güne kalmıştır. 

---- -.. 
illet bütçesini yapmağa çalış_~· 1 Amerika bütün se17et!ne 
" b h hu ra;ı..,.,en mali buhran .. anfe .. s1.n. -
JOr. Müvazeneli ütçe er ." .. -. k b t 
'-• ·d· J de görünüyor. Çün u \) un "1.IJJ1etin mali si.yuetı ır. ngı· -
ı· ı _.ı· b""t mü,külatı bu bütçe açıgma 
ıı er nihayet müvazen<:>t u • • 1 d 

ff k Jd münhasır değildir. A manya a, 
Çeyi yapmag"a muva a 0 U• İ ı 'd k" l 000 1 F ranaa' da ve ngi tere e ı ma 
~· Bütçeleri 770,963, . n- li buhranlar göstermiştir ki! 

&iliz lirası masraf ve vandal ük beb 
ı 1 bu buhranların en büy·· se .' ııı:aydediyor. F ramız par i.Jnıen· d ı k 
tosu da bütçeyi tasdik etti. Bu.. hakiki ve mad i o ma tan zı-
d 1 Yade manevidir. Tıpkı manevi-

e. Yeni bir takım vergiler e mu ·1 t 
\t büt yabn kınlması e mun az~~ 
lll.ene hi.ıııl olmUJ bir çe. ordular mağlup olduğu gıbı, 

dir, Fransız bütçesinin yekunu b k ı k 1 
4 T maliyesinde ir aa atı o mjl-

1 ınilyar frangı geçiyor. am d · · d 
tllkaın ~udur: 41,100,883,494 yan memleketlerin ~ ıtı1;11a m 
Fr.ınk. • azalmasile ve manevıyatın 

• bozulmasile buhrana zebun ol
l:ı Amerika henüz müvazeneyı dukları görülmüştür.Son zaman 
ıılaınamıştır. Hükfunet ve ,.. · Am 

llıeclis müvazeneli bir bütçe te- !arda bu buhran a aımı · • e-
. rikada görülüyor. Amerika da 

ll_ııni için çalışmıa.ktadır. ~me- umumi bir bedbinlik vardır. Bu 
tıka bütçesinin açığı 1 milyar nu da tabii görmek lazımdır. 
~40,000,000 dolardır. Son ha- Daha bı"r kaç sene evvel Ame. 
uerlere göre, yeni bir takım 
vergiler ihdası ve eski vergile- rika bütçesindeki varidat faz
te de zam suretlerile 1 milyar !alığı o dereceyi bulmuştu ki, 
290,ooo,ooo varidat teminine hazine bu fazlayı vergi mükel
lllııvaffak olmuslardır. Fakat lefleri arasında taksim etmişti. 
llu eni tedbirle;in a an mecli- ·· ülme-

dan. beri bütçe açığı milyarla 
ra baliğ olmuı, vergi.ler teza
yüt etmiş, ticaret durmuş. Bor
sa zayıflamış, işsizler on mily.:
nu bulmuş. 1929 buhranı hayat 
ve maişet seviyesini indirmiş. 
Bütün bunlar Amerikalılan su
kutu hayale uğratmıştır. Ame
rika'mn bu İşin içinden çıkabi
leceğiııden şüphe edenler ço
ğalmıştır. Son zamanlarda do
lardan kaçmak istidadı da baş 
gösterdi. Tıpkı bir zamanlar, 
Almanlar marktan, 1926 da 
Fransızlar franktan ve geçen 
sene de İngilizler Sterlio,g'den 
kaçtıklan gibi, timdi de Ame
rikalılar dolardan kaçmağa baş 
!adılar. Bu, panik şeklini ala. 
cak mı? Burası kat'i surette 
malum değil. Amerika'nm ser 
vetinden ziyade Amerikalıların 
psikolojisine tabi bir mesele
dir Amerikanın serveti namü
tenahidir. Altına boğulmut va 
ziyettedir. F 3kat bu servet İ
çinde müzayaka çekmektedir. 

Şemsettin B. birinci reis, Şakir 
Paşa, ikinci. reis muhasebeci 

susta Ticaret odasına müracaat 
la aradaki fark esbabını sorduk. 
Verilen izahata göre, 22 ıubat 
ta kahve piyasada odanın tezke 
resinde yazılı olduğu gibi 145 -
155 kuruştan muamele görmüş - . 

Tevfik Amir, katibi umumi İb. tür. 105 - 110 kuruş ise, konten 
rahim Sabir Beylerle veznedar · janın tatbikmdan evvelki kahve 
Lamia Hanım. fiyatlarldır. Bu itibarla iki oda 

Çocuk bayramında 
rozetler 

Himayeietfal cemiyeti her 
ıene olduğu gibi bu sene de 23 
Nisan çocuk bayramında ve 
Meclisin ilk küşadına müsadif 
olması münasebetile rozet tev
zi edecektir. Lazım gelen kutu 
ların mekteplere tevziine baş
lanmışbr. 

Anneler birliğinde 

Himayeietfa) ceıniyetine 
merbut Anneler birliği heyetei 
iıdaresi geçen günkü içtimamda 
9 nisan cumartesi günü için 
memleketimizin maruf hanım -
larım davete karar vermiştir. 
Bu hanımların i,tirakile çocuk 
bayramında Anneler birliği ta
rafından yapılacak merasim gö 
rü9ülecektir. 

Vilayette 

Orman 
Yanğını 

Beşi söndü, fakat 
Şile'de bir 

yangın daha çıkb 
Vilayet hududu içinde aon haf

ta znrfında be§ orman yan&'ını 

çıktığını yazınıtbk. 

Bundan bafka dün de Şile'de 
bir orman yangını çıktığı telgraf
la vilayete bildirilmi,tir. 

Ancak Yalova'daki orman yan 
gmı dı dahil olmak Üzere diğer 
yangınlar söndürillmÜ§tÜr. Or
man yangmlann sureti zuhuru 
ve müsebbipleri hakkında vilayet 
makamı mahallerinden rapor ia

temi~tir. 

-----

nm teı:keresile Vilayetteki ko
misyon kararnamesinde gösteri 
len fiyatların mutabık bulundu 
ğu beyan edilmektedir. Mahke 
menin sualleri henüz odaya teb 
liğ edilmemiştir. Vünıdunda so 
rulan suallere, madde madde 
cevap verilecektir. 

Adliye 
Tayinleri 

Üsküdara Bürhaneddin 
İzmire Asım Beyler 

tayin edildi 
lstanbul müddei umumi mua• 

vlnlerinden Bürhanettin Bev;I"\ 
Üsküdar müdde · 
umumiliğine, Ü• 
küdar müddei u 
mumisi Asım Be 
yin l:zmir müdde 
umumiliğine, lz 
mir müddei umu 
misi Hidayet Be
yin Samsun müd· 
dei umumiliğin< 
tayinleri emri 

dün lstanbul müd 
dei wnumiliğine 
bildirilmôf, müd
dei vmwnilikçe 
d,., alakadarlara 
tebliğ edilmiştir . 

Bütün Adliye Awn Bey 
erkanınm takdirİerini kazanmıya 
muvaEfak olmuf bulunan Bürha
nettin Bey cumartesi günü Oakü
darda yeni vazifesine b&§lıyacak 
tır. 

Uzun zamandan beri Üsküdar 
müddei umumiliğini muvaffaki
yetle idare eden Asım Bey ioe lz· 
mirdeki vazifeaine bayram erte
si başlıyacaktır. Her iki müddei 
umumiye yeni vazifelerinde mu· 
vaffakiyet temenni ederiz. 

Adliyemizde bundan batka iki 
tayin daha vardır: Hukuk mezun 
larmdan Murat Bey lstanbul aza 
mülazimliğine, latanbul aza m:i
lazimlerinden Abdülkerim Celal 
Bey de lstanbul Sulh hakimliğine 
tayin edilmi,lerdir. 

Fransa ve İngiltereden sonra rının kısmı küllisi için morato
nöbet Amerikaya geldi. O da rium illin etmİf, Avusturya 
ilacını alacak. Ve siyasi ve ic- alacaklı olan bankalarla anla
timai teşkilatındaki zaaf itiha farak borçlarını tediye etme
rile Am"erika için bu daha müt miş, Yunanistan ile Bulgaris-
hiş bir imtihan olacaktır. tan da borçlarını tediye edemi-

"' ,.. "' 1 yeceklerini alenen bildiriyor-
Cemiyeti Akvam maliye ko lar. 

misyonu 3 marttan 24 marta Komisyon, bu vaziyetten 
kadar Pariste toplanmış ve alakadar hükfimetlerin mes'ul 
Avusturya, Macarıstan, Yuna- olmad·ğmı sarahaten söylemek 
nistan ve Bulgaristanın mali tedir. Bazı hükfimetler fazla 
vaziyetlerini tetkik etmişti. Ko istikraz yapmakla hatalı bir 
misyonun şayanı dikkat olan maliye yolu tutmuş olabilir. 
raporu neşredilmiştir. Rapor- ler. Fakat bugünkü vaziyetten 
da komisyonun geçen eylulden mes'ul, cihan iktı&adiyatıdır. 
beri bu hükfunetlerin vaziyeti- 1928 senesine niabetle mevaddı 
ne nazan dikkati celbetmeğe İptidaiye fiatlannda o/0 40 te
çalıştığı bildirilmektedir. Mese nezzül vardır. Koımisyon mı
lenin Lausanne konferansın,_ sal olarak Bulgaristanı zikre
da görüşülmesi mutasavver i- diyor. Ve diyor ki ihracatı mik 
ken, bu konferansın gelecek tar itibarile o/o 80 arttığı hal. 
hazirana tehiri yardıma muh- de kıymet itibarile azalmıştır. 
taç olan bu devletleri müşkül Komisyon alacaklı olan 
vaziyete koymuştur. Bunun devletlere yardım tavsiye et. 
neticesi şu olmuştur ki, Maca. mektedir. Komisyonun bu ra-

Ekmeğe narh koyan belediye, en 
mühim zaruri ihtiyaçlarmuzın ba
şında gelen iyi ıuya da azami fiat 
koymalıdır. 

Dün bu meaeleye dair Belediye 
Reis muaini Hamit Beyle görüştük: 
Hômit Bey, diyor ki: 

- Belediye kanunu, ekmekten 
maada diğer bavayici zaruriyeye de 
narh koymak hakkım bize vermiş
tir. Bu mesele ile meıgul olmuyor 
değiliz. Bir bardak Hamidiye veya 
Sirmaket suyunun buzlu olmak ıar
tile 20 paraya ııatılmıuı icap ettiği 
noktaaında sizinle femfikirim. lıi 
tetkik ederek bir karara raptedec:e-
ğiz. 

Şııırbet ve ııra gibi aerinletiei iç
kilere gelince bunlM zaruri ihtiyaç
lara dahil değildir. Arzu eden su iç
mez de ıerbet içmeği tercih eder.Bu 
aebeple terbete azami fıat koymak 
doğru olamaz. Belediye mevki 
doktorları mevsim mü.nasebetile 
çoğalmağa baılıyan seyyar ter
betçilerle daha sıkı bir ıurette meş
gul olmaktadır. Boya hamız ve di
ğer mu.zır mevatla imal edilen içki
ler derhal döktürülmekte ve bunlan 
satanlar cezalanclınlınalı:tadır." 

Kargalar 
Öldürülüyor 

Müddeiumumilik ıilah 
ah imasını 

menetmiş değildir 

Adliye &arayının önündeki 
çınarlarda tüneyen kargaların 
itlafı için Eminönü kaymakam 
lığı silah attığı takdirde müd
deiumumiliğin takibat yapaca
ğını bir gazete yazmııtı. Müd. 
deiumumilik bunu sureti kat'i
yede tekzip etmekte, kayma
kamlığın keyfiyeti müddeiumu 
miliğe bildirdiği zikredilmekte 
dir, 

Esasen bu kargalann telvi
satından bilhassa Adliyeye gi
dip gelenler çok müteesıir ol
maktadır. Müddeiumumilik 
kaymakamlığın bu kararından 
dolayı takibat yapmak töyle 
dursun, beyanı memnuniyet et 
mektedir. 

Bu kargaların dün geceden i 
tibaren saçma ile itlafına baş
lanmışbr. 

Nakit işleri müdürü 

Asım Bey Ankaraya 
gitti 

Müskirat umumi müdürü 
Aaım Bey dün Ankaraya git· 
miştir. Asım Beyin bir hafta 
kadar kalması muhtemeldir. 

Belediyede 

Üsküdar - Beykoz yolu 
Üsküdar - Beykoz yolunun 

Kanlıca - Çubuklu kısmı 29 
bin liraya ihale edilecektir. 

istatistik yıllığı 
Belediye istatistik yıllığı 

bu günlerde intişar edecektir. 
İstatistik 74 madde ve hadise 
üzerine yapılmıtbr. 

Vali bugün geliyor 
Vali ve belediye reisi Mu

hittin B. bu gün Ankaradan 
şehrimize avdet edeceektir. 

Sekiz tahsildar alınacak 
Belediye tahsildarlıklarına 

alınacakların imtihan evrakı 
tetkik edilmektedir. Evvelce üç 
tahsildar alınması kararlaştırıl 
mış iken bu adet 8 e iblağ edil
miştir. Evrak meyanmda en 
fazla 15 kişinin muvaffak oldu 
ğu anlaşılmıştır. Bunlar ya se
bebi tercih aranacak, yahut 
kur'a çekilecektir. 

Ecnebi kapıcılar 
Şehrimizde birçok han ve a

partımanların kapıcılarının ec. 
nebi olduğu anlaşılmıtbr. Bun
lann Türk olması için belediye 
te§ebbüsat yapacaktır. 

Gayri mübadiller dün~ 
de toplanamadılar 
Gayrimübadiller cemiyeti i

dare heyeti dün de ekaeriyet o. 
lamadığı için toplanamaınıs bo 

1 
•• 

-no ara faiz verilmesi lehinde te 
Anonim ıirketlerin umu tebbüste bulunmak üzere Anka 

mi heyet içtimalannda bu- raya gönderilecek heyet azaaı 
lunduL.an son~a İzmire giden da bittabi seçilememiştir. İdare 
Maliye Vekaleti nakit itleri heyeti azasmdan bir kısmının 
müdürü Sım Bey İzmirden çekildikleri ve bu yüzden ekse
gelmiştir. Sırrı Bey dün Anka riyet temin edilemediği teeyyüt 
raya gitm.i9tir. etmektedir. 

sinin 12 nisan tarihli içtimaın 
da tetkik edilecektir. 

Aksayı Şarkta muhasamat 
durmuş olmakla beraber, vazi
yet yine karıfmağa yüz tuttu. 
Esasen muhasamatın durması 
Japonların askeri hedeflerine 
varmış olmalan üzerinedir. 
Yoksa iki tarafın anla§masın
dan doğmuş bir vaziyet değil
dir. Muhasamat durmut ol
makla beraber, Japon askerle
rinin nereye çekileceği karar
la,tırılmamıştır. Yani hükmen 
muharebe devam ediyor diye
cektik amma, muharebe esa
sen ilan edilmediğinden hük
men harp vaziyeti yoktu. Hü
lasa muhasamat durmazdan 
evvel vaziyet ne Uıe, hala o
dur. 

Diğer taraftan Japonlar Ce 
miyeti Akvamdan çekilmeği dü 
şünüyorlar. Çin Mançurya me 
selesinin tekrar müzakeresini 
Cemiyeti Akvamdan istemit
tir. Ja a ikide bir Bu Ce-

miyeti Akvam tarafından iz'aç 
edilmekten bıktığından devlet. 
leri çekilmekle tehdit ediyor. 
Esasen Japonya'da efkar Ce
miyeti Akvamı "Avrupalıların 
tetkilatı" olarak kabul etmişti. 
Japonya'mn siyasetini tatbik 
etmeğe bir engel olduğu da an
la9ılınca, bu kayıtlardan kur. 
tulmak arzusu uyandı. 

Eğer Japonya cemiyetten 
çekiline, Aksayı Şark için bir 
nevi "Monroe kaidesi,, ilan 
edeceği zannediliyor. Filhaki
ka da bu mümkün olmayan 
bir i' değildir. Rusya karış
madıkça, Amerika mali buh
ran içinde çırpındıkça, İn
giltere ile Fransa da Japonya'
yı gücendirmeyelim diye, zım· 
ni tasviplerinde yanıa devam 
ettikçe, Japonya'nın her iste
diğini yapmakta hiç bir mü§• 
külata maruz kalmıyacağı ati· 
kardır. Her vaziyet Japonlar• 
müsait görünüyor. 

Ahmet ŞOKRO 
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~ Jlilliy~t 
Aerın umdeei. "MiLLiYET" tir. 

8 NiSAN 1932 
İdarehane: Ankara cıı.ddeei, 

100 No. 

Telgraf adreei: tat. :Mllll,.t 
Telefon Numaralatı: 

Başmuharrir ve Mildür 24318 
Yazı işleri MüdürlilğU 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

, , MlLIJY.E;r .. CUMA 8 ,. - .NiSAN ' • ' 1932 

~:e k:!:s.r..-:~·y~~:~::..::.· 11 • ı ı 11 ı'. J . bir kanapeye yan yana oturdular. Sıhhi bahisleri • RADYO 
Delikanlı kızın elini avu~arma al- _______________________ ..,___ "'------------~ 

:..Gözleri biribirlerinin ıözleri için Hastalıklarını azdı? Ilacların tesi-
Mar,. nerdeyae: 
- Heeeey, burada i"•an var, • • v •• t} d k 7 ISTANBUL (1200 m. 5 kilovat). 

diye bağıracak ıibi... rımı az.. UCU arını ayanı SJ. ı 18 gramofon, 19,30 Vedia Rıza H. 
Arkadan bir ıes: heyeti, 20,30 opera, 21 inci Hanım . 
_ Matmazel.. Hastalıklar mı azdı? Uaç- ' deki hakikatin farkında olma- heyeti, 22 tango. J 

Eviıi hizmetç kızlanndan bi- ların tesiri mi azaldı, yoksa vü 1 mış. Muhakkak kr tedavi usul BELGRAT (429,8 m.) _ 19 Çek 
rJ Mary'e seslendi: cudümüzün mukavemeti mi?.. : !erinde de modanın hükmü ca· lisanı, 20,30 Varşova radyosu. 1 

- Sizi telefondan istiyorlar _ Her üçü birden.. Hem ri .•. Ve modanın bu türlüsü de 1 

efendim, dedi. BÜKREŞ (394,2 m.) - 18,10 
Telefona çağıran Alain idi, ni- hastalıkların azgın, hem bazı i- ötekiler gibi gelip geçici bir muhtelif musiki, 19 konferans, 19,40 

Bugünkü Program 

• 
INEMALA 

Bugün MAJlK 

HAŞMETPENAH 
sinemasında 

ECLENIYOR 

(Son Alte11e ı' Amuse) 
Bu zengin ve fevkalade operet - filmi 

Georg Alexander - Trude Berliner ve Lien Dı~yers 
tarafından temıil edilmektedir. 

A.BONE ÜCRETLERİ: 

şanlısı .. Diyordu ki; !açların tesiri az, hem vücut· şey.. 1 gramofon, 20 konferans, 20,45 or- ı Paris'in son Moda Modellerinin Teşhiri. 
ilaveten: P. D. C. halihazır dünya havadisleri. 

