
PAZAR 
10 NlsAN 19!12 --7 •cİ .ene, Ne. 2215 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

r 

• 

r 

Sahip ve dqmuharr1ri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 
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ece Yeni bütçe ve 
Tediyede 
İntizam 
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Haftalardan beri hükOıne
lin ve fırkanın faali~et mev: 
wu olan yeni bütçenın umumı 
esasları birkaç gün sonra ta
mamen anlatılacaktır. Şimdi
ye kadar anlaşılan ıudur: Mun 
tazam ve mütevazi bir bütçe 
yapmak için,devlet bütçesinden 
maa, alan ve almayan her va
tanda§ın, yeni fedakarlıklara 
katlanması icap edecek ..•• Çün 
kü memleketin selameti, mev
cudiyeti ve istiklali mevzuu 
bahistir . 

Hükumeti mütevazin bir 
bütçe yapmağa mecbur eden 
birçok mühim sebeple! ~rasın
da devlet tediyatının ıntızamı
nı temin meselesi birinci safta 
gelir. Maatların ve devlet borç 
!arının tam vaktinde ödenme
si, her ,eyden üstün bi.r • şart
tır • Çünkü tediyede ıntızam, 
her müessesenin itibar ve nü
fuzunu arttıran bir amildir. Bu 
amil; hükumet müessesesi 
mevzuu bahsolduğu zaman da
ha büyük bir ehemmiyet arze
der. Şunu da ilave edelim ki 
tediyatın intizamına dikkat ve 
ehemmiyet verenler, yalnız 
memleketteki vatandaşlar de
ğildir . Bu nizam veya intizam 
ıızlığı hariçtekiler daha büyük 
bir alaka ile takip ederler. Öy
le ki bir memleketin politika
daki dürüstlüğünü;- maliyesin 
deki , tediyelerindeki intizam
la ölçerler. Bu itibarla hükU
metin cümhuriyet borçlarına 
karşı çok hassas bulunması; 
yerinde bir ,eydir. Ankara; rae 
büyük fedakarlığa mal o_lu~sa 
olsun borlçarını ödemeyı ıh-

' . mal etmiyecektır. 
Son zamanlarda, Pariste 

düyunu umumiye mümessil~~: 
rile müzakere cereyan ettıgı 
malumdur. Murahhaıımızın; 
hükumetçe tesbit edilen nok
tai nazar üzerinde ısrar ile dur 
masr her halde bir uyuşma ze-

' d • minine varmaktan kaçın ıgına 
delalet etmez .. Bu işi yeniden 
müzakereyi ve intacı daha zi. 
yade biz istedik. Noktai na· 
zanmızda ısrar ediyoruz; çün
kü bu noktai nazar; tediye im
kanını daima göz önünde tu
tan kuvvetli esaslara istinat e
diyor ve çünkü "ödeyeceğiz!., 
diye alakadarlara imzamızla 
teminat verdikten sonra "mut
laka ödemek!,, değişmiyen bir 
kararımız olacaktır. 

Tediyede intizam ve dola
yısile bütçede tevazünü icap et 
tiren bir sebep te maişet ve 
hayattaki taamüllerdir. Muhak 
kak ki aile bütçelerinde birinci 
derecede mühim olan şey, geli 
rin azlığı veya çokluğu kadar 
bu gelirin tam vaktinde ele geç 
:ın.eaidir. 

Başka bir vesile ile de tek
rar etmiştik: Memleketin mali 
vaziyetini düzeltmek, bütçeyi 
tevzin etmek için yalnız mali 
tedbirler kafi değildir. Ayni 
zamanda iktısadi tedbirlere de 
tevessül etmek lazımdır. Ruhi 
ve manevi sebeplerle de bu za 
ruret mevcuttur • Filhakika, e
ğer vatandaş, kendi hayat ve 
maişetini darlaştıran mali ve 
acil tedbirler alınırken, yanı 
başında atiye şamil iktısadi ted 
birlerin de alındığını görürse, 
mukavemet ve tahammül kud
reti daha çok artar. Memnuni
yetle görüyoruz ki, hükumetin 
Ve fırkanın yeni kararlarında 
iktıaadi mühim tedbirler de 
mevcuttur. Ancak ıunu unut
mamalı ki yeni bir vergi tarhı, 
maaş vey~ tahsisatın indirilıne 
ai bütçenin varidat faslında der 
\ıal tesirini gösterdiği halde 
iktısadi tedbirlerin neticesini 
almak için az çok bir zaman is
ter. 

Bu mevzuda bilinmesi icap 
eden bir nokta daha var ki, 
o da ıztırabın, sıkı tedbirlerin 
Yalnız bizim memlekete mah
sus olmadığıdır .. 

Görmeden anlaşılmaz, an
latılamaz: Gerek bazı Balkan 
memleketlerinde, gerek orta 
Avrupadaki milletlerin çektiği 

Buhran vergisindeki nispetlerin tezyidi yerine muvakkat mahiyette 
olmak üzere müvazene vergisi namile yeni bir vergi ihdas edilecektir 

Mütevazin butçe 
İsmet Pş. Fırka grupunda hüku

metin tedbirlerini izah etti 
Müvazene vergisinin, buhran vergisi gibi 

istisnaları olmayacak, 
herkesten yüzde 10 nisbetinde tahsil olunacaktır 

fırka grupu bugün 15 te toplanıyor 

Alman diplomasisi 
Tardieu'yü yenmiş 

Konferansın akim kalması Alman
yada memnuniyeti mucip oldu 
LONDRA, 9 A. A. -·Dörtler 

konferansı, bir taraftan Fran~, 
lngiltere ve Alman?'•• ltaly.a ~'!
kümetlerinin noktaı n~zar ıh~af 
lan karııaında bir netıceye vasıl 
olmadan dağılmııtır. ' 

M Voon Bülow, Almanya nın, 

T · ümrük birliğinin iltizam et 
una g ·· ·· fed k" 1 k mekte olduğu buyu~ a ar ı -

)ara katlanaınıyacagmı beyan et-
miıtir. 

ltalya hükümeti 4 devletle ay-
mükalemeler yapılmasını 

n, ayrı kl"f l'ıi b" teklif etmit, fakat bu te ı ç ır 
"kt" d. te•kilat mevcut olmaksı-
ı ıaa ı , . . k" im 
zın kredi verilmesıne un an o a 
dığını beyan eden M. Mac Do
nald'ın muh~le.feti karıısında ka
bul edilmemııtır. Konferansta Almanyayı temsil 

Almanlar memnun etmi~ olan Von Bülov 
d kon hayrete ilka edebilecek bir hadi

BERLIN, 9 A.A. - Lo:k:. ol- ı ae gibi telakki edilmemektedir. 
feransının akamete ma . . · [Devamı altıncı sahi/ede] 
maaı, Berlin efkin umumıyeaını 

Rus baş konsolosluğunda dim matbuat fi"refine verilen çaydan bir intiba .. 

takyidata nisbetle bizimkiler 
azdır. 

Avrupada üç aydır, memur 
larına maaş veremiyen mem
leketler de vardır . Vakıa bu 
misal, acılarımızı dindirecek 
bir deva olr'Daz. Ancak . ıztı
rabın umumi olduğu.nu bılmek 

verir .• Hülaaa: Tediyede inti
zamı temin için hükllmetçe alı
ran ve alınacak olan tedbirle
ri hot görmek, onun muvaffa. 
kıyetini kolaylaıtırmak vazife
dir . 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

ANKARA, 9 (Telefonla) -
Cümhuriyet Halk fırkası gru
pu bugün öğleden evvel ve ıon 
ra olmak üzere iki içtima ak
tetti. Sabah celsesi 3 saat ve 
öğleden sonraki celse de üç bu
çuk saat devam eyleıniıtir. 

Sabah celsesinde Batvekil 
lımet Paıa fırka namına tet • 
kik komisyonu raporunun ihti
va ettiği esaslar hakkında hükU 
metin mütaleasını ve 932 bütçe 
ıinde müvazeneyi temin maksa 
dile alınması tasavvur edilen 
tedibrleri tafsilen izah etmit
tir. Bütçe mütevazindir. İrat 
ve masraf 170 milyondur. 

Ba9vekilin bu izahatı üzeri
ne muhtelif hatipler söz alımı 

[Devamı altıncı sahiiede] 

Banka heyeti hararetle 
istikbal edildi 

ISKENOERIYE, 9. (Milliyet) -
it Bankaoının lıkenderiye fubeainin 
küpt reaminde hazır bulunacak o
lan heyet buıün ıelcli. Celal Bey ve 
heyetin cliğ« azaıı Eıe' de hararetli 
bir surette kartılancl.Jar. Müıtakbi
lin arasında Banehlıenderiıniz Ni
zamedclln Bey, lıkenderiye nıeb'usu 
Aptullah Arılan Bey, Ticaret oduı 
reisi Febmi Allaylt Bey, bankacılar, 
bazı taciri« ve bir çok Mun-lı
lar n Türkler bulunmaktadır. Gaze 
teciler heyet azaaımn reıimlerini neı 
retmekte ve bankanın lıkenderiyede 
açılacak tubeıinden hararetle bahset 
melde ve bir çok gazeteler bu husu
sa makaleler tahıiı eylenıektedirler. 

Pilsudski 
Mısırdan dönüyor 

Şehrimizden geçerken 
bir gece 

vapurda kalacak 
Limanımızdan seçen bir vapur 

la Mmr'a ııitmit olan Lehistan 
Harbiye nazın mareıal Pilaudaki 
nin pazarteıi günü Romanya va• 
purile ,ehrimize vüruduna intizar 
edilmektedir. lskenderiyeden ha
reket etmiı olan Romanya vapu
ru Pire'ye de uğrayacağından 
hareıal Pilsudaki'nin Atina'da bir 
kaç gün kalma>1. . mu~temeldir. 
Bu takdirde ıebrım_ıze bır kaçııün 
teahhürle gelecektir. 

Marual Pilaudaki, tehrimizde 
bir gün kalacak ve ııeceyi vapur
da ııeçirecektir. Maretal buradan 
ayni vapurla ve Köatence tarikile 
Bükret' e gidecektir· 

• 
KAHiRE, 9. A. A.- Lehiıtan'a 

gitmek üzere hareket etıniı olan o
lan mare§BI Pilsudıky, B\ikreıe'e 
gilmİftir. Mümaileyb, Londraya .ta 
gidecektir. 

On senelikler 
Eytam, eramil ve mütekaj,. 

dinin 100 kuruşa kadar olan on 
aeneliklerinin itasına ait cetvel 
ler tanzim edilerek mal müdür 
lükleri tarafından Maliye veka 
letine önderilmiştir. 

Uç bitaraf aza 
ikiye indi 

iki hükumet arasında 
mektuplar teati 

etnıek lazım geldi 
Muhtelit Mübadele komiayonun

da Türk ve Yunan murabbaı heyet
leri arasında ihtilafı mucip olup ta 
bitaraf azanın hakemliğine havale 
edilen meseleler bakkmda bitaraf a
za kararlanm vermiı iseler de Türk 
ve Yunan hükümetlerinin iki bitaraf 
azanın reya ile iktifa edeceklerine 
dair birer mektup teati ebneleri ı;,. 
zım .-eldiğinden kararların tebliği 
bu mektupların teatisine kadar te
hir edilmiıti. Ankara ititafnameainin 
4 üncü maddesinde ihtilaflı meaele
lerin üç bitaraf azanın hakemliğine 
haale edileceği taırih edilmiıtir. Hal 
buki koıniıyonda elyevm iki bitaraf 
aza bulunduğundan, iki hükümetin 
iki bitarafm reyi ile iktifa edecekle
rine dair birer mektup teati etmele
ri Iİlzım gelmittir. Hariciye vekale
tince hazırlanan mektup sureti he
yeti vekilece taıvip edildiğinden 

Bitaral ara olarak muhtelit müba
delede kalan M. Holştad ve 

M. Anderson 

mektuplar Hariciye Vekili Terlik 
Rüıtü B. ile Yunan aefiri M. Polih
ronyadiı ar•oında teati edilmittir.Bu 
mektuplar Ankara itilafnameainin 
4 üncü maddeıini tadil eder mahi
yette bulunduğundan, ancak B. M. 
Mecliıi ile Yunan mecliai tarafından 
taıdik edildikten oonra kesbi katiy
yet edecektir. Bitanf aza ittihaz et
tikleri kararların Türk ve Yunan 
heyetlerine tebliği için bu mektu· 
bun taraflarına tebliğini beklemek
tedirler. 

Teati edilen mektuplar muhtevl
yatma nazaren iki bitaraf azanın it
tihat edemedikleri meselelerde muh 
telit bakem mahkemeleri reislerin
den birinin reyine muracaat edile
cektir • --·--· .. ----······ 

Kaçak olarak ~etirilen Bulgar 
sigaralarından bir paket 

Bulgar 
Cigara1arı 

Deniz yolu ile kaçak 
olarak getiriliyor 

Bulgar sazete ve mecmuaları
mn ne,rettigi bir ı~t ı. ,;,tik aarip, 
fakat o ni.abeıte ıayanı dikkat 
bir hakikati meydana koydu: 
Bulgarialandan memleketimize ae 
nede binlerce kilo sigara ithal e
dilmekte iınit••· 

Hükümet bu meaele ile yakın
dan alakadar olmakta ve mevcut 
memnuiyete, inhisara rağmen bu 
•isaralann naaıl memleketimize 
sinliği ve bu kadar fazla aatıla
bildiğini tetkik etmektedir. Tica
ret odaaı bu hususta yapbfı tetki
kab Tütün inhisar idaresine bil
dirmiıtir. 

Türk tütünlerinden daha çok 
aıağı kalitede olan bu ai.-aralann 
bilhaaaa kayık ve takalarla pera
kende olarak denizden ııeldiii an
i ılmaktadır. 

Antrepo kaçakçılığı 
davasına başlandı 

Rıhtım şirketi vekillerinin iddiaları 
reddedildi ve davanın 

kabul edilmesine karar verildi 
l•tanbul gümrük bat müdürlü· 

ğünün Rıhtım şirketi aleyhine ika 
me ettiği 650,085 liralık tazmi
nat davasının rüyetine dün dör .. 
düncü hukuk mahkemeıinde bat
lanmı9tır. Mahkemede gümrüiü 
avukat Fevzi ve Sırn Beyler, Rıh 
tını Şirketini de Hamit ve Hüse
yin Sadettin Beyler temsil etmiı
lerdir. 

Muhakeme batlayınca Rıhtım 
ıirketinin avukatları söz almıılar 
dır. Avukatlar gümrüğün müra
caatmın ıeraiti kanuniyeyi ca.mi 
olmadığını, istidada hanııi ~ya
ların ziyaından dolayı tazminat 
istenildiğinin, taarih edilmediğini 
vakıalann, hadiselerin teabit edil 
mediğini aöylemitler, sonra da 
davanın haksız fiil tazminab ta
lebi olduğu için borçlar kanunu 
mucibince davada müruru zaman 
olduğunu ve davanın iatima edi
lemiyeceğini iddia etmiılerdir. 
Gümrük vekili Fevzi Bey ise isti
dalarında nakılann ve hadisele
rin teabit edildiğini, indehmuba
keme tasrih ve izah edeceklerini, 

şirketin devletin malı olan eıyayı 
ziyaa uğrattığını, istenilen para. 
nm bu etyamn bedeli ve ııümrük 
reami olduğunu, mal bedeline 
münhaıır buaııaabn müruru zama 
na tabi olmadığını bildirnıittir. 

Hikimler her iki tarafı dinltıo 
dikten sonra keyfiyeti müzakere 
etmitler ve kararlarını tarafeyne 
tebliğ etmişlerdir. Bu karara na
zaran hakimler davacı gümrük 
idaresinin iatidaıında vak:ıalann, 
sebeplerin, ve dava huliaaaınm 
meYcut bulunduğu cihetle dava 
iatidaaınm tcraiti kanuniyeyi caml 
bulunduğuna, .mÜru.J"U .zaman hu
auau da tetkik edildiği zaman 
gümrük idaresinin nhtım tirketl 
ambarlarında mevcut bulunmra11 
İcap eden eıyan>n ziyaına mütta
li olarak bedel ve reıimini talep 
ettiğinden haknz fiilden tazminat 
talebi ad ve iHbar edilemiyeceği
ne bu cihetle mürurü zaman id
diıuıı da varit olamıyacağma ve 
ber iki itirazın da reddine karar 
verilmit. bu suretle gümrügün da
vası kabul edilerek tahkikat haki 
mine tevdiine karar verilmittir. 

Barut ve fişek şirketin
de suiistimal oldu mu? 

Suiistimal ve israf iddialarına 
karşı ne deniyor? 

Barut ve fitek inhisar tirketle- ği ve barut ve fiteği hariçten pelıı 
rinde şimdiye kadar yapılan sui pahalıya mübayaa ettikleri ve 
istimaller dolayı•İle bu tirketlerin tirketin baılıca hiaaedarlanndan 
hükfunete kartı olan teahhudatı-
nı ifa edemiyecek bir bale seldi- (Devamı Altıncı sahifede) 

Himayeietfa/in A.nkarada Hallrevi salonlarında verdiği balodan iatibalal't 
Büyük Reisin etrafında hanım efendiler tarihi ve Milli tuvaletlerileH 
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işsizlere iş, işçi 
isti yenlere 

işçi buluyoruz! 

'HAIRöCô ll==llAIBIERLIER liliJ'tJMI ~-~ 
Bir kilise daha 1 1 ••••• mektuba ı ı Hin<listanda 1 DAl(•"'-
Yakıldı 1 Sofyada siyasi Bir hadise 1 A vuka .. ar sınıflara 

ı Bir skandal Alikomserin sarayına taksim edilmiyecekler Bu kilisede bir çok 
san'at eserleri vardı hücum ettiler 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

SEViLLE, 9. A. A.- Saint Ju
lien kiliıesinde çıkan yanım, bütün 
binayi mahv ve harap etmİ§. ve İt· 
faiye efradı ancak bir enkaz kur
tarmak suretile yangına hakim ola
bilmiştir. 

SOFY A, (Milliyet) - Üç dört 
gÜnden beri Sofya mühim bir 
siyasi skandalın t""iri altındador. 
Yugoslavya hükumeti Bulgaris
tana suikast yapmak için adam 
ırönderiyormuş !. Bunlardan biri
si polise teslim olmuş ve bütün 
hareki.tını izah etmiş! Hakikaten 
(Tıaribrod) ahalisinden bir Bul
gara Sırplar bu ahaliden biç bir 
kimseye pa&aport vermedikleri 
halde , kendisine gizli surette pa 
saport verip Garbi Bulgaristan 
muhacirleri teşkili.tının liderleri
ne karşı suikast yapmak için Sof 
yaya göndermişler. 

ALLAHABAT, 9. A. A.- Dün 
i.li komisere ait memnun nuntaya 
girmek tetebbüaünde bulunan müte
heyyiç balkı menetmek ve dağıtmak 
maksadile hareket eden polis kuv
vetleri halk üzerine ateş açmağa 
mecbur olmuttur. 

it arayanlarla iıçi arayanlar a
rasmda tavanuta bafladığmıız 
gü.,den beri, ırenık iı arayanlar
~an ırerekae itçi anyanlardan pek 
çok mektuplar almaktayız. Bu 
nektuplar makaadı teıhil edecek 
bir tarzda tasnif edilmektedir. 

" Milliyet " memlekette ço· 
f.aldığından bahıedilen it•izliiin. 
işıizlerin ihtiyaç aahalarma daid
ma~ıklarnıdan ileri ıreldifine a
nidir. 

Birçok kaza merkezlerinde, 
hatti viliyetlerde makineci, mo
:örcii, tesviyeci, tornacı, iri bir 
dülger, marangoz, i.litı ziniye 
tamircisi; elektrikçi fU Yeya bu 
ibti ... iş~ileri ve uatalan yoktur. 

Onun için biz itai:tlerle itçi is
leyenler araımda tava.,utta bu
lunmak iıteyoruz. 

Gerek lstanbula, gerek mem
leketin her köteoine ıamil olan bu 
tavaııutun daha müsmir .-e fay. 

iıteyoruz. Onun j. 

Ricamız şudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; diier taraftan beledi
;e reisleri, fırka idue heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri ve ali
kadıır idare amirleri bulundukları 
ycrl~.rdeki İKİ ihtiyacını ( ıekil, 
mahiyet, evsaf, verilecek ücret 
ve it fRl"tlan tflbit edilerek) bi-

Bize yazınız 1 
ze bildirirlecse bize mıiracaat et
miı ve adreslerini btrakmı§ olar 
itsizleri kendilerine bildireceğiz. 

Bu suretle hem itsiz kalan ve 
memeleketin neresinde it bulabi. 
leceğini bilmediği için bunalar. 
vatandatlarımıza hizmet etmiş. 

b- de memleketin her tarafın• 
bir çok gÜzİde iıçilerin dağılaraJ. 
müfit hizmetler deruhte etmeleri
ne yardım etmif olacaitz. 
Husuıi müe .. eaat sahipleri de 

bu buaustaki ihtiyaçlarını biz< 
bildirirlerıe memnuniyetle kayd
edeceğiz. 

1 - Kime ve nasıl i§çiye 
ihtiyacmız var? 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, 1 stan
bul haricine gider misiniz, 
husus1 bir şartınız var mı? ı 

Bize bildiriniz. 1 
Memur, katip. muhaaip vey• 

diler hizmet talep edenlerle ibti· 
yaç aahipleri ara11nda da bu ta
vauutu yapacağız. it isteyenleı 
de, itçi ve memur arayanlar d; 
mektunlarmı ''lstanbul, Milliye\ 
gazetesi İf tavassut bürosu" na 
mma göndermelidirler!. 

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

Şehrin en eski mabedi olan bu ki
liseden ancak Gothique tarı mima
risinde iki nadide kapı ve büyük 
artist Alonso Cano'nun eseri olan 
hazreti Maryem tı.blosu kurtarıla
bilmiştir. 

Hasarat miktarının ne kadara ba
liğ olduğu şimdilik meşbuldür. Ma
mafih gerek sanat noktai nazarından 
gerek maddi ehemmiyeti itibarile 
çok yüksek olduğu muhakkaktır. 
Filhakika, alevler J 7 inci a11rdan 
kalma kiymettar bir mihrabı La Hi
rueata'ya ait ve 14 üncü asırdan kal 
ma Meryem tablosu, 18 inci urm 
Ste Lucie'nin timıali, Bonne'nun 
hazreti J ... ı, Montanea'in iki ölü 
tablosu, Roila'nın 1 milyon franga 
yakın kıymet takdir edilen meşhur 
yağlı boya eaeri ve nihayet Zurba
ran'ın iki kıymettar reomi alevlerin 
içeria.inde kül olmuştur. 

Tevkifat 

MADRlT, 9. A. A. - Evvelki 
günkü mektep hadiaelerine karqmıı 
olan 57 talebe dün tevkif edilmiıler
dir. 

Mm Hano 
Tevkif edildi 

Maliye nazınnın dos
yasından 

çaldırmış? rapor mu 

Ahali tarafından hırpalanan iki 
bakim ile iki polis memuru ve bom
ba infilaki neticesinde de diğer bir 
polis memuru yaralanmışlardır 

ltalyada nafia işleri 

ROMA, 9. A. A. - Başvekil M. 
Bu genç burada Yugoslavya 

sefareti ve bahusus Yugoslavya 
ateşemilteri miralay (Skekiç) ile Mussolini elyevm yapılmakta olan 
her daim temas etmiı ve ate:ıe- bur mühim Nafia işlerini ve Dahi
milter kendisine bu hU1usta icap liye Nezaretine tabi Sıhhiye Müdür 
eden bütün talimatı, li.zmı olan lüğü binasım, Yeni Darülfünun bi-
para ve ailabı vermiş. Tam sui- ı •t · tı, R · El • d d na anna aı mşaa egına ena 
kastları yapacagı sıra a ne a- dd · · 1 · · · dil . . r 1 ca eıımn açı ması ıcın ıcra e en 
met etmıt ve polıse tea un ° ... ; hafriyatı ve Trajan ..;.eydanında vü-
muş. d t• ·ı t oLı . .. 

A 
· ı . eli.. il" b cu a ge ın en ezg...., arı gezıp gor-

. . teşem L terın v~~ gı ~ a ~e müttür. 
gızlı pasaport polısın elındedır. 
Bu genç burada bütün gazete 
idarehanelerini dolaşıp vaziye· 
tini izah etmif ve yugoslavyada 
kalan ailesinin Sırplar tarafından 
bir tecavüze maruz kalmaması 
için ırazetelerin ve Bulgar efkarı 
umumiyeainin yardımını iıtemit· 

Çünkü Sırplar bu ouikastları 
yapmadığı halde aileainin mahve 
dileceğini kendisine peıin söyle
miılerdir. Bütün bunlar Sofyada 
bomba ıribi patladı. Yugoslavya 
sefareti ırazetelere ırönderdifi kı· 
sa bir tekziple bütün bunların 
bir J&ntajdan ibaret olduğunu 
izah etmek i.tedi. Fakat bu tek
zibe burada kimse kulak asma
dı. Atqemilterin acele Belgrada 
çağrıldığı söylendi. Hükumet Yu 
goş)avya sefareti, konsoloshanesi 
ve atetemilterin evi bir tecavü
ze manoz kalmamaaı için burala
rını ve etraftaki bütün 10kaklan 
11kı polb kordonları ile kuşat• 
h. 

Bundan sonra M. Muısoli.ni Caıer 
meydanını, veremliler için yapdan 
ve Roma üzerine yürüyüş hareketi
nin onuncu yıl dönümünde aç.ılacak 
olan Muuolini müesseaesjne ait in
f&alı ve beden terbi ye si akademisini 
ziyaret etmiıtir. 

Emir Faysal 
Geliyor 

Ihniısuudun krallığını 
tanıyan 

memleketleri dolaşacak 

iş 
• • • istigenler • • ve ışçı 

PARIS, 9. A. A.- Mme Hano, 
Paria zabıtaamın kendi vaziyet ve 
faaliyeti maliyesi bakkmda venn.İ§ 
olduğu raorun neşri üzerine tevkif 

edilmiıtir. 

Yugoalavya sefaretinin .,..e ate 
femilterinin harekatını protesto 
etmek ve bu ırencin Yugoalavya· 
da kalan ailesinin Sırplar tara
fından mahvedilmemesi için Ma
kedonya, Garbi Bulıraristan, Trak 
ya ve Dnbruca gençlik ve darül
fünun tal -1.ı.ori birlikleri ve u-

KAHiRE, 9. A. A.- Hicaz Kra
lııun ikinci oğlu Emir Faysal'ın ge
lecek hafta Avnıpada bir devir ae
yahatına çıkacağı ve ibniııuudun 

Krallığını tanıyan Türkye, ltalya, 
Almanya, Felemenk ve Lehistan bü 
kumetlerini ziya.ret edeceği haber a
lınını~tır. 

i,çı lstlyenler 
14 - Bir radyo tamirciıi arı 

yonoz. Liaan bilmefe ihtiyaç 
yoktur. Arzu edenler Galata 
Karaköy Palaa radyo Filipı 
Türk Limitet ıirketine müraca 
at etlinler • 

16 - Ebeveyninin kefaleti 
altmda 15-17 yaıında okur 
yazar, mümkün olduğu takdir
de her hanıri bir liaana a§ma 
ticarethanemizde istihdam e
dilmek üzere bir gence ihtiya
eımız vardır. Taliplerin her 
gün S,S dan aonra Galata Naz
lı han, Anadolu ticaret evine 
müracaatları 

16 - Beyazıt civarındaki büro

muza bir daktilo alınacaktır. Ti-

manca, franıı2ca veya ir.lgi.lizce 
lioanlımndan birine vakıf olanlar 
ve istenografi bilenler ve muha
bere usul ve teşkilatına vakıf o-

l .anlar tet"cih olunur. Taliplerin 
isim, adres ve yaşlariyle talep et
tikleri ücreti Beyazıt poata kutu
su ı2 numaraya aerian bildirme-

i' istiyenler 
278 - Galata Emek Yemez 

karamolla çıkmaz No ı 7 laak 
18 yafı.ndador. Türkçe F ran11:ıı
-;a okur yazar memuriyet an-

279 - Eakİ§ehir tahlil paza
Bakırcı Oaman uata va-

Surye 
intihabatı 

Karışıklık olduğu 
tekzip ediliyor 

PARIS, 9. A. A. - Hariciye aeza 
re.ti, deveran eden bazı haberlere 
mu3ayir olarak 6 Niııan intihabatı. 
nın Sam ve Hamada büyük bir ıü
kun içinde icra edildiğini teyit et
ınolctedir. 

Kontes de Paris bir kız 
cocuk doğurdu 

BRÜKSEL, 9. A. A.- Konteo 
de Paris, bugün öğleden aonra bir 
~ ~ ~o~unnut ve laabelle tea 
....._ • ., ... ....1.1 ..... 

.sıtaai.le Ru.atem Remzi telefon 
tamirciai ve telefon memurluğu 
yapabilir, herhangi bia· vilayete 
ırider. 

Maliye nazırı M, Flandin'e veril
mesi icap eden mezkUr ı·aporun mii
maileyhin dosyaıından esrarengiz 
bir surette kaybolmuş olduğu zan
nediliyor. 

mum B . ı: darülfünun ta- Zeppelin geri dönüyor 
!ebe biri ı < 'atlan ak§Ull aa• 

280 - Nur Oamaniye cad
deai 47 No da Fehmi ıraraonluk 
veya jandarma gönüllü aaker .. 

Öğleden sonra Me. Hano, Proven 
ce ıokağındaki binalardan birinin 
ikinci katında kain bulunan F orcea 
idarehanesine geldiği zaman kendi
sinin zannaltma alınacağını ve itti

bam edileceğini bilmekte idi. 

at altı buçukta (Royal) tiyatro- PERNAMBOUC. 9. A. A.- Graf 
sunda muazzam. bir miting yap- Zeppelin, saat 21,15 de har~ket etti. 
mak için büyük beyannameler ile 

lıiı yapmak istiyor. 

281 - Panraltı Çemen ıo
kak No 68 Anf, muhasebeci, 
mükemmelce Ruaça bilir Al
manca ve Fransızca dahi bilir. 
İş arıyor, taıraya gider. 

282 - Haydarpa,a Çamlica 
yolu Acibadem Polis karakolu 
karşınında No 38 Ahmet K. 
Lahçi~andn-. Bulgarca Franorz
ca türkçe okur yazar. 

283 - F eneryolu Çifte Ha
vuzlar caddesi avukat Muam
mer Beyin karş111nda No 1181 
Süreyya Bey katiplık, memur
luk arıyor, 55 lira maaş istiyor 
ta,raya gider. 

Mümaileyba gazetecilere "vesaik 
sirkatinden dolayi maznun bulunmak 
tayim. Hiçbir şey çalmamış olduğu
mu yazabilirsiniz.Mubakkok olan §U 
dur ki po!i. kısmi adli dairesinde 
bir kayip vak'ası olmuş ve M. Flan
din kendisine tevdi edilen bir raporu 
saklamanın yolunu bilmemiftir'. 
demiştir. 

Polis müdüriyetinde 

PARIS, 9. A. A. - Dün ak,am 
aaat ı7 de Quai d'Orfevreı'e muva 
salat etmiş olan Mme Hanou, hemen 

bütün ıreru;liği ve balkı davet et
tiler. Bu miting ve protestodan 
sonra Yugoalavya sefareti ve ate 
ıemilterinin evi önünde nüma-
rit yapılacağı muhakkak olduğu 
için polis bütün bu arzu ed ilmi
yen ve talimatm önüne geçmek 
maksadile bu mitinıri menetti. 

Tiyatro binaaı ile tiyatroya 
giden bütün sokaklar çok aıkı 
polis kordonları tarafından ku§a 
tıldı. Fakat polisin bütün bu sı
kı tedbirlerine rağmen nümayİf· 
çiler mecliai meb'usan, Opera, be 
lediye önlerinde polis yetişinceye 
kadar acele kürsüler kurup Yu
goslavya aleyhine §İddetli nutuk
lar irat ettiler. Süvari poliılerj 
yetitince bunları güçlükle dağıt
tı. Buralarda birkaç kişinin kol
ları kırıldı ve başları yarıldı. Bir 
kaç polisin de silahları ellerin
den alındı ve birkaç aivil polis 
memuru da nümayİfçiler tarafın
dan adamakıllı döğüldü. Buralar 

Pirede kanlı belediye 
intihabatı 

ATINA, 8.- Pire şehri Belediye 
intihabatı son derecede heyecanlı ve 
kanlı bir mabiyyet almı§tır. intiha
batın dünkü safhası çok tiddetli ol-
muı, muvafık ve muhalif namzetle· 
rin taraftat'ları aı·asmda bir hercü
merç l•aynaşma.sı vuku bulmuştur. 

Bu arada şilihlar ve bıçaklar çekil
m.İ§ ve kanlı bir mücadele başlamış 
tır. Neticede iki kişi öldürülmüş, üç 
kiti de ağır surette yaralanmıştır. 
Mücadele esnasında zabıta memur
lan müdahale etmek iatemi,ler. fa
kat kanlı neticeııin önüne geçmek 
mümkün olamaını!tır. Efkarı umu
miye büyük bir teessür ve heyecan 
içindedir. 

284 - latanbul Cağaloğlu 
Şeref ef. caddeJ1i Ceride hane 
•okak No 3, 30 yaıındadır. Ha
tattir katiplik biraz almanca 
bilir, her hangi iş yapar. Taf

1 

M: c:_;uillaume'un odaama itbııl edil

ınıttir• 

1 Mme Hanmı, hüvüyetini beyan et 
1 mekten istihba.rahnın menbalanm 

da muvaffak olamayınca niiına.. d l d 
yiıçiler muhtelif sokaktardan top Beynelmilel o an ırıcı 

raya gider. 

285 - Sirkeci Eli.ziz. Malat 
ya otelinde Bursalı Mustafa 32 
yaıındadır. Otellerde ıraraon

lulr, hademelik, bekçilik, kapı
cılık için İ§ anyor. 40 lira maaş. 
iıtiyor. 

286 - Hasköy Aynalı Ka
vak kaptan baba hanında No. 
47 Benayon Galimidi. ı 7 y~ın
dadır. Halı örücüdür 50 kuna~ 
yevıniye istiyor 

1 Lindberg'in 
Çocuğu 

~ 

1 ' •ı..! 
bildirmekten ve bazı vesaııu ne su-
ı·etle ele ıreçirmif olduiunu söyle
mekten imtina etmiştir. 

Mme Hanou, yalnız avukatı M. 
. Pierre Domonque'in huzurunda söy 
leyebileceğini ifade etmittir. Kendi
si cümburiyet roüddeiumumiliğinin • ·ı . . emrine Vl'rt mı~br. 

Biraz sonra M. Guillaume, vesi· 
kayı veya kopyesini .. bu~~.k için 
Provence sokağına donmuıtur. 

Bir deniz kazası 

laşıp Sofyanın en kalabalık ve 
dar caddeıi olan ( Lege) de Trak 
ya komitesinin binaıı önünde top 
landılar. Caddenin fevkalade 
kalabalık ve dar olmaaı polise. 
vazifesini yapmasına mani oldu. 
Polis nümayi!!Çİlerİ dağıtmakta 
iciz ka.ldr. O zaman nümayişçi .. 
!erin liderleri Trakya komitesinin 
balkonuna binip Yugoslavya se
fareti aleyhine çok tiddetli nu
tuklar irat ettiler ve ıuikast ya
pacak olan gencin Yugoalavyada 
kalan aileıinin bayannı kurtar
mak için bütün ali.kadar makam 
lara verilmek üzere kararlannı 
okudulaı•. 

I
! LONDRA, 9. A .A.- Deerpool Tam o •ırad,.. balkondan Bul-

. d d·:o; ıraristanda Yugoalavya propagan 
' 1·sm·ındeki lnailiz vapuru gön er ı5 • ) 

& daaı yapan (Pladne gazetesin-
bil' telsiz telğrafta fırtınalı bir hava- den birkaç deate yakılQ> me~'ale 
da 45.58 arz ve 9,53 tul derecesinde halinde caddeye atıldı. Bu nü
batan iki direkli bir Fransız gemisi- 'mayİ§çilere çok büyük tesir yap
nin mürettebatından dört tayfayİ de I tı. Hep~ . bir ağız~n .CPlad~e) 
ııizden çıkanp kı•rtardığını bildir- gazeteıı ıdarehanesıne dıyc bagır 

Fidyei necat Londrada miştir. d~la~ı· (BLelge) cad~es~n~en nüm~ 
• Yine bu telgrafta beyan edildiği- Y..JX'1 er u gar ve ~. e onya mıl 

hır bankaya yabrı'.dı 1 ne göre sekiz tahlisiye sandalı ile 1 h marılarını tere~m~ eder_ek 
NEVYORK, 9 A f d 25 k' · t d ka bolm (Pladne) ıruetesı ıdarebaneoıne 

. · · . A.-:- Nev- 1 tay 8 an 1!• or a an Y Uf doğru yollandılar. 
York Amerikan gueteoı, Lındberg' tur. 1 ·ıı· ·· ı · 
in çocuğunu kaçıranlar tarafmdan Rouzie ismindeki ba Fransız ge- b .. t~u ırarb.mı 1 mar§kı soy e,~rken 
talep edilen 50 b. d ı f.d · · · Sai t-Mal d Saint • Pierre u un za ıtan ve as er ae am va 
catın bal. L ·-ırd mL o adr dı ebyuleı ne- mıd •Mı . eln ·ımo aknt .d. ziyetinde duruyor ve nümayişçi-

• ~ a on ra a un- e ıqu on gı e e ı ı. ı (K h ı ı· 
makta olan binbaşı Ecboeffel tara- der) d" a rb •~n po 1

1a.1aşa~'!_ or-
fından Londra bankalarından birine ~ .

1 
·~e aıorı~or(';!'I d ) uma• 

tevdi edilmit olduğunu yazıyor. H f • yq~ı. edrın hma ·~ .ı kına nke gaze 

Romanya'da feyezan 
BÜKREŞ, 9. A. A.- Feyezan do

layi~ilc bir~ok nahiyeleri su basmış 

ava acı ası tesı 1 are aneaıru yı a ve yağ 

ROMA, 9. A. A. - iki bombar
clmıan tayyareoi bir talim uçufu es
nasında ~arpıfııuşlar ve aakatlana
ro.k dü,müılerdir. 1 ki zabit telef ol-

ma etmek idi. Polia bunu anladı 
ve aldığı takviye kıtaatı ile gaze 
te idarehanesini, etrafındaki bü
tün caddeleri lcu~ath. Burada 

LIZBON, 9 A.A. - Lizbon za· 
bıtası, birçok memleketler tara
fından aranılmak!& olan beynel
milel Yunan dolandırıcm Tana~ 
Kavapolo•'u tevkif etmi9tir. 

kiıiler yaralandı. Polis tarafın
dan da yaralananlar oldu, çünkü 
nümayişçiler (Pladne) ırazetesi 
idarehanesi için hazırladıklan 
taşları polise kar§t iatimal etti
ler . 

Vaziyet gittikçe vebamet kes 
bediyor ve kanlı hadiseler olmak 
ihtimali büyüyor idi. Nümayİf· 
çilerin liderleri meaelenin büyü • 
yüp daha ziyade vehamet keabet 
memesi için nümayiıçilerin önle
rine geçip vazifelerinin bittiğini 
ve artık gidebileceklerini kendi
lerine zorlukla anlatabildiler. 

Burada nümayitçiler yine Bul 
gar ve Makedonya milli mar§la
rmı terennüm ederek, Makedon
ya Gençlik teşkilatı kulübüne git 
tiler. Burada kesif bir halk küt
leai toplanmı§, nümayişçileri bek 
fiyordu. Buraııı artık ıehrin mer 
kezi olmadığı için, polis kendile
rine mani olmadı. Kulüpte nüma 
yişçiler bir defa daha aldıkları 
kararları okudular ve Bulgar ve 
Makedonya milli martlarını hep 
bir ağızdan söyliyerek dağıldı
lar • 

Sofya akşam tehlikeli bir ge· 
:'': ı>;'.<;çirdi. N~ayiıçi li.derler~in 

Adliye müsteşarının beyanatı 
ANKARA, 9. A. A.- Mahkemelerin sınıf ve derecelerine gö .. e avukat· 

lann muhtelif sınıflara takıımmı ırösterir listeler tanzimi hakkında ba21 
gazetelerde görülen neıriyat üzerine Anadolu Ajansmm bir muhabiri ad
liye müsteşarına müracaat ederek bu bapta malumat talep etmiştir. Müs
teşar Beyin beyanatı ber veçhi atidi, 

" Vakit ve Son Poıta gazetelerindeki fikrayi ben de okudum. Bir iki 
aydır memleket avukatlarını ali.kadar edecek tekillerde asdsız bazı hava· 
disler ne§rolunmuş ve Ajansınız tarafından da tekzip edilegelmiştir. Ta
mamen asd ve esastan ari olan bu bahsettiğiniz fıkrayı da kat'iyetlc tek 
zip edebilirsiniz. Böyle bir taaavvur dahi yoktur." 

Dahiliye vekilinin ziya/ eti 
ANKARA, 9. (Telefonla) - Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey yann 

biı· öğle ziyafeti verecektir. Bu ziyafete lbrahim Tali Bey, l.tanbul ve An
kara valilerile M. Yansen davetlidirler. 

Dün kabul edilen kanunlar 
ANKARA, 9. A. A. - B. M. Meclisi bue:ün reis vekili Refet Beyin riya

setindt toplanarak kanunuevvel 930 ıubat 931 aylariyle mart mayıs, hazi
ran, ağustoa ve eyJUl, tefrİnievvel 1931 aylarına ait hesap raporlarını ka
bul etmiştir. 

1757 numaralı kanununun birinci maddesinin telairi hakkındaki maz .. 
bata müzakere ve kabul edilmittir. Buna nazaran vefat ede;ı mebusların 
kanuni mirascılarına senelik tahsisatın yarısı nisbetinde tazminat verilece
ği muıarrah ise de mezkli.r kanunun hüküm ve maksadına göre bu tazmi~ 
nat varislere yapılan bir yardım mahiyetinde olup vefat etmiş bulunan 
mebusun hakkı taalluk etmemek dolaysiyle terekesinden addedilmiyecek
tir. 

Müteakiben posta ve telgraf ve telefon müdür ve başmemurlarının ida
reye muhtas ve devlete ait icarsız binalarda aileleriyle ücretsiz ikamet 
edebileceklerine dair kanun müzakere ve kabul edilmiştir. 

icar bedeli devletçe verilen binalarda ancak vazifede kendilerinden 
mada iki refiki bulunan müdürler veya bu vaziyette olan başmemurlar 
aileleriyle oturabilirler. Bu haklan istimali binanın müsait olması ve vazi
feyi İ§ki.l etmemesi ile mukayyettir. Oturulan kıımın tenvir, teshin ve su 
maıraflat"ı oturan memura aittir. Meclis pazartesi günü toplanacaktır. 

Türk - ltalgan itilaf namesi 
ROMA, 9. A. A.- Büyük faşist meclisinde Kastellorizo adacıkları hak 

kındaki Türk . ltalyan itiliünamesine dair olan rapor tasvip edilmi,tir. 

Hindenbourg lehinde 
bir nümayiş 

BERLIN, 9. A. A. - Mareşal 
Hindenbourg'un yeniden intihabı le 
bindo Lust.,.na1:er de halk tarafın
dan bir nümayiş yapılmıştır. 

Örfi idare 
GUA YAKlL, 9. A. A.- iki harp 

gemiıinde isyan çıkması üzerine hüw 
kfunet bugünden itibaren örfi idare 
ilan eyleıniştiı·. 