1

, - Mary bileğindeki saate bak. ler mukavemetsiz.. Bir çok ilaçların şöhreti kestl'a, 
Beş dakikaya kadar yola çıkıyo· Hayli zamandan beri bu se- dünyayı tutarken birden bire BUDAPEŞTE (550,5 m.) 1 

.. rum. Saat altıdan evvel Klakso- I d kh 1 • y . b k =====:::;.B;;u:g:ün~s:aa;t~l~0~,:30~d:a:.;te:n:z~il=a~tl~ı;m:a:t:in:e;.m::::::; Türkiye içia Hariç için ' ' zi iyor u. Büyü arpten sonra unutu uverır. erme aş ası 19,30 konferans, 20,30 Varşova rad ' 
nun sesini iıtideceksiniz. 

L K. L. K. 
3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 .. 14- 28 -

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nliahalar 10 lcu· 
ruştur. Guetıe ft matbaaya ait 
'jler için müdiriyete müracaat 
dilir. Gazetemiz ilinlann mcı'u-

'ıyetini kabul etmez. 

BUGUNKO HAVA 
Y eıilköy askeri ruat merke

zinden verilen malUınata göre 
bugiin hava ekseriyetle bulutlu 
olacak, riizıar mutehavvil olarak 
esecektir. 

7-4-32 Tarihinde hava tazyiki 
759 milimetre en fazla sıcaklık 

l 6 en az sıcaklık 

kaydedilmiıtir. 

11 santiırat 

Hikaye 

Genç kız 
ve nişanlısı 

- Fran•ııcodan -

Bahçedeki kınnızı geniı paraaol 
altında Mary Danbignan hasır bir 
koltuğa oturmu§, tatlı hülyaları ile 
meşgul.. Sakin ve mes'ut görünü-
yor. 

Ilık bir ilkbahar içinde, öğleden 
sonra ıu bahçe köıeııinin keyfine 
doyum olmaz. Kuılar her tarafta 
cıvddryo.r, tabiatin net,esini canlan· 
dırıyorlardı. 

Getıt kız kendi kendine düıünü· 
yor niçin? Bir defa babası son de
rece zengin.. Sonra genç, güzel ve 
kendisi gibi sporcu bir delikanlı ile 
nişanlandı . Bütün ta.,ıdıfı kızlar 
kendisini adeta laskatıyorlar ve 
gıpta ediyorlar. Hiç bir ıeyı ek
sik de~I. Hiç, hiç .. 

Sihhati yerinde, güzelliği yerın
de.. Hülasa hayat için ya.ratılmıt 
bir kız ... 

Komıunun bahçesinde yaprak· 
ların araıından bahçivanın kızı 
Aline ile nif"Dlı11 Leon'u görüyor. 
Genç kız çıtlık koparır rıibi kahka· 
halar atıyor. Kaçıyor, niııanl111 ar
kasından kovalıyor, yakalanıyor ve 
nişanlıu kucaklıyor, öpüyor. Bahar 
dekoru içinde bir saadet lavhası .. 
Aline de, nişanlısı da köylü sayılır
lar, fakat biribirlerini seviyorlar. 
Komşu bahçede bu masumane aık 
sahneıi, Mary'nin yüzünü kızart
mıyor, fakat sinirine dokunuyor. 

Çünkü kendi niııanlıaı Alain' İn 
hissini bu tarzda anlattığı vaki de
ğHdir. 

Onun kendisine kartı gösterdi
ği tavırları daha alakasız gibi.. Bü
tün alaka11 teniste ve otomobilde ... 
Alain teniste de, otomobilde de pm 
piyondur. Varsa da o, yokıa da o .. 
Gazetelerde, hele spor gazetelerinde 
ismi ve resmi sık sık 2'Örünür. Bir 
sampiyonun sevilen karısının guru
ru için bundan daha iyi bir gıda mem 
baı olur mu? 

Sonra düğünleri sonbaharda ya
pılacak. Muhteşem bir düğün için 
hazırlıklar var. 

Mary içini çekti. Komıu bahçe
de bahçivanm kızı ile nif&Jllm yine 
şen sayhalar ve kahkahalar kopara-

0 kadar .. Başka bir kelime bile büsbütün meydana çıktı. Bü- geçer.. yosu, 22,10 haberler, 12,20 çingene Uün akşam A S R 1 S l N E M A D A 
fazla yook. Lakin bir ni•anlının yükharpten sonra insanların Şu da var ki, moda ile, rek- ınuzikası. ı K A D 1 N C İ L V E S İ 
20 kilometrelik meadeyi bu ka· maddi, manevi, bedeni, abli.ki lam kuvveti ile her şey izah ROMA _ (20,05) Gramofon, 
dar ~üratle katedebi~ece~ini b~~ir 1 müvazenesizlikleri artmıştır. ! olunamaz.. Hakiki ilaçlar var 20,45 operet. ı (Qaprice de F emme) 
me_a~de ~nte~essan hır havadıstır, Zehirli keyiflerin düşkünleri . ki bugün gözden düşmediler VARŞOVA (1411 m.) _ 17,

35 
J filmi fevkalade bir muvaffakiyet kazanmıştır. 

degıl mı ya · Yalnız enteressan h .. M f' k k b lk' d.. k ''!ı • ı· d Hakikati andıran bu hayretbabş eserin bir kısmının cereyan ettiği gece 
değil, ayni zamanda tehlikeli .. Ni . er gun artıyor'. or ~n, o a- ve e ! . UŞ•ıı::e.. .. t tı~a ı . e Mandolin konseri, 19,35 gramofon, 
rekoor sür'ati ile ulaşmak isteyen ın kullananlar hıç hır zaman yok; lakın goruluyor ki tesır· 20 radyo jurnal, 20,15 musiki musa- batakhanelerinde bir erkek bir kadının namusuna taarruz ediyor. 
bir delikanlı, ancak bu sayede bugünkü kadar artmamıştır. !eri azalıyor. Yukarıda da söy habesi, 20,30 konser, 22,15 tefrika, Fevkalade bir vücuda malik olan DOROTHY MACKAILL ve meşhur 
kendisine bir çeyrek saat daha Şüphe yok insanlar beyinleri lemiştim. otuz kırk sene olu; 22,30 radyo jurnal, 22,40 dans ha- 1 JACK MULHALL güzel rollerini büyiik bir maharetle oynadılar. 
evvel göre~ilece.~ ... H~ef bu mu? ni istedikl;ri kadar' çalıştır- ı yor kv: palaz; serümU henüz valan. j Bugün saat 16,30 matinesinde ve suvarede bu mükemmel proğrama 

Mary yıne duşundu. Bu sefer · · · I ki k f• t - 1 d VIY N 18 10 ah be ilaveten MÜTEADDiT VARYETE NUMEROLARI kendisini de düşündü. Eh, oda mak, beyınlerının karan ı an- e§ o unmuştu, O zaman ar a A A - , mus a , · 
sporcu, oda golf oyyniyor, koktey nı aydınlatmak için bazı müneb en ağır kuşpalazı vak'asında 19,30 halk musikisi, 22,30 Varşova il•••••••••••••••••••••••••• ... 

b 1ı il ı d L ki ff 1 k 
. . 20 radyosu, 22,15 haberler, 22,25 caz- B u g u·· n içiyor, podura ve ruj kullanıyor. i leri ku anmış ar ır. a "n muva ak oma ıçın 10 -

ad~ta er~ekler gibi giy~Y0':· Oy- hiç bir zaman bu iptilalarını santimetre mükabı Ru serüınü bant. 
le ıken yıne mo~.ern ~ır nııanlı bugünkü dereceye kadar götür şırınga etmek kafi geliyordu. 
kız olamıyor. Önunde ınsaru kor- . I d' S b' .. I" O • k' · • d bo" · 
kutan bir boşluk hissediyor. memı,.er ır. onra. 1? turu n. ı ısa.at ıç',? e gaz temı~ 

Mari izdivaçta aık istiyor, za• medenı heyecanlar, ıhtıraslarm lenıyor, ınce gışa parçaları du 
vallı kız! Biliyor ki bu arzusunu gem almayan kura ti arını tuta. fÜyor; yirmi dört saat içinde 
birisine açsa, onu dünkü kız ad- cak frenleri kırdı. Bunlar hep hasta iyi oluyordu. Sonraları 
d".d~ce~ler:. ~,k, 0 da .. ne demek sıhhi müvazenesizliklerin ah. serümün miktarını çoğaltmak 
mı§. Yırmmcı uırda boyle ıey o· ı·k .. · d k' k" 1 'd" ı· ld' 
lur mu? Söylese kendisile alay e- a uzerın e ı a ıs erı ır. azım ge ı. 

derler. Halbuki Alain iyi bir ha· Büyükharbin bu hususta Şimdi günde 100 - 200 
yat arkadaıı olabilir. çok büyük tesiri olmuttur. santimetre mükabı serüm şırın 

lıte geliyor fakat mümkün mü? Harp esnasında insanların be- ga ediliyor ve birçok korkunç 
~!' k~darkçabu1 k geledbildsink.ISaçladrı yinleri bir lahza dinlenmedi. kuşpalazı ;ak'~ları da çok mik 
ruzgara apı mıı, u a ann a S · · " !" " d ed'J ·· 
tebessüm hem de koıa koıa geli- evımsız ve ugursuz ta ıın agır tar a şırınga ı en serume 
yor. Bah;edilen zamandan bir çey tokmaklarr altında sarsıldı. Bi- karşı geliyor. Neden, kabahat 
rek saat evvel gelmi,. Bir rekor ribirine bağlı felaket ve musi- serüm da mı? 
dah;,,! d d' k' bet halkalarr içinde ne kadar Erlih, kendisinin tertip et-

_azai: bu :;ninkiai çılgınlık. zaaflar old~ .. Ve, kalanlar ne tiği (106) .d~n ~i~. şırıng:" .ya
- Ne olacak? lnaan bir defa kadar cılız ıdı .. Harpte veya pınca frengıyı kokünden ıy~ et 

ölür. sonra korkma .. Evvela oto· hususen harp sonunda doğan tiğini ilan etmişti. Ve hakika. 
mobilime emniyetim vardır, aani- çocuklar.. ten bir tek şırınga ile vahim 
yen direksiyonu fena mı kullanı- Senelerce süren ve biribiri frengi vak' alarmın birkaç gün 
rmı ben? Pek ala bilirsin. Şimdi d 1 · b 1 · · d · · ld ki ·· "l ·· 
bu rekoru arkadaılanma anla taca abr md' cd~ ge el nı u ç8:rpış_m~ ~r ı~.ın e ıyı o u arı goru muş-
fmı. Eminim ki hepside şaşırıp ka u ı ınme er uzvıyetimızın tur. 
lacaklar. Ben kulübe dönüyorum, düzenini ve işlemesini, az çok (106) yı (914) takip etti; 
müsaaden!zle;. bozdu. Hastalıklara karşı mu- ondan sonra daha birçok ter· 

-. Alaın hıç olmazsa elimi sı· kavemetimizi. kırdı. Kuş pala- tipler çıktı; lakin seneden sene 
kıp gıtAsefnf ed.. . 

1 
zmı tedavi için bugün sarfetti ye daha kuvvetli ve daha uzun 

e eram naaı iyi11in ya 
Mary? ' ' ğimiz Serumun mikdarını yir- süren tedavilerin lüzumundan 

Yine otomobile doğru gidiyor· mi sene evvel tahmin edemez· bahsolunmağa başlandı. Bir 
du. Mary bağırdı: dik. Eski zamanlarda yaşları j tek şınnga yetişmiyordu; hat-

- Annemi görıniyecek misin? ilerlemİ§ insanlara mahsus bir ı ta biribiri ardınca seri 
- Sahi az kaldı unutuyordum. hastalık olan Kanser bugün tedaviyi senelerle ve hazan bü-
Nafile ! Müstakbel kayın valide yirmi sekiz yaıındaki gençler. tün hayatta yapmak lazım ge

evde yok, gezmeğe çıkmış. Deli- de görülüyor. Neden?. Vücut. liyordu. Her yerde, arseniğe 
kanlı mes'ut görünüyordu: !erin dayanıksızlığından... kartı dayanM frengi vak'ala-

- Ah Mary ilci saat, otuz bir Verem, düne gelinceye ka· rmdan ve (Arsenik) tedaviai-
dakikada kimse bu yolu alamaz. Na dar müzmin hastalıklar için nin ( F urniye) nin civa tedavi. 
ad yıldırım ıibi geldim. Bana diin- örnek olarak gösteriliyordu. sinden bahsolunuyor, yüksek 
yayı verseler bu kadar memnun ol
mazdun. Sen de benimle kulübe ge- Uzun süren hastalıklardan idi. olmadığı bile söyleniyordu. 
Jecek misin? Bugün, birçok vak'alarda, hat Diyorlardı ki yeni Arreno. 

_ Hayır, rekoru keyifli keyifli hastalıklar sırasına geçti. Ar- bam:vl terkipleri daha az zehir 
sen daha iyi anlatırsın. tık o Lamartin'in tasvir ettiği il lakin asıl Salvurran' dan da 

- O halde ben ııidiyorum. gibi, Reafel'in büytilii göl ke- ha az müessir. 
- Dur Alain, bir ıey soraca· narında sevgilisinde gördüğü Bunun sebebi, frenginin 

funl Otomobil kadar benim için de yava, yavat kemiren gizil has- illca alışmıt olmasından ol· 

yer ..:'..'E:b:.ite var. Otomobilde iki talık de!tildir. maz mı? Bu keyfiyet uzum 
kitilik yer var. Bin türlü sebepl~le yıpran lıağlar.ııda görülmü9tür. Bağ-

- Hayır, yanlıt anladın. Kal- Dlılf bir adamı devirmek içiın lara Mildiyu hastalığı yıldı. 
binde otomohıle olan muhabbet ka- bir yumruk değil bir fiske ki- nm gibi saldırmııtı. Bidayet-
dar, benim için de muhabbet var fi geliyor. te bir süpürge ile serpilen Ki. 
mı? * * * beritiyeti nuhu roahlülü hasta· Alain bir kahkaha savurdu: 

- Ay, ay .. Seni otomobil kadar Derler ki: Bir ilacı teııir e- bğı atmak için ki.fi geliyordu. 
ıevmiyoruın, demek mi istiyorsun? derken kullanmak Bu, "Demir Uzun bir müddet geçti. Mu. 

- Onun gibi.. tavında dövülür,, gibi bir fey.. vaffak olmak için bir el tulum 
- Çok manasız bir serzenı... Bu belki taka olarak söylen- basile iki, nadiren üç tedavi ya. 
- Hiç te değil .. Sana desem ki mi .• , belki söyliyen de bu aö. pılıyordu. Şimdi ilaç mahlü-

blr daha otomobile binmiyeceksin. .... h r d 
_ Mary ti.tile ediyorsun, biliyo· ................................................. -... lünü ince bulutlar a ın e yap 

rom amma, şimdi sırası değil cİ· zintiden dönüyordu. Mary: rakların arasına ve altına sü
cim.. - Anne, dedi, biliyor musun ıim ren mükemmel aletlerle, mevsi 

- Doğru, doğru. Latife ediyor- di Alain geldi, gitti. Paristen buraya minde, sek«.ı:, on tedavi yapılı
dum. Haydi git Alain, arkadaılarıru kadar bilmem kaç aaat, kaç dakika yor da, yine hastalığın tama-
bul. Vakit kaybetme.. Benim o ka- da gelmiş. Rekor yapmış... Keyfin- B 
dar acelem yok.. den kabına sığamıyordu. Bu, deli mile önüne geçiMüyor. ugün 

Alain ok gibi otomobiline fırla- bu adam. Ben delilerle evlene- bir bağdaki çubuklar yarıya İn 
dı ve gitti. Tam o sırada anası ge- mem. Niıanımı bozacağım. dirildiği ve evvelkinden iki mis 

Sinema • Tiyatro 

SÜREYYA TiYATROSU 
Ertuğrul Sadettin ve arhadaşları 

8 ıllıan cuma 
akşamı 21 bu-

çukta 
ZUHAL 

BURCUNDA 

Komedi 4 perde 
Yazan : lbnir

re:'So: Ahmet 
Nuri B. 
.\yı'lca: Revü ... Yakındaı 

Ladam o Kamelya 

ımı 

RAŞIT RIZA TiYATROSU 
( Şehzadebaşı) 

Bugün 15 de J'--.. .... 

Fransız ·Tiyatrosunda 
OTELLO 

--···--········-·· ··········---··-·· 
li fazla kibritiyeti nuhas sarfo 
lunduğu halde daha az netice 
elde ediliyor. Ayni şeyi, asma 
!arın Oidyüm hastalığının Ü1:e
rine kükürdün tesiri hakkında 

söylenebilir. 

Yirmi beş sene içinde kü
kürtle kibritiyeti nuhasın ter. 
kibi değişmedi. O halde, bu. 
nun sebebini asma çubuğunda, 
yahut onun üzerinde yqayan 
canlı mahluklarda aramalı. 

Asma çubuklarını buran 
mildiyu toh'!mları her sene bir 
çok defalar Kibritiyeti nuhas 
mahlülü serpile serpile bu ila· 
çla yaşıyorlar; bir zaman geli
yor ki bu mahlülün tesirine da 
yanan tohumlar yetişiyor. 

Bunun gibi kuşpalazı basi
li ve frengi İspiroçeti de (Ru) 
serümüne ve arl'enobenzen 'e 
alışarak gittikçe dayanıklıkla
rı artan nesiller de yetiştiri
yorlar. Frengide civa. ve srtma 
da Kinin gibi bazı ilaçlar tesir 
!erini muhafaza ediyorlarsa 
da bazıları çarçabuk kaybedi· 
yorlar. 

Dr. Rusçuklu Hakkı 

MELEK 
SiNEMASINDA 

JANET GAYNOR 
ve 

WARNER BAXTER 
SAADET 

GÖLGESİ 
(Papa Longues-Jambes) 

tamamen Fransızça sözlü 
filminde. 

ELHAMRA 
SİNEMASINDA 

WlLL Y FRlTSCH 
CONRAD VEIDT 

LILlAN HARVEY 
KONGRE DANS 

EDİYOR 
(Le Congres s'amuıe - Der 

Kongress T anzt) 
Senenin en muazzam filminde 

İlaveten: Sesli Varyetelerle Paramount Jurnal'in 
Dünya Havadisleri. 

Bu .. ün tenzilatlı matine· MELEK'te 10,45 - ELHAMRA"da 11 de 

Bugün 
ALEMDAR 

sinemasında 
Mevsimin en §en ve en ho§ 

F ransızça sözlü opereti 

Kü~üt ~attilo 
Mümesailesi: Sevimli ve şirin 

Mary Glory, Jean Murat 
ve Armand Bernard 

Gündüz 2 · 4 • 6, gece 9,5 da 

1 kinci ticaret mahkemesinden: 
Şalom Fresko Efendiye ait olup Ga 
)atada Çinili Rıhtım Hanında Hügo 
Stiness müeııeıesine merhun ve lı
tanbul Gümrüğünden Sarayburnu 
antreposunun 5 .. 6 numero)u anha* 
t'ında mevcut muhtelif cinsten on 
sandık lambanın 9-4-932 cunıarteıi 
günü saat 10 da mahalli mezkılrda 

açık arttırma suretile satılacağından 
taliplerin mezkUr anbarda hazır bu· 
lunmaları ilan olunur. 