Çin heyeti Cemiyeti 
akvama bir 

telgraf name tevdi etti 
CENEVRE. 9. A. A. - Cemiyeti 

akvam nezdindeki Çin heyeti, Ce
miyeti akvam kitibiumumiliğine bir 
telgrafname tevdi etmi,tir Bu telg

rafname, Cemiyeti akvwn tahkik ko
miıyonunun ankin'i ziyareti eana

sında komisyon reisi lord Lytton ile 
icra meclisi reisi M.. Ouaog Tching 
ve milli hükumet reisi M. Lin Sen 
taraflarından irat eı!ilmİ§ olan nu
tukların bazı f. kralannın metinleri
ni ihtiva ~tmektedir. -----
M. Mellon Londra'da 

LONDRA, 9. A. A.- M. Mellon, 
Londraya gelmiıtir. Mümaileyh 
Londra' da mali müzakereler icrası 
hususunda hükumetinden hiçbir .,.. 
mir telakki etmediğini söylemit ve 
Amerika ile büyük Britanya arasın
daki münaae atın eskiıinden çok da 
ha iyi olmasından dolayi hinettiği 
memnuniyetini izhar eylemiştir 

Bir eşkiyalık vak'ası 

VALENCE, 9. A. A.- Marailya
Cenevre aür'at katarııun Valence is
tasyonuna ırireceği ıirada müselliih 
olarak bir çok yolcuları aoyınağa te
tebbüs eden iki ferİr tevkif edilmiı
tir.Bunlar yolcular arasında bulunan 
Avuıtuı-ya demiryolları müdürü ha
fif ıurette yaralamı§lardır. __ ...__ 

Vatican'da imar 
VATICAN, 9 A.A. - Vatican 

dahilinde yapılan ehemmiyetli me 
sai neticesinde yeniden henüz i
simleri konulmamı§ olan ı3 cad
de ile 7 meydan ihzar edilmiftir. 
isim korunak için bu yakınlarda 
valiye bir prooje verilecektir. 

Vatican'ın en büyük meydanı 
olan Sainte Worthe meydanı da
ha fazla.genİ§letilmiş ve kardinal 
sarayının yıkılmaat Üzerine daha 
muhteşem bir m~nz!'r~ almıttır. 

Rus konsoıosanesindeki 
çay ziyafeti 

Dün akşam Rus Sovyet lmn 
solosh.anesinde matbuat mü
messilleri terefine bir çay ziya 
feti verilmiştir. Ziyafette gaze
tecilerden bir çok zevat hazır 
bulunmuştur. 

M. Y ablonski 
T aas ajansının İstabnul mu 

habiri M. Y ablonski, İsmet Pş. 
nm Moskovaya muvasaletinden 
üç gün evvel Moskovada bulun 
masr hakkında bir telgraf al
mrttır. M. Yablonski bir kaç gü 
ne kadar Moskovaya hareket e 
decektir. 

Bakırköy doğum evi 
Hrmayei etfalin Bakırköy· 

de inşa ettirmekte olduğu do
ğum evinin noksanları ikmal e
dilmişti,r. Yakında açılacak, fa
aliyete başlayacaktır. 

• 

Halkevi temsil şubesi 
Halkevi temsil şubesi idare 

komitası dün içtim:ı ederek ba· 
zı tetkikatta bulunmuştur. 

Tahrir komisyon:arı 
Beyoğlu kazasında muuk

kafat tahrir eden komisyonlar
daki şehir meclisinden münte
hip azalar tebdil edilecek ve 
yerlerine yenileri seçilecektir. 

Yeni kaymakamlar 
Şehrimiz nahiye müdürlerı 

arasında tebeddüller ohr..uştur. 
Eyüp nahiyesi müdürü NadiT 
Bey Köyceğiz kazasına, F eneı 
nahiye müdürü Vedat B., Kon 
yanm hadım kazasına, Beyazıt 
nahiyesi müdürü Nerettin B., 
Çomra kazasına, Alemdar nahi 
yesi müdürü Fahri Bey Saray· 
köy kazasına, Krsıklı nahiyesi 
müdürü Salahaddin Bey, Çer· 
kes kazası kaymakamlıklarını 
tayin edilmişlerdir. Bir kaç giı 
ne kadar yeni vazifelerine hare 
ket edeceklerdir. 

Eminönü maliye şubesi 
Sirkecide Demirkapıda bulu 

na Eminönü maliye tahsil Jube 
si, Eminönü mal müdürlüğü bi 
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şey isleniyor, la at y 
Ekonomi 

Tunus rejisi tütiin 
mubavaa edecek .. 

Keyfiyet alakadar tüccara bildirildi 
Tunus rejiıi ihtiyacı olan bir 

ııenelik tütünü mubayaa için bir 
ınünakasa açmıılır. Tunus rejisi 
lzmir tütünleri müstesna, Türk 
tütünlerini tercihen alacakbr. 
Tunuı rejisinin ehemmiyetli bir 

ıniktara baliğ olacak olan bu mü
bayaatım memleketimizden yap
lbası için teıebbüıler yapılmakt~: 
dır. Diğer taraftan ihracat ofısı 
ile keyfiyeti alakadar tütün tacir 
!erine bildİrmİftir. 

iş kanunu tetkikah 
devam ediyor 

Ticaret Oda•ında lı kannnu la
Jihaıı üzerinde tetkikat yapan ih 
tiaaa komisyonu azası dün de içti
ıııa etmiılerdir. 

Bu içtimada azaya Ankaradan 
lbüatacelen gönderilen matbu lı 
kanunu layihalan tevzi edilmit
tir. Komisyon mesaiıini bir hafta 
zarfında bitireeektir. 

Yumurta ihracabmız 
arbyor 

Son haftalar zarfında yumurta 
İhracatımızda bir inkişaf müşahe
de edilmektedir. Son bir hafta i
çinde Barbndan 500 sandık yu
lburta ihraç olunmuştur. Gelecek 
hafta 600 sandık sevki için hazır 
lık yapılmaktadır. 

Fransaya ithal edebi
leceğimiz yumurta 
Fransa hükUnıeti Üç aylık yu• 

lbUrta kontenjamnda Türkiyenin 
lıiaaeıini teıbit ebnqtir. 

Gelen malUmata nazaran üç ay 
~arfmda memleketimizden Fran
'-Ya 750 kental yumurta ithal e
dilebilecektir. 

Çekoslovakya dan 
tohum isteniyor 

Çekoılovakyadan bir firma 
lbenıleketimizden külljyetli mik
tarda tohum mübayaası için teteb 
büaatta bulunmaktadır. 

Yunanistanda da 
tütün inhisarı mı? 
Yunanlıtanda tütün vaziyetine 

lrllr§ı bazı tetbirler diqünülmekte 
diı-. 

Gelen haberlere göre bu me
Yanda tütüne inhisar vaz'ı tetbiri 
ehemmiyetle mevzuu babaolmak
ladır. 

Yunan-Mısır ticareti 
Yunaniatanla Mıaır araaında bir 

lllüddetten beri cereyan eden ik
lısadi miizııkeral müsbet bir ıekil
de neticelenmiıtir. 
Yapılan mukavele mucibince 1 

lliıandan itibaren Mısıra Yunan 
1.unı üzüm ve şaraplan hiç bir 
fazla resme tabi olmadan ithal o-
1unacaktır. 

Poliste 

Ürken beygir 
Dün saat 8,5 ta Beşiktqta 

Muradiye Nüzhetiye caddesin -
de Be,iktat dairei belediyesi
nin 15 numaralı nezafet arabacı 
•ı Haaanın idaresindeki beygir 
Ürkerek kaçmı§, ve Mehmet E
fendinin kerimesi 14 yaıında 
'f evare Hanıma çarparak kızın 
dudağından 'H Yilcudünün mulı 
telif yerlerinden yaralanmaaı
ıı. sebep olmuıtur. 

Yorgan gidiyordu 
Unkapanı köprü yanında Faik 
E.fendiin kahvesinde çırak Kii.
llıilin yatak, yorganını, aabıkah 
baba namile maruf Kazım ça
larak kaçmakta iken yakalan· 
llııştır. 

Dayak 
Balatta arabacılar iskelesin 

de kahya Bekir ağa ve oğlu 
.\hınet Arif Efendiler arabacı 
1\-tustafayı dövmüılerdir. 

'3urhanettin B.in yerine 
Üsküdar müddei umumiliğine 

11lYin edilen Bürhanettin Beyin 
Yerine ağır'ceza mahkemesine 
rnüd vinlerinden 

Yunanlılar da takas 
yapacaklar 

Yunaniatanda da takaı sistemi 
etrafında tetkikat yapılın_aktad.'r. 

M. Mihalakopuloa'un rıyaaetın
deki bir heyet bu tetkikatla met; 
gul olmaktadır. Heyet, hang! 
memleketlerle takaı mukaveleaı 
yapılabileceğini araıtırmaktadır ' 

Paris borsası 
p ARiS, 9 A.A. - Londra kon

feransının menfi neticeleri müte· 
madiyen dÜ§mekte devam eden 
piyaoanm salahına yardnn etme• 
mittir. 

Birçok fiyatler mümkün merte
be hissedilecek kadar kapamf aı
raaında hafif bir tereffü kaydet
miılerae de umumi intiba zafjyet 
ten ziyade ademi intizamın mev
cut olduğunda temerküz etmekte 
dir. Fransız rabıtlan az hareket 
ıröatennekte ve fena tutulmakta• 
dır. 

Kömür maadini eıhanu ihmal 
edilmit bir vaziyette bulunmakta 
•e kimyevi iatihsaliiı tahvilab da 
çok hafif olarak tutunabilmekte
dir. Nakit müstakar bir vaziyette 
dir.:_ ________ _ 

1- BORSA [___ ________ _ 
9 Nisan 1932 

Akfam Fiatlan 

fatikrazlar ·Tahvilat 

!st. dahili ~6. 

Sark d. yollan 3.40 
o. Muvohbide 50,11 
Gümrukler ö,50 
Sıydl mabi 5,-
Bagdaı 5,.;o 

F.lektr1k 
Trım\laJ 

Tünel 
Rıhunı 

Anadolu 1 

• m 

5,-
4,90 
5,-

11>,95 
17,85 
26,10 

T. askeriye 5,.50 .Mümessil j1.80 

Esham 
lı Bankası ıo,- Torkos 17,-

Anıdolu 15,IO Çimento Ar. S.75 
Reji 4,05 
sır. bayriye ıı.
Tramvıy 50,
Umumf siıorra J J,25 
Bomcınti 24t-

Gnyoa dey. 
Şark dey. 
Balya 
Sark m. ccu 
Telefon 

Çek fiatlan -
Par!.< 
Loadra 
Niiyort 
Mllaııo 

Brüksel 
Atioa 

12,00 
797 

47 .. ~ 
q,:ıo 

ı,ıeo 

37,80 
11#,!S 
~.sq,5 

Cine' re 
Soly• 
Amhtcrdaın ı,17.S 

Praf 
Viyana 
Jl.!ıdrlt 
8erJ1n 
Varşova 

Peşte 

Bütrq 
Bcl~rat 
MO>kQYa 

Nukut (aatıı) 

~ 
tO ı. t'ran"z ı 70.3/4 

1 151crı!ıı 7q4,so 

ı dolar tıı.so 

!!O il ret :ltO. 
ııo f. Belçlk• 112,-

211 dralımi 42,-
20 ı. ı,,ıçre 8ıt,-

to Jl:va 'lS, 
20 florin SS. 

20 lur ~·ek) •~~. 

Tarihi 
Evrak 

l şilin. A\'. 
1 pe1.eta 
ı mart 
I <Oltl 
1 pcngo 
20 ley 
2Ci dinar 
ı Çer.noveç 
1 AlUD 
ı ~leddlye 

ı Ranknoı 

--

fi,75 

~.M 
1,1!0 

a.-
JS,-

ıM6 

3~91 

6,tıl 

1,99,.!0 
4,24 

i,78,5 
79,47 
17,lt 

J087,5 

Kuruş 

28,-
J6,-
so.-
28,-
u,-
24,-
7S,-

924.-
48,50 

23!,-

Hala gümrükten 
çıkarılan1adıl 

Bulııariıtandan ia~e ed.ilen 
kıymetli evrak müze ıdare_s~ 
henüz tesellüm edilmesnıttı~. 
53 çuval tutan bu evrakın bır 
çuvalı gümrük memurları t~~ 
fmdan tetkik edilmiş, ve tarıhı 
evraktan ibaret old~ğu hal~~ a 
sarı atikadan addedılerek gum· 
rük re9mi alınıp alınmamHJ 
noktHı ihtilafı mucip olmu9-
tur. Diğer taraftan bu. e:vrakm 
kontenjan karamamesın~ -~a?
gi maddesine temas ettıgının 
kat'i surette tesbip edilmediği 
anlaşılmaktadır. Mü.z~ ida~i 
tarihi evrakın hıfzı ıçın, ar9ıv 
dairesi ittihaz edilen Sultan
ahmet medresesinde hususi bir J 

oda tefrik etmittir • 

Gülhane hastanesi 
müsamereleri 

Gü!hanenin <132 seneai oekizin· 
ci müsameresi onümüzdeki •0-4- 1 
932 pazar günü saat 17 de baıla· ı 

Mahkemelerde 

Behçet Sabit 
Beyin davası 

Temyiz mahkemesi 
karan nakzetti 

lstanbulda Voronof aıısı tat 
bik eden Dr. Behçet Sabit Be
yin Akıam gazetesi aleyhine 
ikame ettiği 20,000 liralık taz
minat davası ikinci hukuk mah 
kemesi tarafından reddedilmiş
ti. Ahiren temyiz bu ret kararı 
nı Behçet Sabit Bey lehine nak 
zetmiş, dün ikinci hukuk mah
kemesinde temyiz karan tara -
feyn vekillerine tebliğ edilmit
tir. 

Baılıyan muhamede mahke 
me temyizin nakzına ittiba et -
mit ve davayı rüyete karar ve~ 
miştir. Muhakeme davacı 1'.e!rl 
linin davasını alnatmaaı ıçın 
ba§ka güne bırakılımşbr. 

iki doktorun davası 
Sirkecide bir dişçi yanında 

çalıımakta olan Melek hanımın 
ölümüne sebebiyet vermekle 
maznun Dr. Şirinyan ve Koa
tantin efendiler hakkındaki da 
vaya dün Ağırceza mahkemesin 
de devam edilmiş. lddia maka
mı doktorların tecziyesini ta
lep etmiş, muhakeme karar ve
rilmeek üzere başka ıı:üne bıra
kılmıştır. 

Balat cinayeti 
Balatta Aaker Naciyi öldür

mekle maznun Arap Receple 
evladı manevisi Süleymanın 
ınuhakemesine1 · dün Ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiı
tir • 

Bu davayı ahiren Üsküdar 
müddei umuıniliğine tayin edi· 
len Bürhanettin bey takip et
mekte idi. Dün mahkemeye Bür 
hanettin beyin yerine Cemil B 
çıkmıt, mumaileyh iddiaamı 
aerdedebilmek için mütalea et
mek üzere evrakı istemi§, mu
hakeme evrakın mütaleası için 
batka güne bırakılmııtır. 

Bir kokain davası 
Taksimde Macar caddesin

deki dükkinmda kokain ve he
roin satmaktan maznun Aron 
Efendinin muhakemesine dün 
ağır ceza mahkemesinde devam 
edilmittir. 

Muhameke iddia ve müdafa 
anın yapılması için baıka güne 
bırakılmıttır. 

Para bastırmak 
istiyen adam 

Devlet matbaası müdürü 
Hamdi Emin Bey aleyhine iste 
eliği mikdarda evrakı nakdiye 
tabetmediği için bir dava ika. 
me eylemit olan Eyipli Ali 
Rıza Beyin davası dün ikinci 
hukuk mahkemesinde rüyet e
dilecekti. Hamdi Emin Bey 
mahkemeye gelmediğinden da. 
va rüyet edilmedi ve mumai
ley he tebliğat yapılmak üzere 
muhakeme batka güne bırakıl
ını§tır. 

Bayramı lstanbulda 
geçirmek için 

Kurban bayramını ,ehrimizde 
ıeçinnek Üzere hafta sonunda 
devair erkanından bir çoklarının 
tehrimize gelmesi beklenmekte
dir. Bu meyanda bazı Vekillerin 
de bayramı geçirmek üzere tehri
mize gelecekleri anlatılmaktadır. 
B. M. M. yarın bayram tatili için 
kl\rar verdiği takdiı-de ıalı ve 
çarşamba günleri bir kısım meb'
ualar da tehrimize geleceklerdir. 

Aziz Vatandaşlar: 
Bayramda kendi mahsulü

mÜ2'Ü kullanalım. Yerli mal 
yerli aervettir. Yerli mahsu
lcitımı:la birlikte üz.üm, incir 
ceviz, badem, fındık ta ik
ram edelim. 

Müli lktr.at ve taaarruf 
cemiyeti 

Berberler toplandılar 
Yeni idare heyetinden berberler 

bir çok şey istiyorlar 
Berber esnafı, dün Sirkeci

deki cemiyet merkezinde top· 
!anarak yeni idare heyetini inti 
hap etmitlerdir. İntihap, Tica
ret müdüriyeti tarafmaan gön
derilen bir mürakıbin huzurile 
yapılmış~ır. Berberler, yeni ida 
re heyetınden pek çok ıeyler 
beklemektedirler. Bunlar meya 
nında berberlik mesldcinin garp 
memleketleri derecesine yük
selebilmesi için İstanbul halkı 
nın ihtiyacından çok fazla olan 
perükar dükki.nlarınm bir nis
bet dahilinde tahdidini, fenni 
berber kalfası yetiştirmek üze
re geçen idare heyeti zamanın 
da açılmak istendiği halde bir 
türlü fırsat bulup açılamıyan 
perükar mektebinin bu sene i • 
çinde mutlaka açılmasının temi 
ni, gibi bazı arzular da bulun
maktadır. 

Vakıa yapılan aon tetkikata 
göre ıehritııizde (2000) e ya· 
kın berber dükkanı olduğu anla 
tılmıştır. Berber dükkinlan her 
gün çoğalmaktadır. Yalnız Be 
tikta§ta aon aylar zarfında ye 

niden (40) kadar berber dük
kanı açılmııtır. Evvelce bu 
mıntakada yalnız (6) perükar 
vardı. Diğer semtlerde de yeni 
den bir çok Öü' kanlar açıldığı 
görülmektedir. 

Perükar dükkanlarının nis
betsiz bir şekilde çoğalması, as 
ri ve sıhhi şeraiti haiz kuvaför 
salonları açılmasına mani oldu 
ğu gibi, meslekin inceliklerini 
kavrayabilecek kabiliyette kal
faların yetişmesini de geçiktir 
mektedir. Bu dükkanla1 m tah. 
didi halinde her semte ihtiyaca 
göre 1-3 berber isabet edecek 
ve böylelikle hem müşteriler 
taksime uğratılmamıt, hem de 
temiz, konforlu ve sıhhi salon
lar tesisine imkan bırakılmış o 
lacaktır. 

Bundan maada yein idare 
heyeti, ecnebi berberlerin yeni 
kanunla taayyün eden vaziyet. 
!erile de meşgul olacak ve ecne 
biler berberlik yapanııyacakla
rma göre bunların yerlerini tu 
tacak berberlerin yetişmesine 
çah§acaktır. 

Er~nköy Halk saaatoryomu 

Erenkög sanatorgomu açılıyor 
Aylardan beri ihzanna çalıtı

lan Erenköy aanatoryomu, 6 ma
JH 1932 cuma ,ünü açılacak ve 
ayni günde hasta kabulüne baıla 
nacaktır. 

Havası, mevkii ve iklimi nok
tai nazarından en iyi tartlan, bü
yük bir bahçeyi ve müteaddit 
kötkleri ihtiva eden sanatoryo
mun, aırm fenni terakkiyyatile 
mütenasip bir §Ckilde olmasına a• 
zami bir surette itina Rontken, 
Kalörifer ıribi teıiaatı ön safta ik· 
mal edilmiıtir. 

Bu ıanatoryom, Avrupanın halk 
sanatoryomları tarzında ve ayni 
esaslar dahilinde idare edilecek
tjr. 

Cemiyet, sanatoryomdan hiç 
bir suretle kazanç teminini düşün 
memiı, bilakis açığını kapatmağı 
ve lü:zwnunda maddi yardımlar
da bulunmağı esa• ittihaz etmiı 
ve uzun tetkikattan sonra hasta
lardan yevmiye anc~k. 275 kunıt 
almaia karar vermıttır. 

Bu ücret içinde i!aç, tahliller, 

Bir Z•Ya 

Münir Süreyya B. 
irtihal etti 

Tqrifat müd~rÜ ~.mumisi Mü
nir Süreyya Beyın dun vefat etti· 
ği teessürle ha
ber abnınıtlır· 
Münir Süreyya 
Beye Fransız has 
tanesinde bir a
meliyat yapılmış 
ve bunun neti· 
cesinde vefat et· 
mittir. 

Merhum C.alı.
taıaray iiaeıin
den çıkmııtır ve 
Lausanne Darül
fünunu hukuk fakültesınaen me
zun olmuştur. Değerli ve eski bir 
hariciye memuru idi. 

Merhumun cenazesi bugün sa
at on ikiye çeyrek kala Fransız 
hastanesinden kaldınlarak ve ce 
naze namazı Tetvikiye camiinde 
kılındıktan sonra Yahya efendi 
de aile kab~istanına defnoluna· 
caktır. Cenaze merasiminde bu
lunmak Üzere Hariciye Vekaleti 

~vini 

rontken muayene ve filimleri da
hi dahildir. 

Mü-yi en arzu edilen bir 
tekilde idare içiu bu sahada ihti
aaslarile tanmmıf beı zattan mü
teıekkil bir idare heyeti seçilmiş
tir. Heyet bu vazifeyi fahri ola
rak ifa edecektir. Sanatoryom 
baş tabibliğini güzide mütehauu
larunızdan ve Tıp fakültesi aeriri 
yatı dahiliye müderris muavinin
lerinden Dr Fazıl Şerafettin Bey 
deruhte ebniştir. 

Baş hemşirelik vazifeıi için Al
manyanın en liyaketli hasta bakı
t.·ı hemtirelerinden, Şveater Pav· 
lakoh celbedilmi4tir. 

Sana toryom bu sene için 30 ya· 
talrlıdır. ileride daha ziyade te ... 
ti edilecektir. 

Burada tedavilerini arzu eden
ler bugünden itibaren Cağaloğ
lunda Hiliiliahmer merkezinde la
tanbul Verem Mücadelesi cemiye 
tine müracaat ve iaimlerini kayit 
ettirebilirler. 

Viliryette 

Yanan ormanlar 
Söndürüldü 

Orman müf ettiı ve 
mühendisleri 

tahkikat yapıyorlar 
Geçen hafta vilayet hududu 

dahilinde altı yerde orman yangı
,,. çıkmıftı. Bu yl\ngınların hepsi 
aöndüriifmüştür. 

Vilay<>t orman bat müdüriyeti 
müfettiş ve mühendisleri yangın 
mahallerine tahkikat yapmakta
dırlar. Bu tahkikat neticesinde 
yangınlarm sureti zuhuru ve mÜ· 
sebbipleri teabit edilecektir. 

Yangın ıahalan geniı olmakla 
beraber yanan kıeımlar fundalık 
olduğu cihetle maddi huarat bü
yük değildir. 

lecektir. Cenaze merasimi için 
program yapılmııtır. Reaıni mera
sim camiye kadardır. 

Allah rahmet eyleye. Merhu
mun ail"ain~ beyanı tı:ıı ,.iyet ede. 

a 
Müzelerde 

Şikago 
Sergisi 

• 1 

Müzemizin teşhir ede
ceği eserler seçiliyor 
Şikago ıehrinin 100 üncü tesis 

aenei devriyesi münaıebetile Ame 
rikada bir medeniyet ve han oer 
ırisi açılacağı ve hükiımetin:.izin 
sergiye iıtirake davet edildi:;i ya
zılmıştı. Müze idaresi sergide tct· 
hir edilecek eserlerin bir listesini 
hazırlamııtır. Liıtede Hitit, Lid
ya, Kadim Yunan, Roma, lran 
Frijya, Bizantin, Selçuk moderü
yetlerine ait eserlerden umumi 
bir surette bahsedilmittir. Bun
dan maada Türk hara ve medeni
yetinin en manıf mimari eıerlerİ· 
nin releve, plan ve fotografileri 
de hazırlanmıştır. 

Bu eserlerin seçilmesinde Sabık 
Müzeler müdürü Halil Beyin de 
malmnabndan istifade edilmi§tİr. 
Müzeden nakli kabil olmayan e
serlerin de müliijlan yaptırılacak 
br. Müzeler müdürü Aziz B. eer
giye gönderilecek e•erlerin taml
file metgul olmaktadır. 

Asan atikadan 
bir bina 

Beylerbeyinde Burhaniye ma
hallesinde asan atikadan kıymet
tar bir bina ankazına tesadüf e
dildiği Müze idaresine ihbar edil 
miştir. Müzeden dün mütehasıiı 
memurlar mahalline giderek tet
kikata başlamışlardır. Tetki'<atm 
neticesi bugün anlaşılacaktır. 

Belediyede 

Umumi 
Mecliste 

Dün muhtelif işler 
müzakere 

ve ha vale edildi 
latanbul umumi meclisi dün 

aaat 14 de toplandı. 
Osküdarda Bulgurlu Meaçit ma 

halleainin Evliya hoca mahallesi
ne raptı hakkındaki teklif Mül
kiye encümenine havale edildi. 

Çok eaki ıenelere ait tanzifat 
vergiıi ve tenvirat reami bakayaıı 
hakkındaki cetvelin takdim kılm
dığına dair riyuet makamının tez 
keresi de bütçe encümenine hava 
le olundu. 

932 senesi bütçesinde müıte
rek ne~riyat namile açılacak fas
la 500 lira tahaiıat vaz'ı hakkm· 
daki teklife dair daimi encümen 
mazbataaı da bütçe encümenine 
havale edildi. 

Masarifi aıhhiye faaıllannm ba 
zı mevadına yapılmaaı talep olu
nan münakaleye dair daimi encü 
men mazbataaı da bütçe encüme
nine havale edildi. 

Rüznamede müzakere oluna
cak başka bir ıey kalmadığından 
saat 15 de içtimaa nihayet veril
di. 

Deri fabrikaları 
talimatnamesi 

Dibagat fabrikalan için yapı
lan yeni talimatname, aanayiciler 
tarafından bazı noktalanna vuku 
bulan itiraz üzerine belediye ik
tıs.at encümeninde tetkike batlan 
mıştır. 

Bele.Jiyenin kurtardığı 
dava 

Beledjye hukuk itleri müdürü 
Muhlis B. Ankaradan avdet et
mİftir. Muhliı 8. tüccardan Cafer 
B. tarafından belediye aleyhine 
açılan davayı takip için Ankara
Ja gitn1i4li. Aldığımız malUnıata 
göre Cafer n. mezbahada alman 
kesim, nan fribo, ahır re.imleri
nin gayri kanuni olduğunu iddia 
etmekte idi. 

Belediye senede kesimden 900, 
avan fribodan 300, ahırdan da 
200 bin lira varidat temin etmek
tedir. Şurayı devlet belediyenin 
aleyhine karar venniı olsaydı 
ıimdiye kadar alman ve milyonla 
ra baliğ olan resimlerin iadesi 
lazım gelecekti. 

Vali salıya geliyar 
Vali ve belediye reiıi Muhittin 

Beyin ıı.alı günü şehrimize avdeti 
beklenmekt<>dir. Muhittin B. An. 
karada otobüs imtiyazı iti ile mq 
gul olmaktadrr. 

Yeni bütçe 

Bütçe encümeni dünden itiba
ren yeni bütç<:yi tetkike başlamış
tır. 

Bütçe tetkikatı ancak bayram 
ertesi ikmal edilebilecek ve 20 ... . . 

l 

cek? 

Bayram nihayetinde 
Ankaraya dönecek 
Maarif vekaleti müıtetan Sa 

lih Zeki bey Ankaradan tehrimi 
ze gelmi~tir. Mü•tetar bey tehrİ· 
mizde bayram ertesine kadar k• 
lacaktır. 

Salih Zeki Bey dün bir muhal' 
ririmize §Unlan aöylemittir: 

- lıtanbulda bayram tatilin. 
den bilistifad.> geldim. Memleket 
le bütün tah•il müesseselerimiz 
ve mekteplerim.iz hummalı bir fa 
aliyetle çalıtıyorlar. Haziran da 
yak1'ı§mı1olma11 doolayiıile imti
han hazırlık ve faaliyetleri batla 
mııtır. 

Türk maarifi ve Suriye! 
Beyrut maallimlerimizden Dab 

bua beyin Türk maarif ve tedris 
ıiatemleri bakkmda tetkikat yap· 
mak için şehrimize ııeldiğini ha
ber vermiıtik. 

Dabbus bey mekteplerdeki tet 
kikatmı bitinniıtir. Bu hususta 
mumaileyh bir muharririmize de 
mittir ki: 

"Galatasaray li>eo.İ ile Erkek 
muallim mektebini ve bazı ilk 
mektepleri gezd:m. Tedriı usulle 
rioi, talebe ve talim vaziyetini bil 
hassa tetkik ettim. Daha evvel 
Avnıpada tetkikllt yapmış, birçok 
terbiye ve irfan merkezlerini do· 
laşmııtım. Türki ede bilhassa ta
lebe ve muallim canlılığı ıayant 
dikkattir. Bu canlılığı biç bir yer 
de görmedim. Sonra kaydetmeli
yim ki mekteplerinizdeki toplu 
tedriı u&ulu müspet ve feyyaz ne~ 
ticeler vermektedir. Her halde 
Türk maarifi büyük, sabit ve can 
lı hatvelerle ileriye gitmektedir. 
Belki on sene gibi kısa bir l•tik
bııl içinde Avrupnnın bir çok mil
letlerini maarif itibarile geı;mif 
bulunacakaınız. lttanbulda Maa
rif müdür vr- erkônından gördü. 
illin teahilatı da tiikranla k yde. 
derim. 

Her halde Suriyenin birinci ih
tiyacı ilk mekteplerini islah ve 
muvaffak talebe yetiştinnektir. 
Türkiye maarifinden aldığım ve 
öğrendiğim usulleri orada tami
me çalıtacaiun 1 

Hukuk fakültesi 
salnamesi 

Hukuk fakülteal aalnameıi için 
yapılan hazırlıklar ikmal edilmek 
üzeredir. Salnameyi Maarif veka 
Jeti Devlet Matbaasında mecca
nen baıtırmağı taahhüt ebnitlir. 
Salnamede buknk falriilteNni• 50 
senelik tarihi, eski ve yeni müder
rislerin resmi .,,. tereümeyi halle
ri mezunların ve ıimdiki talebe
nin reaimleri bulunacaktır. Salna
me 500 - 800 sahifelik lıir eilt lef• 
kil edecektir. 

Salnamenin bn yaz aonlarma 
doğru ikmal edilerek netredilm .. 
si çok mabt_,.ldir. 

Güstaw Lebon hak
kında konferana 

Dr. Abdullah Cevdet B. buırün 
Darülfünun konferans aalonunda 
Güatave Löbon hakkında bir kon
ferans verecektir. 

M. Malche'e raporlar 
Darülfünun fakülte reisleri pr. 

M. Malche'e birer rapor vermit
Jerdir. M. Malehe lıu raporlan tel 
kike ba1lam11br. 

Bakalorya imtihan 
aüalleri 

Liae ve ortamekteplerde son 11-
nıf bakalorya imtihanları haziran 
da b&§lıyac:&ktır. Bu aene imtihan 
auallerinden taJ,İİ)'e aimresi ve• 
kaletten kapalı :ııarfla ıeleeektir. 

Tabiiye imtihanı bütün liael•r· 
de ayni giinde ve tahriri olarak 
yapılacal<br. Daha iki zümreden 
imtihan tahriri ola<"ak. mütebaki 
dört zümreden de fifalıi Y"Pıla
eaktır. 

Dr. Roch'un konferansı 
Şehrimize ııehnit olan Cenevre 

Darülfünun rektörü Dr. profeaör 
Roch, dün sabah saat 11 de Cül
hane hastanesinde üremi haııtalı· 
iı hakkında bir konferans vermit 
tir. Profesör bugün de saat 11 de 
Tıp fakültesinde "Kalbin sedası" 
mevzulu bir konferana Yerecek
tir. 

Vecihi B. bir idro 
glisör yapıyor 

Tayyareci Vecihi B. Kadıköyd. 
in~a ettirdiği hangardan mada bir 
de .!'Ür'atli bir idroğlisör imaline bat 
la!~ıştır. Bu aletle l.öprüdm 20-ZS 
dakikada Y alovaya aitmek kabil o-' ....... _ 

• 
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Jılilliy~t 

Aarm """'!9' "JllLLIY~T" tir 

10 NiSAN 1932 

MlLLJYET PAZAR 10 NİSAN 

akpm yine hararetli bir poker 
partisine oturmu9tuk. 

Kazanıyordum .. 
Bir aralık hapisane müdü. 

1 
rü kapıdan göründü. Beni ça· 
ğırarak: 

1932 

Sinema - Tiyatro 

FRANSIZ TiYATROSU 
(Beyoğlu) 

RAŞIT RIZA TiYATROSU 
SAN' ATKARLARI 

• 
INEMALA 

l smine layık güzd bir film görmek isteyenlere tdarehw: Ankara ...A.Wi, 
100 No. 

Bir muharririn hikayesi 
Kırkını geçkin erkeklere rasmda gülümsedi. Tatlı bir 

gözlerini 

- Müjde, müjde! dedi .• Tah 
liyeniz için emir geldi. 

O andeki teeuürümü ifade 
edemem .• Gayri ihtiyari: 

ASRI SİNEMADA 
Pazartesi, 11 Nisan, akıam 21,30 da 

OTELLO ! 
kemali muvaffıakiyetle ıröstenlmekte olan Telcraf adreei: tet. JılWl,.t 

Telefon Numaralan: 
Bal"'ulıarric ft MödUr 24311 
Yazı if]ui MUdUrlülü 24319 

İdare v.. Matbaa 24310 

.<\BONE ÜCRETLERİ: 
Türlıiye için Harjç için 

L K. L K. 
3 aylığı 4- 8-
6 

" 1 50 14 -
12 .. 14- 28 -

bir uysallık bir kalenderlik ge- macera hatırlar gibi 

1 
lir. yumdu. Sonra: 

Gençlerin heyec:anma kartı 1 - Bak sana bir vak'a anla. 
dudaklarında merhamete ben- tayım, dedi. 

1 

zeır bir İstihza vardır. ' Uzun kehriba ağızlığına bir 
Y erlettikleri yerin rahatı. sigara geçirdi. Koltuğa biraz 

nı, manzarasını pek düşünür- daha yaslandı edebiyatı cedide 
ler . romanlarındaki yatlı kahraman 

- istemem. Diye haykır
dıın. Çıkmam. 

Arkadqlar gülütüyorlardı 
hapiaane müdürü: 

- Aman beyim nasıl olur . 
Emir aldım .. 

Ben ısrar ettim: 

1 

Onun için meclislerde ihti- lar gibi sesine bir Manakyan 
yarlara en rahat koltuklan ik- ahengi vererek anlatmağa bat- - Olamaz efendim. Ben 

I ram ederler. !adı: yerimden memnunum. Çıkmıya 
1 Dostum İbrahim Faruk Bey - Bir tarihte beni siyasi cağon. 

Gelen evrak &eri verilmez - j de artık ömrünün heyecan faa- i bir meseleden tevkif etmitler- : Hapisane müdürü suratını 
Müddeti geçen nüabalar 10 lı:u - lmı kapamıt ve artık dünyayı di. , s r g·b· old . 
'uıtur. Guete ve matbu ya ai t bahar sabahı gibi renk ve neı' e Gece, birkaç merkez dolaş- a a 

1 1 u · 
şler için müdiriyete müracaat dolu görmeğe başlamıştır. Ge- tıktan sonra nihayet meşhur - Afedeniniz beyim, dedi. 

edilir. Gue~iz lllnların meı'u· çen gün gelmitti. Bekirağa bölüğüne götürdü- Tahliye emri gelmiş mevkufla 
ıyetbi )<abu! etmez. 1 E h t k it - t" Y 1 1-------------1 n ra a o ugu seç ı. er er.. rı bir saniye bile mahpus tut-

B ;UNKU HAVA l letti. Meğer benden evvel tutu- mak kanuna muhaliftir . 
Yqilköy aıkeri rasat merke- Tek gözlüğünü yanağının lup içeri atılanlar çokmuş. Hem . . . . . 

küçük bir hareketile dü&Ür· de kimler ... Zamanın en m*""- Vaktıle devlet ışlerını çekip zinden verilen malumata göre bu- T -y 

Trajedi 5 perde 2 Tablo · 
( Gite timdi den açıktır) 

Kadıköy Süreyya Sinemasında: 
SÜREYYA OPERETİ 

Pazartesi akşamı, 
ŞATIR ZADELER 

Operet 3 Perde 
Bestekarı: Muhlis Sabahattin B. 

Yerlerinizi tedarik ediniz 
Biletler tiyatroda satılmaktadır. 

-ıGıf -
Önümüzdeki -l4 Nisan perıembe 
ırünü saat 18 de matine olarak 

FRANSIZ TIY A TROSUNDA 
meıhur viyolonist 

ZIRKINE ARNOLDI 
tarafından yegi.ne bir konser veri· 
lecektir. Kişeler bilet sat!şına devam 

etmektedir. 

dü. bur diplomatları, en maruf e- ı çeviren hapisane arkadaşlarım 
gün bava kısmen bulutlu geçecek ı D C } " 1 T f • }< Hayatını yapını« bir adam. dipleri, bütün kalbur üstün- da tasdik ettiler: r. e a ev l rüzgir garbi İstikametlerden e- T 

ıecektir. j dır. deki fikir ve kalem sahipleri. ' _ Öyledir öyle.. Haydi 

9432 tarihinde hava tazyiki İngiliz lirası sıfıra düıse, İnsan felaket anlarında böy J kalk evine. Git! 
1 757 milimetre en fazla aıcaklık 1 şekerin okkası bet yüze çık- le kendi kafasında insanlar ara ' . _ 

sa dudağını bile bükmez. aında bulununca derdini unu- , O gece hapısaneden bır çı. 

Zührevi ve idrar yolu bastalıklan 
mütehassısı: Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 35. 
18 en az sıcaklık 12 santigrat k d d Ona buhrandan ve ahvali tuyor . ışım var ı . Dünya a unut-
kaydedilmiıtir. j F 
iıll••••••••••••ll" alemden bahsedelim. eleğin çarhından geçmit, mam . Ömrümün mes'ut par. 

Türk erkeğinden 
Çok kadınına 
Borç olan iş .• 

Bugün memlekette umumi aer 
vet ve saadeti arttınnak, umumi 
refahı temin etmek için topra
iımızm her kÖfesinde yapmağa 
batladığumz bir propaganda var
dır. Yerli malı propagandası. 
Her senenin muayyen zamanla .. 
nnda geceli gündüzlü konferana 
la.. vermek, resmi geçitler, yazı, 
ve terbiye müsabakalan ve buna 
benzer bir takım hareketler yap
mak auretile propagandamızı can 
landırmağa, bu suretle halk Üze
rinde daha ziyade müessir olma
ğa çalıııyoruz. Bu heyecanlı gü
rültülerin oğuldayıp seslendiği 
zamanlarda hepimiz bir tek kalp 
gibi hareket ediyor, büyük ye
minlerle milli borcumuz olan va· 
zifemizi tamamlayacaiımızı hay .. 
kırıyoruz. Nihayet hafta geçi
yor ... Hitabeler, konferanslar du
yulmaz olup, bol ziyalar içinde 
gÜzell'°"'n renkler yok olunca 
yeminlerim.izi, ahtlerimlzi unutu .. 
yoruz. Geçen günlerin kalpleri
mizi titiren heyecanlı, coıkun gü 
rültüleri - gayemize yetİ§mek 
için - hep kulaklarımızda ötüp, 
:çimizde büyük aıklar yarataca
fına tıpkı bir 1adanın çıplak dağ 
botluklanndan dönüt gibi kalp
lerimizde biran dinlenmeden 
geriliyor. 

Yine herkes bildiği ve dile
diği gibi harekete girifiyor. late
nilen ve beklenilen neticeyi el· 
de etmek için söylenenlerin bir 
iman .-ihi ruhlarımızda köklet· 
mesi lazımdır. Bu yolda en bü
yük vazife Türkün erkeğinden 
çok kadınına borç olanıdır. Da
ha doğrusu bafarılmaıı arzu edi· 
len bu çetin it tek, başına kadı
nın balledebileceii bir mesele
dir • 

Dinlemez . hayat İçinde pişmiş, eserler çalan arasında bu iki haftalık 
Edebi, siyasi dedikodulara yazmış yirmi beş otuz kişilik mevkufiyetim en başta ge-

kulak vermez. münevver bir zümre... r 
Hele bütçe meselesi onu Çoğu nüktedan, zarif, içle- ır. 

Lindbergin çocuğunun kaçırıl. rinde öyleleri var ki sohbetin Saadet İnsanı bazan hapisa-
ması kadar alakadar etmez. de bulunmak insana zevk ve. nede bile gelip buluyor . 

Dinliyeceği şey onu behe- rir. Ve batka bir zaman onlar Burhan CAHIT 
mehal güldürmelidir , la böyle, bir odada yan yana, 

Seyredeceği manzara yüre- kartı karııya bulunmak imka-
ğini değil, göbeğini titretmeli- nı yok. Değirmencilik "Sebat" 
dir. Bu arzularını bildiğim i- Dert ortaklığı tabii hepimi- Türk Anonim Şirketi 
çin her gelişinde onu kendi ha. zi kaynaıtırdı. Zaten çoğu ay- Değirmencilik SEBAT Türk A-
line bırakır, söyletmeğe çalıtı- ni mesleğin, ayni fikrin kah. nonim Şirketinin Ticaret kanunu ve 
rım. ramanı oldukları için iımi hapi Şirketin el8a mukavelenamesi abki-

Bugün de öyle yaptım.. sane olan bu taş koğuş adeta mına tevfikan 1932 Martının 26 ın 
Şundan, bundan derken söz bir (Academie) halini aldı. cı giinilne mukarrer bulunan Hi11e

bugünkü cemiyetlerin ilmi • e- Y emekleı·imiz evlerimizden daran Heyeti umum.iyesi içtimaı ser 
debi müsahabelerden mahrum geliyordu . Her gün ziyaretçi- mayei ıirketin yüzde onunu temsil 
oluıuna geldi. lerimizle görüşüyor, aktam o- eden hissedarlar tarafından vaki o-

Dedi ki: !unca da parti parti sohbetler, lan talep üzerine talik edilmiı ol-
- Bugünkü sosyete haya- oyunlar yapıyorduk . ınakla, işbu 1932 senesi Nisanının 

tı eskiden yoktu. Harem, se- Şunu itiraf edeyim ki en 26 ıncı salı günü saat 10 da Be,ik 
lamlık vardı. Fakat biribirleri- samimi sohbetlere , eo ciddi e- tatta lblamurdere caddesinde 64 nu 
ni anlayan insanlar sık sık bu- debiyat münaka§alanna, en marada kain firket!v. merkezinde su 
luıur, aan'at, fikir münakaşa- makul siyasi mübahaselere bu reti adiyede içtima edecektir. 
ları yaparlardı . dört duvar arasında tahit ol- Ruznamei Müzakerat: 

Ve böyle meclislere girmek dum . 1 - Meclisi idare ve murakip 
ne şerefti, ne şeref. Öyle lezzetli münakatalar raporlarmın kıraati, 

İhtiyar dostum bahsin bu- oluyordu ki gece yarıları oldu- 2 - 1931 senesi bilançosunun 
_ ................. -................................ ğu halde bırakamıyorduk .. Öy.. ve kir ve zaı-ar heıabımn tasdiki ile 

. le eğlenceli poker partileri olu Meclisi idare azasının zimmetinin 
sek bir aeciye olarak kabul eder 
se yannki nealin en mes'ut nesil yordu ki güneş doğduğu halde ibrası. 
olaağına ıüphe etmemek lazım nihayet bulmuyordu. 3 - 1932 senesi için bir mura· 
dır. Erkek kadının ya oğlu, ya Uzun zaman siyasi hayatta kip tayini ile ücretinin tespiti ve bir 
kardeıi, yahut zevcidir. Kadın bulunup yorulan insanlar, gaze murakip muavini tayini, 
yerli malı kullanmayı kocası i- tecilik, edebiyat aleminde sıkı- 4 - Çıkan Meclisi idare azası 
çin lüzumlu görür.. Hepsinden 1 
evvel oğluna yerli malı kullan- ıp bunalan kalem erbabı bura yerine yenilerinin intihabı, 
mayı betikten baılıyarak öğretir da adeta istirahate çekilmişler 5 - Umuru şirketin idaresine 
ae, yerli malı için senenin muay- gibi keyif içinde idiler . memur Meclisi idare azasile müdi-
yen zamanlarında çalınan davul- Eskiden selam vermek iki ran ücretlerinin tayini için Meclisi 
lar ... verilen konferans ve hita.. k I' k k ' e ıme onuşma için fırsat idareye mezuniyet itası. 
belerin yapacağı teairden bin kat 
daha kuvvetli bir iman uyandır- aranan bu güzide insanlarla Liiakal 25 hisseye malik olup itbu 
mış olur . şimdi adeta yüz göz olmt>t· Heyeti Umumiye içtimama asaleten 

Bu büyük ve çetin mücadele tum. veya vekaleten hazır bulunmağı ar-
yolunda kadını kumandan olarak Tuhafı neresi, oyunda da zu eden hissedaranın hisse senetleri
itaret edebiliriz. Orduyu zafe- şansım tutmuştu. ni Ticaret kanununun 371 İnci mad 
re erİftİnnek onun maharet ve 
kudretine bağlıdır. Yanht bir Hemen her poker partisin- desine tevfikan yevmi içtimadan 

Her gün saat 14-19. 