OflO 
Kalmann'ın güzel opereti, 

J Önümüzdeki Çarşambadan 
itibaren 

MELEK 
sinemaırnın 

hakiki muzafferiyetini teı· 

kil edecektir. 
Bu filmin yddızı: 

KATEDENAGY 
dir. 

Dr. Celal T evfi~ 
Zührevi ve idrar yolu hastalıkla .. 
mütehassısı: Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 35. 
Her gün saat 14-19. 

Bromural cKnolh tablelleri dOnyada en ziyade müteammim 
Asap müsekkini ve münevvimdir. Bu mü~tahzar milyon
larca vakada tecrübe edilmiştir ve hergün binlerce doktor· 
far tarafından tavsi}'e olunmaktadır. Alındıktan 20 dakika 
geçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin tesirini gösterir. 
Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. - Eczanelerde 
10 veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - fabrikası Alman
yada Rhein üzerinde Ludwigshafen, de KNOLL A.-0. dır. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 63 Her tarafımı ağrı ve sızılar 
kapladı. 

tiyetimi öldürdü! 
- Kalkayım .. 

- Evet abamı biı·az tırtıkla
drlar. Ben de şöyle kenara çe. 
kildim, seyrettim!." 

Diyip içeriye tıkıyorlar. diğinde otur, yat, zıbar! 
Duvar dibinde enıeyi kaptı-

GÖZYAŞLARI!. 
Yine en cömertleri Pire 

Mehmet!. 
Bende üç buçuk, dört kağıt 

var!. 
Bir hafta bodrumdan çıkma 

yız!. 
Fakat, Çipil ,irretti, boyuna 

küfür ediyor, öyle yürüyordu: 
- Anam avradım olsun bir 

daha yüzlerine bakarsam!. 
Boynumu kesseler bir yere 

gitmem!. 
Her şeyi gözüme aldırır, 

haber veririm!. 
Aynacılığın lüzumu yok .. 
Kimin parasını kimden esir 

giyorlar! .. 
Herif bin alıyor, bir veri

yor!.. 
- Onu bile vermiyor. Ku-

Etem iZZET 

Dedim .. içli bir kinle ilive 
ettim: 

- Bütün dünya böyle. Bet 
bin, on bin, on bet bin alıyor, 
bir veriyor. Enayiler olmasa a· 
kılldar nasıl geçinir be Çipil?. 

Ve.. s1rtından geçinmeyi ko 
DUfa konuşa bodrum sarayın 
yolunu tuttuk!. 

• • • • • 

Bir tarih fasılası 
On b"f ay so,...a 

'Aradan uzun bir tariJ. fası-
lası geçti! 

Bitkin bir haldeyim, 
Görmüyorum .. 
Tanımıyorum!. 
İşitmiyorum!. 

Öksürük hırılbsından boğu
lup öleceğim!. 

Ciğerlerim yara ve bere için 
de •. 

Kafam bir tuğla parçası gi. 
bi ! Sım sıkı, kaskatı.. Onu bir 
türlü çalıttıramıyor, hafıza ve 
hatıralarımı toplayamıyorum! 

Miskinleıtim !. 
Uyu§tum •• 
Yerimden kımıldayamıyo

rum !. 
İtilip kakılmamak, yumruk 

tekote yememek için herkesten 
kaçıyor, sakınıyorum. 

Reizlerden, zorbalardaD, ua
talardan yaka sıyırmanın imka 
nı yok. Enayiler, serseriler bile 
kendi çöplüklerinde birer Hint 

, horozu kesiliyorlar: 
- Kalksana !. 

' Şunu yapsana!. 
Bunu yapsana!. 
Hepsinden illallah artık. 

Günlerce Yağhane sokağında 
ki bir harabenin kovu"unda tek 

Desem bile kalkacak halim 
yok!. 

• • • 

Daha iki gün 

İyi bir dayak yedim!. 
Kabur.galarrm biribirine geç 

ti!. 
Kollarımı kaldıramıyorum. 

Alnım titti l . 
Buna: 

- İalatma .• 1 

Diyorlar. Hep Sıçan Nuri
nin yüzünden oldu. Fakat al· 
dırnuyorum! 

Dün kopuğun biri alay ede-. 
rek sordu: 

- Ne oldu Çamur?. Ensen. 
de boza mı pişirdiler?. 

Ona şu fıkrayı anlattım: 
"Bektaşinin birini meyhane

de dövmüşler. Ertesi sabah 
dostlarından biri: 

- Erenler sizi dövdüler .. di
e du duk do "ru mu?. 

Kopuk bu fıkradan bir şey 
anladı mı, anlamadı mı bil· 
mem?. Fakat, sesini kesti, git
ti!. 

Halen gaflet içindeler .• 
Kimden ne soruyorlar?. 

• • • 

Dört gün sonra 

Serseriliğimi timdi anla. 
clım!. 

Biz sahiden polisin decliti 
gibi: 

- Bimekan .. 
Takımındanız. 

Galataya aksi bir merkez me 
muru gelnıi,. 

Her gün kovalanıp duruyo. 
ruz!. 

Polislerle köşekapmaca oy
nuyoruz. 

Ne duvar dibinde, ne yangın 
yerinde, ne de bodrumlarda ra-

rırsan: 

- Serseri •. 
Diye topluyorlar. Yangın ye 

rinde ağa dütmek daha kötü. 
- "Etbası muzrrradan" 
Lafı hemen insanın iizerin

de kahyor •• Ondan sonra artık 
srralıyorlar: 

- Karmanyolacd. 
Arakçı .. 
Tavcı. 

Ve .. bütün riitpeler •. unvan
lar. Yiyeceğin dayak ta caba!.. 

Ben daha maşanın ucunu 
rastlamadım. Fakat, 

- İşte geldik gidiyoruz .. 
Şen olasın Galata şehri! 
Demekten başka çare yok!. 

Serserilik zor şey amma, tatlı 
da: 

- Her yer senin, hiç biri se
nin değil. 

Galata olmazsa Beyoğlu, o 
da olmazsa Yenicami, Çeşme
meydanı, Taksim, Tophane, 

Haftanın sonu 

Y apyalm.z kaldım. 
Y a§amak için kuvvetli ol

mak lazım!. 
Kopukların hepıi dağıldı. 
Polise yumruk gösterenler, 

kaçamak yapabilenler, İfçiliğe 
ırgatlığa gelebilenler, güçlü 
kuvvetliler Galatada yaşayabili 
yorlar. Birçokları da öteye beri 
ye sığındılar. 

Darma dağınık olduk. 
Kimseden çöplenemiyorum ! 
Her gün Galataya, şuraya, 

buraya inip gözcülük, maraza-
cdık, yardımcılık aramak için 
halim de yok!. Gözlerim sönü
yor. Bacaklarım tutmuyor. 
Çok zayıf düştüm. Oturduğum 
yerden bir daha kalkmak iste
mıyorum. 

Dört gündür Perapalasın aı 
kasındaki mezarlıkta yatıp kal 
kıyorum. 

Servi diplerinde yılan gibi 
- t •••• 



Haftanın filmleri 
E lhamra: (Kongre eilenİJ'OI') 

almanca kopyesi. 

Artütik: (Sari veıılka) 

Opera: (Çoban Aalu) 

Melelı: (Saadet gölgesi) 

G lor ya: ( Ceour kaçakçı) 

Majik: (Hasmetnıaap etleni· 
Yor). 

Alcazar: (Teodora) 

Elhamra'da 

[ Kongre eğleniyor] 
Almanca kopyası 

Bu hafta bu sinema birkaç haf 
ta evvel şehrimizde gösterilen Ll· 
lian Harvey'm "kongre eğleni• 
Yor" filminin almanca kopyasmı 
gösteriyor. 

Lilian Harvey'm filminin fran· 
ıızca kopyasında erkek pattöner 
olarak Henri Garat vardı. Halbu· 
ki bu kopyada erkek rolunu Villi 
Fritz oynamaktadır. 

Artistik'te 

[ Sarı vesika ] 

Mümessilleri: Elira 
Haudi ve Lionel Bary 

more 
Filmin Hulasası şudur: 

Zarif malumatlı ve çok hassas 
bir kız olan Meri Kali§ Peter•· 
burg'ta siyasi mahpuslar arasında 
bulunan babasının ölüm halinde 
olduğunu öğreniyor. Musevi olma 
sı ve Çar hükumeti kanunları mu· 
&evilerin seyahatlerini menetmesi 
baıka çare bulamıyor. Binaena· 
leyh bir ıari vesika aatin alarak, 
bu suretle kokotların istedikleri 
Yere seyahat hakkına nail oluyor. 

Meri Peteraburg'a geldiği vakit 
babası ölmüştür. Bu darbe çok 
ltlüthiş olmu} ve her aarı vesika 
hi.mili kızın yeni bir ~ehire muva .. 
&elitinde poliae müracaatle ken .. 
dini kaydettirmek mecburiyetini 
Unutmu~tur. 
S.ından dolayı tevkif ve hapse· 

dilir. 
Hapisten çıktıktan sonra ailesi· 

nin namus ve haysiyetini lekeder 
edeceği ve sarı vesika h&.mili ol· 
duğunu duyacak erkeklerin taar· 
tuzlanndan kurtulmayacağı dü· 
tüncesile eve avdet etnıektedir. 

Bir gün sarho§ bir aaker kendi· 
ne takılır ve Baron Andrey la yİ· 
i!eni kont Nikolay tarafından kur 
taı·dır. 

Çar hük\ımetinin gizli polis te§• 
kili.ti amiri olan Marya'ya kar§• 
bir meyelan duyar. Fakat yiğeni 
l'likolay genç kızın bir aari vesika 
lıi.mili olduğu ke§fedince fevkali· 
de canı aıkılır. 

. Marya kendine bir i§ bulur ve 
bır Alman ıtriyat fabrikası heaa· 
bına seyahate başlar. Seyahat es• 
naomda, trende Rusya hakkında 
lle§riyatta bulunmakta olan lnği
liz gazete muhbirlerinden Julian 
llolf ile tani§ir. O zaman Rolf'un 
Yazdığı makaleler, bir çok hadi
•atı teabit etmesi itibarile Rus hÜ· 
kümeti için tehlikeli bir §ekil alır. 

. Andrey, Rulf'u susturmak için 
bıı· çok tetebir ittihaz eder. Bu es· 
kada gazetecinin tesbit ettiği va· 

ayiin kendisine Marya tarafın
dan verildiğini de öğrenir. Onu 
hir desise ile evine getirtir ve o· 
~ada Marya hem kendine hem de 
.~olf'u kurtarmak için Andrey'i 
oldürür. Yaptığı bu feci harekat
ten sonra deli gibi evine avdet e· 
der. Orada Rorf'u bulur. 

Harp ilan edilmiştir. Rolf'a cİ· 
rıayetini anlatır ve her ikiai de a· 
lel?.<:ele, kacı~an halk arasında 
tayyare meydanına giderler. 

Tevkif emri çıkmadan birkaç 
'aniye evvel mes'ut bir İ!tikbale 
doğru uçarlar. 

Ope:ra'da 

{Rusça 
-

Çoban aıkı] 
d Bu sinema bu hafta programını 
eğittirmiyor. 

Melek'te 

[ Saadet gölgesi J 
Mümessilleri: Janet 
Gaynor ve Wamer 

Bracter 
Filmin fluli.oası: 
~adam Llpet tarafından idare 

edılnıekte olan yetimhanedeki bi· 
Ç~re çocuklar ancak bir gaye giİ• 
dıyorlardı o da hayırperver zevat 
tarafından evlatlık edinilebilmek 
vh~ bu sayede hic olma:zsa bir sa· 

1P ok.bilmek ... · 
. ~ne bu yukarıdaki çocuklar 

gıb~ yetim bir genç kız olan Jüdi 
l'etunh -.n ·· • • eti tarafından 

• 

MiLLiYET . CUMA 8 NiSAN 

ederler. Orada Düıe• Mariya'yı 
kendi zevkine göre giydirir. Bu· 
nun ne~icesi, Maria çok fena bir 
şekle gırer. Ayni zamanda Fifi 
de ayrı bir kabinede kendi zevki 
ne göre elbise prova etmektedir. 
Ne tezat! l 1 Fifi hesap pualaları· 
run prens Mihaele 1rönderilmesini 
emre_der. Maria bu aözleri ititir. 
T~~zı.han~ '!'bibi Mm Anjelden 
Fıfı~~n h~r tıyatro yıldızı olduğu· 
n~ ~grerur .. Maria yeni elbiseleri· 
nı ı:ıyerek prensi çaya beklemek 
tedır. Bu sefer, prens Mihael gel
n_:ıez. O zaman, düşes gidip pren
s~n. ak_l.rnıba.şma getirmesi için zev 
cı~ı .gon.derir. Bu vak'adan çok 
muteessır olan Maria ağlamaya 
ba§lar. ' 

Sonra da hastalık bahanesile 
Y?'tağa l!'ir~r. Oda hizmetçisi gi
d!n.ce, gızhce tiyatroya koşup, Fi 
fıyı bularak, erkeklerin bu kadar 
hoşuna . ~itmek için ne yaptığını 
sora;';· Fıfı ona dera veroir. Fifinin 
t~crubedide idaresi altında: Ma
na hemen oracıkta zarif bir kadın 
§ekline girer. Ve bu istihale haki 
ki ıahsiyetini uyandırır Fifiden 
kendi•ile arkada§larırun. prens Mi 
haele ~'!v~tli olduklarını öğren· 
mek Fıfının kendisile Mimi namı 
altında o da eğlenceye gider. 
Prens onu pek latif bulur ve Fifi· 
den fazla kendiaile meşgul olur. 

Sarı ve .ç;ika filminin baş artisti 

Bu da, Fifinin canını sıkar. Bir 
den bire cemiyetin şatareti biter, 
herkes oradan kaçar. Maria da 
saklanır. Dük, mantoou ile §&pka• 
sını sofrada bıraktıktan sonra, o· 
daya girer. Prens bu ziyaretten 
0 kadar memnun değildir. Fakat 
onu kemalinezaketle kabul eder. 
Dük, Maria'nın saklanmış olduğu 
yatağın Üzerine otuı-ur. aMria pat 

~a.y~~~khale gelmit olduğu halde, 
ı§ıttıgı §eyler kendiaini çok alaka 
dar ettiğinden, vaziyetinden müt 
teki değildir. Dülc, Düşe•in kendi· 
ne verdiği ernirleri hatıralayarak, 

prensin şayanı takbih hareketini 
tahtıa eder. Mihael isyan etmekle 
beraber fayanı istikrah tabir etti 
ği kızla evlenmeğe karar verir. Bu 
esnada tiyatroya gitmeğe mecbur 
olan Fifi, Pelerin ünifonnasını gi 
yerele, odadan çıkar. Fifiyi tiyat• 
roya götlirenşoför, Mihaelin §ato
su önünde durduğu eınada dÜ§e• 
gelir. Marianın §atoda bulunmadı 
gmın farkına varmı4 olduğundan, 
kocasından malı1M,t iater. Ve ko 
caı;ile eve avdet eder. Prena, oda 
sında bir hınçkırık işitir. Yatağın 
altına bakarak, Fifinin kardeıi 

z~nnettiği Mimiyi ketfeder. itte, 
~ıhayet onunla yalnızdır onu teael 
lı eder ve dudakları birle§tiği za
man, Maria, Prenain kollarından 

kendini kurtararak fatoya kaçar. 
ve yatağına &'irer. Avdetlerinde 
Dük ve Dütes Mariayı yatağında 
bularak hayret içinde kalnııtlar
dır. Ayni aktam Maria ile Miha
elin niıanlanmaları münasebeti! 
bir balo verilecektir. Prens, emi; 
beri Peterden Mimiyi bulmasını 

iıter. Peter, Mimiyi nerede bula
cağın.• .fa§ırmııtır. Filiye ko§arak 
kendıııne yardım etmea.ini rica e
der. Fakat Fifi ona Miminin mev 
cut olmadığını öğretir. Fifinin 
hemıiresi yoktur. Fifi kendisi bu 
işte kabahatli telakki edel'ek, Pe 
terle §aloya gider. Orada, muam 
manın hıdledildiğini görür. Mimi 
ile Maria ,ayni tahıa olduklann
dan, prena Mihacl, sevdiği ve İste
diği kızla evleneceğine çok mem
nundur. 

mış olan heyetin vaki olan ziya
retlerinde Jüdi'nin fettanlık ve ce 
aareti bu heyetin azalarından o· 
lan Cervi• Pendleton ismindeki 
büyük bir zenginin nazarı dikka· 
tını celbettiğinden kendisini bir 
koleje vermek üzere tahtı himaye 
sine ve daha doğrusu evlatlık e• 
dinerek bu zavallı dilber yetimi 
tam manaaile bir genç kız olarak 
yetiıtirmeğe karar veriyor. An
cak, ya§ının daha oldukça ıenç 
olmasının bu kıza kartı hareketin 
de yabancıların ba§ka fikre zahip 
olmalarına meydan açacağını his 
aeden Cervis kendisi kıza kartı 
aaklamağa ve Şmit namı altında 
tanıtmağa karar veriyor. Dilber 
Jüdi nin hamisini ait yegane bil
gisi duvarda gördüğü kölge dola· 
yısile fevkalade uzun bacaklı ol· 
masıdır. 

Jüdi dahil olduğu mektepte Sal 
li isminde bir samimi arkadaı 
ayni zamanda da Salli'nin karde· 
§i Cimmi isminde bir gençle bera· 
ber de hafif bir his ortağı edini
yor. Bir gün bir vesile ile koleje 
gelmit olan Cervir, Jüdi'yi de zi· 
yare! ediyor. Laf arasında Jüdii 
kendisini ihtiyar ve uzun bacaklı 
zannettiği amcasından Cervia'e 
bah&cdiyoı· ve bu meyanda mek· 
tebi bitirdikten sonra hayatını bu 
merhametli uzun bacakh amca
nın son günlerini tatlı geçirtmeğe 
hasredeceğini ve hayatta kendi· 
sinden ba$ka birisini sevmesine 
de imkan olmadığını ilave ediyor. 
Gene; kızın bu kadar aafiyetle ida 
reilıe]imı Cervis'e o kadar tesir 
ediyor ki kendisini kıza aıık ol· 
maktan kurtaramıyor. Fakat bu 
hususta ~erikioe vaki olan itirafi 
teriki tarafından bittahlil kendi· 
sinin bu hareketinin yanlıthğını 
isbat edince bu hissini söndürebil
mek gayesile hemen Avrupaya ha 
reket ediyor. Avrupadan avdetin 
de artık .Jüdi'yi sevmekte olan 
Cimmi ile evlenmelerine müsaade 
etmek üzere iken Cinunİ nasılsa 
Jüdi'nin Cervis Pedletton'dan baş 
kasını anlatınca artık Cervis için 
de ayağına kadar gelen saadeti 
tepmesine imkan kalmiyor ve bu 
bapta icabeden tertibatı alıyor ve 
saadetini istikınal ediyor ... 

Glorya'da 

[ Cesur kaçakçı ] 
· Filmin hulasası 

Lui le F oks Kanat!alı avcı nümu 
...,.idir. Bir bayram akıamı, Montre 
al ıebrinden bir milyoner olan Ruı
ki'nln kızı Nedra danşetmeie gelir 
ve Le Fok• ona afık olur. 

Bu hadise Vuli . Vuli isimli bir 
kadının kıBkanc;lığını tahrik eder. 
Suvari polislerinden Money, uzun 
zamandır, Ruıki'nin poatalarıru 
bir kaç defa soymuf olan bir hay· 
dut çete•İ petinde idi. Money, Le 
Foks'tan ıüphe ediyordu. Bu fÜP· 
heyi, kıakıuıçlığını tatmin edecek 
bir vesile telakki eden Vuli · Vuli 
Money'e Le Foka hakkında yan
ht malumat veriyor ve kendi11i 
tehlikede gören Le F oks buzlu 
çöllere kaçıyor . 

Nedra ile babası da bu aralık 
bir kızak ile •eyahat ediyorlardı. 
Bir kar fırtına•ına tutularak bir 
kulübeye iltica etmİ§lerdi. Le 
Foks'u takip eden Money'in de 
bacağı kırılmış ve yan yolda kal· 
mı§tı. Le Foka, Polisi orada bırak 

rtlar i ecek. Ne yapsın? 

riyor. Orada Nedra, Le Fok• h k· 
kındaki şüpheleri öğreniyor, ı.ı
kat inanmiyor. 

Ruskin ile Nedra yollarına de· 
vanı ediyorlar. Faka! ikisini de bir 
çig eziyor. Le Foka kızı kurtarıp 
kulübesine getiriyor ise de, tevkif 
edilip hapse atılıyor. Lakin ihti
yar baba Birkomp isminde biri 
asıl haydutları bulduracak ve iki 
genci birle§tirecektir. 

Majik'te ------
[ Haşmetmaap 
eğleniyor 1 

Filmin hulasası 
Tiyatroda prova edilmekte, 

orkeıtra uvertür çalmaktadır. Pro 
vaya başlanacağı esnada, yıldız 
Fifinin meydanda olmadığı görü .. 
lür. Hiddetlenen rejisör, onu ça
ğıramk için oyuncu kızlardan bi
rini gönderir. 

Her yıldızın bir huy•uzluğu 
vardır. Fifi de aah•ye geldiği za 
manhem rejisörü hem de kızları 
meyu• eder. Çünkü hiç bir §ey
den memnun olmaz. 

Dükler sarayının salonunda 
aile reami kabulü günüdür. Ora 
da ihtiyar dü§esten maada kinıae 
nin kumanda etmeğe hakkı yok
tru. Yalnız oo emir verir. Manaı· 
tırda tahsil ve terbiye gören kızı 
Matia, perens Mihael'le evlenme 
lidir. Zevcinin mahviyetpervera· 
ne bir itirazı düıeıiıı azametli 
bir bakı§ı karıı•ında erir. Yüksek 
ve zarif bir genç olan prens Miha 
el aehhar genç kızlara refakat et 
mekten pek zevk almaktadır. Bi
naenaleyh, onun Fifinin iyi bir 
dostu olmaaıhiç te şayanı teaccııp 
değildir.Onun önünde müstakbel 
zevcesinin kendine takdim edilme 
si tekarrür eden Dükler aalonuna 
d'.'vet. edi_ldiğini bile unutur. Çok 
hılekar bır genç olan oda hizmet· 
çisi ePter, ona vazifesini hatırla
tır. Ve doatunun kollan.1dan sıy· 
rırir. Muhtelif hissiyatın tahtı te· 
.siı·inde, davetlilerin kendini sabır· 
sızlıkl~. bekledikle~i .araya gi
der. Duşes onu Marıa'nın yanına 
götürür. Prens, ha;tatında ilk defa 
olarak gülmek i§tihasını kaybe
der. Ve Mariaya bir defa daha 
bakmaktan korkar, çünkü o ka
dar acayip bir kıyafettedir. 

Ertesi gün düıeı ve Mria bü
yük bir moda ıalonunu ziyaret 

Hollyvt tbı işler yeni
den başladı 

Son zamanlarda Hollyvood'da 
hissedilen buhran zail olmus gibi
dir. Stüdyolar yeni ba§tan humma 
lı bir faaliyete giritmitlerdir. Bu 
faaliyet figüranlar için adeta bir 
bayram olmuıtur. Yalnız bir kum
panya geçen ay içinde on bin figü
ran kullanmıttır. 
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Sinema haberleri 

• Dr. Fritz Wendhauıen Göte
nin hayatını 1röıteren filmi ikmal 
etmiıtir. Film !airİn hayatını, hal 
yay~ ~eyahatini, avdetten sob.1'1!l 
geçırdıği ırüoleri taıvir ebnekte
dir. 

• Roneo ile Jullette filme alına. 
eaktır. 

• Richard Tauber hali hazırda 

"Aşk Melodisi" ni çevirmektedir. 

* Sinemanın bir terbiye vasıta
sı olarak kullanılması lskoçyada 
bir mektepte son derece muvaffakı
yetle neticeleruniştir. 

~ Janet Gaynor'un bu sene Ame 
rikada çevireceği üç filmde eti Char 
leı Farrel olacaktır. 

* Greta Garbo maruf ltalyan mu 
harriri Pirandellonun bir piyesinden 
naklen ' 'Seni iıtiyonım" isminde~ 

yeni bir film çevirecektir. Bu filmde 
eşi Eric von Stroheim' dir. 

Haijmetpenah eğleniyor filminden bir sahne 

~ ilci Amerikan ainema fotoğraf. 

çısı Çinde Şanghay etrafında geçen 
lerde vukua gelen muharebeleri, Şa

pey'in bombardımanını, Japon asker 
lerioin taarruz1annı ve ilk Çin ric'a 
tini filme almışlardır. 

* Maruf Amerkah yıldız Mary 
Nolan dört senelik bir hapis cezası 
tehdidi altındadır. Cürmü tesis et
me kislediği bir terzihane için, iş ka 
nunu ahk&mına riayet etmemesidir .. 
Mary N olan halen yirmi yedi yaşın 
dadır. O da Zigfield Follie'de bir 
dansözdü. Bir zenci ile seviştiği için 
stüdyo sahipleri kendisine artık rol 

vermiyorlardı. 

Şuh Clara Bov'un 
hatıratı arasında .. 

••••••• 1 

Son izdivacına kadar hangi 
artistlerle seviştiğini anlatıyor Film 

. 
çevıren köpekler 

Clara Bow hatrratı arasında. 

a§k maceı·alarını §Öyle anlatıyor: 

"Hollyvood'da ıayialar başka 
memleketlerden daha sür'atle in
tltar ediyor. Victor Fleming ile ni 
~anlandığım fayiası çıkar çıkmaz, 

kendisini cidden sevdiğim Gilbert 
Roland'dan tehdit telgrafları al
dım. Benden derhal izahat istiyor 
du. Değlımiı hiç bir şey olmadığı 
uı, ~-"dece bir rekJ8.m yüzünden 
bu §ayİanın çıktığını ve daima 
l<enclialni sevdiğimi cevaben bil
dirdim. Fakat bu şayia münasebe 
timiziink'taa uğrattı. 

San Antonya'ya avdet ettiğim 
zaman da, babamın ldella Mor· 
vey iaminde hiç tanımadığım bir 
kadınla evlenmi§ olduğunu gÖr· 

düm. 

Bu arralarda - 1&26 .sene.sinin 
son baharı- çok zenıin bir genç 
le, çelik kıralının oğlu ile tanış· 
tım. ismi de Robert Savage idi. 

Bu çocuk bana aletli mektup· 
lar yazıyor ve müıterek doıtlar 
vıuıtasiyle benimle tanı§mağa ça 
lıtıyordu. Büyük bir ehemmiyet 
vermemekle beraber, bu arzuıunu 
kabul ettim. Kendisini evime ça
ğırdım. Birde baktım ki, kartım· 
da gülünç mevkilere bile düımek 
ten çekinmeyen hararetli bir talip 
var. Benim için tiirler yazmı,. On 
ları okudu. Fakat ne tahammül 
edilmez, manasız tiirler .. Ona ız· 
tırap vermemek için dinliyordum. 
Fakat tahammül hududu atınca, 
arkadaflanmdan Tui Lerraine ile 
el birliği yaparak, kendisini kapı 

tı,arı ettik. 

Fakat her sabah yine onu, ka· 
pnnın onünde derin bir uykuya 
dalmıı buluyorduk. Ben sadece 
giilüyordum ve bu pek canlı mek 
tepli atkını ciddi bulmıyordum. 
Günün birinde damarını keserek, 
kanını resmimin Üzerine akıttıiı· 
nı iıittim. Hayatı tehlikede değil. 

di. Li.kin benim için neler söylen 
medi. Ben ona izdivaç vadetmi
§İm. Sonra aözümü tutmamııım. 

Böyle gençlerin hayatı ile uyna· 
mağa hakkını var mı imit? 

Bu sıralarda bir gün Cilbert 
Roland yıldırım gibi eve geldi: 

- Ben bu delikanlıyı düello
ya davet edeceğim, boy iilçuşece 

ğiz, dedi. 
Kendilini güçlükle teskin et· 

tim. Sükunet buldu. Fakat bu ha 
diae, mÜ§terek geçirdiğimiz ruyalı 
hayata da nihayet verdi. 

Fakat yeni bir ruyalı hayat da 
ha baılayormuf ta, benim habe· 
rim yokmuı. Bir glin reji.örüm 
Frank Lloyd yeni çevrilecek fil
min senaryoaunu bana getirdi. Bu 
filmde bana eş olacak olan Gory 
Cooper'i takdim etti. 

San Antonio' da bu gence dik· 
kat etmeınİftim. Görülmemi§ de
recede çekingen davranıyordu. 
Yalnız seaıi.z aeııiz ve uzun uzun 
bana bakardı. Hiaaederdim ki bu 
çocuk bana bir ıeyler aöylemek is 
tiyor, fakat ç.ekingenliii yüzün. 
den ceaaret edemiyor. Hatti ba· 
zan da kızarırdı. 

Bu tabiatten naııl vaz geçti? 
Beraber çevirdiğimiz filmin icaba 
tından olacak. Evet, filmde etim· 
di. Binaenaleyh benimle konlJl&• 
cak, bana aıkını ilin edecek be-

• ' nı kucaklayacaktı. Hatta ne ku-
cakayıı I Film icaplarını da geçti. 
Evvela hayret ettim. Sonra o gelip 
itiraf etti. Altı aydı.- ıükün içinde 
beni taziz ediyormuı. 

Gary açık sözlü, cömert ve 
mert bir inaandrr. 

Hiçte iıtimale liizum görmedi .. 

ği ve kendine has blr cazibesi var 
dır. 

Saklamam ki, bu cazibeye ka
pıldım. Muaıakamız devam edebi 
lirdi. Fe.kat Gary Hollyvood'da 
yalnız değildi. Aileıi ile beraber 
yatıyordu. Babası Montana hükiı 
meti dahilinde mahkeme reisi idi 
ve aileıiın.de sıkı bir inzibat göze 
tiyordu. Cary beni ırörmeie ıreldi 
ği zamanlar, eve avdetinde ıual 
yağmuru karııaında kalıyordu: 
"Neredeydin? Kimin yanma ırit· 
tin? Nereden gellJoraun ?'' 

Ben dünyada ietiklili en tabii 
ıey telakki ettiğim için, Cary'yi 
neden böyle mektep çocuğu gibi 
tazyik ettiklerine hayret eder
dim. Yavas yavaı, onun bu iıtik
li.lden mahrum hali beni aıkma-

Hali hazırda Hollyvood'da. 

mümeuilleri sırf köpeklerden 

mürekkep bir film çevrilmekte 

dir. Bu filmde dört yüz alim kö 

pek vardır. 

Bu köpekler evvelce "Köpek 

\er mektebi" iıminde bir film 
çevirmişlerdi. Hatta bu filmde 

bir de futbol maçı oyna.mıtlar. 
dır. Bu maçta seyirciler de o

yun/.lar da hep köpeklerden 

mürekkeptir. 

Batka çevirdikleri bir filın 

de "Klara bölük cinayeti" dir. 

Bu filmde bir cinayet ve polis 

hafiyeleri , it görmektedirler. 

Tabii katil ve polia hafiyeleri 

köpeklerdir. .. 
l)öpeklere film çevirtmek, 

hakiki artiıtlere film çevirtmek 

ten daha kolaymış. 

T om Mix evlendi 

Methur kovboy Tom Mix'in 
kansını botadığmı yazmıttık. Ton\ 

gec;enlerde Mekıikada Mabel Hub
"".~ i_~inde bir kızla evlenmi§tir. 
Düğunde bulunan Meksika ordusu
nun bir ~ok zabitleri, Aınerikamn 
taııuımıf kovboyları yeni çifti al
kışlamıılardır. 

Hugette Duflos 
ğa başladı. Sonra benim çok ıöyle M aruf Fransız artiatlerin-
meme, şarkılarıma mukabil Gary 
d · · k den Huguette Duflos Metro 
aıma ~es!IZ alır, bir §ey OÖy· 

leme~dı. Bu hali de 
0 

kadar ta- Goldvin Mayer firması ile bir 

hammül edilmiyordu. Mizaçları· mukavele imzıı.lamıtbr. Hally
mız arasındaki büyük farkın i- vood'da seali franıızca filmler 

caplarına uymak mecburiyetin· çevirecektir. 
deydim. Müıtereken biribirimiz Duflos Comedie · · h Hugette 
ıçın alkedilmemiş inaa~Jar oldu 

iıiı..ıı...ıı":ı.ı.ı!!;ı~~S:::.:?.!!:l...::!..~~:!;!!!!:...!~~J..:F:.:.ra:n:.-:caise'de uzu ı '.!.~ul ve tasdik ettik. 
sosyeterdir, sine

hi .. rnk l'nller 
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Fırka divanı 
Toplandı 

[Başr I inci sahiledeJ 

da 60 liralık had de ilga oluna· 
caktır. Buhran vergisi kanunu
nun 4 üncü maddesindeki sara· 
hale göre bu verghye tabi istih
kaklann yekUııu 150 liraya ka· 
dar olan ıahıslann aldıklan me 
baliğden yalnız 30 lirası tenzil 
edildikten sonra mütebakisi ü
zerinden yüzde vergi alınmak
ta idi. Vergi tahsil edilirken 
bu 30 liralık istisnanın da kalk· 
ması ve vergmin ele geçen 
meblağ üzerinden tahsili mu
kerrerdir. 

2 - Devlet bütçesinde 
tevazünü temin maksadile 
buhran vergisi kanununda· 
ki vergi nisbetlerinin yüzde 
on derecesinde tezyidi mu· 
karrerdir. 

150 liraya kadar alan
lardan yüzde yirmi, 151 li
radan 350 liraya kadar o
lan lason içinyüzde 22, 351 
liradan 600 liraya kadar o
lan lasun için yüzde 26, 
601 liradan yukarı olan la
snn için de yüzde 34 nisbe
tinde buhran vergisi alın
ması takarrür etmiştir. 

Yani 84 lira maaı alan bir 
devlet memuru kemaki.n 3 lira 
20 kurut kazanç vergisi vere
cek, bundan vermekte olduğu 
508 kurut buhran vergisi yerine 
16 lira 36 kurut buhran vergisi 
verecektir. 

Hakiki veya hükmi ıahıslar 
nezdindeki hizmet erbabından 
ayda mesela 85 lira ücret alan 
bir memur 5 lira 95 kurut ka· 
zanç vergisinden maada 4 lira 
91 kurut yerine 15 lira 81 ku· 
ruş buhran vergisi verecektir. 
Vekaletlerde bir müsteşar ka· 
zanç ve buhran vergisi kesildik 
ten sonra bugün 407 lira 60 ku. 
ru, alırken bu yeni şekle göre 
344 lira 10 kurut alabilecektir. 

3 - Geçen sene yeniden tan 
zim edilen bina iratlan vergisi 
kPnunundaki vergi nisbeti üze. 
rinde tadilat yapılacaktır. Bu ta 
dili.ta göre vergi nisbetine bir 
mikdar zam yapılacak, fakat 
bu zammın derecesh eski müsak 
kafat vergisi kanunundaki ver
gi nisbeti derecesine çıkmaya. 
caktır. 

4 - Gümrük resminden mu 
af tutulan mevaddı iptidaiye liı 
tesi daraltılacak ve bu maksat· 
la füte yeniden tanzim oluna
caktır. 

S - Şeker üzerinden alınan 
istihlak resminin tezyidi ihtima 
li de vardır. 

6 - T etviki ıanayi kanunun 
da da yapılması mutasavver ta 
dilit şimdilik teahhur olunmut 
tur. lleride böyle bir tadilat ya 
pıl&.cak olsa bile bu tadilat T C! 
viki sanayi karunundan halen 
istifade eden sanayi müessesele 
r;ne tetmil edilmeyecek, yeni 
kanl•.nun tatbikından sonra te· 
sis edilecek müesseler hakkın· 
da tatbik olunacaktır. 932 büt
cesi geçen gün bildirdiitim gi. 
bi 170 ili 172 milyon lira üze· 
rinden bağlanmıttıı·. Yeni mas 
raf bütçesinin en bariz bir husu 
siyeti her türlü tasarruf imkan· 
ları temin olunmus bulunmakla 
beraber bütçeye biliiınum dev. 
let borçlarınm yeni sene zarfın 
daki taksitleri tediye edilecek
mİ§ gibi li.zım gelen tahsisatın 
ilave edilmiş olmasıdır. Alacak 
lı grup ve müesseseler ile de
vam eden müzakereler netice· 
sinde bu borclardan tecil imkan 
ları elde edilecekler bulunursa 
bunlar için bütçeye konan tah. 
sisat bir taraftan varidat bütçe 
sinin muhtemel açığına karşılık 
teşkil edecek ve eğer varidat 
tahmini tutarsa aradaki arta
cak para 933 senesi için ihtiyat 
akcesi olarak ve ehemmiyetle 
muhafaza edilecektir. B'u esa~
ları hükumet cumartesi sabahı 
onda içti.rnaa davet edilen Fır
ka grupura arzedecektir. Grup 
içtimaları birkaç gün devam e
decektir. 

-····--- -
Efganistanın Baku 

konsolosu 
Efganistan'rn &kü konsoloıu 

MlLLlYET CUMA 8 N!SAN 

.lran m ktupları: 24 
•• •• ... 

k celsede devlet er 
le1ini aldılar 

cep ne- Avukatlar 

Arasında 
Sanayıci er 
Ne istiyorlar 

oyu ça ışıyor, ga 
yiyor .. mal kimin~ 

Ldaşı birinci sahifede] 
at on üçte öğle yemeği için içtima 
ına fasıla vermiıtir . 

Komitenin aaat 14,30 da tek
rar toplanacağı ve konferansın 
dün düıünülen ıekil hilafına ola
rak bugün hiç bir içtima yapmıya 
cağı haber alınmııtır. 