İkinci Ticaret mahker.ı c si.ıJen : 

l flisına karar verilen Osman Paşa 
zade Abdulkadir Beye ait olup, sa
tılığa karar verilen ~asımpap. ku
lalmzda atik, 61 cedit 117 tamamı 
350 lira kıymetinde mukaddema tur 
~ucu balen boş dükkanın üçte bir 
hissesi 50 liraya, ve yine Kaıımpa
ıada Yağhane sokağında atik 1 ce
dit ve takriben 771 arşın ve her ar
tın 30 kuruı kıymetinde bir kıt'a 

arsanın keza üçte bir hissesi 40 Ji. 
raya yine Kasımpaıada atlama taş• 
caddesinde atik 36 ve arşini 30 ku
ruı kıymetinde takriben 600 arşin 
arsanın üçte biri 40 liraya ve keza 
Kaıımpaşa atlama taşı addesinde 
atik 39 cedit 55 No. lu ve arıin 30 
kuru'! kıymetinde takriben 600 ar
tin arsanın sülüs hiııesi 40 liraya, 
ve Kasımpafada dört kuyuda mu
kaddema dükkan balen 31 No. lu 
ve temamı 40 lira kıymetinde arsa
nın üçte bir hissesi 5 liraya talebi 

uhlesinde bırakılmış ancak verilen 
bedel hadi liiyikine görülınemiş oldu 
ğundan tekrar artırmaya vazedilıni'I 
tir. Artırma 14 Mayis 932 cumarte
si günü saat 14 te mahkemenin if
lis odasında yapılacaktır. Talip o
lanlar şerayeti ve her husus hakkın 
da tafsilat almak üzere Tasfiye me
murlar1 Cevdet Fahri, ve Kaludi 
Beylere Büro azaları her gün öğlen 
den sonra müracaat etmeleri ve ar
tırmada takdir edilen kıymeti yüzde 
10 nispet depozito edileceği ilin o

lunur. 

iLAN 
Taıfiyeıine memur olduğumuz 

Habib Fresko ve Şeriki Şirketi mün 
feıihenin mevcudu olu9 lstanbul'da 
Marpuccularda Saka Çeşmede 21-22 
numerolu mağaza ve Alaca Hama-
mında bulunan züccaciyeye müteal
lik emval pazarlık suretile satılaca
ğından talip olanların 15-4-932 tari-

Ana in1anların ilk terbiye te
mellerini kuran bir varlıktır. Ka 
dın anadır ... Mademki böyle Tür 
kiin has malı için en kuvvetli itı 
yı da onun eli yapacaktır. 

manevra, hafif bir uyku 0 • de bu zengin ve meşhur insan ı ld&kal biı· hafta evvel şirketin merke 
nun çocuklarının yqlar bağla- ların on beş yirmi lirasını alı- 1 zi idaresine tevdi etmeleri icap e- binden itibaren yirmi gün zarfında 

Çocuğuna içtimai terbiyeyi 
telkin eden ana her ıeyden ev
vel ya vnıauna vereceği milli ter· 
biyeye üzenmelidir. Onun çocu
ğu yerli mallnın, kendi haa eae .. 
r inin mÜ§terisi olmalıdır. Her 
ana çocuğunu bu yolda büyütür. 
Milli terbiyeyi çocukta en yük. 

maaına sebep olabilir. Her za- yordum. der. 
man her yerde fedakarlığını ia- Düşün bir kere. Her gün Hisse senedatı tevdi olunduğuna 
bat eden Türk lcadmı yerli malı 
mücadeleainde de el ele vererek memleketin en yüksek adamla dair Bankalar tarafından verilmiş 
gözleri daima ileride hedefine rının sohbetinde bulunmak veıikalaı· Heyeti umumiyede hazır 
doğru koşarak muhakkak bir za- her akşam da yirmi otuz lira bulunmak üzre merkezi idareye 
ferin müjdecisi olacaktır. kazanmak bana adeta mahpus mevdu bi.se senedatı ıı:ibi telakki 

Meliha AVNi olduğumu unutturuyordu. Bir v~ kal:ul olunacaktır. 

bize müracaat etmeleri lüzumu ilin 

olunur. 
Hali Tasfiyede M. Habib Fresko 

ve Şeriki 

Şirketinin likidatörleri 
tasfiye memurları 

!sak Ferera, lsak Hazan 

K ADIN ClLVE s t 
(Caprice de Femrne) 

şaheserini her halde seyretmelerini baasaten tavsiye ederiz. 
Bu filmde bir genç kızın, valdesini bir yabancının kolları arasında görüp 

müteessir oluyor ve erkeklerden nefret etmeğe ahdediyor ... 
Bugün saat 16,30 matineıinde ve suvarede 

Z ENGiN VARYETE NU)'IARALARJ-mıl 

Herkes Pazannı geçirmek için 

MELEK 

SİNEMASINDA 

JANET GA YNOR 

ve 

WARNER BAXTER ' i 
SAADET 

GÖLGESİ 
(PAPA LONGUES-JAMBES 

mükemmel filminde görecektir. 

ELHAMRA 
SiNEMASINDA 
WILL Y FRITSCH 

ve 

L1L1AN HARVEY ' yi 
mevıimin harikası olan 

KONGRE DANS 
EDİYOR 

(Le Conırres s'amuse - Der 
Kongress Tanzt) 

film.inde oynadıklarını görecektir. 

JOLSON 
Pek yakında: büyük renkli hır operet olan 

M A M M y 
Filminde ..l .. 111!11111 ... lll!lllllmml!~lmll!!!-------------lllllf 

M A J 1 K Namuslu olduğu halde ... 
SİNEMASINDA 
HAŞMETPENAH 

ECLENIYOR 
(Son Altesse s'amuse) 

Zengin ve fevkalade operet. 
filmini görünüz. 

Heyeti temsiliyesi baırnda: 

GEORG ALEXANDER 
TRUDE BERLINER 

ve LIEN DEYERS. 

Paris'in son Moda 
Modellerinin Meşheri 
ilaveten: P. D. C. halihazır 

dünya havadisleri 

Yeni netriyat 

Bir 

SAR 1 
VESiKA 

(Le passeport jaune) 
ya malik olmak ... Genç bir klZln 
ebeveyni uğruna yapabileceği en 

büyük fedakirlıktır. 

Çünkü bu SARI VESiKA kendi
sini mezarına kadar takip edecek 
tir. ELISSA LANDI ve LIO
NEL BARRYMORE tarafından 
temsil edilen bu sözlü ve şarkılı 
taheıer kemali muvaffakiyetle 

lillım•A•R ~ö!t~ri;r.}r.K 'ııiıte._ııi 

y~.~:~:~~ ç:~~e~i mü- ""'[ __ R_A_D_~_O_-..JJ 
dür muavini Mehmet Naci 8. bu 
isimde kıymetli bir terbiye kitabı 
ne,retmiştir. Bu eseri bütün mu· 
allimlere ve karilerilerimize tav
siye ederiz. 

Devredilecek ihtira beratı 
'~Maden filizlerini İcara ve idro 

karbonu tahvil tertibatl,, hakkında 
Sinai Umum Müdürlüğünden ıa

tihsal edilmiı olan 21 Nisan 1928 
tarih ve 735 numaralı ihtira berati 
bu kere ferağ ve yahut icara veri
leceğinden mezkllr ihtirayı satın 

almak ve yahut isticar etmek arzu
sunda bulunan zevatın İstanbul 
Bahçekapı Ta, Han No. 43 - 48 
de mukim vekili H. W. ISTOK E
fendiye müracaatları. 

Bugünkü Program 
ISTANBUL (1200 m. 5 kilovat) 

18 gramofon, 19,30 Bedayii müsi
kiye heyeti, 20,30 opera, 21 Kemal 
Niyazi Bey heyeti, 22 tango. 

Bir izdivaç resmi 
llanat ıirketi müdürü M. Hoffer' 

in kerimesi Matmazel Nelli Hoffer 
ile tehrimizin muteber tüccarından 
Barub Motola efendinin ınahdumu 
Davit Motola efendinin dini nikih 
meraıimi dün Galatada Zulfaris so
kağındaki sinagonda yapılmıfbr. 

Sinagon çiçeklerle süslenmitti.Me 
raıimde bir çok zevat ve gazeteciler 
bulunuyordu. Yeni evlileri tebrik e
der ve kendilerine daimi saadet te
menni ederiz. 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalaruıızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 65 tıraptan sonra sevinçli idi. Ço- O bizim büyük babamız!. J yordum!. 1 maz onu üst üste yine tekrar- Bana dayanamamıt!. 
cuk Ruhi. Bahar gibi taze. Ve.. Beynimden vurulmuş gibi O sesi, 0 simayı, onun söyle ladım: Ayrılığıma ölüm demiş!. 
kah kapalı, kah açık!. oldum. Fakat, nedir, ne var, diklerini kendime yakın bulu- - Ergin.. Beni öldürmüş .. Kendisi ıH 

GÖZYAŞLARI!. - Güzel isim.. bilmiyordum?. Niçin böyle olu yordum. Fakat seçemiyo~- Ergin!.. ölmüt!. 
Dedi ve .. ilave etti: yordum? Neden ayaklarım tit- dum, hakikatte onu göremı- Ergin!.. Babasını tanımıyan çocuk! 
- Benim babamın adı da riyordu?. Niçin ayakta dura- yOTdum. Tanıyamıyordum; o- Ve: O da benim çocuğum! 

Etem lZZET Ruhi idi!. mıyacak, dütecek gibi idim?.. na ait onun söylediklerine dair - Hihhhhh... O Ruhi benim!.. 
. • . . .. İçime birden bir sızı düş- ı Neden v~cudü~deki b~tün j hiç bi~ şey düşünemiyordum. Diye uzun bir çığlık kopar Ben Ruhiyim !. 

Ve.. çocuk kalktı. Usul u. Dedim ve ... •!i.ve ettım. tu. . kanlar beynıme hucum edıyor- Hafızam kalp ve kördü! Hatıra dım. Bu çığlık kafamın içinde Ben dilenci değilim .. 
aul ayağmm üzerine bastı. Ko- --~e~ de_ıyıs~n!. Bir yakınlık, alaka, cazibe du? .. Niçin kalbim çarpıyor- larım ölüydü. Kanımdaki, vü- bir perdeyi yırttı .. O yırtılıtın Ben serseri değilim!. 
lıma girdim. Egılmış _dızlerıne ve baldır. · duydum! du?. 1 cudümdeki bütün çabalamalar çıyırtısını itittim. Ve .. dünya Ben esrarket değilimt 

- Dayan bana!. ' larına ma~aJ yapıyo~,. Ve .. birden daldım. Çocuğa sordum: bu hafızayı, bu hatıraları uyan gözlerimde birden karardı. ikin Ben çamur değilim!. 
Daha kuvvetli bas.. -. Galıba kırı~ filan yok!. Çocuk ilave etti: - Senin ismin ne?. dırmak içindi. ci, üçüncü bir çığlıkla karanlık Ben Ruhiyim!. 
Dedim. Delikanlı belki de Dıyordu. Benım aklımdan - Amma ben çok küçük- - Ergin! , Cocuk makinesini de düzelt 1 içinde koştum. Deli gibi, rüz· Ve .. durmdan, gırtlağımı 

bana yaslanmaktan, elimi tut- da hep: ken babam öldü!.. Dedi. Y1.1tkundum. Cansız tikt;n sonra: gi.r gibi, kasırga gibi ko§tum. yırta yırta, ciğerlerimi parça-
maktan iğrendi. Pis bir adam. - İyi olsa da para iste. - Nerede öldü?. bir solukla tekrarladım: - Teşekkür ederim Ruhi J koıarken yine bağırıyordum: laya parçalaya haykırıyordum: 
P~~vr~lar içinde bir a~am. sem!. . Dedim... . - Ergin! J Bey.. - Ergin!. - Ben şifre müdürü Ruhi 
Kırlı bı~. adam. Çamur bır a- 1 Acaba ne kadar verır.. - Hancıye memuruydu. Ergin!.. Dedi, bisikletinin üzerine Ergin!. Beyim!. 
dam. Boy le adama dayanılır 1 Parası var mı?.. Avrupaya memuriyete gitti. Ergin!.... atladı. Ergin!... Ben hariciye 
mı, on~~ kol~~~ . gir.'.lir mi?.. Diye bir~o~ şeyl~r geçiyor Beni a~n~mi, . götür~emişti. ~esi?' gittikçe kısılı~or~u. Beynim, vücudüm, damar- Ve .. ilave ~diyo_rdum: nım!. 
~aka~, ıgrendıgını gostermek du :· ~ocuk ıyıce ayagının kuv- Orada oldu. Bır kardeşım da. Bu ısının yabancısı değıldım. 1 larım, kafam ne olursa olsun - Bu benım oglum. 1 Ben Nesrirı"n kocasıyım!. 
ıstemıyordu. Bana baktı, bak- 1 vetmı t.?~~a~ıktan sonra bir iki 1 ha var. O babamı hiç bilmi· Bu isim bana yakın geliyordu. aklımda üç şey vardı: ı Ve .. hatıralarım o yırtılan j Ben Erginin babasıyım!. 
tı: 1 adım yurudu.. ) yor. Öldükten sonra doğdu. 1 Fakat, neydi, kimdi, niçin ba· Para. perdenin arkasından birer birer Ruhi Bey .. 

. - Sen ne iyi adamsın de-

1 

- Bu iş oldu baba... Şimdi dokuz yaşında!.. Dedi na ıztırap veriyordu, neden İspi rto. 1 boşanıp gözlerimin önüne ge- Ruhi Bey .. 
dı!. . . Dedi ve .. arkasından hem ve .. devam etti: içimi ve bütün beynimi bir alev Esrar!. liyordu. Söyleniyordum: Ne kadar koştum, ne kadar 

Yıne kendı kendisine çaba· makir:esine çeki düzen verme - Şimdi annem de yok ya .. J dalgası gibi sarıyordu! 1 - İhtiyara bir yardım yap- .

1 

- Ergin benim oğlum!. ı haykırdım, daha neler yaptım, 
~~dı,. daha kuvv.etle _ ayağının ğe aşladı, .hem de sordu: Babamın ölümüne dayanama. Çocuğun söylediklerini işi. mıyacak mısın Ergin Bey?. Büyümüş!. Ergini nerede bıraktım, ben ko 
uzerıne basmak ıstedı. - Senın adın ne?.. dı. Hastalandı. Eriye eriye, tiyordum. Dedim. Fakat, Delikanlı olmuş!. şarken arkamdan geldi mi, be-

erkanında-

. · ı kadın benim karım: ni tanıdı mı, beni ô - rendi mi?. 
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Terki teslihat etrafında devlet
lerin noktai nazarları 

Her milletin tekliflerini ıöyle hulasa ediyorlar 

Umumiyetle silahların ilcasını 
istiyen devletler: Almanya, Arjan
tin, Avusturya, Belçika, Çin, Dani
marka, Mıaır, ispanya, Finlandiya, 
Haiti, Macaristan, ltalya, Norveç 
Felemenk, lran, Ruaya, laveç, lsvlç 
ı-e, Türkiye. 

Tahtelbahirlerin 
ilgasını isteyenler: 
Almanya, Amerika 
lngiltere ve Domin
yonları, ltalya, ls
,·fçre 

10.000 tondan faz 
la harp gemilerinin 
ilgasını isteyenler: 
'"\'Manya, Arjantin, 
Çin, lıpanya, Macia. 
ristan, Rusya, lıviç 
re, Türkiye, YuğM 
Javya, 

AskeT'İ tayyarelerin IIS'•· 
sını iıtiyenleı·: Almanya, 
Belçika, Çin, Danimar
ka, Mısır, ispanya, Fran 
sa, Macariıtan, İtalya, 
Norveç, Rusya, loveç, lo
viçre, Türkiye. 

Teslihatın lahdi 
dini isteyenler: 
Fransa, Japonya, 
Çekoslovakya, Tiir 
kiye, 

Askerı bütçele
rin tahdidini iıte
yenler: Avusturya, 
Japonya, Amerika 
Fransa, Norv~, Le 
histan, 1aveç, lıvİç· 
re, Çekoslovakya, 

Muallim ihtiyatların tahdi
dini iıtiyenler: Almanya, 
Amerika, lngiltere, Fele
menk, lsveç. 

iWI kontrol istiyen 
.,.,,ya, Arjantin, A
o, Belçika, Dani-

' l•panya, Finl&D· 
'"""8., Halti, Nor
.mıanya, Rusya, la 
Ylçre, Çekoslovak-

Hukuk müıava· 
tını isteyenler: Al
manya, Avusturya, 
Danimarka, Finlan
diya, Haili, Maca· 
ristan, ltalya, Rua
ra, İsviçre, Türkiye 

Sivil tayareciliğin 
bcynelmilclle§tİril -
meaini isteyenler: 
Belçika, Danimar
ka, lıpanya, Fran
aa, Yunaniıtan, la
veç, laviçre, Türki
ye. 

Teslihatın azaltılmaıını isteyen
ler: 

Almanya, Arjantin, Avuıturya, 
Belçika, Çin, Danimarka, Mıaır, la
panya, Amerika, lngiltere, Haiti, 
Macaristan, ltalya, Japonya, Nor
veç, Felemenk, Rusya, laveç, lıviç
re, Çekoılovakya, Türkiye. 

Sivil halkın himayesi için bava 
bombardımanlarının ve zehirli gaz 
iıtimalinin menini iıtiyenler: Alman 
ya, Arjantin, Avusturya, Belçika, 
Danimarka, Amerika, Franoa, lııgil
tere, Haiti, lıalya, Japonya, Nor· 
veç, Felemenk, Romanya, Ruıya, 
loveç, lıviçre, Çekoılovakya, Tür-
kiye. 

Bu tahmini tablo konferaaaa vaki olan müabet teklifler ve konferanata 
söylenen nutuklar üzerine tedip eilllmiıt;r 

~ ......................................................... , .............................. . 

lı __ KA_D_IN __ ı 
Muateret 

Nişan 
Bozulursa •• 

Bazan nitanlılar tabiatı ve mi 
aaçlarınm uymadığını anlayınca, 
ne kadar acıda olsa, aynhnak 
mecburiyetinde kalırlar. 

Eğer ayrılmak isteyen erkek
se, kızın babasına aile haysiyetini 
rencide etmiyecek tarzda izahat 
vermesi lizımdır. Kızın babası da 
bu İzahatı münasip cevaplar ve
rerek kabul eder. Bundan sonra 
genç kız, niıanhnın tahmil ettiği 

vazife ve mecburiyetlerden der
hal aıyrılır ve serbest kalır. 

Eğer ayrılmak iıteyen genç kız 
aa, anası ve babası kendisini 
iknaa çalııırlar. Muvaffak olamaz 
!arsa vaziyeti erkeğe bildirmek 
vazifesi kendilerine düıer. Erkek 
de vaziyeti olduğu ıibi kabul et
mek nezaketini gösterir. 

Nitanm kanuni ve hukuki hiç 
bir kıymeti yoktur. Boz -' • ka 
nun harekete gelmez. 

Ni§an bozulduktan sonra, genç 
kızın yüzüğü ve erkekten aldığı 
bütün hediyeleri iade etmesi li.
znndır. Teati edilnıiı mektuplar 
varsa, onlarda geri verilir ve ya
hut yakılır. Hatta fotoğrafiler ve 
aair hatıralar dahi .. 

Baıkalannın niıan münaııebe
tile verdikleri hediyelere gelince, 
efer bu hediyeler değerli bir kıy 
met te iaeler, mesele daha nazik 
ıribl ıörilnür. Bu hediyeleri ve 
renlere nİfa.nın bozuldluğunu a· 
çıkça &Öyliyerek, hediyenin iade 
edilecefi tar:zında bir ima yap
mak muvafıktır. Eğer hediyeyi 
veren iadeyi kabul etmiyeceğini 

söylene, verdiği hediye muhafaza 
edilir. Akai takdirde münasip b:r 
tarzda iade edilir. 

Bilmek lizım 

Burun kanaması 

Batı eğiltme!i burun kana. 

dını bet dakika basbrmalı, kan 

durmazsa, sıcak ıu çekmeli ve 
bol suya batırılmı• pamuk aok 
malı. 