M. Mac Donald, M. Flandin, 
M. Grandi ve Fon Bülow'dan mü
rekkep olan bu komite Tuna me· 
selesinin halli için ileri sürülen 
tekliflere müteallik tefemıab na 
zara almııtır. 
Doğru malıimat alan mahafil

den tenıin edildiğine göre müza
kerelerin az çok yan resmi bir 
mahiyeti haiz olmasına rağmen 
bazı tiddetli münakaıalar cere· 
yan ebniıtir. 

Konferaıu Heyeti umumiyesi
nin öğleden ıonra bir içtima yap .. 
maması komitenin bir itilaf elde 
edemediğine sarih surette dela· 
let eder gibi görünmektedir. 

M. Fon Bülow ile Alman mu· 
rahhas heyetinin Sir John Simon 
tarafından yarın öğle yemeğine 
davet edileceği haber ahnnııfhr. 

Fikirler başka 
LONDRA, 7 A.A. - Aktam 

geç vakit, dörtler konferansının 
dünkü içtimaında bir taraftan 
Fransa - lngiltere diğer taraftan 
İtalya • Almanya arasında fikir 
muhalefeti'nin mevcudiyetinin mü 
phede edilmit olduğu öğrenil
mektedir. 

Heyeti mürahhaaalar reislerin· 
den müteşekkil olan konferanun 
birinci komitesi bu nokta'i nazar 
ihtilaflarını bu sabahki içtimaın
da tealrine çalışacaktır. 

Şimdi mevzuu bahsolan iki me• 
aele; Bulgariatanın Tuna federaa 
yonuna ithali lazım olup olmadı· 
ğı ve Tuna memleketlerinin ken• 
di aralarında istitare edip etme
yecekleri keyfiyetidir. 

Fraıua ve Büyük Britanya mÜ· 
mesailleri, dörtler konferansı ta• 
rafından ıerdedilen teklifler'in 
Tuna hüklimetleri'nin içtimama 
iblağ edilmesine dair olan uaul le· 
binde bulunmakta ve ltalya ile 
Almanya'da, dokuz devlet mÜ· 
meaailleri araunda bir heyeti U· 

mumiye içtimaı yapılması lazllD 
geleceği kanaatinde bulunmakta· 
dırlar. 

Almanya ve ltalya heyeti mÜ• 
rabhasalan Tuna devletleri ara• 
sında yapılacak bir içtimadan 
tam ve munaif bir kararın ıuduru 
nun çok az muhtemel olduğu mü
taleaaında bulunmakta ve bu su
retle meydana çıkabilecek olan 
bir projenin Küçük İtili.f'a kıya
sen Macaristan ve Avusturya i
çin sıkıntılı olabileceğini ileri sür
mektedirler. 

Bir muavenetin icraıı bahsinde 
serdedilen tekliflerin baılıca hu· 
tutu umumiyetle mali muavenetin 
Franaa ve Büyük Britanya tara· 
fından yapılması ve tarife muafi
yet ve imtiyazlannrn da Almanya 
ve İtalya tarafından balı;edilmesi 
fikri etrafında cereyan etmekte
dir. 

ilk evvel Alman murahhası 
söyledi 

LONDRA, 7 A.A. - 4 devlet 
konferansı, ilk celsesinde M. Yon 
Bülow'u dinlemiıtir. 

M. Grandi, Tuna projesinin a
li.kadar memleketlere müsait bir 
tarzda teıpniline taraftar olduğu· 
nu söylemiştir. 

BugÜnkü ikinci celsede konfe
rans, heyetler rüeaaırnrn A1man
ya tarafından verilmit olan vesi· 
kalar hakkındaki raporlannı din
Jiyecektir. 

türlü telkinatın, bunlar iater bir 
,._ ·· · i tc sc daha geniş 
bir ıümulü haiz olıun, tetkik edil 
.t.u. ı p et ıgı ve konferanam 
yegane maksadının Tuna devlet· 
!erini içinde bulunduklan muşkül 
lerden kurtarmak ve zengin rlev
letlerin kendilerine yapacakları 
munvenetleri fayd1tlr bir surette 
İstimal ettirmek için çareler ara
mak olduğu beyan edilmektedir. 

Murahhaslar nasıl gelmiş/eri' 

LONDRA, 7 A.A. - M. Mac 
Donald tarafından fercflerine \"e• 
rilmiş olan ziyafetin hitamında 4 
!er l<onferansı nıurahhaaları baş
vekalet dairesinden çrkarak hari· 
ciye nezaretine gibnitlerdir. 

Başvekalet dairesi ile hariciye 
·nezareti binaaı arnarndak.i mesa
feyi ilk kateden Sir John Simon 
olmuıtur. Mumaileyhe M. Grandi 
refakat ebnekte idi. Müteakiben 
M. Mac Donald, M. Runciman ve 
ıir Chemberlnin yelmişlerdir. 

Bundan sonra talyan ve Al· 
man murahhasları, nihayet M. 
Flandin, M. Maaaigli ve M. Rueff 
gelmiılerdir. 

4 devlet murahhaılan hariciye 
nezareti merdivenlerini çıkmadan 
evvel bir kaç aaat evvel nezaret 
binaaı önünde fotograf makinele
. tlıi yerleştiı•miş olan gazete foto
graf muhabirlerinin karımnda po 
ze ebneğe muvafakat et:ıiıler. 
dir. 

Murahhaslar M. Mac Donald 
tarafından müzakeratın icra edi
leceği aalona gÖtürülmüılerdir. 

Mütehassıalar daha evvel salo
na gelmit bulunuyorlardı. 

Paris gazeteleri ne diyor? 

APRİS, (Havaa) 7 A.A. - Ga
zeteler; 41er konferansının müza 
kerelerini büyük bir ali.ka ile ta· 
kip ediyorlar. lptidadan itibaren 
Fransız • İngiliz ve İtalya • Al· 
manya tezleri araaında meydana 
çıkan noktai nazar ihtili.flan e· 
aaaen evvelden müıahede edil· 
mit olduğundan ltalya • Alman
ya hedefleri kal'fıamda Fransız • 
İngiliz mÜ§areket nazarını mem• 
nuniyetle kaydeden ırazeteler ü
zerinde o derecede müeuir olma· 
mııtır. M. Chemberlain'ın müda· 
heleai de mükemmel bir intiba 
hasıl etmlttir. 

Umumi intiba, İptidada meyda
na çıkan noktai nazar ihtili.flan. 
nın nihai itili.flann vücut bulma· 
11 imki.runı selbetmiyeceğinde te
merküz eylemektedir. 

M. Tardieu'nün nutkıs 
APRIS, 7 A.A. - Seine ayaleti 

kidemli mcb'ualannın ıerefine 
vermit olduklan bir ziyafette aöz 
alan M. Tardieu, mazideki te,.-ii 
hayatının bir tablosunu çizınit ve 
takip ettiği harici siyaset hakkın 
da da en büyük eaerinin aulh !et
kili.tını yapmak ve temin etmek 
olduğunu söylemiıtir. 

24 sene hapis 
MUGLA, 7. A. A. - Marmariste 

sabık nİ§anlraiyle nikahlmnı vuran 
Marmarisli Ramazanın mahkemesi 
neticeainde idama mahkum olmuı, 
fakat eıbabı muhaffefe clolayiaiyle 
cesanı 24 aene hapse tahvil edilmiı 
tir. 

• 

(Başı Birinci sahifede) [Başrbirincisahifede] iM k" B • Jt k"J d"Jd" b 
vuk<1tlaun gir ceklcri mahkeme- vergisi t~dili\tı~un da hep ~irlik: a u eyı nası en 1 c 1 1 ve u 
)eri tahdit etmeni" imkan•ız ol· te mcvkıı tatbıka konulabılmeaı 

duğunu, o zaman t myiz a~ukatı için aal!füzzikir kanı:nların da şaka Vet yuvası dag" 1t1ld1? 
dıye de bir sınıf ayrılması ıcap e- temennıyatrmız noktaı nazarın- • 

decegini bir '"ukn•ın sulh ceza· da'.' te kikini iatiıham ve avdet TAHRAN (M'll• ) İ B d İ 
da aldığ; bir i}in lcdel icap asliye ettık." ' ı ıyet - u a amın töhreti, ran şahla 
cezaya ı;ittiği zaman 0 i~tun fera· Sanayiciler heyetinin Ankara'- randa köyler ekseriyetle tiyul. rından Nasırıddin şahın am<:1 
gat eden ıycct.ğini söylemekte, da a!akadarlar~ . takdim etti_ği 'lerC:en mürekkeptir. Tiyul çift sı lkbalitdevlenin hükümete 
anrak avukatların ceza veya hu-. b~o~u': 4 kısmı ıhtiva etmektedır. lik reıaııasina gelir. Köyler, bir karşı isyanından jtibaren bat· 
k 1 mut ha aisi olarak tefrıklen Bırıncı kısımda, kanunen 1942 se- b" k • .. t k• 1 lamıt~ır. u < c • k _, r'" 1 1• veya ır aç aganın mus a ı ~ 
nı:·mlnin ve bunun lüzumlu oldu- nesıne a1L<ar me ı o maıı azım .. l d 
• ~ '.1 • · ·· kt d. ı r 1 gelen teşviki sanayi kanunundaki yahut muşterek ma ı ır. lkbalitdevle, Herat'ta isyan gunu , erı •urme c ır e · . . K·· .. f Erb d h 

Bu zevntm mütaleaaına göre !"uafıy~tleı_:ın kaldır~ına.u!'a hu- , . oyun mutasarr'. ına ap e erek Şa lığını ilan eımitti. 
böyle ihtisa>lar tefrik edild!1ri tak Kuka~ unkan obnadıgı gıbı, k.anu denır. (Erbap) sahıp demek. Hükumetin aevkettiği müfreze 
dirde müvrkkillerin hukuı<u da Dl\ m':'zeyyel olup 5 •.~ne ~e~ı ol· tir. Köyün ismi de, küçük kö- kumandanlan ara~ında bulu-
ziyaa uuraır.ıyac"k o zaman ce· ması ıcap eden ve muddetı hıtam .. . . d hked 'd. C ,. M k 1 T' H 

· !erinde~ anıan'.ıyan bir hu- bulmakta olan cetvellerdeki me· yun ısmı . e e ır. em ı nan a u u ımur ağa, era-
~:k' avukatı ceza davası, hukuk va~! ip~i~a!yenin t~!'zi.1 e~ilemiJ'.e• deha~ g~lır. • . tın zaptına ve İkbalitdevlenin 
itlerinden anlamıyan bir ceza a· cegı, bılalna aanayıın ınkııafı nıa- Çıftçıye dehkan denır. Sa· tenkiline muvaffak oldu. Ti. 
vukatı da hukuk dava" kabul e· betinde bu c-:.tvellere il~veler ya· dinin: mur ağaya bunun üzerine İkbe 
demiyecektir. P!lması za_rurı bulundugu .~ayde- Dehkanı salhurde çihoş güft liasaltana ünvanı verilmittir. 

Üçüncü tezi müdafaa edenlere dılmektedır. Bu kmmda serma: ba püser Bundan SS sene evvel İran· 
gelince bu klsım avukatlar an- ye11ını ve meaaıaını kanundaki .. .. 

k •ht. t snifinin kabil olabi· mutlak bir hakka iatinaden aarf Key nuru çqmu can becuz da zuhur eden Kürt isyanını 
ca 

1 
•aa• a 15 rk b. · k. d · d b b T" • d leceğini kabul etmekdeler ise de ~~ d sen

1
e 1 ırbmfsaı pro

1 
gramb. ı ez ıtte ne revı a astıran u ımur aga ır. 

bunu da gene imkansız görmekte ıç.m e ~a ıtmıya . at a_':lllş 0 an ır "İhtiyar köylü, oğluna ne O tarihte İran bükiiınetine kar 
d. 1 kımsenın kanun ıle muktesep hak .. el .. 1 d. Ek rd. §1 iayan eden, Şeyh Abdullah ırBer. 1 kının nez'ine imkan olmadığı" ka guz soy e ı: - nu _ı· 

un ".'r: k 'h · kim naati izhar edildikten ıonra şa- ı dem. Ektığinden başkasını bıç isminde biri idi. Şeyh Abdul. 
- Bır avu abn ı tısaall"r . .. . ' - . ' kı ' h rd ) h b 1 O 1 h 

t · d k? au ı·ın·ı sormakta yet bu tadılatm ıcraaı zarurı ve mezsın.,, t aaı meı u ur. a , ir zaman ar sman ı ü 
ayın e ece · a k ,. b" "h · ld • h .. km K·· l'. b h b lı 1-"--b• d b'"yle ihtisas tayin ede- at ı ır ı tıyaç o uguna u e oy u er ap eaa ına ça - n.i'unt:tinin ayan meclisinde aza ve ız e o d·1· • d" · • · 

cek, hukuk veya ihtiaaa sertifika- kı ırse, •ı:ıaı mevcu ~y~timızın a· tır. Erbap, onun ekeceği tohu olan ~ı.yh Abdülkadirin baba· 
ıı verecek bir teıekkül bulunma• am~tc u.gramam:-sı. ıçın nlın:-c:a~ mu verir. Köylü, sene sonunda aıdır. 
dıg"ını söylemektedirler. tedbırlerın hep bırlıkle tetkikı ı· h 1 tı d b·ı ·nı· bu.'kum" et Tı·mur ag"anın vefatından · h · · · b ı cap edeceg" i ilave edilmiıtir ası a n on a n Bır mu arnrımız u meıe eye . . . ·. h. · 1 k d k J M K 1 H 
d · d.. b avukatlanınızın mü Teıvıkı Sanayı kanunu tadil e- ısseıı o ara ayır ı tan ve sonra, oğ u urtaza u u an 
aır un azı dT · ·· 1 · ·d " b d oh h kk k d k b b ak · taleasını öğrenmek iatemiştir. 1 ınce sı~aı m~e~ıe er !Pti aı un an t um a ı çı ar ı • a asının m amma geçmıf 

maddelerıne gumruk reamı vere- tan sonra geri kalanın üçte ve lkbalissaltana ünvanına te. 
ceklerinden milli sanayii himaye b. • b b' ·· te ·k· · k.. ı·· ·· t · t• lsmail lsa Bey ne diyor 

Avukat lımail loa Bey, taanif 
rivayetleri hakkında demiftir ki: 

- Bu haberi oadece gazetede 
okudum. Sihhatini bilmiyonım. 
Benim ıahsi kanaatime göre~~
de iki türlü tasnif yapmak mum• 
kündür. 1 - Meseli. uli mahke
me avukatları ve bizde istinaf ol· 
madığ10a göre temyiz avukatlan 
ayrılabilirler. 2 - Bir de .. cez~ 
hukuk ve ticaret aahaları uzenn· 
de bir tasnif yapılabilir. Bu ikinci 
kıann taanif zaten tabiatile yapıl 
maktadır. 

Ceza avukatlarımız hemen de 
ayrılmıt gibidir. Abkimı taluiye 
avukatlarımız da hemen hemen 
bellidir. 

Binaenaleyh, ben bunun bir ka 
nunla takyide ihtiyaç olduğunu 
zannetmiyorum. 

Sami Bey ne diyor 

Eabak Adliye müfettqlerinden, 
ve iatina f reisi Sami Bey ıu fikir
dedir: 

- Heı- avukatın herhangi bir 
davayı deruhte etınezden evvel o 
davanın kendi ihtiaaı dairesine 
dahil olup olmadığını düıünerek 
vekaleti öyle kabul etmesi, dava 
oahibinin hukukunun muhafazası 
namma cok lüzumlu bir i!tir. 

Ancak bazı şahsi mülahazalar 
bu kaideyi ihtiyar huauaunda mea 
lekt84lan §&fırlıyor. Bunun için 
ben kendi hesabıma her avukat, 
müvekkilinin hukukunu temine 
muvaffak olacai!'mı iyice kestir· 
medikten aonra davasını kabul etme 
melidir. 

Ben bunu temin edecek olan 
tasnife müvekkillerimin hukuku 

' " namına açıkça taraftanın. 

Etem Ruhi Bey 

m '-- d·ı 1 • d'I · 1 ırı er a a, uç ı ısı oy uye) varuı e mıı ı. aııua r e anzım e ı mıf o an . . 1 T" .. ·· ·· 
Tarife Ka.nununun gayesi tama· aıttır • ranlıla~ ımur agayı sozun 
men k,~ybolacağı _bey!'n edil~ek. ~ö~lünün tohumundan ba§- I de dur~ bır a~am ol.a~a~ ta~~r 
te ve o halde gumruk resmı ve- ka okiız ve sabanını da erbap . lar. Oglunun ıae, bılakis mu. 
rere_k çal.rı~~ak fa~rikalann yaıı· tedarik eder. Köylü için ek- I televvin mizaçlı ve iki yüzlü 
yabılmeaı ıçm Tarıfe Kanununun b. k ah • d ld • ·· 1 1 
da tadili, milli servetin muhafaza mb ek ve ıçmek b. ~ mekttın en o uMgunliku" soy! e~ eArasr. h . ·ı 
aı için zaruridir" denilmektedir. a§ka yapaca w lf yo ur. a ane erı ne rı ı e 

3 üncü kısımda, yeni bir tarife Şayet hasılat ohnazsa, er- Rusya hududuna münte.lıi o. 
ihz!'".'nı mütea~p 17 '.'ğuatos 93~ bap köyülüyü yeni mahsul yeti lan bu adamı Çarlık Rusyaaı 
tarıhınde me~ı~ete gıren yenı tinceye kadar besler ve ihtiyaç pek fazla tımartmıştı. Ruslar, 
muamele vergm kanununun da ) t · ed K'· ı·· 1 b. 1 k J ·t 1 M 
tadili icabedeceği izah edilerek arını emın er. oy u er- ır ara ı . rana aı o an ~· 
deniliyor ki: baba ait olan koyun, inek ve kuyu harıtalarında ba§ka bır 

"Dahili aanayiden alınan mua- keçi gibi mevaşiyi besler ve renge boyayarak burasını "Ma 
mel~ ver_giai üç milyon. r'.'d~eain- buıılarıo aütünü alarak bir kıs ku Serdarlığı,, namı altında 
d~dır:. Eger ~evadı ıptidaıy-;ye mı .ile tereyağı yoğurt ve pey· bir prenslik olarak kabul etmi~ 
gumruk reamı vermek mecburıye . K" )""} d ) d. 
tinde kalırsak iki defa vergi ver- n~r .Yap~r. o~ u er . arasın a er ı. . 
mek mecburiyeti tehasaul etme- bır ihblaf çıktıgı takdırde mah · İkbalıualtana bundan cesa· 
mesi için dahili imalattan muame- kemeye müracaat edilmez. lhti ret alarak imzasını "Serdar 
le vergisi kaldınlarak bu resmin lafı bizzat erbap halleder. Maku diye atınağa batlamıı-
SÜ!"rük.'eı;,de al~nmaaı eaa~ ittihaz 'Bazı büyük köylerde tarla. b. " 
edılme11 lazımeı madelettır." . 

Broıürün 4 üncü luunında da ları ve evlerı erbaptan satın İkbaliasaltana, Rusyayı bir 
Sınai Kredi Bankaaına temas edi alan köylüler de bulunur. Bun nevi hami telakki ediyor, İran 
lerek, sermayesinin mühim kıamı lar, toprağı kendi hesaplarına köylüaünden sızdırdıiiı paraları 
erb.abı.aanay~~en almacak ve .~üı· itletirler. Fakat mühim mese-1 Rus bankalarına yatırıyordu. 
terıl~n de munhaaıran aanayıcıler lelerde yine erbabın reyine mü Rus inkılabından sonra, ba-
den ıbaret bulunacak olan bu ban• ed'l• · · · k b d lkb ı· it 
ka idare meclisinde erbabr sana- racaat ı ır. mısını ay e en a ıssa a· 
yiin her halde mühim nisbette Erbap, İslamiyetten evvel, na, tekrar Iran hükumetine de 
temsil edilmesi lazım ıreleceği. lranda mevcut olan bir ünvan· balete mecbur kaldı. 

Sanayi ve Maadin Bankaarrun, dır Bugünkü Zerditti'ler ha· Şah Pehlevi Hazretleri Ma 
iıletmekte olduğu fabrikalar do- )" • • 1 · b ·· ' · ku b h ld b k • d -
la ·ı b.t f 1 d ğ a reuı erıne u unvanı venr- yu u a e ıra magı og-yıaı e ı ara o ma ı ı ve evve- ,.. . . • ... 1 
la kendi fabrikalarını himaye e- ler. Mesela, lrandakı Zerdıttı• ru bulmadı. Yaptıgı ıa ahat 
derek diğer fabrikalara kredi yap reisleri Erbap Keyhusrev, Er- çerçevesine Makuyu da ithal 
'?adığı kaydedilerek fÖyle deni· bap Behmen, Erbap Cemıit gi etmek istiyordu. 
lıyor: . K d. B k bi isimler alırlar. Son tetkilat yapılırken, Ma 

"Sınaı re ı an aaı sermaye- ku d k. b. J 
sinin bir krsmmı erbabı sanayiden İran, Derebeylikle idare o- .. ya ~ ~e ı ır ran me~uru 
temin edeceğine. ve eaaa faaliy~ti lunduğu devirlerde köylüler, gond~rıld~: .~~.zat, İkba_lıssal. 
Sanayi ve Maadın Bankaaı fabn· J daima silahlı I:.ulunur Derebe- tana ıle ııoruştu ve İkbaJıssalta 
kalann_a ·hasretmek zarur.etinde 1 yi tarafından emredildiği za· na tarafından hürmetlere maz 
kalacagına nazaran, bu ııekıl erba k .. 1.. .l"h 1 b bar oldu Sarayından dıtarı çık 
hı sanayia yardım değil adeta re- man oy u il a ını a ıp ayva- • 
kabet mahiyetinde ola~aktır". nına atlar ve cenge giderdi. mıyan sefrgkerde,. a.r

1
a sıra bu 

AYUkat Etem Ruhi Bey, böyle • . . memurla u a gezmtı er yapı. 
bir tasnife aleyhtardır. Diyor ki: 1 .. .. ı Şah Pehlevı Hazretlerının yordu Bir gün yine bermu· 

Çuvallar hakkındaki - Tasnifin bizde henüz tatbik Kuçuk Haberler z. a.manına ~ada~ b':' usul cari tad, l~an memu.'.unun otomobi 
kabiliyeti yoktur. . '------------ı j d M ı- T k h dudu muafiyet Bizde mütehasaıabk ve müte- "'B ·ı k d h 1 1• eıe a, ur ıye u • lie gezinti yaparken, otomobil 

.. eyog u azasın a ayvan na pek yakın bulunan Maku b. d b. · t•k · · d • haaaıslar meaeleai mevcut uzerin- · · k d f l' . . , ır en ıre ıs ı ametını egış-
ANKARA 7 M·ıı· h de halledilemez. Bundan sonra ye sayım vergııı ay 1 aa ıyetı da Murtaza Kulu Han isimlı f ek (H ) d • ! 1 

' • -
1 1 

ma • tişecek avukatlar araaında belki başlamıttır. Bu meyanda Mez· I ve lkbalissatanet ünvanlı bir ıre!' b ı0d a tk'l!1i':' y~ a -
sullerle dolu olarak ihraç edile- böyle bir tasnif yapılabilir." bahada da bir seyyar tahsil ve Derebeyi otururdu. Bayezit. ı :ıag; a§d~ ı. d" .. ıssa tana 
cek çuvallarin muvakkaten it. tahakkuk tubesi ikame edilmiş ten Aras sahiline kadar yetmi- un anNen ıtey~d. uştu:? d 
hal müddetindekı· muafiyetın• ı·- Habip Bey t• R · ·1 · 1 h - ereye gı ıyoruz eme 

ır. esmı verı memıt o an ay se yakın büyük" ve küçük köy. • k 
1 

d ··• ·· b: ·ı· Tali komİ(e ki seneye ibliğı karar altma a· Avukat Habı·p' B. de diyor ki: 1 k ·ı · .. d • ge a ma an gogsune ır sı a· 
van arın esı mesıne muaaa e ler bu Derebeyin malikinesi h d d - .. ·· k 

LONDRA, 7. A. A. _ 4 ler kon lınmıtıır. _ Kendiaine teklif edilen bir edilmeyecektir. Mecidiye kö. ! hu··km' uıı·· de idi. ın ayedan ıgedı~ı gorunce mu a 
f · • b · t r k · t t vekaleti o itte ihtisası olmadığını d .L d b vemet em ı eranıı, aıyaaı ır a 

1 
omı e a- Deniz askeri memur- ·ıu·raf ederek reddeten anıkatlan yün e ue aynı tarz a İr tUbe 1 Bıınların içinde beş bin nü- lkb ı· 1 . T b . t' 

yinine karar vermiıtir. Bu komis· açılmı•tır. . ... k k .. l ld • . . a ıssa tana, e. rı~e g~ ı 
yon, 4 devlet mümeısillerinin he· 1 ınız az değildir. Fakat, bu nuntul- ~ f1;1slu .huyu . oy er, o .. ugu gı- nlerek orada hapsedıldı. Bıl: 
yeti mecmuaaını nazan itibare al· arına taamiye mamalıdır ki bir mai~'t meaeleai. "' Beyoğlu kazası malmü. bı ellı hanelı ufak koyler de a"hara Makuya aYdet etmemel< 

ld ki 1 1 · t f dir. Ben böyle bir tunifi kendim- uJ mış 
0 

'' arı meae e erm e erru ANKARA, 7. - Harp ae. M dürlüg"ünden 4000 kiti maaı al b unur. _ _ • . . •artı.le serbest bırakılan ser· atını tetkik edecektir. Bu aktam • ce pek ameli bulmam. aamafih, S A - d - b di d • 
ve yann aabah çalı~cak olan tali mileri ile muavin gemilerde ia· eğer tatbikine baılanıraa o zaman maktadrr. Bunlardan yoklama. . . on grı agı a sesı~. e gerde, bir müddet sonra öldü 
komite, yarın 14,30 de toplanacak tihdam edilmekte olan deniz biz de hukukçu, ticaretçi, cezacı lan yapılmayanlardan 393 ü da J ı~mı sık aık geç':' ~aku, !':'r Bugün için, Maku ve hava 
CJlan konferansa verilmek üzere askeri meınurlanna taamiye ve olmak üzere ikiıer üçer birleıe- ha müracaatla yoklamalarını • kiye ve İran hukumetlerının 

1
. . d t . t t 

· k k ·· t k k"let alın , h d I d h·ı· d ald ki ısın e amameo emnıye ceı. bir rapor tanzım edec.o tir. riJ · d · 1 )" ·b i)J• re muı ere en ve a z. yaptırmı•lardır. Yaptırmayan I u ut an a ı ın e ı an .. t · t• mesıne aır o an ayı a m ı Kim bilir belki de ialer, böylelik- k .• ~k I .. t k b.l .. t rek . us e mış ır. 
Celsede ahenk varml§ müdafaa encümeninde müzake- le daha iyi yürür.'' 164 ııı a mıtlır. mu e a ı ve mut e emnı-

re edilmiıtir. "' • . j yet tertibatı sayesinde Dere. V. N. 
LONDRA, 7 A. A. - Mevsuk Beyoglu defterdan Alı Rı. bey· yatag"ı olmaktan artık kur b d b'ld' ·ld'" Bu gibi gemilerde askeri me- W b 1 • B · · · d k hl k 1 

~trnk'~'rçt~:, :n i:r:..i~~~:f~= mur olarak halen istihdam edi- M. e erman mese esı ztatkikie!'!1t. nyaaketm. e i isti d~ tulmuı buluııuyor. Muhtelit mahkemelerde 
hk d e ı ıraz .. omısyonu u.n 

1
. Maku'da, son zamana ka-bir ahenk ve bütün devletlerin !enlere aınıflarının muadilleri ma eme e 1 1 

mesai iştirakinde kuvvetli bir ar- olan zabitan gibi ve öteden- .. top ~n~t ve ıtiraz an tetkik dar bir nevi hükümdar hayatı 
zu göstermiı olduklandrr. beri olduğu veçhile taamiye ve Balıkçılık mutehassıaı M. etmıttır. j yaşayan lkbalissaltana, lrana 

Bütün heyeti murahhasa azala- rilmesi ve kanunda bunun te- I Weberman'm hükUmet tarafın- "' Beyoğlu kazası kaymaka. 'büyük hizmetler eden meşhur kılmıttır. Bunlardan yirmisi ta 
rı bu birinci içtima havaaının aa- barüz ettirilmesi encümence dan vazifesine nihayet verilece mı Sedat B. dün refakatinde Timur ağanın oğludur. Jik edilmi•, onu hakkında ret 

Muhtelit Türk - Yunan mah 
kemesinde dün 30 davaya ha· 

mimiyetinden çok memnun görün k · · ld h be muha•ebecı· Ganı· B. oldug"u I Yekpare bu'·yük bir kayanın ' ki ·d·ı K f T ta arrür etmıştır. g"ini yazmıt•ık. A ığımız a 0 k ·1 · t• Redded.l 
me e 

1 
'er. on eranaın una ' halde bütün Belediye ve Mal'ı· altında bulunan Maku kasaba- ararı verı mış ır. 1 en· 

devletlerine acilen mali bir mua- O •• f k t b .. r ·· e lktısat vekaleti M We ) · · d 29 b' ı· alık b. d 
venetin ifası noktasında derhal aruşşa a aya e erru e gor . ye tahsil şubelerini tefti, et· l ıı, öteden beri haydutlar ya-. er ıçın e ın ır ır e 
mutabık kalmıt olduğu ve konfe- berman ile akdedilmit mukave mişlerdir. 'tağı olmuştur. tazminat davası vardır. 
ranaı laalettayin her hangi husu· Mabeyinci Merhum Osman lenin feshi için mahkemeye mü 
•"ı bir pla"na bag"lıyabilecek her hır" Bey kerimesi ve Berlin sefiri · hk "° Beyog"lu kazası dahilinde Kasabanın üstündeki kaya· racaat etmış ve ma eme tara- h 
teıebbüaün dikkatle bertaraf edil esbakı merhum Mütir T evfi.k sekiz müsakkafat komisyonu lıklardan biri üzerinde Şa Ab 

fından da M. Weberman'a teb- · b. k. be miş olduğu ö~enilmektedir. Paşanın refikası Nudiye Ha· mesaisini ikmal etmiştir. 9 nu. bas zamanına aıt ır ıta 
Anlaııldı"?ma göre, Fransa ve nnn Matbaayı Osmaniyedeki ligatta buluııulmuştur. görülür Bu kitabede şu cüm· f d 

Büyük Britanya heyeti murabba· maralı komisyon da Şitli Ha. · ' Polis müc!ürlüğü tara m an ''e· 
saları evvelce malüm olan -Fran hisselerini Darunafakaya te- Balıkesirde tetkik l" k" h il · d · ba 

1 
le vardır: rilen bir emir mucibince ııeyahat 

Acentalar vapurlara 
giremiyecek 

sız-İngiliz planına benzeyen her- berrü etmiştir. Altmıı aeneden as ar ma a esın e ışe t a- "Bura11 ayılar yatağı idi. acentelerinin seyyah vapurlanna 
hangi bir tf'klif serdebnekten dik heri memleketin irfan hayatın. seyahati mıştır. Cetveller tanzim edile- ı Ben, Şah Abbas bu ayı yata· girmeleri menedilmi,tir. Acente 
katle tevakki Ye istinkaf ebniıler da mahsus bir varlık gösteren Halkbilgiai. <!emeği 1 hazi· rek malmüdürlüklerine veril-

1 
ğını temizledim ve insanlara !er dün müıterek bir telgrafla 

dir. Konferana muhitinde Tuıun~a~D~a~r~u~•1•a!f~a~k~a~yt:;a~Jk~a~r!l!ı..J1;ö!!;'s!!tl!e:!r:!;i·:.Lr!:!a!!n~d~a~B!!_!a!!lı]:k~es?.!!ir:.__;v~e~h~a!!:v!!Ja!Jlliis!Jil!n!!eo.'..ımırue:Jjk;!t~e!!d.!Jirc,.._JMMJa~ll!ım!!!iıli..dfiliür.rl!!iı!.!'kiJl!tti.' .ılı::.:.ııw:~:cııt..il· J.ı.I. lıııu:ı..tı'LID----...J~ .......... --.ı....;oı... ..... _.....;; ______ _ dev 1 tleri in maru bu undukla n 



Maarifte 

Sahte 
Şehadetnameler 

Memlekette 

Başı kopuk 
Ceset 

Poliste 

Bir çocuk 
Cesedi bulundu 

lı--__ ı_s_ta __ n_b_u_ı __ ~_e_•_e_a_ı~y~e_•_J __ ı_u_n_ı_u_;_ı ___ I 
1 Enir,:e Vifaf eli ~~iını Encu nıeııiuileıı: 

y Lira Edirne Viliyl't San'atl kteb" k . ava~Şahin mahallesinde 6.218No. dükkan icarı Teminatı 6,50 , mikdarı yazılı mal:ze ~r j " rf ıne 1~u · tazı aşağıda cins ve 
" " 8-224 " " " 6 50 t 27 4 93 me pa ı za usu ile munakaıaya çıkarıl. 

" " ' mış ır. • . 2 carşamb .. .. "h 1 . 1 
" " 5·216 " " " 6 50 t f ·1 · 1 k .. · a gunu 1 a esı yapı acağmdan taliplerin 

" " • a il at a ma uzere mekte .. d .. 1·· - .. 

Söylendiği gibi ticaret Ne hiiviyeti anlaşıldı ne Çocuğun baıı yarılmış, 
yapan şebeke yok katilleri bulundu ayaklan kırılmııhr 

" " 4-214 " " " 6 50 rak etmek i . d . p mu ur ugune ve münakasaya İtti-
" " 2-210 " " " :: 6:50 çarfamba grn: s~a~e~~femektu.pla~~ı ihal~ günü ~lan ~7-4-~32 
" " 1 208 " " " 6 50 d 1 · kadaı Vılayet daımi encumenme gon .. ,, , erme erı. .. 

.. .. 

DünkU Son Poala gazeteai §eh .. 
rimizde para i1e tehade!n.ame ş~ .. 
lan bir kaçakçı tebekeamın faalı
yetinden bahsediyordu. Bu husus
ta aldıfımız malümata röre,. f~l
vaki sahte lise ıehadetnameu ıle 
Darülfünuna ve yüksek mektep· 
lere girmeğe teıebbüı eden bir 
kaç talebe bulunmuttur. Fakat 
bir aene ..,,,,elki bir hadisedir. Ve 
sahtekirhk yapan talebe de ınah· 
kemeye werilmiıler, daYanıD da 
ilk celseleri yapılmııtır . Bunun 
'>ar icinde öyle yazıldığı gibi ızoo 
liraya şehadetname satan gizli 
ve genit bir kaçakçılık tebekeıi 
nevcut değildir. Mesele bir iki 
<İtinin f&hai, aahtekarlıfa teıeb· 
.>Üıüdür. 

M. Malche tetkikabna 
devam ediyor 

Pr. M. Malche dün Edebiyat fa· 
külteainde bazı deralere girerek 
takrirleri dinlemittir. Tarih, coi· 
rafya, felaefe, edebiyat :zümreleri 
talebeoine bazı sualler oonnuıtur. 

Profeoör fen fakülteaine de git 
mit, denlere rinnit keza talebe· 
ye sualler aonnuttur. M. Malcbe 
evvelki rün de yükaek mühendis 
mektebine giderek tetkikatta bu· 
lunmuı talebe cemiyetinin çıkar· 
dığı mecmuanın nüshalarını bera .. 
yı tetkik iııtemiştir . 

Orman mektebinde 
tetkikat 

Edebiyat fakültesi talebuinden 
>ir ıruP bugün Büyükdereye ve 
orman mektebine giderek tetki· 
kat yapacaklardır. 

Askeri liselerde 
bakalorea 

Askeri liseler son smıf bakalor· 
ya imtihanlan 11 niaan pazarte•İ 
günü batlayacaktı:r. 

Sivil lise ve ortamektep müdür· 
leri dün maarif idareainde bir İç· 
tima yaparak askeri liaelerin İm· 
tihanlarında bulunacak mümmey .. 
yizleri te.ıbit ebnitlerdir. 

Dilsizler mektep istiyor 
Dilai:zler cemiyeti maarif idare· 

aine müracaat ederek bir mektep 
açmak müaaadeıini iıtemiılerdir. 
Bu müracaat tetkik edilmektedir. 

Mühendis mektebi 
dahiliye müdürlüğü 
Yüksek mühendis mektebi Da· 

1iliye müdürlüfüne müderriı mu· 
•vini Sım 8. tayin edilmittir. 

Mühendis mektebinde 
voleybol 

Yüksek mübendia mektebi ta· 
lehe cemiyeti bir voleybol tumu· 
vau yaplDJ§tır. Bütün fakülte ve 
yüksek mektepler arasında yapı· 
lac.a.k muaabakalardan birincisi 
bugiin mühendis mektebi sabasın 
da Mühendisle Mülkiye ara11nda 
yapılacaktı:r. 

Tal ebe birliği bugün 
toplanıyor 

Milli T. Talebe Birliği bugiin 
fevkalade bir kongre aktedecek· 
lir. Ancak kongreye birlikten iıı
tifa eden edebiyat, fen, ticaret, 
Mülkiye talebe cemiyetleri ittirak 
etmiyecektir. 

Mühendisle hukuk İae kongre
ye, ~imdiki idare heyeti iıtifa et· 
tiği takdirde iıtirak edeceklerdir. 
idare heyeti iıtifa etmez, yeniden 
intihap yapılma:zaa hukukçularla 
mühendisler de kongreyi terkede 
ceklerdir. 

Bugünkü içtima çok münakata· 
lı olacaktır. 

Mühendis mektebi 
rektörü geldi 

Mühendia mektebi rektörü Sup 
hi B. Ankaradan avdet etmittir. 
Suphi B. nafia vekaleti i1e bazı i· 
dari mesail hakkında temaslar 
Yapmıştır. 

Fen talebesinin bir .. . 
musameresı 

Fen fakültesi talebe cemiyeti 
.Jiin ıaat 16 da Halkevinde bu 
tene mezun olacak arkadaşları 
ferefine bir müsamere venniıler
dir. 