Ağızdan kan gelirıe 

Kan karaciğerden gelirse kır 
ımzı köpüklüdür. Kay ile mide 
den gelirse siyahımaı ve köpük 
ıüzdür. Her hangi bir suretle 
kan geldiği zaman hastayı kı

mıldatmamalı, söz söyletmeme 

li, odayı karanlık ve serin tut· 
malıdır. Buz yutturmak, ıoğuk 

limonata içirmek, batı açıkta 
yatırmak faydalıdır. 

Kan mideden geliyorsa mi
de üzerine buz koymalı, akci

ğerden ııeliyorsa ıröğüs üzerin
de hardal kağıdı gezdinneli ve 
sıcak su ile tenkiye Yapmalıdır. 

Hıçkırığa karşı 

Bir bardak suya azacık sir

ke döküp birden bire içmeli. Şe 
ker yemek ve yüze su serpmek 

te tavsiye edilir. 

Uçuklar 

Dünya buhranı içiiıde F ord 
Yirminci asır sanayiinin incilini yazan bu adam 

buhrana karşı ne yapıyor? 

Ford'un Detroft'daki fabrikaları 
meli buluşlarile şöhret alan bu verdiği, hülasa aari sanayiin in 
İş adamının &esi adeta duyul· cilini yazan F ord ta durdu. Di 
maz gibi oldu. yorlar ki, şimdi bu muazzam 

Detroit'nın 1.200.000 nüfu- fabrikada sadece bir kısım işle 
su içinde en aşağı 200.000 kişi yormuş. Şasi motnaj dairesi .• 
İşsiz. Bu iki yüz bin kişinin bes Ve montaj ihtiyat piyeslerle 
!ediği çoluk çocuk mikdannı da yapılıyormuş. ihtiyar sanayici 
ilave ederseniz, manzara bütün nin iftiharla vücude getirdiği 
fecaati ile canlanır. Eskiden o laboratuvarların kapıları kapa.-
kadar refah gören bu şehrin lı .. 
şimdi aşağı yukarı yarısı nan. 
paraya mübtaçtır. Bir çok ma
hallelerde dükkanlar kapalıdır. 
Şehirde sanki hayat durmuş gi 
bi.. Şehrin her yerinde aon mo 

~~bJj~~ del ve yepyeni Ford arabaları 

Daha dün bütün bir hayat 
fışkıran bu fabrikanın karşısın. 

da F ord'un duyduğı.ı ıztırap 
kim bilir ne acı §Oydir? Vakıa 
"Bu yeni bir hamleye hazırlık 

,)rtada Henry Ford, aıağıda aolda 75-85 dolara aablık hazır otomobiller, 
sağda otomobil mezarlığı 

Bütün dünyanın ırörülme· yüz dolara satılıyor. Fakat alı· içindir" diyenler de var. Belki .• 
mit bir buhran geçirdiği §U de. cı yok. Yalnız Ford mu? Di. Fakat evvelce 100,000 amele 
virde Amerikadaki Detroit'nm ğer bütün otomobil markaları çalışan bu fabrikada şimdi 
bundan azade kalması imki.n. da öyle.. 18.000 amele var. 
au:dı. Detroit denince, birden he~kes ititmittir ki F ord'un / 
bire akla milyarder Ford geli- fabrikaaı model bir fabrikadır. Maamafih yirminci asrın sa 
yor. Amerikanın bu köşesini Bütün dünya mühendislerinin nayi peygamberi telakki edilen 
bir sanayi merkezi haline geti. takdir ettiği, amele sendikaları Ford'dan yeni ve zamanın ic;;p 
ren F ord şimdi acaba ne yapı- nın hayran olduğu, bir zaman- larma uygun bambaşka bir te. 
yor? Meşhur nazariyeleri ve a- !ar amelesine yüksek ücretler şebbüs bekleyenler de çoktur. .................... ,,,,,,,,, .............................................................................. . 
~eytinyağına, daha iyisi kireç · y • s • M ı • • 
suyu _ile zeytinyağından ibaret enı urıye ec ısı 
mahluta, ve yahut yumurta be-
yazına batırılmıt pamuk ile 
sarmalı. Hamızı kibrit, kezzap, 
hamızı azot, tuzruhu, hamızı 
klorma ile olan yanıkları bir lit 
rede on gram karbonatlı su ile 
veya litrede on gram sabunlu 

Nisan sonlarına doğru toplanma ... 
sına intizar edilmektedir 

Tentürdiyot sürmeli. Yahut 

10 ırram vazaline, 1 gram asid 
borik karıttırarak bir kaç defa 

1 kullanmalı. Hafifçe dağlamak 

[ta olur. 

· Çatlak eller 

su ile ve yahut ta küllü su ile yı 1 Berutta~ A'!-na gazetelerine ya~ı mada kartı aon günlerde çok fazl 
kamalı sonra Üzerlerine zeytin l·r,or:. Surıyenın her tarafında bü- teveccüh göıt.,,.meğe ba,lamıılar-

ğ .'. r yuk bı.- merak ve sabırsızlık belde- dır. 
ya ı surme 1• nen Şam, Hama ve Domaclaki inti- Ahmet Nami, son iki hafta zarfın 

Sönmemit kireç ile olan ya- habal ikmal edilmi! ve Vatani!.,,. lca da Vatanilerle çok sıkı temaslarda 
hir bir ekseriyetle intihabı kazan- bulunmuıtur. v .. tanil.... damadm 

nıkları sirkeli su (üçte bir sirke mıtlardır. Reisicümhurluiia intihabım sakina
iki su) ve yahut limon suyu ile lntihab>t sükunetle ıeçmiı ve hü ne bir ıurette kartıhyacaklar gibi 
yıkayıp üzerlerine zeytinyağı kümet kat'iyen müdahalede bulun- ıöriinüyor. Bu takdirde meclis riya. 
sürmeli. Yanık fazla ise hemen mamı§br. Vatanilerin intihabı kazan ıetine Vatanllerin büyük lideri Ha- , 

Norma Talmadge 

Gömlek değiştirir 
Gibi koca 
Değiştiren yıldız! 

Bir filimde iki Alman artist 

B d 
•d b tka bı"r iıim al· 1 vaffak olarak çevirmitlerdir. Bel-

ura a a a k" K d N --' · b" f k .. ·1 c pı'tane Grad· ı ate e afy nın ır ar ı var 
tında gosten en • 
d k filminin almanca ve fraoı1z- sa, o da almancaıı kadar franıız-
c:Coıarak iki kopyaıı vardı~ •. B~ cayı mükemmel konutmaııdır. 
filmi aahneye va_z~~en aeçtı~ı. mu Onun için her iki kopyayı da pek 
meulllerin hangısırun daha ıFyı ol- all temıil edebilirdi. Fakat bu 
duğunu tayin edemeyordu. ra~~ 
oızca kopyaaında kraliçe rolllnu her iki artist te bu hale rağmf'n 

dığı anlaıılır anlatılmaz bütün Şam ıimül'etaıi beyin ıelmeaine muhak-
1 '5 gram manto!, ı. g,ram Sa 

1

. doktora müracaat etmeli. halkı, mektep talebeleri çarıı ve ıo- kak nazariyle bakılabilir. 
lol ile 50 gram Lanolın den ya z h" 1 kaklarda hi.diaeıi:ı: ve fakat mwu:- Halepte bir cinayet 

d d 
·· .. 

1 
e lr enme zam bir nümayiı yaparak Vatanile-

pılan poıruı a an surup üzeri. ri alkıılamıılardh'. Berber Salih efendinin baldı:ı:ı 
ne de asidborikli suya batırıl • Tuaruhu, kezzap, zaçyağı, Hükumet, Şam ve havaliıi intiha- Mari Hanım Halept eç&rJı ortaoın-

batınll filen müdahale etmek lll:ı:u- da aabdı zeYCi tarafından tabanca i-
mı~ bez sarmalı. sirke ve aaitfinik gibi zehirler- ınunu biısetmaniıtlr. Çlla.kil bun- le aktledilmiıtir. 

Elleri yumutatmak i"in ıoü le teıemmüm halinde bir litre dan evvel yapılan ve Mlnıü ku.-ve- Marl Hanrm bundan blr kaç ay 
.. 1.- b tiyle idame edilen lntihabatta - Hu eYYel imtizaçsızlık dolaylaile zev-

aavi derecede karıthrılmıt gili ı suya ""' ırram sa un ve yumur muıtan maada - hep bükilnıetin is ~den aynlmıı ve Adanaya ıelmek 
ıerin ve kolonya mahlulü ile a ta akı. i~i~e ~e~ek çokça mik- tediiii adamlar aeçilmitti. Şimdiki ıçln Halep poliı müdüriyetine mü-

• tturulmalı darda ıçırılmelıdır. Bakır çalma halde seçilen bu adamlar meclisin racaat eylemittir. Bunu haber alan 
T almadge aileai içinde Conı· rasıra ugu • k bol heyi kanuniıinin ylizde altmıımı zevca,' Türiyeye ıitti'"' taktirde ken sma arıı süt ve yumurta ed •• 

tance nedenıe bir koca ile azami Yanıklar te~kil etmekt lr. Geriye kalanlar elitini öldüreeefine clalr mezbureye 

fettan Kate de Naııy, almanca11· birbirlerini kııkanmamıtlardır, bi 
nı da Anna Sten çevirmiıti. Her li.kis son derece doıtturlar. Yuka 
ikisi de ro11erini kusurauz ve mu· rıkı resim de bunu gösteriyor. 

1 

akı verimelidir • ı · f k old •-• ü dd. İki seneden fazla beraber kalamı· va anı ır aya menıup uıuarın- m tea ıt tehdit mektuplan ırön-

8 
'h" e·~el Buıter ile evle~~:•ti. Şim- zam sintma iılcri ile uğratırken, k dan mecliste ekseriyet yine bükü- denniıtir. Mari Hanım tehditlere ku 

Yor. Ofanma davalarının tarı ı o • • ·-·~ F ı· ·ı Bı"ı· tarafı tııtu•an kimıe ken Akrep ve. arı so ması . . . eli de L--1 k k" diye aralarında ufak bir sızıltı ol Norma ranaız p •J annda hem- • ınet partıaırun n ""tınacak ve lak a1mt1mıı ve bundan bir kaç gün 
ıı.daı· çeıitli ve eğlendiricidir 1

' dutunu bile itilmedik. şire&İ ve Bu&ter ile eğleniyordu. dini yere atıp yuvarlanmalıdır. Franaızların iıtedlji tekilde bir mu evvel paaaportunu almak üzere bir 
henı,ireleri Conatance'a kartı bu Öyle iken b.,...nmadılar. Sebep Permanganat mahliihı veya ahede imzalanacaktrr Hi.li hazırda araba ile pollı müdüriyetine ırider-
'- 'ği · · T 1 d d •ag" ı yu u·· zerine palto, battaniye, secca "<adar .,,,,. koca değiıtirdı ıçın, Norma a ma ge • a, · olarak ticari rnenfaatlarının ha- nıtadırruhu kullanmalı. Arının vaziyet bu meı·kezdedlr. kon kendiıini her gün tarauut eden 
•-rzenı'!le bulunmaktadırlar. kan Con.ıance'a benzeyordu. Bu 1 ld 1 - ·1 · 0"·1·· rd de, halı gibi bir •ey örtmeli ve Yeni meclisin Niaan ~lar·-- doı· ..... ık zevcı' arabaya atlamlf ve la-~ d .. 1 ı· t te o""yle e ar o acagı ı erı suru uyo u. ' ig" nesi içeride kalmışsa çıkarma ~ ~ -o iiltra mo em guze ar 11 su kum veya toprak atmalı. ru toplanarak tekli hükUnıeti teopit bancaımı iki el sıkmıt ve mezbure 

Buster Katon'un karm Natalie Ji.f ve naaihat dinleyenlerden de- Nihayet it patlak verdi. Nor- • lı ve üzerine bir parça i&pirto ettikten sonra riyaseti cumhur inti- aldığı yaraların lesirile arabanın İ• 
l'alrnadge, diğer hemıirelerine a· ğildi. O da kafaıma göre, izdivaç ma ve kocaaı ayrılmağa karar dır. veya sirkeli bez koymalı. Soku habının İcra edileceğine muhakkak çerisinde ölmüt!Ür . . . .• 
deta annelik yapmaktadır. Bu rekoru kırma"°' çalıfıyordu. Fa- vermişlerdir. Talak hükmünden 1 Derinin altır:da su toplanma 1 . k d ld k nazariyle bakılmakta ve Reisicüm- Katil zevç cınayetını ırtılıiıptan 
tneşbur üç hemıireden bilhaua -. sonra, her halde çok geçmeden ·ı h • • 1 k b - d an yerı sıca suya a. ır'."a . ' hurluğa sabık damat Ahmet Nami- ı oonra kollarını llAllaya ıallaya _polio-
Nntalie gömlek deği,tirir gibi ko· kat bir kaç aenedir kocası ~o~~= Norma TalJ:adee bakalım bu oe· sı ı e asıı o a,ıı ·a arcıga O· yalı:t ortasıodan keaılrnış bır / nin ,.etirileceği kuvveti<" tahmin •· lerin gözü önünden ıavutup ırıtmıt· 

_..__.:..::;:::.:.:::..~::.::.::=:..::.:!.:!:::..;::....::.:.:.~:._...ı......,_.ı-...ı...;ı.,....,,..:m,...wıl.ikw:i.Jllll~:.l..::;::.:;,::...::,,:::..:.;,....:;;_. ______ ...ı,,ı,. ••• .ı •••• lıııİ•llİl•~ .... iııli- ıiıii..ı;; ~ıı11n..:;•n:;ı1,:•~kW,t,Lfjf a~v~dtl!a!!lı!.!:d!.ıırr,_. _Ld!!ii'1ılm~ek~te~d!!_ir~. ünkü; Fransızlar da· tir. 
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Muhabir mektubu 

Adapazarında su der
dinin önüne geçilmeli! 

. ... .. . . . .. . ı . , . . ' . . . ' -- . - _,, -·' . :r<'·!f"- • ' ,.. . .. • ~· 

lütevazin bütçe A~man .. Barut ve fişek Şirketinde suiistimal 

ihracat işini tanzim için vağonlar 
bekletilmemelidir 

zararın büyüğü buradan geliyor 

Adapazattndan bir manz; ra ve Türk Ticaret Banltuı 

· · · 1 b·ı kt' N kl'yat Dıplomas1sı [Başı birinci sa hı/ede] teının o una ı ece ır. a ı 

. .. • • vergiainin halktan alındığı hal-ı (Başı Birinci salıilede) 
!ardır. Hatipler hukfu:netın la· de kıımen müeueselerin elinde Alman heyeti munohhaaaamın 
ıavvur ve tekliflerini tasvip ~ kaldığı tahakkuk ettiğinden Londra'ya azimetinden evve~ 4 
den beyanatta bulunmutlardır. h lkt al nan verginin tama- devlı;t aı:_annda mutabık kalab~-
M I• · · 'tn' t' a an 1 

• mek unkanınm bulunulamıyacagı 
a ı vazıyetı 1 ı~ama ge ıre- men hazineye girmesini temm burada ihaaı edilmit ve bir Tuna 

cek olan bu tedbırler fırkada için kanuni müeyyecleler vuo- konferanamm içtima davetinin a-
büsnü .telakki olunmu9tur. lunacaktır. kamete u~~ ~aY."e~ tevl!t 

lçtımaa yarın on bette de. ctmiyeceğı telmıh edıln;ut!i· Şu ı· 
vam olunacaktır. Bu içtimada Şeker tibarla, Lowninır Strect ıçtımal~n· 

1 

hükUmet hatiplerin ileri sür· 5 - Yerli fabrikalarda imal nın mutlak surette menfi nel~ke 
· h ı· J ! hak vermesi Berlin'de hayretle te " • 

düklen mu te ıf mese e er . edilen §e erin beher kilosun- ki edilmemektedir. 
kında cevaplarını verecektır. dan alman dahili istihlak resmi Daha fazla memnuniyet hiue· 

' Müzakeratın yankni İçtimada arttınlaca tır. Bu zamla 600 dilmekte ve bu eserde Alman dip 
nihayete ermesi kuvvetle muh bin liralık varidat temin oluna. lomaaisinin M. Tardieu'nün plaru-

ld. nın akamete mahkiim edecek ka· 
teme ır. caktır. Bu tezayüt fabrikaların dar ince olduğu ve Tuna meseleai 

Yeni kanun layiha/an temettüü üzerinde cüz'i bir te- hakkındaki Alman noktai nazarı· 
sir yapmaklıı kalacak, ,.eker fi. nı ibraza müaait bulunduğu söyl~ 

Hükumet yann gruptan a- atlarının tezayüdüne sebebiyet nilmektedir. Bilakis ve pek tabı! 
lacag" ı taıvip karan üzerine k olarak Franaa tarafından serdedı 

vermiyece tir. len ve Alman:ra'nm Londra kon· lazım gelen kanun layibalanm Hariçten ithal olunan teke. feransıru neticeaiz bırakmağa '!ğ-
müstacelen hazırlayarak Millet rin beher kiloaundan alman r; raşbğma dair olan ittibamat, ,ıd-
Mecliıine takdim edecektir. kuru§luk istihlak resmi muha!a detle reddedilmektedir. 

Bütçe encümeni bayramdan za olunacaktır. Almanya'ıun Londra'da Von 
aonra 932 bütr,.•i üzerinde tet· k 1 Büloo• vasıtasile Tuna hükiim~t-

r- 6 - Muayyen ban a ara !erinin çelanekte oldukları m\Jf" 
kikatma ve tatbikına tevesaül bahteclilmit pul muafiyetlerikal küllere Fransa kadar alakadar 
edilecek yeni kanun li.yihalan- dmlacalı:tır. Bu da 500 bin lira· ve onun kadar çareaaz olmağı ar
nı müzakereye batyalabilecek- hk bir varidata zemin te§kil e. :ıu etmekte bulunduğu aarahaten 
tir. Bu auretle bütçe kanun la- decektir. göst .. rilmiştir. Denilm.,ktedir. 
yibasısile diğer layihalar niha • Murahhaslar döndüler 
yet mayısın haftasına kadar Müvazene vergisi LONDRA 9 A.A. - Alman ve 

ltalyan ınur~hhas h .. yetleri bu aa· 
Meclis heyeti umumiyesine ıev 7 - Buhran vergisindeki nia bah Berlin ve Romaya hareket e· 
kedilmit bulunacaktır. betlerin tezyidi yerine muvak- deceklerdir. 

( Ba~ı Birinci sahifede) 
M. Holdin isminde bir Fran11zın 

ıirkette bikim vaziyette bulun
mak iatediii hakkında dün bir re
fikimiz tarafmdan bazı nefriyatta 
bulunulmuftur. Bu busu•ta alaka· 
dar zevat ile temaı ederek, eaa· 
sen tufiye halinde bulunan bu 
ıirketlerin idaresinde yobuzluk 
olup olmadığını tahkik ettik. Bi
ze verilen malfunata ıöre, bu tir· 
ketlerin hiaaedarları arasında M. 
Holdin isminde bir kimse yoktur. 
Muhtelif iılerle ittigal etmek üze 
re tegekkül eden tirketlere "Hol
dinğ" ismi verilir. Banıt ve fitek 
inhisar tirketlerinde hissedar o· 
lan Oriental lndu&triel Monopole 
Limited ıirketi de bu kabilden bir 
Holding ıirketidir. Bu itibar ile 
tirkette hissedar olduğu iddia e
dilen "M. Holdin" de bu tabir
den galat olaa gerektir. 

Refikimiz tarafından :rapılan 
neşriyatta :razıldığr gibi idare 
mecliai azalarına fazla para veril 
diği iddia11 da varit değildir. A· 
zaya •erilen :icretler maliye ve-
kaleti ile mü~tereken tayin edil
miştir. Azaya evvelce 50 lira hak· 
kı huzur verildiği halde bu ücret 
bilahare 2~ liraya indirilmi§tlr. 
Meclisi idare de ayda ancak bir 
defa içtima etmektedir. 

Bütçenin masraf kısmı kat mahiyette olmak üzere mü Flandin'in bir sözü 
· .. . • vazene vergİAıi namile yeni bir 

Bu tirketlere konulan •emıa}e• 
nin yansı hükUmet, yarısı Orien

LONDRA, 9 A. A. - Dörtler tal tirketi taıafından vazedilm;ş Devlet .. b~~çes~ın masraf 1 vergi ihdas edilecektir. HükU
kısmı bugunkü halınde batl.ıca , met buhran vergisi kanununda. 
ihtiyaçlara göre taksim edıle- ki istisnalardan bir kısmının 
cek olursa §U rakamlar elde kaldınlmasmdan bir fayda me
edilmekteclir: mu! etmemittir. Müvazene ver 

konferansı müzakeratı hi~bir hal 
1 

82 milyon memur, maaf ve gisi buhran vergisine tabi tutu 

· · olduğundan 6 kiıiden ibaret o an suretine iktiran etmeınııtır. 
Resmi bir tebliğ, müzakerabn idare mecli•i azalanndan üçü Ma 

bir takım iktıaadi meseleler kar· !iye vekaleti, üçü de Oriental ıir· 
•ısında kalmış olduğunu, bu mese keti tarafından intihap edilmittir. 
lelerin daha derin tetkikat icra· Şirket umum müdürüne evvelce 
or01 ve daha fazla malı"imat teati· 1500 lira maaı tah•is edilmiı ise 
•İni istilzam ebnekte bulunduğu· 

ADAPAZARI, (Milliyet) - I 
Adapazannm ıerek istihaalat ve ı 
gerekse iktisadiyat noktasından 
haiz olduğu. e~e~iyet. nis.betin- ı 
de sıhhi ve ıçtımıu vazıyetı yok
tur. Bu mühim ıehrin güzelleıti
rilmeai ve aarın icabatına göre mo 
dem bir tekle konulması müm 
llün iken bu cihete ıimdiye kadar 
ehemmiyet verilmemiı olması ae
::ıavan teessüftür! Adapazannı se 
nelerden beri olduğu gibi bundan 
aonrada kendi mukadderatına ter 
ketmiyerek vali Eşref Beyin fey· 1 
yaz bir müdfthelede buh~:nınan b'! ı 
gehrin az zamanda un ve ıılıhı 
bir kiaveye bürünmesine sebep ola 
eaktır. Kocaeli valisinin kudret 
.,., tah iyetinden Adapazarı hal
kı istifade edemez•e çok yazıktır! 