Yeni mektepler 
. __ 93 ı bütçeeile inşasına başlanan 
1<oy mekteplerinden on biri bu ay 
nihayetinde bitecektir. Bu mektep 
ler vilayet dahilinde, fakat ıehir 
hududu haricindeki köylerde ya· 
Pılmaktadrr. Mekt.epl~r. inta~lı 

Adanadan yazılıyor: Perice 
bucağı civarında Seyhan neh
rinde batı gövdesinden kesile· 
rek aynlmıt bir ceset bulundu· 
ğunu, yapılan bunca tıahkikata 
rağmen cesedin hüviyeti bir 
türlü tesbit edilememitlir. Cese 
din Giritli Süleyman Ağaya ait 
olduğu söylendi. Halbuki Sü
leymanın elyevm berhayat ve 
Kısacık zade Mehmet Efendi
nin fabrikasında çalıımakta ol 
duğu anlaıılmıttır. Cesedin bu 
lunduğu Perice bucağına yarım 
saat mesafedeki mahalde ayak 
izlerile kan pıhblan görülmüt· 
tür. Bundan cesedin ya burada 
katil ve baıı kesilerek nehre a
tıldığı, veyahut ta civar köyle· 
rin birinde öldürülerek buraya 
getirdikten sonra suya attığı 
zannedilmektedir. Ceset, batı 
gövdesinden ayrı ve tamamile 
çırılçıplak olduğundan teJhisi 
bir türlü kabil olamamaktadır. 
Maktulün omuzu üzerinde ev
velce almıt olduğu üç bıçak ya 
rasile sol eli üzerinde bir yara 
izi vardır. Bundan başka teşhi
sine yarayacak hiç bir emare 

yoktur. 

Ödemiş cinayetinin 
faillerinden mi? 

Burdurdan bildiriliyor: Bur 
dur zabıtaaı burada şüpheli a· 
dam yakalamıştır. Bu adamın 
üzeri zabıta tarafından araştırı 
lınca altıyüz lira evrakı nakdi
ye, beş adet beşi bir yerde altın, 
bir katar zinet altını ve muhte
lif cinslerde daha bir çok altın 
lar meydana ç;kmıştır. Burdur 
zabıtası, bu adamın üzerinde 
böyle külliyetli mikdarda evra 
la nakdiye ve altınlar bulunca 
iti tamik lüzumunu hissetmiş
tir. Geçenlerde Ödemitte bir 
ihtiyar ile zevcesi ve besleme· 
ıi boğulmak suretile öldürül
müf, paraları ve altınlan aşınl 
mıştı. Burdur Zabıtuı bu ada
mın Ödemiı cinayeti faillerin· 
den olması ihtimalini nazarı dik 
kate alarak keyfiyeti Ödemiş 
kaymakamlığına bildirmiş ve 
malumat vermiştir. Gelen ce
vapta bildirilen eşkal burada 
yakalanan adamın eşkaline te. 
vafuk etmektedir. Yakalanan 
şahıs ilk posta ile Ödemişe sev 
kedilecektir. 

Çenkelköyünde Kuleli cadde· 
ıinde çalılar araıında 8 giinlük, 
baıı yarık, ayakları krrık ölü bir 
çocuk cesedi bulunmuttur. 

Kıskanç koca 
Samatya sakinlerinden Aleko 

ef. zevcesi Perobya Hanımla Ba· 
kırköyünde latanbul caddeaiııde 
25 No. lu eve misafir gitmi,lerdir. 
Orada Aleko Ef. kıakançhkla :zev 
ceaini jiletle yüzünden tehlikeli 
surette yaralamııtır. Mecruh zev· 
ce Balıklı hutanesine kaldmlmış 
carih zevç te yakalanmıttrr. 

Dört metreden aşağı! 
Cibali'de Aziz Beyin kereate 

fabrikaaında çalıtan hamal Kara· 
bıçak Hasan, müvazenesini kay
bederek çahımakta olduğu 4 
metre yükaeldiğindeki yerden düt 
miif, aka aurette yaı-alanarak 
hastaneye kaldrrıhruıtır. 

Sarhoı bir kadın 
denize düştü 

Takıim'de otouran Rus mülte• 
cilerinden Madam Fafyana, Ma· 
dam Nikola, M. Markofara, M. 
Nikola sarhot olmutlar ve Büyük 
dere'de gezerelerken Madam 
Fafyana'nm ayağı kayarak deni 
ze diifmiipe de görenler kendiıi
ni kurtarmıtlardrr. 

Kurıun hırsızı 

Sabıkah Pire Ali, Fener'de Fet 
hiye camiine ait 100 kilo aildetin· 
de kurtun çalıp kaçrrı:rken cürmü 
metbut halinde derdest edilmif· 
tir. 

Çocuğunu düşürtmüş 

Üıküdarda Solakıinan mahalle 
sinde oturan Nebahat Hanım, ay· 
ni mahallede oturan Baaurcu A· 
ıah pata kerimeıi Sabiba Hanı· 
mın on 1rün evvel karnma bir İl• 
karpin attığını, bu ıuretle hamile 
olduğu çocuğunun aukutun•. aebe 
biyet verdiğini iddia etmİ§, tahki· 
kata başlanmıştır. 

Çıplak sokağa ablmış 

Tarlabatmda oturan toför Ali 
Ef. Galatasaray hamamına bırak 
tığı emanetleri almak isterken 
tellak Ahmet tarafından döğül
düğünü ve çıplak olarak sokağa 
atıldığını iddia ve zabıtaya tika
yet etmiştir. 

Yangın çıkıyordu 

.. 7-220-222 .. " .. 6 50 .. ' 
.. .. 

n H 242 n " '1 

S 1 
" 6 ,50 

.. 
u tanahmette 47 .49 ve 39-54 " hane " • 6 5 

F 
"h , .• 'o 

atı le 2 " Han " 9 
Beşiktafta 6 " Dükkan " " 4 
Galatada 6-8 " Dükkan " ;: 162 

FÇı~hır yanğın yerinde 29,60 metre arsa " ,. 13,50 
atı yangın yerinde 48,52 metre arsa " 4 

Cih~ngir yangın yerind~ 130,26 metre arsa " :: 293 

BFatıh yangın yerinde 45,50 metre arsa " ., 7,50 
akırköyünde vapur iskelesinde 229 metre arsa " " 26 

" " " 332,28 n:etre ana " 38 50 .. ' 
Yukarıda yazılı emlik satılmak ve kiraya verilmek üzere mü-

zayedeye ko-.muştur. Talip olanlar tafsilat almak için her gün 

Levazım müdürlüğüne ve ihale günü olan 2-5-932 pazartesi günü 

de teminat ına1.buz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi 

Encümene müracaat etmelidirler. (1406) 

Mübayaa edilecek 200 kıl ve 200 tel paıpas kapalı zarfla mü

nakasaya konmuttur. Talipler §artname ve tafsilat almak için 

her gün Levazım müdürlüğüne ve ihale günü olan 2-5-932 pa. 

zarteai günü de 76,50 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 

teklif mektuplarını saat on beşe kadar Daimi Encümene verme
lidirler. (1405) 

KeJif bedeli 181 ' 76 kurut olan Beyoğlu dairesi T ernizlik işle. 
ri için pazarlıkla benzin deposu yaptırılacaktır. Tal ip olanlar 
27,50 lira teminat makbuz veya mektubu ile 11-4-932 pazartesi 
günü saat on beJe kadar Levazım Müdürlüğüne müracaat etme 
lidirler. ( 1404) 

Mübayaa edilecek 160 lzmir Çidenesi 140 kıye yerli boya 
1250 cıvata 5 kı~e yerli macun açık münakasaya konmuttur. 
Talip olanlar tafsilat almak için her gün Levazım Müdürlü~üne 
ve ihale günü olan 28-4-932 perşembe günü 31,50 liralık temi
nat makbuz veya mektubu ile eaat on beşe kadar Daimi Enciı
mene müracaat etmelidirler. (1400) 

Beykoz Belediye tubeıinden: Akbabada Canfeda Hatun Mek 
tebi ankazının kaimen açık müzayede ile furuhtu gazetelerle 
ilin edildiği halde yevmi muayyeni olan 4-4-932 tarihinde talip 
zuhur eylemediğinden bu aym 21 inci Perşembe günü saat 14 te 
pazarlıkla ihale edileceği ilin olunur. (1399) 

PARlS PANAYlRl 
4 ila 18 Mayıı 1932 

TEŞHiR MAHALLERi.- Ser• 
gİ Komitesi mallarını teşhir edenle
rin emrine üç nevı mahal vaz'ı eder: 
ı Dükkanlar. Bunların bedeli ı300 1 
frank olup 4 metro arzında 3 m. tu 
!ünde ve 2,90 m irtifamdadır ve büs 
bütün bottur. Teaisatı dahiliyeai ı 
miiıtecirlere aittir ve derununda di· 
!ediği intul y-bilir. Şayet bir çok 
dükkan iıticar edilirae aralarındaki 

bölmeler kaldınlabilir .- 2 Haller -
Bunlarm dahilinde iıticar olunan 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

~auta toınıner~iJale 
1TALYANA 
Sermayeıi 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 

Tnvellers ( Seyyahin çekleri) 
satar 

CiNSi 
Marangoz takımı 

Köıele ta•• bir metre kutrunda maa dinamo 

Kabalık tezgahı maa dinamo 

Pres tezgahı 

Tutkal sobası 

Büyük işkence 

Dişli rende 

Bileme yağ ta,. 

Pıçak bileme makinesi 

Demir saç 14 lük 50 kilodan 20 demet 

Demir saç 4 lük 50 kilodan 8 demet 

Galvaniz saç 10 luk 54 kilodan 15 demet 
Galvaniz saç 6 lık 54 kilodan 10-demet 
Galvaniz t~I 10 luk 50 kilodan 50 demet 
Cıvatalık demir 200 kilo 6 milim. 
Silme demiri 100 kilo 2 santim 
Taraklık çember 100 kilo 2,5 santim 
Onluk çinko 80 kilo 25 adet 
Tuz ruhu 10 kilo 
Kalay 10 kilo 
Üç sandık teneke 51X7Z 
Bakır bir milim 20 kilo 
Mengene 2 adet 21 kilo 
Tenekeci makinesi 13 adet 
Gönye köşebent 20x20 500 kilo 
Gönye köşebent 30x30 500 kilo 
T. Köşebent o/o 75 30xJO 750 kilo 

T. Köşebent o/c 25 50x25 250 kilo 
Muhtelif saç levha 4 demet 
Takım çeliği 20x25 300 kilo 
Demir destereıi 15 düzüne 
Muhtelif peı·çin çivisi 50 kilb 

• Muhtelif makap 500 M / M · 
Demir destere kolu 2 tane 
Vantila tör ayaklı seyyar demirci ocağı l tane 
Pens 4 tane 
Kaynak çeliği 30 kilo 
Lama demiri 5x30 • 3x20 
Boru bükme makinesi 
Destere Barantorw erkzeng G. M . K. H. 47 

Mİ KADRi 
12 Adet 

1 
1 
1 
1 
8 

30 
20 

1 

.. 
" .. .. 
" 
" .. .. 

l tane 

Demirci örsü 90 kiloluk 4 

l M Mdcn 20 M / M ye kadar l ı 10 M MFarklı muhtelif 5Öoo 
makap 
1 m / m çelik saç 1 levha 50x50 

2,5 m m çelik saç 1 le~ha SOxSO 
Muhtelif No. O. 3 ,5 zımpara kağıdı 600 tane 
Alman çekici 30 
Yit vort, diş tarağ• 5 " 
Seller » " 5 " 

Pleyt 2 " 
T oma tezgahı 1 " 
Molörlü :zımpara tezgiuı ı " 
Motörlü zımpara tezgahı (büyük) ı " 
Çelik destere -Barantorw erkzeng G. M. K. H 47 250 " 
Motöre merbut ufak vantilatör 1/ 2 beygir ı " 
Kaminato ı " 
Torna katarları ile çelik uçlar ıOO " 
506 No. H . K. markalı mikrometre 1 " 
50 No. H. K. markalı trapez diş maatarı 1 " 
460 H. K. marka kıl cedveli 5 " 

rülen bazı nokaaolarının tamam
lanmau için müteahhide niaan nİ• 
hayetine kadar mühlet verilmit· 

Kadıköyünde Rızapaıa cadde- yerler metro mük'abı ıuretile verilir 
ıinde 98 N. lı e<rde kiracı seyyar ve fiatlar yerine tröre tahavvül eder. 
satıcı Mümtaz tarafından odada Teıiaatın nev'ine göre 175 ile 290 
yanar olarak bırakılan mumun frank araımdadır. Standlarm derin
tabtalara sirayeti neticesinde a· !iği 2,3 ile 4 m. arasındadır.- 3 
teı :zuhur etmİf, 2 ot minder yan Açık yerler. Bunların asırari vüı'ati 
dığı halde yetitilerek söndüriil-

Ayaklı ve taksimatlı mehengir 1 " 
/ Muhtelif cins kaplama 300 yaprak -muht~lif 

ı ı •• • renk_:_ Kök2 m ~ 

Liret, frank, lngiliz lirası veyr 
dolan frank olarak satılan bu çek ' 
ler sayesinde nereye gitıeniz pa· 

ramzı kemali emniyetle tafır vt 
her zaman iıterseniz dünyanın 

her tarafmda, ıehirde, otellerdec 
vapurlarda trenlerde bu çekleri tir. 

Mekteplerden bir kıunı üç, bir 
kısmı da bet 11nıflıdı:r. Önümüzde 
ki sene baflndan itibaren yeni 
derslere batlanacaktır. Nufusu 
çok olan bazı köylerde yapılan 
mekteplerin içinde köylünün top 
)anabileceği büyük salonlar da 
vardır. 

Maamafih bütün bu mektep İn 
şaatma rağmen lstanbulun mek· 
tep ihtiyacı temin edilmit değil· 
dir. Çünkü her köyde bir mektep 
inta edilemenıiıtir • 

müıtür. 8 metro mürabbaı olup, beher met· 
roıu 5 franktır. Açık yederde miis· 
tecir ıtandlanru kendileri inıa eder 
veya zemin üzerinde makin.alarmı 

Sandık taşırken 

Sı:rtında ağn- bir sandıkla Sir- yerleıtirir. Fakat intaatın planları 
keciden ıeçmekte olan henüz hü 
viyeti tesbit edilemiyen bir ha- <ı•el emirde serci komiteıinin taıvi-
mal ayağı kayarak yere diitmiit. bine arz olunur. Her Türlü tafsilat 
bqmu sandık iııabet ederek ağrr için: Beyoğlu Meırutiyet caddesi, 
surette yaralanruıı ve ifadeye gay 41 numara (ıabık Kabriıtan sokak) 
ri muktedir bir halde hastaneye "Şambr dö Komera Fransez" cemi
kaldmlmııtır. yetine müracaat olunur. 

Otomatik baskülleri 
tahrip edenler 

! D küçük tediyat için nakit ma
'aunında kolaylıkla istimal ede
biliroini:z. Travellerı çekleri ha 
kiki sahibinden batka kimsenir 
kullanamayacağı bir ıekilde ter
tip ve ihtas edilmiıtir. 

lıtanbul vilayeti, uz~ ~ne~~r 
köy mektebi inta e~ek ıçın ~ut· 
çetine yüz binlerce Jıra tahaıaat Himayei Etfal cemiyeti tara. 
koymak mecburiyetinde kalacak· fından kiınaeai:z çocuklara yardım 

için tebrin muhtelif yerlerinde ko 
trr. nulan otomatik baıkülerde bazı 

Vilayetin köy mektebi ihtiyac~- kimııeler tarafından tahribat yap 
nı temin etmek için dilfünülen dı· tınldığı rörülmüt bazı eıhaı bak
ğer bir fikir vardrr. Her nahiye kında zabıtaca tahkikata baılan
mektebinde bir leyli mektep yap mıttır. Tahribatı yapanları ayrıca 
mak ve bu ıuretle köylerde mek Himayei Etfal kontrol memurları 
tep inıaatında vazgeçmek .... Bu da takip etmektedirler. 

huauı ta tetkik ediliyor. ı·~~---•••••••• 
Kimya zümresi cemiye- ; Alemdar Zade Mehmet 

tinin yıldönümü ' KAR;:DENIZE 
Kimya züınreıi talebe cemiyeti B } 

dün, ı7 inci yıldönümlerini Mak- Ü ent v a p ur u 
siınde tesit etmiflerdir. Cemiyet 
bir çayh dana vermit ve geç vaki- 10 PAZAR 
te kadar eğlenilmiftir. ' ı Nisan 

Arziyat tatbikatı 
Mühendis mektebi üçüncü sınıf 

talebeıi bir kaç güne kadar Kan· 
bca, Balta Limanı ve Bakırköy 
civarında arziyat tatbikatına çı
kacaklardır. Tatbikat bir kaç 
gün devam edecek b~ı cami taş 
)arı üzerinde de tetkıkat yapıla
caktır. 

Günü ak,aım saat 19 da Sirke
tiden hareketle (Zonıruldak, ine. 
bolu, Ayancık, Samıun, Onye, 
Ordu, Giresun, Vakfıkebir, Trab
zon, Sürmene, Rize ve Mapavri) 
ye azimet ve avdet edecektir. 

Miıracaat mahalli: Alaiye Han 
1 inci kat. Telefon: 21037. 

ZAYi - Galata ithalat CümrÜiü
niin 21803 numerolu beyannameye 
ait 2S.12.Jl tarihli ve 376 numero. 
lu emanatı ayni~ye mahsuı mak
puau zayi etujimden yeniıini çıkara 
cağımdan eıkisini hükmü olmadı
ğını ilan eylef"im. 
lstanbulda Cümhuriyet Soguk Ha

va Mıohzenleri. 

na muracaat eylemesi 

htanhul yedinci icra meınurlu· 
ğundan: Y edikulede lmrahurda 
tramvay caddeıinde ı44 numaralı 

hanede mükim iken halen ikamet
gahları meçhul bulunan Hriıto oğlu 
Y orıri ve Hriıto efendilere: Madam 
K.atinanın muriıiniz Hristo efendide 

lstanbul üçüncü İcra daireıinden: olan alacağının temini zımnında 
Mahcuz ve füruhtü mukaner bulu- 1 10..4-932 pazar rünii saat ıo dan 
nan Unkapanında Yavuuinan ma- 12 ye kadar ikametırihınrzda hacız 
halleai Kere•teciler caddesinde yapdacağından tarih ve aaatı me:z-
29-31 N o. lu dükkanda bir adet Si- kürde ikametırihınızda bulu nmanı:z 
!indir makinesi biri 9,'50 diğeri 1/ 50 lüzumu tebliğ makamına kaim ol
beyğir kuvvetinde 2 adet Dinamo ve mak üzre ilan olunur. 

Anadolu ajansı ile 
ilan mukavelesi 

ZA YI - Periklis l.aguti Efendi na • 1 adet Siğama ,.e 3 parça yatak ve 
mına Lö Fenikı dö Viyen kumpan- I Kaınakların 13-4-932 tarihine müsa 1 ZAYi _Galata lthalit G " ·· -
yaımdan 1 Mart ı93ı tarihinde alı- dif çarşamba günü saat 10 dan iti- ; nün 882ı bey umrul tii· 

Belediyenin Anadolu Ajansı i
le yaptığı ilan mukavelesinin ta· 
dili kararlathrılmıftır. Bilhassa 
fiatler üzerinde mühim tenzilat 

12 ı7 
• . _ anname numero n ve 

nan O 220 No lu hayat uıorta haren ınahallı me:zkurde satılacağm 27-8-93ı tarihli ı0473? 

'

• • · olm ld • dan · dan tal" 1 ol h · numerolu po ıçeaı zayı uı o ı<gun ıp- ıp o a arın ma allınde me- gümrük makp • • 

1 
-• k h""k .. ·ı old • • .. 1 1 uzunu :ı:aya ettim. Ye ta 01Unara u mu zaı u•u ı- muruna muracaat ey eme eri ilin o niıini alaca· d ı.· • • h ~ gım an eı ı•ının ükmü 

lan olunur. lunur. 1 yoktur, llıaaniye Anbar1. .._ _____ _ 

ı Turkıye Sanayi ve Maadin Bankasından 
j .. 31~.60 lira bed li ketifli Unkapaoı Değim1eni tamiratı paLarlıkla ta

lıbın_e ıh~le olun~caktır Kqif ve ıartnameai be~ lira mukabilinde Bankada 

11 
te~ı edılmektedır. Talip olanların 350 liralık teminat ile Nisanın yirmi 
betınci Pazartesi günü saat on albda Bankaya münıcantJan ilan olunur 

Fatih ıulh 1 inci Hukuk hakimli- ı 
ğinden: Eıki kayıtları ayırma heye
ti ile Aksarayda Kürkçü baıı mahal 
lesinde Kürkçü çıkmazında ıs nume 
rolu hanede mükim malul mütekait 
müla:zim lskender efendi araaında • · 
lacak davaımın cari muhakemesin· 
de müddeı aleyhe rönderilen davet 
ye zahrındaki ınubatir ıerhinden i- ı 
kametgahının meçhul bulundufu an 
laşılınakla bir ay müddetle ilanen 
tebligat icrauna mahkemece karar 1 

verilmiş olduğundan yenni muhake
me olan 14-5-932 saat 14 de mahke
meye gelmedifiniz veya tarafmız
dan muaaddak bir vekil göndermedi 
ğiniz takdirde giyaben muhakemeye 
devam olunacağı ilanen tebliğ olu-

nur. 

------1 

Terzi~ane Na~li 
Ahter terzihane
si sahiplerinden 
ve müdür ( Mus
lu Baş oğlu Şev
ket) Bey Yen; 
postahane karşı
sında 36 nume
roda yeni bir ter
zihane tesis et
tiğini ve badema 
müşterileri ora
ya davet eyledi· 
ğini ilan eyler. latan~ul ikinci icra memurluğun- 1 

dan: Bır borcdan dolayı mahcuz ve 1 
paraya çevirilmeıi mukarrer olan ••, st~:u.ıb•u•ı••u•rn•. n•c•u-ıc•r•a•.,,•.c•m•u•r•l•J
muhtelif nunıerolu kaıketler 10 Ni- ğundan: Bir borcdan dolayı mahcu2 
san 932 pazar günü saat on ikiden ve paraya çcvrilmt:sine karar vcril1 

On dörde kadar yüksek kaldmmda m;ş olan 400000 adet tuğla 12-4 932 
Teke sokağmda 432 numerolu ma- tarihine müsadif salı günü saat 11 
faza Önünde açık artırma suretile de Pıqabohçede kain Tuila ve Kire 
satdacaiından talip olanJarın mez- mit f1tbrikurnda '8tıhu:ağından tR 

kür aün ve ıaatta hazır bulunacak lip olanların mahallinde memuruna 
memuruna müı·ac AtlArı ilin olunur. müracaat eylcmc-leri ilAn olunur 



• 
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• Bu sene haşerattan ve 
kurtulmak için şimdiden 

bilhassa tahta kurularından 

bütün haşeratın yuvalarını A ile a • 1 • z. rı 

·-Bak 
1855 ıeneıinde müeaaee 

Bayram Münasebetile 
Bütün Dairelerde 

Eşyayı Mütebakıye Sahşı 
Son moda mantoluk ve safi yiiıı,I 
aon moda renklerde ropluk ku. 300 
matlar 140 santim eninde, metrosu 

kuruıtan 
itibaren 

!:~;:ti~, ~i~a~, J~rj~t •• e~p~l250-285-335ı. 
Tamamen ipekli kadın çoraplan,155 (51fin) 190ıı . 
moda renklerde . . . . . . . 

Yerli ve Avrupa mamulib İ·ı 
pekli ve fildekos erkek çoraplan 

Nim yün fanilalar 

Pamuklu fanilalar 

Erkek muşambalan 

Erkek paltoları 

Erkek kostümleri 

Çocuk elbiseleri 

• 

• • 

• 

. . 

• 

28-35-50 kuruş 

165 " 

65-75-80" 

1300 

1400 

800 

500 

" 
" 
" 
" Hanımlara aafi yün mantolar,, 2200 

son moda renklerde . . . . • 
kuruştar 
it bare · 

Safi yün son moda kumaıtan roplar 1400 " Küçük kızlar için roplar . . . 600 
" 

MARSİL YA kiremidi 

KOTAHYANI 
lanndandır. 

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

Salahiyettar makamlardan müteaddit fenni tahlil raporları 
vardır, en sonuncusu aşıığıdadır. 
IST ANBUL VILA YETİ FEN HEYETiNCE yerli kiremitleri 

arasında DEVLET inşaatında tercihan kullanılmaktadır. 
Mühim şehir ve kasabalarda aianları vardır. 

M mutatı KÜTAHY ADA F ABRIKADA veya IST AN8UL sattı 
deposu olan GALAT ADA KALAFAT yeri No. 74(Nihat Bey)de 
ıörülebi it< Telef on Bevoi u 4298 

T.C.NAFİA VEKALETİ YÜKSEK MÜHENDiS \'IEKTEBİ 
tahlilat Müderrisi ve TİCARET BORSASI Laboratuvar 

NUREDDiN BEYİN Analiz Raoorundan 

kimyevi 
Müdürü 

Kütahya kiremidi Marsilya kiremidi 
1 Jnhina mukavemeti 

(Mesnet açıklığı 30 sm) 213 Kilogram ı29 Kilogram 

il Sikleti (Kuru halde) 2400 Gram 2700 Gram 

ili Nispi mesamiyet hassası 
(Mas ve cezp ettiği su mikdan 24 saatta) Yüzde 13 Yüzde 13,S 

iV Don tecrübesi. 
( Brart usuli) Vezni elailmemİf Vezni ekailmemiı 

ve patlamamıştır. ve patlamamııtır. 

v Bir metP'"e murabbaını ne kadar örter 14 14 

Muhtelif kumaşlar • Sabtiyen mamulatı • Şapkalar - Beyaz Analiz, piyasadan tedarik edilen ıs kiremit üzerinde yapdmıştrr. 
çamaşırlar • Tefri§at - Itriyat - Saatçilik - Züccaciye 

Mutfak levazımatı v.s. v.s ... 
• 

Jaloız Baıram lnase~etilu 1 öksürenıere: Katran HAKKI EK __ 

Fikri Tevfik 
Dr.İHSAN SAMI 

1ST AFİLOKOK AŞISl 

-., ' · -. 

1
a Dr· HORHORUNI~ 

Cılt ve Zllbrevl haııtahkları muayenehanesi 
Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 Stafilokıolclaııdan miitıev<!llit (er

; genlik, kan çıbanı, koltuk altı 

çıbanı,af'Jll'"Cık) ve bütün dlıt bas
ta.lıklarına kartı pek tesidi bir 

OTOMOBİL ve 
MAKiNiST MEKTEBi ' Devlet Demiryolları idaresi ilanları 1 
-- Taksimde Cum
huriyet abidesi kar-

tısında No. 4 
Yeni 58 inci tedriaat devresi Ni 
sanın 13 ünde ba,Iıyacalrtır. Müd
det 3 ay, dersler haftada 4 gün 
dür. 
Tedris ücretleri: 20-25-40-50 li· 

radrr. Mektebin matbu progra
mında bütün tafsilatı ve şeraiti 
bulacaksınız, adresinize meccanen 
cönderilir. Kayıt muamelesine 
batlanmııtır. Amotör kadın ve 

erkeklere mahıuı ayrıca bir 
kuraumuz vardır. 

.. ----•Telefon : Beyoğlu 2508 411
----• 

atıdır. Divanyakı No. 189. 

Kurban 0.yraml münaaebetile bilômum Devlet Demiryolların 
_._. DOKTOR da (Erzurum ve Mudanya hatları hariç) seyahat edecek yolcu-

lara bilet ücıretlerinden o/o 30 ve münhasıran Ankara ve Haydar-

N g z 1 nı ~ a k ı' r paıa istatydn)armdan 9 ve 10 numaralı muhtelit katarlara bine-
U rek Haydaıpata-Ankara araundaki istasyonlara giilecek yolcula 

ra o/0 40 t-.zllit yapılır. Bu tenzilitm, Galatadaki Yataklı Va
Avrupadan avdet gon Acenta1.1 müıteana olmak üzere, diğer ıeyahat acentalarile, 

etmiılir. ---•ı İzmir - Ka .. b.. ve Ado.na - Nuıaybin hatları istasyonlarından 
şebekemiz heaabma satılacak biletlere 9ümulü yoktur. 

DOKTOR 

EMİN ŞÜKRÜ 
Dahili hastalıklar müteha11ıs 

Her gün öğleden sonra latanbul 
Türbe Babıali Caddesi No. 1( 

Telefon 2,2622 

T enzilit müddeti, 12/ 13 Niıan 932 tarihinden 22/ 23 Nisan 
932 tarihine kadar on gündür. 

Bayram tarifesinin tatbik edildiği günlerde katarlara ihbarlı 
veya ihbarsız olsun biletaiz binecek olan yolcularla gayri mute
ber biletle seyahat eden yolcular tenzilatlı bayram tarifeainden 
istifade edemıezler. 

Fazla tafsilat için istasyonlarımıza müracaat edilmelidir. 
(1329) 
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EYi BiR VAIJDE 
Evl6dının sihhatini dılşılnen. her 

·hangi bir rahatsızlık sebebile zai~ 
düşdiığünü gören. bu mılnaaebet~ 
le kansız kalan, i,tibaaız bulunan 
çocuklanna IAtif lezzetli ve mO• 
keınnıel bir kuvvt<t ;!Arı "'•n 

enoferratos 
vermelidir . Hor ccuntd• ı..ı .. v~ 

Bayram geliyor: 
Çocuğunuzu Siz de 
Sevindiriniz! 

Kumbara bütün bir 

.,4',,.,_,c,7 

istikbaldir 

1 Türkiye iş Bankası 1 

Gedikpaşada Jandarma 

1 
~ 

lv11MAKLA1<.A ve EMLAK SAHiPLERiNE 
T ARACALARI ve DAMLARI AKMAKTAN ve 

RUTUBETTEN MUHAFAZA ETMEK 
İSTERSENİZ ? 

Halihazırdaki buhran ve müıkü· 
liıt dolayisile yavrulannı liıyıkile 

besleyemeyen anneler için 
GLAKSO Müe11eseai 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 84 kalem musluk, satınalma komisyonundan: 
!istik hortum., kupıirkül, mqe dilme, yelken bezi; cıvata; mente-

Bituplastik Kullanınız. 
ÇİMENTODAN ve DEMİRDEN İÇME SU 

SARNIÇLARA MAHSUS 
MAMULATTIR.- SUYU KOKUSUZ, TAZE TU

TAR ve ÇiMENTOYU ÇATLATMAZ. 
Adres· Ba'ıtiyar Han, S inci kat No 81. Galata, Tel. B. O. 3008. 

-------- Lastikçi --------HÜSEYiN HÜSNÜ ve ŞERİKi 
Ticarethanesi: Hamidiye Türbe sokak No. S - 7 

BAYRAMLIK ve YAZLIK 
Zarif, metin, ehven ve maktu her cins ,apka, deri ve keten ayakkaplan 
--· ticaretbaoemizde sablmaktadır. Şubemiz yoktur. 

Şehzadebaıı Millet tiyatrosu :::=:=:::_...:,. ______ __, 

IBugün gündüz Arzuyu umumi üzerıne 
Bu gece S.n'atkAr Naşit ~~y ve arka

daşlan bırlıkte 

Yeni Nesil Türk Hammları Musiki ve V ııryete Heyetinin 
Yeni Numerolan - Zengin Proğram 

Gündüz temsili.: Gece tems!li: 
KARA MASKELiLER Kısmetinde Olanın Kaşığındı 
Dram komedi 5 perde Komedi 4 perde 

GLAKSO 
sütü fiatlannda mühim bir tenzi 
lat yapmağa karar vermiş ve bu 
suretle GLAKSO sütünün her 

es tarafından tedarikini kolay-
h.şbrmııtır. 

Piyasada mevcut GLAKSO sütii 
henüz yeni gelen taze mal dandır. 
Eğer yavrunuzun 6ıhhatini temi~ 

etmek istiyorsanız bütün dünyada 
fevkalade şöhret kazanmış olan 
GLAKSO sütünden başka süt 

içirmeyiniz. 

\z zamanda 

Usta dokumacı 
yeti\mek iıteyen 

şe el tulumbaıı; pirinç tel; 38 kalem muhtelif kırtasiye yuı ma· Alafranga nallara mahsus bet yüz bin adet buz mıhı p•· 
. zarlıkla alınacaktır. Taliplerin 9artnameyi görmek üzere h_. , kinesi 9eridi yaba sapı ve saire ııibi muhtelifülcins malzemenın 

gün ve pazarlığa ittirak için 13 Nisan 932 çartamba ııünil aaal 
pazarlığı 11-4-932 tarihine müaadif pazartesi günü mağazada İ<:· on dörtten on beıe kadar komisyona müracaatlan. (1383) 
ra kılınacağından taliplerin yevmi mezkiirda saat 9 dan 11,30 a --------------------------------------------
kadar iabatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki mal-
zemenin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmıı olup nümune 
getirilmesi icap eden malzeme için nümunelerinin birlikte geti
rilmeai nümunesiz vaki olacak teklifatın kabul edilmeyeceği ilin 
olunur. (1393) 

Q 
Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz J 

Smarlama elbiseler 20 Liradan 
başlar 

Eminönü, Kazmirci Ali Riza Müessesatı. 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinci Teşrin 330 tarihli kaoun hükümlerine göre tescil edilmiı olan 

ecnebi ıirketlerinden ltalyan tabiiyetini haiz ( Baoka Komerçiyale bal
yana - Banca Commerciale ltaliana) ıirketi bu kere müracaatla fİırket ve
killerinden Korpi Covanni, Dekürko Paride, Fakaru Kimon, Panza Lino, 

1 Matzoleni Maryo, Aroldo Vannuki, Simon Toledo Efendilerin Bankadan 
çekildiklerini ve halen ıirketin vekili bulunan Fraçesko Pomi, Davide Pa
rodi, Riza Benzon, Pamfiloı Demetriyos, Tokatov Vitoryo Efendilere ila

veten ve ıirket namına yapacaktan itlerden doğacak davalarda bütün 
mahkemelerde, dava eden, edilen ve üçüncü şah11 sıfatlarile hazır bulun-

I mak üzre Poppi Mario, ve Umberto Marka Efendileri vekil ve Bruno Çe

rioli Efendiyi mürahha11 mes'ul tayin eylediğini bildirmiı ve lizmıgelen 

vesikaları vermi,tir. Keyfiyet kanuni hükümlere muvahk görülmüt olmalr-

Çimento, Demir, Kereste 
münakasa ilanı: 

Istanbul Vilayeti Nafia Başmühendisliğinden 
Silivri köprü ve menfezlerinin emanet inıaatında kullanıl

mak üzere 70 ton çimento, 20 ton demir, 30 m3 kereste ayn ayrl 
aleni münakasaya konmut ve 10 Nisan 932 tarihinde aaat oıl 
beşte ihalesinin İcrası mukarrer bulunmuı olduğundan taliple• 
rin tafsilat almak üzere her gün ve münakasaya iıtirak etmelı 
üzere de mezkur tarihte teminat akçelerile lstanbul Vilayet Na· 
fia Başmühendisliğine müracaat eylemeleri. (1326) 

Hudut ve Sahiller 
Sıhhat umum müdürlüğünden: 

Aleni münakasa auretile 20,000 kilo çubuk kükürt alınacalı• 
br. Taliplerin olbaptaki a9rtnameaini görmek üzere her gün G•• 
!atada Karamustafapata sokağındaki lıtanbul limanı sahil sılı' 
biye merkezinde levazım memurluğuna ve münakasaya İftİrll~ 
etmek üzere dahi 21 nisan 932 tarihine müaadif perıembe gün~ 
saat 14 te mezkUr merkezde mütetekkil mübayaat komisyonun' 
müracaatları. (1189) 

Matinede: (Yeni Neail Türk Hanımları) 
icrayı aan'at edecektir. T a yy are cemiyeti _•a_iıa_n °_

1
unur_. ----------- Pertevniyal Vakfından 

Gedikpaşada Jandarma 
satınalma komisyonundan: 

Mübayaat komisyo
nundan: 

Nümune ve şartnamesi veç· 
bile 15000 adet ikinci sınıf ev. 
lenme cüzdanı tabettirileceğin-

24000 metre boz kaputluk kumatm kapalı zarfla münaka- den tab'a talip olacakların pey 
.aıı 18 Nisan 932 pazartesi günü saat on beşte yapılacağı ilan akçeleri ile birlikte 11 Nisan 
edilmişse de mezkUr gün bayrama müsadif olduğundan müna!<a· 932 pazartesi günü saat 15 te 
nıı 20 1:'1isa~ 932 çarşamba g':-ıü ~aat on altıya talik olunmuş- J piya'.'go -~üdürlüğünd? müte· 
tur. Talıpler : n ona o c mezkur gı.ndc ml!aY)·<:n saate l.adnr te- ı şe.kbl mubayaat komısyonuna 

Gedikpaşada Jandarma 
satınalma komisyonundan 

49000 metre kıılık elbiselik boz kuma§ın kapalı zarfla mü. 
nakasası 18 Nisan 932 pazartesi günü saat on birde yapılacağı 
ilan edilmişse de mezkUr gün bayrama müsadif bulunduğundan 
münakasası 20 Nisan 932 çarşamba günü saat dokuza talik olun 
muştur. Taliplerin ona göre mezkur günde muayyen saate kadar 
teminat ve teklifnarnelerile komisyonumuza müracaatları. 

Köprübatında Valde hanında 6/1 No. odalar 3 sene müddeti~ 
Köprübaıında Valde hanında 20 No. mağaza 2 ıene müddetle 
Köprübatında Valde hanında 17/16 No.mağaza 3 sene müddetle 

Balada muharrer emlik yirmi gün müddetle ve açık arttırırı' 
suret ile kiraya verilmek üzere müzayedededir. Taliplerin müza· 
yede günü olan Nisanın 25 ci pazartesi günü saat on altıya lı•' 
dar lstanbul Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal idaresine veY' 
encümene müracaat etmeleri. (1295) 

_, 