1 
ücretlerile mütekaitler, eytam lan umumi, hususi ve 
ve eramil maa9lan. mülhak bütçeler ve bele-

. 45 milyon mukaveleli borç- diye bütçelenle idare edi· 

lar. len daire ve müesseseler ve ha· 

nu bildirınektedir. de bu mikt:-r bilahare bin liraya 
Son celsede M. Flandin, yeni· indirilmiştir . 

Dert bir değil ki 

Adapazannın içi ne kadar ça• 
A'IUrlu ise dışı da ondan bin kat be 
terdir! Kıt mevsimlerinde ıehir
den yarım saatlik meaafeye kadar 
gitmenm imkaıu yoktur. Her ta• 
raf bataklık ve çamur içinde oldu 
ğundan herkea yerli yerinde otur 
makta ve halkta hareket kabiliye 
ti kalmamaktadır. Bu yiizden köy 
lülerimiz mallarmı ıehre ıetirip 
aatamadıklannclan ınu.ztarİplİr· 
ler. Hatta bu tehir dahilinde Ka
raağaç mahalleainde kaldırım ol· 
madığından ortalık bir çamur der 
yaaı halindedir. Hatti bu çamurlu 
yerlenlen arabalar bile ıeçeme
mektedirler! Rep.diye mahallesi 
halkı iae su ve çamur dalgalarile 
mahsur bir halde kaldıklarmdan 
evlerinden titan çıkamamaktadır 
lar. Bunlardan sokağa çıkanlar 
olaa dahi akp.ma na11l avdet ede 
ceklerini düşünmektedirler! 

Su derdi de başka 

Adapazattnm park caddesi 

müddet zarfında lstanbul piyaaa 
aında patateal.,r çok istekli aatılı 
yor, fakat tüccar rnallanıu bir tür 
lü Haydarpa,aya ıötüremiyor. 
Bu auretle ikinci batta toplanan 
J..ırk elli vagon birden piyasaya 
çıkarılınca fiatler bittabi düşü
yor ve mal aahipler;de zarar .. uğ 
ıuyorlar. 

işte hayat v" iktısadiyatm l•· 
mel t"flarını teşkil <:den tüccarlaıı 
mız bu l'ibi ırı~külatlara maruz 
kalırlarsa bu memJ.,ketten buhra 
mn zail olmasına imki.n •ar mı .. 
dır? 

Diğer bir dert daha 

890 bin lira icar bedelleri, kiki veya hükmi §ahıslar nez-
21 milyon iaşe masrafı. dinde veya onlara merbut ola. 
3 milyon in9aat. rak maaş, tahsisat, ücret, yev-
41 milyon sair masarif. miye, hakkı huzur; aidat ve ih· 
Bunların yekônu 192 mil· tisas zammı Ye bilumum ikra-

yon 890 bin liraya baliğ olmak miyeler veya her hangi bir nam 
tadır. Bu masrafa mu- ile olursa olsun bir bedel veya 
kabil mevcut kanunlarla aylık mukabilinde çalı,an şahıs 
temin edilebilen varidat !arın istihkakları ve tirket ve 
ancak 148 buçuk milyon li- müesseselerden alınacak te. 
rayı tutmaktadır. Görülüyor ki mettü ve ikramiyeler ve hiz
devlet makinesinin ibtiyaçlan- met mukabili verilecek tazmi· 
nı temin için arada 34 milyon nat ve ihbariye ve ayni mahi-
390 bin liralık bir açık mevcut. yetteki tecliyelerden yüzde on 
tur. Aradaki bu farkı kapat- nisbetinde tahsil olunacaktır. 

Vergi ne suretle tahsil 
edilecek 

den merkezi Avrupa'da rü_çh,an Barut ve fi..,k fabrikaları tm· 
rejimi esasına iatinat eden. ~ır ik; ainden hariçten ithal edilen fitek 
tıllftdi birlik vücude getırılmesı ler muvafık ~eraitle satın alınmıf, 
liizumunu ehemmiyetle kııyded~
rek bu rejimin büyiik devletter~n yalnız Oriental tirketi bu müba· 
en zivade mazharı müsaade mıl· yaatta komisyoncu aifatile tavaa
let maddesinden iatifade eyl~ek sut etmiştir. 
ten feragat etmelerini icap ettır-
meai lazım p:elmekte oldulunu Fişek tirketi hükümete aidat 
beyan etmiştir. olarak 257 bin, banıt tirketi de 

M. Flandin, Loondra'yı terket- 550 bin lira venneği teahbut et
meden evvel ta beyanatta bulun- mitlerdi. Barut §İrketinin aasari 

muıtur: 600 ton banıt satması meırut ol-
"Bazı devletlerin merkezi Av- duğundan, hükiimete verdiği ai· 

nıpa'daki vaziyetin vebametini data nazaran lrilo batına 100 ku
takdir etmemekte olduiunu zan· 
nediyorum. Fakat vaiı:aylin inki· ft1f iaahet etmektedir. Banıt ve fi. 
ıafı, bir inhidamn• önüne geç- tek fiatlerinin fahit olduğu iddi
mek için bir müdahelede bulun~a aaı da varit göriilmemektedir. Fi· 
nın acil bir zaruret oldulunu go• atlar hükiimetin de iıtirak ettiği 
terecektir.'' bir komisyon tarafından tayiu 

LONDRA, 9 A.A. - M. Flan· edilmiftir. 

mak makıadile hükumet bir ta 
raftan masraf bütçesinde aza
mi tasarruf temin etmiı, diğer 
taraftan v ridatı tezyit çareleri 
ni taharri eylemiştir. 

din, refakatinde Franarz mutehaa-
MüYazene vergiıi buhran ver uılan olduğu halde aaat 15 te Pa· Şrketler son zamanlarda amumi 

gisi gibi iatianalan ohııayacak, riae vanıuftır. buhrandan müteessir olmu?lar ve 
Tasarruf ve tedbirler ~ki tekaüt kanunu üzerinden Müfarekatinden evvel Fransız son zamanlarda barut ve fitek aatıp 

k . I . maliye nazırı merkezi Avrupa ti h"'k' 
mail§ olan müte aıt er, yetım- devletlerinin pek ukıaık vaziyet· azalc!ıinıdan tirke er ıı ıımete 
ler ve dulların maa,lanndan, te bulunmaları haaebile bırakılan karşı olan teahhudatııu ifa edemiye
harp malullerine yapılan tedi- mükalemelere tekrar baılanmuı cek bir hale gelmiflerdir.Barut §ir 

keti 1927 senesinde 435,928 de 
538 buçuk 929 da 707,930 ela 429, 
931 de 362 ton barut satabilıniıti•. 
Şirketle lıükUınet arannda aktediler 
mukavele tirketin en az 600 
ton barut aatabilmeoi eaası üzerina 
aktedilmiı iaede bilahire bu miktar 
400 tona lnclirilmit ilflde ıirket 931 
aeneaincle bu miktarda da aatq y .. 
&manllfbr. 

Fitek ıirketl 1928 de 11 milyon, 
929 da 13 milyon, 1930 da 7 milyon, 
1931 de 8 milyon fite!< ve 930 sene
ainde 4.300,000 kovan 931 de 
3,500,000 kovan a&bıufbr. Buna ral 
men Fiıek ıirketi 70-80 bin, Barut 
tirketi de 500 bin l'ra zarar etmit
lerdir. Bu şi ketl~rin hükümete kar
tı olan teahhü~atı ifa edemiyerek 
tasfiyelerine karar verilmesi umumi 
buhran dolayill!e ümit ettikleri ka
dar barut ve fişek &atamamalarından 
ileri l'ehnİftİr. Barut ve fİfek tirket· 
leri heyeti umumiyeleri 1931 senesi 
bilinçonun telkik için 14 nis.an per

tembe ııünü içtima& dftvet edilmiı
tir, 

Gümrükteki 
Tetkikat 

Üç memura işten 
el çektirildi 

Gümrükte son yapılan tef. 
tişler neticesinde üç memura 

itteıı el çektirilmittir. 

Gümrük ambar ve antrepo
larındaki efyanın tesbiti yapılır 

ken tetkik sırası 4 numaralı am 

bara ait kayıtlara gelmiıtir. Bu 
tetkikatta bayii şayanı dikkat 
muamelelere tesadüf edilmit 

ve defterler üzerindeki teftiş 

tamik eclilmittir. Neticede güm 
rükler teftit heyetinin gösterdi 
ği lüzum üzerine 4 numaralı 
anbar memurlarından Zihni, 
Avni, ve İbrahim Beylere itten 

el çektirilmiştir • 
Bu husustaki tetkikat de • 

vam etmektedir. 

Çocuk bayramında 
verilecek müsamere 
Himayei etfal cemiyetine 

merbut annler birliği maruf 
hanımların da i9tirak ettiği bir 
içtimada çocuk bayramına mü
aadif günde Makaim barda ya· 
pılacak müsamere baklmıGa gö 
rütülmüttür. 

Adapazanıun aayuda bir meae 
le olmuttur. Bu meaelenin en iyi 
bir ıekilde halli ne vakit müyea
..,.. olacaktır? Şebre au tevzi eden 
çarh tertibatı artık köhneletmif· 
tir. Belediye reiai Kerim Beyin tah 
ai bimmetile çarhın bazı akaamı 
latanbul'dan yerli ustalar getirti
lerek tamir ettirilmit ise de bir 
müddet sonra diğer kıumlarının 
da bozulacağına fÜpbe yoktur ve 
-sen bn çarh auyu halk nazarın 
ela mikroplu ve ıüpheli bir su ol
maktan kurtut&maınıttır. 

Adapazarı halkı doktorlara 
müracaat etmiyerek yerli ebeleri 
tercih eylemektedirler. Zira: Bu
raıun doktorları bir doğum için 
otuz lira iatemekte imifler! Bu 
yiizden diplomauz yerli ebeler bu 
rada lıali faaliyette olduklarm
dan maaleaef doğumların ekoerisi 
muvaffakiyetsizlikle neticelen
mekte olduğunu söylüyorlar. Şe
hirde (30) bin nüfuı aakin oldu
fu halde bir doğum evinin bulun 
mamaıı ve parasız doğum yapıl
mamaaı çok acı bir haldir. Kars, 
Erzurum, ve Adana gibi burada 
da mükemmel bir doğum müeue 
sesinin vücude getİTİhneai Sıhhiye 
Vekili mubtereminin yükaek lütuf 
larmdan intizar olunmaktadır. 

Gerçi belediye bastahaneıi doğum 
için bet yatak ayınnıt ise de bun 
dan zannederoem halkın haberi 
yoktur. 

Masraf bütçesinde masarifi 
umumiyeyi 41 milyondan 27 
milyona indinni9, in9aat tahai· 
satuır ise tamamen kaldırmıt
tır. 

yattan, hidematı vataniye ter· lüzumunda israr eylemiftir. !::;::=;::;;:::;:::::;::::~:::::;~;--
bininden maat alanlardan bir J !!l••••••••••••ı I ..-- f 
ay zarfında aldığı maaş ücret B .~·...,,-a 

Belediye daireli bu au için hane 
lıaıına 8 lira beaabile aenevi36000 
liTa almaktadır. Bunun bet sene· 
lifi kartılık röaterilerek ve buıuai 
iDulıaıebenin verdiği (10,000) li 
,. buna ilive edilerek bu su mese 
lesini kölriiaden halleylemek ve 
.. ika temiz ve 9üpheai2 bir sn içir 
eek lazımdır. Eğer bu kadar pa· 
ra kila1et etmezse tehir balkı da 
laa kırk elli bin lira venneğe ima 
ıled.ir. Bina ... le:rh bu su itinin de 
llalkrn an11ou.na munfık bir te
kilde -tieelendmlmeai vali E,,-el 
Beyin kıymettar alaka•ına vebeı 
t<Mlir, 

Buda başka dert 

Adapazarmdan ihracat Y•P· 
-ı. için sezan :roktur; Her mev• 
simde ihracat yapılmaktadır. Bu
na rağmen ıimendifer istaıyonun 
daki hangarın hali yiirekler acm 
dır. Buraaııu çamurlar ve aular 
içinde nıtubetli bir yerdir, etrafı 
da açık olduğundan tüccarın mal 
!arı çüruyiip telef olmaktadır. Tüc 
carlar kapalı vagon için 15 lira pe 
•İn olarak verdikleri halde bilaha 
ra mallannıyiikletmck için i•tas
yona müracaatlerinde kapalı va• 
gon olmadığından bahisle açık 

vagt)n almak me.,buriyetinde ka· 
lıyor ve Üıtüne ört;ilecek muıam• 
ba içinde aynca bet lira almmak
ladır. 

Daha var! .. Patates yüklü va 

Bu tedibrler sayesinde 175 
milyon {890) bin liraya kadar 
indirilen masraf bütçesile vari. 
dat arasındaki açığı kapatabil
mek için hü.lcUmet fırka grupu· 
nun taıvibine arzettiği tedbir. 
ler şunlardır: 

Teşviki sanayi 

1 - Teıviki sanayi kanunu 
ile babtedilen haklara ilişilmi • 

Yeni bir hayat yecektir. Ancak hariçten cell~ 

Ad d ··k k t baka dilen ve gümrük resminden mu 
apazahnn abyu sef ad' b'~ af tutulan mevaddı İptidaiye 

ya mens-..p er anıme en ı J 1 1• . .. ·. d 1 kik 
bul - - t ı t b ld ıstesı uzerın e esas ı tet at ka gunu yapmı, ır. ı an u a 1 k b 1· d 1 l k 

ld • "b" b h 1 d 1 yapı ara u ıste ara tı aca 0 aıa gı ı uranın aıum an a b dd 1 ·· • d ki · ı. d ı ve azı ma e er uzerm e topln zıyaretler yapma ta ır ar. afi k ld 1 k B 
Gerçi bu bayat adabı muaıerete mu yet a ırı a?1 hr · • u 
taalluku baaebile cidden ıayanı ted~ir bir b~çuk m.ılyon ~ıralık 
takdirdir. Fakat teeuüfle babcr vandat temın edebılecektır. 
aldıillll<l ıöre bu ıibi soayetelere 
devam için fU taaarruf dernnde 
bir çok fuzuli -•noflar ihtiyari· 
le ecnebi kumqlardan pek aiır 
tuvaletler yapılmaktadır. Maifet 
!eri aldıkları maatlara münhasır 
kalan kocalar için bir yıkım olan 
bu tuvalet müaabakaıından ıarfı 
nazar edilmeli milli taaarnıf nok 
taamdan ta:raru tavaiyedir • 

Raı;rp KEMAL 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haıtalıkları 

mütehassısı 
Cumailan maada bergün öğleden 

sonra saat (2,30 elan Se) kadar İs
tanbulcla Divar.yolunda 118 numa-

ralı hususi dai .. e•İnde dahili basta-

Muamele vergisi 

2 - Gümrüklerde muamele 
vergisine bir mikdar zam icra 
olunacaktır. Bu zamdan da 4 
milyonluk bir varidat fazlahğı 
tahmin edilmektedir. 

3 - Bina vergileri kanunun· 
daki vergi nisbeti bir mikdar 
tezyit oluancaktır. Yani geçen 
ıene musakkafat kanunu üze. 
rinde yapılan tadilat meyanın. 
da vaki tenzilatın küçük bir 
kısmı iade olunacak, zirai mü
sakkafat ise bu zamdan müstes 
na tutulacaktır. Bu 'da bir mil
yon 900 bin lira fazla varidat 
temin edebilecektir. 

Nakliyat 

4 - Nakliyat vergisi, otomo 
bil, otobüs, motosiklet, kano 
otomobil gib! zatülhareke ve-

veya yevmiye yek\ınu Jo lira Falih Rıfkı eyin 
ve ondan aıağı olanlardan dahi eserleri 
bu vergi tahsil olunacaktır. Mü 
vazene vergisinin tatbiki ıu te 1 - Denizqm 
.kilde cereyan edecektir Maaı Ceııubt Amerikayı anlatan ye· 
veya ücretin yekUnu üzerinden '{aM türkçe kitap: Yeni yazı ile 
evvela yiizde on nisbetinde mü '>asılrru§ kitapların en nefisi. 
vazene vergiai kesilecek, bili.- Papyeku§C üzerine tabedilmiş 
bara yine maat yekônu üzerin '.Düteaddit resimler. 
den kazanç vergiıiı katolunacak 
ve kazanç vergisi kesildikten 
sonra geriye kalan mikdar üze 
rinden buhran vergİ•İ tahıil o. 
lunacaktır. ,,. ,,. ,,. 

ANKARA, 9 (A.A.) - C. H. 
Fırka11 gurupu bugün öğleden ev j 
veJ ve aonra olmak üzere iki cel
se akdetıniftir. Curup yarın dahi 
mali meıeleler üzerindeki ınüza
kere•ine devam edecektir. __ __. .............. ---
Mu~zzam bir köprü 
NAPOLI, 9 A.A. -. Şimali 1. 

talya tqebbüaatı aınaıye grupla: 
rından birisi münakalat nezareti· 
ne bir proje tevdi etmiftİr. ı 

Mühendis Calabretta Antonio' • 
nun eaeri olan bu proje Sicilya a· 
daıım Meaina boğazı Üzerinden 
ana vatana bağlıyan kısmını Can
zirri ve Pizzo üatünden ablacak 
bir köprü ile bağlamağı teklif et
mektedir. 

Bu köprünün tulü 200 metre O· 

lacak, irtifaı 120 ve arzı 60 met
reden ibaret bulunacaktır. 

Belçika kraliçesi 
Napolide .• 

NAPOLI, 9 A. A. - Belçika 
kraliçesi Eliaabette dün aaat 11,25 
le buraya va•ıl olmuttur. lata•· 
yonda prens ve prenses Piemont 
tarafından karşılanmış ve Raggia 
sarayına gitmişlerdir. . . 

2 - F aşiıt Roma 
Kemaliıt Tiran 

v• 
Kaybolmut 
Makedonya 
Faıiat İtalyadan, inlı:ılipçı Jlr· 

navutlulı:tan ve bisden sonraki 
Malı:edonyadan bduıedeıı ycab 
.iirlı:çe lı:itap. ----3 -Yeni Ruıya 

Rus inkdibındaıı, bol§Cvilı:Je

'in terbiye ve telkin metotların
.lan, Rus inkılabının bugünkü 
•aziyetinden bahseden ycğane 

türkçe kitap. ----
Bu eserlerin hem san'at, hem 

fikir kıymetleri vardır. Yeni ya
?I ile herkesin hem lezzet, hem 
istifade ile okuyacağı en iyi ki
:aplar bunlardır. 

He,psi Muallim Halit kiltüpha· 
ı.esinde bulunur. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, lıtiklil caddesi Bü

yük Parmak kapıı, Afrika hanı· 
"a bitişik Apartnnan No. 21.-

•. .. 

• 

•• 
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Süt damlasında nasıl 
çalışıliyor? 

" Çocuğu komşuya bırakıyorum, 
iyi kadındır, südüne havale .. !, 

\.:ocul"l.lar doktor tarafından muayene edilirken 

Hanımlar çok konuş-ı leceğini itaret etti. Kadına ver 
mayın.. di. 

Himayeietfalin süt damla- * * * 
sında doktora yardım eden işçi bir kadın çocuğu kuca-
hemşirenin mükerrer ihtarları· ğında ilerledi. Doktor çocuğu 
na kulak veren nerede? Yok- uzun uzun muayeneden sonra 
suz, orta halli birçok kadınlar; kadına döndü: 
kucaklarında ara sıra vaveyla - Hamın bu çocuğa baka-
yı koparan mini mini yavrula· mıyorsun. 
nm susturmağa uğraşacakları - Ne yapayım efendim ça 
yerde hep birden konuşuyor- lıtmağa gidiyorum. 
lar. - Nereye? 

Bekleme oduı ve muayene - Tütüne .. 

MiLLiYET P ~ZAR 10 NiSAN 1932 

Kari sütunu Memlekette T b 
Büyükdere otobüs- Ödemiş ,· erziuane Na~li ' : 

larinden şikayet ( Ahter ter;ı;ihanesi ) 

Dün bir kariimizden şu mek Cinayeti Sahiplerinden ve mildir 

tubu aldık: M l b 
Taksim ile Büyükdcre ara· B d -· - us u aşoğlu 

sında işleyen otobüsler bozul- ur urda yakalanan Ş k dukları zaman müşterileri oldu adam da ev et 
ğu yerde bırakıyorlar. Bir kişi katili d h" . . . Bey Yeni posta-
lik oturacak yerde ikişer ki~i 1 er en lrl 1mı:ş h 
oturtulmak suretie yolcular ra· Geçenlerde Burdurda şüpheli bir . ane karŞISind& 
h ed ·ı k d' B . d adam yakalandığı üzeri araştırı- 36 nUm""rada ye 
atsız ı me te ır. enzın e lınca 600 ı· ık · ' k kd" ·ı ""' . .. ıra : evra ı na ıye ı e 

yolda bıtmekte ve otobus yarı; mühim mikt...-da altın ve beşibiryer-' ni bir terzihane 
yolda kalmaktadır. Arabalar I deler b_ulunduğu ve bunun Ödemi~- 1 
sık sık bozuluyor. Bı-nları bele te bogulmak suretile öldürülen tesis ettiğini ve 
diyenin nazarı dikkatine arzet 1 Me~n:et ağ'.' ile zevcesinin ve besle 

1 b d .. 
. . . d . mesırun katıllerinden biri olduğu la· a ema muşte-

menı~ı ~ıca e erıFm. hakkuk ettiği yazılmıştı. "I • • 
Buyukderede ıstık suyu 19 Yapılan tahkikat neticesinde Bur 1 rl erini Oraya d8• 

numarada baytar yüzbaşısı durda yakalanan şahım Antalyalı Yet eyledigv ini 
Seyfi ~i nan:ıında. biri olduğu ve Öd~iş ! 

~na:ret.ıle alakadar olduğu ıesbıl e- ilin eyler. 

Gayri mübadillerin 

göndereceği heyet 

Gayri mübadiller namına bono 
lara faiz verilmesi lehinde teteb· 
büste bulunmak üzere Ankara'ya 
gönderilmesi mevzuu bahis he· 
yet, ekaeriyet olursıı, cemiyetin 
ça....,mba günkii idare heyeti iç
timamda seçilecektir. Ancak ara
ya bayram gireceği için heyetin 
bayramerteai Ankara'ya gitmesi 
tercih edilmektedir. 

Sipahi ocağında 
Sipahi Ocağı geçen sene olduğu 

gibi bu sene de May11ın Y inninci 
Cuma gününden baflamak ve Üç 
Cuma devam etmek üzere gayet zen 
gin ve heyecanlı bir pt"oğramla sivil 
erkek ve hanımlarla Zabitana mah
suı olaralı: Ocak kar!ısmdaki mey
danda Konkur Hipikler yapacaktır. 

dılmıştır. Ali, Seyrek köylü Meb- ı •••••••••••••ıııııl 
met ağa ile zevcesini ve beslemeaİ· 1 . 
ni feci suretle öldürenlerden biri ol- l otanbul birinci iflas mcmurlu
duğunu itiraf ettiği gibi üzerinde bu ğundan 19200 lira kıymet takdir e
lunan para v" altınların da maktule ailen lotanbul limanına mukayyet 
ait ol~uğu?u söylemiştir. ve teknesi 1882 tarihinde in~ edil-

Katıl Alı, Ödemiş, einayetile ala- ,-
kadar olan Tireli Hakkı ile üç ar- miş 204. 5X 17.3 ehadınd,. s:n Gay 
kaclatınm yakalandıklarını görünce risafi ve 468 safi ve 1200 Denveyt 
yakalanmaktan korkarak kaçtığını, tonilatoluk makinesi 1882 ,ıe inşa 
fakat Burdurda yakalandığını ifade edilmiş 600 lf'ari beyğir kuvvetinde 
etmittir. 

Bitliste mebzul kaçak 

kağıtlar 
Bitlisten yazılıyor: Kaçakçılığa 

kartı aç•lan mücadele bütün şidde
tile devam ediyor. Şimdiye kadar 
yakalanan ( 460000) kaçak cıgara ki 
ğıdı Tütün lnhiaan Batmüdürlük 
dairesinde ibrak edilmittir. 

Kampavnt maki.ne ile muc'!hhez 700 

Libre tazyika mütehammil düz 3 
külhanlı ve 194 senedi c..hri nu
maralı ve halenPaşababçe önünde de 
mirli bulunan Sami vapurunun ta· 
mamı ; 20400 lira kıymet takdir e
dilen lıtanbul Limanına mı:kayyet 

ve teknesi 1902 de inşa edilmiş 230. 1 
l. X13. 75 ebadında 9Z3 gayri.afi 
ve 492 safi ve 10~0 Denveyt Toni
latoluk ve makineıi 1902 de inşa e

dilmit ve 870 lt'ari bcyğir kuvve
tinde Tendin Kam!)8nvt makine ile 
mücehhez 80 libre tazyika mütah:ım 

Hiç Bir Yerde 
Emsali görülmemiş 

Bir Fırsat 
Mağ~zıı mızın yerli ipekli kumaılar kısmını 
tevsı edeceğimizden mevcut Avcupa kuma _ 

larını biiyiik tenzilatla kat'i surette elde~ 
çı karmağa mecburuz. 

Avrupa İprkli !rnmatlarından bir kaçının Ciatları· 
Krep Döşin metrosu 190 ve 125 kuruş 
Krep Saten • 600 ve 450 
Tafta teminatlı " JOO " 
Tual Dö Sua " 150 :: 
Japon Ponjesi " 135 
Saten Liberti ,. 250 " 
Vua! Dö Sua Emprime ,, 225 " 
Fular Emprime ,, 

Krep Mimoza Emprime ". ~ ~g :: 
Krep Mongol .. 425 " 

Bu Fevkalade Tenzilatlı satış 
Katiyen 24 Nisanda bitecektir. 

BeyoğıuKARLMAN Mağa 
za!arı 

> Şirket mukavclegin:n hi~amı c!olav:s:.ıc Laı·, t f" ' b 1 

Ah 
. ~· ı; • ns ıyeır...e u unan ter terzıbanesinin ilk müessiılerinden ve makastMı 

Memduh Bey, mesai arkadaşlarile birl·kte 

YEN • 
1 AHTER 

hane hep bir arada. Doktor - Kaç para veriyorlar? 
yavruları bir maaa üzerinde - Günde 30 ili 40 kuru§ .. 

Ayni zamanda Nisten avdet ed.,.. 
cek Zabitlerimiz içinde oradaki mü
sabakalar dereccıinde müıabakalar 
tertip edilmi!tİr. 

Y akılma11 muhakeme neticesine ta 
lik edilen daha bir milyon kaçalı cı
gara kağıdı muhafaza altındador. 
Bunlardan batka geçenlerde Muş 
köprüıü üzerinde birkaç kaçakiının 
üzerinde (190000) kaçalı kağıt )•
kalanmıı, cür'etkir adamlar Mut 
mahkemesinde altıtar ay hapse ınah
kum edilmi,lerdir. 

mil İki kazan Korkvtit ikişer gük- . T E R Z İ H A N E S İ N İ A C T 1 
külhanlı ve 118 senedi bahri numara lı ve halen Paıabahçe önünde de- iş ~e idare si.stemlerini modern unsur ve. u3ull~rle tec-

Varnada keyf 

muayene ederken bir aralık ba - Çocuğu ne yapıyorsun? 
na döndü. - Komıuya bırakıyorum, 

- Bekarlık vergisi, bekar- o bakıyor, iyi kadındır, sütüne 

Bunlardan batka Siirt ihtisas mab 
k~meaine de Bitlisten .Şirvan tari
kile on dört kaçakçı sevkedilmittir. 

mirli iktisat vapurunun tamamı. hız v~ takvi. ye eden müessese; yeni organizasyon 
Müflis Veli zade Mustafa Faik Be- .sa d f 1 ye ait olan bu iki vapurun 4-4-932 yesın e ıat arını çok ucuzlatmış ve ayni zamanda 

Varna konsolosumuz tara m-lık vergisi diyoruz.. Buraya havale.. f 
bakın, yalnız çocuk doğurmak Doktor yerinde duramadı. dan fktuıat Vekaletine ve Türkiye 
kafi değil, onları büyütmek, Birden fırladı ve bana döndü: Turing klübüne bir teklif vaki ol· 
yetittirmek lazım. Çok çocuk j - Efendim, dedi, evvela mut ve Ticaret Odaama havale 

Geline musallat 

olan muhtar 

tarihinde İcra kılınan birinci artır- KADIN İŞLERiNE DE BAŞLAMIŞTIR 
malarında Sami vapuruna (10000) Elbisede zevk ve zarafet arayan takdir'-~r .. t ·.l 

doğuyor, fakat ekserisi bakım- çalışan annelerin çocuklarına edilmittir. Aydından bildiriliyor: ~oçarlı cİ· 
( b

. ı · . KR mus erı e-
on ın) ve ktisat vapuruna(13000) rıne arzı hızmet eder. Ankara caddesn;de 

k d 1 bak k 1 h l 
Konaoloı, bu taV'ıiyeıinde, Var.. d Çall 

s ızlı yüzün en ö üyor.. aca yer er azırlama ı.. var .. ın .•• ıaığır köyünde geçen na plajlarının mevıiminde çok bi le' 
Sonra birden bire önünde Bakın işte bu çocuk ölecek. 1 b' · gun r va a olmu•tur ve köyün "' rağbet gönnekte o duğunu, ızım b k h · ' çırçıplak muayene ettig"i çocu Çünkü buradan verilen ıu·· _ ı · · · l'k ı mu tarı ıki kurıunla öldürül-

~';!:~ :ı;u~:~~:;'n f:i·=~· a~•~m~~. J (Milliyet Matbaası) ittisalinde No 96 --· 

~;~u!=~:.~·;:::..'7i4v~!1~ . •ı~~\~~;;,~~r;!":r.s~:rii~ı~~~jiiiiiiiiiiSİİİİEİİİİYİİİİRiliilS;;E~F A~t~N-~ 
r~:ak~~::vğa::d; ~~~ ;~~~:'. ıl\~j 1UITI1'1C Merkez aunta: Galata Köprc 

- vapurcu arımızın ııe ı§slz ı ten müıtür. 
ğun annesine sordu: tün komşu kadının içmiyeceği mütteki bulunduklannı, p.yet Bu köyde bir ınüddet evvel bir dü 

- Hanım çocuğa ne zaman ne malum.. Varna'ya vapur işletirlerse kazan ğün olmuş, Fato• iııninde rok gÜ· 

şır. venlmek şartile talıplerın yuzde 1 • • -·--- -- • ·-- baıı B. 2362 . Şube A. Sirked 

on pey akçasını hamilen daireye mü KARADENiZ POST ASI !'.'IUbliroarzade han 2. 3740. 
1 

.. · ., mak imkanını elde edeceklerini el b' •-- la M ' ' 
ar sut verıyonun. Efendı"m Almanyada bı"r fa z ır ouz u•tafa adlı on sekiz bildirmektedir. Konıolos, tavaiye- d b' d lik ı 

- Her zaman.. kı"r kadın gebe kaldıg'ı vakit h 1• yaşın a ır e anı evlenmişler. Fa N I h ., B k sine, u asatan şunları ilave edi- kat ırenç kadına köy muhtarı musal-
- ası er zaı:nan. a beledıyeye müracaat eder. Ça- yor: lat olmuf. HergÜn bir bahane ile 

çocuk ne hale gelmış .. Sen sof lıtamıyacak bir vaziyette ise "fıtanbul'dan aktamlan hare- iz'aç etmiye baılıumt ve her defa-

d b ht k kada
r led d ket edecek bir vapur, ertesi sa- da "dd l" b" ra ıı sa a an a şama kendisine be iye tarafın an •m şı et 

1 
•r ret cevabı almı•. 

., 
bah Varna-ya vi.aıl olur. S • ib '-' ' mı yemek yiyorsun· . her türlü sıhhi §eraiti havi bir Plaj mevaiminde bu suretle itli- onh mt kapdta mevıuini kaybeden 

Cevap beklemeden hıddetle oda gösterilir, eline de yiye- yecek vapurların Varna'ya haylı ::~:· a ını ıu suretle tehdit et -
bag"ırdı· cek · • · · t • · • yolcu bulacaklan muhakkak oldu • ve ıçecegını emın ıçın "Her zaman kocan. dan bahsediyor H 1 k ğu gibi, avdetle de Varna'dan fa. d ._ __ 

- a1>1m aaat e yeme ver, feıınen tayin edilmi§ muayyen tanbul':ı yolcu taşıyacaklardor. sun. O adam enur ....,,ı değil ya,o-
saatle... bı"r para verı'lı'r. Kadm daı'ma y ı b nu da deler geçerim.'' a ruz, u vapurlarda, alaturka v hd"d" · · 

Aımeler arasında bazıları kontrol albndadır. Doğuraca· bir saz heyeti bulunmalıdır. Taki, e te 
1 ını, aynı gece tatbik 

d d ··t 1 k · ' el" d yolcular Varna'ya kadar seyahat n;ıevkiine koymut. Karı, koca evi.,.. 
a aa ece au a ma ıçm g ı- ğı vakit te hastahaneye gön e rınde buluour!aı·ken kapıya dayan-

yorlar. Doktor Nazım Münir rilir.. edecekleri gece zarfında ahenkli mıı-
B b 

'b'I · dök" ük" 1 • bir akıam geçirainler ve vapurlar M lafa d h 1 ey u gı I' enn t en H lb k' b' d b "b" ··es I b I' d 1 . d B us , er a pencereden atla-a u ı ız e u gı ı mu stan u a av et erın e ulgar bah d d la 
dillere o kadar alıtık, ki hiç l k . . h' l ·· ·1 · d "b ti · . mıt, çe en ° tarak muhtarın 

0 
maz mu§terı erın e rag e ennı ka· k · · ba 

dinlemeden: seae er kyob.. ahzızım1, .'ç I zansmlar.'' ar asını çevırmış ve ta nca ile iki 

T 
sa çocu uta ene en aça ıın. kurıunda muhtarı yere senni•ti'r 

- B-. kilo 800 gram. a· ·ı- . M taf d ed ' · -s S - tt -- • -- us a, hi iı en sonra firar et· 
mam. Muayeneye hacet yok- onra acı acı ı ave e ., İki ticaret odası mişse de tutulmuıtur. 
tur. Diyor.. - Bizim meınlekette ne fa· M y d * * * kir, ne zengin layıkile çocuk lağvedildi • ansen en yirmi beş 

Ü Ik b" k Uz bakmasını bılir. Anneler ek- sual sorulacak 
.. ddç taty ı be ı~ ç.~t ud. -1 un seriya hiuiyatla hareket eder- Çine ve Bozdağı ticaret odalan-mu e en rı su a ... asın· I K d" b·ı •

1 
. .. . nm lağvedildiği iktisat Vekiletin- IZMIR, 9. (Milliyet) - Mimar 

da tedavi ediliyor. Toplanmış. er. .end 1 1 g_ı endnedgktuvenır d~n alakadarlara bildirilmiıtir. Bu profesör Yaıuen bir haftaya kadar 

B k·ı 200 D kt b ler. Bız e en zıya e O or: emre göre Çine Aydına Boz.t-::... da tehrimize gelecektir. Profesör bele-
eş ı o gram. o or u k k 1 · .....,, d" · · da ti -· · 

d b
. "T b t dı Anne, teyze, onu omşu Naziliye veri miştır. ıyemlZln ve uzerıne şehrimizi 

na a ır amam,. as ır • . ziyarete ve bir hafta kadar lzmirde 
Anne yana yakıla bir §eyler an ve saıre.. ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I kalmağa karar vermittir. M. Y aoaa 
latmak iıtiyordu. Fakat dok- Bundan maada birçok aile- ka doktora: ne belediyece şehrimizin İmarı etra 
tor: !er doktorların kendi kanaat _ ya, beni ne vakit muaye- fında yirmi bet ıual soracaktır. Bu 

- Hıç" lakırdı istemem .. Ce ve fikirlerine göre hareket et- ne edecekıin? •ualler belediyece tespit olunmakta • 1 O 'I f"k · tır. Suallerin başlıcalan mütehaısr· 
v;,bını verdikten aonra bana dö mesini ıster er. n arın ı r!n - Ben çocuklara bakarım sın lzmirin hali hazır şekti ve şeh-

ı·acaatlarr ilin olunur. 

rın uçlarım iğne iJe delerıin, alda. 
rıru akıtırıın. içinde yalnız sanları 
kalır. Sonra bu yumurtalan götü
rür. bir mezarlığa brakırsrn. Yu. 
murtaların içindeki sarılar kuruma
ğa batlayınca, kocan olacak adam 
da l<askatı kurur, ölür gider. 

Genç kadın cahil olduğu için bu 
sözlere inanır ve tarif veçbile yu
murtaları mezarlığa bırakır. Fakat 
o sırada mezarlıktan geçmekte olan 
lar genç kadının birıeyler yaptığı 
nı görünce 2abıtaya haber verirler. 
Zabıta da gelir kadını yakalar. Ha
tiC<" berıeyi itiraf etmit olduğu icin 
adliyeye vcrilmİftİr. · 

Aydın belediye reisi 

AYDIN.- Öteden beri bir riva
yet halinde deveran eden belediye 
reiıi Raif Feyzi Beyin istifası kesbi 
katiyet etmiş ve reis bey vilayete 
İıtifasmı vennittir. istifanın sebebi 
haricteki itlerini takip arzusundan 
ileri gelmektedir. Bu İstifasının ka
bul edilip edilmiyeceği malUın değil
dir. 

Manisa hapishanesinde 

kanlı bir vak'a 
nerek dedi ki: den tecerrüt ettiniz mi ıizın nine.. rin müıtakil lanı baklandaki dütün-

- Zerre kadar çocuk bak. kıymetiniz yoktur. Haydi baş· - Sen büyüklere de bakar. celerini öğrenmeği iıtihdaf edecek- Ma 
d ika 

k · nisadan bildiriliyor: Evelki gün 

masını bilmiyorlar .. Bu kadına ka doktora; efendim a vu • sın. Senin yerinde gördüm. tır. telırimiz hapisanesinde kanlı bir 
bakın asıl kendiıi tedaviye muh luk istiyorlar dalkavukluk... Doktor kadının bu safiyane fzmirde Gazi heykeli vak'a olmuttur. Vak'anın kahra-
t.aç. Sordu: * * * ısranna kar•ı gülmekten kendı' manları onbet ıeneye mahkum yaıla Y IZMIR, 9. (Milliyet) - Gazi Haz d- 1

-· K"" M hm ·ı 
- Hanım ne yiyorsun? Ekser çocuklarda kemik has ni alamadı: ·ı ·'- rın ""ı or e et 

1 

e 12 seneye retlerioin inıa edi ec ... heykellerinin mahk\ım 328 tevellütlü Alidir. 

ERZURUM 
vapuru 1 l nisan 

Pazartesi 
günü akşamı Sirkeciden hareket
le (Zonguldak. lnebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Sürme· 
ne, Rize ve Hope) ye gidecektir. 

Fazla tafsilat icin Sirkeci Yel
kenci hanındaki a~entalığına mÜ· 
ncaat. Tel: 21515 

Alemdar Zade Mehmel 
vapuru 

KARADENIZE 

Bülent v a p ur u 

10 
Nisan PAZAR 
Günü akşamı saat 19 da Sirke

ciden hareketle (Zonguldak, ine
bolu, Ayancık, Samsun, Ünye, 
Ordu, Gireıun, Vakfıkebir, Trab
zon, Sünneneı Rize ve Mapavri) 
ye azimet ve avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: Aliiye Han 
l İnci kat. Telefon: 21037. 

- Allah ne verdi ise • tahğı meydana çıkıyor.. Bir - Oyle iıe, sen de kucakta kaidesi inşaatı hayli ilerlemit ve ü- Kahvecilik ve efelik meselesinden 1 
- Anladık, fakat ne.. buçuk yaımda bir çocuk • gel de bir muayene edeyim, zerinde heykelin montaji yapılabile- çıkan çene kavgası nihayet bıçağa --------------
- Ne diyeyim, doktor bey Doktor ince bir muayeneden dedi. cek bale 1gelıniı~ir. Ka dayartmıf ve Ali tarafından hapi<a· 1 

d 
He•ke trat 11nyor nonika A- ne · · k 1 b alda kö' M D 

P
rasa, fasulye. Ve.. sonra annesine sor u: * * * ' ıçıne •

0 

u an ıç r eh- ç· 

lZMlR - PİRE . İSKEN 
DERiYE POST ASI 

(ANKARA) 12 nisan sa-
lı il de Galata rıhtımıl!dan 
kalkar. 

Yalova Kaplı
calarında kira
lık mahaller 
idarece aşağıda ismi yazı 

lı ?1ahaller hizalarında gös
terılen müddetler için ayrı 
.ıyrı müzayede ile kiı·alana
caktır. 

ihale lt .. 4-932 
saat ıs 

Valde hamamı bir şene 
için, A. Pavyonu 932 mevai 
mi için, Açık havuz ve büfe. 
ıi 932-933 mevsimleri için, 
Üçkardetler gazinosu 932· 
333 mevsimleri için, Tuhaf; 
yeci dükkanı 932 mevsimi 
:çın, Berber dükkanı 932 

evaimi için, Teminat o/olO. 
Setbafı Gazino, bakkaliye 

ve ahçı dükkanr 932 • 933 
evsimleri ıçın, Teminat 

( 200) liradır. 
Plij - Gazino 932-933.934 

mevsimleri için tem.inat o/o 10 
1 ed 

____ .1· D k H . y I danadan ıehrimize gelmiştir. met ağır surette yaralanmıştır. Kör r • ıprUt ...... 
Sözünü ikma emcu-ı. O - anım ne verıyoraun.. oksuz uk içinde büyük biz Cumart .. i ııünü montaja bll§lıya• Mehmet lzmir hapisaoesinden Ma- ' 

tor yine asabileşti, bağırdı: - Süt.. metler gören bu hayır müesse. caktır. nisaya getin1en mahk\ımlardandır. CIL T, SAÇ ve 1 
_ Hanım yemek ye .. Hal- - Ne sütü.. sesinden çıkarken doktor ar. Cehalet Vukua gelen bu kanlı hadiae üze- ZÜHREVi 3 - -· 1 

buki sen sadece karnını doldu- - Kendi sütümle besliyo· kamdan bağırdı: rine, fail.~e.~i yakalamata giden ian- hastalıklan mütehaHlll Be,.oflu. uncu Kolcrf} t: 
rum G t 

• be b Tireden yazılıyor: Burada, ceha- darma bölük kumandanı Beyin ver- •ımalımesçı't, Atlas Han No. 2 ilanları 
ruyorsun.. • - aze ec_ı_ y, unu da let"ın dogu" rdugu" •arip bir --'-'a ol- d' · 1 "' a 

B 

? D kt ·· -· · .. ..... . ıği emır eri dinlemiyen mahkumlar 
- Ne yapayım doktor ey· 0 orun yuzu yıne morar y~z, geçen gun Kadıköyünde- 1 muştur. Bu vak'a, bit~l itikatların dan koca Mustafa namındaki şerir i Tel. B. O. 

3353 
1 · 

_Yapacak çok teY var; dı. Hiddetinden yerinde dura- ki muayenehaneme bir çok has ı lıenüz kökü ~ınınadıg.ını göıter- önayal< olarak: '1--------------1 K. O. ihtiyacı icin a • 
bahçeye çık hava al. Evinde madı. Çıkıştı: talar gelmitti. Bunların içinde mesi itibaril"._bılhassa dikkate şayan - Yakanz! c~ns ve miktarları iİe ih!İegıtua ı_ahçe yoksa umum"ı parklara - Hanım yeter. Sütü kes. b'ı t . d"kk • • 1 1 dır Vak'a !"yle cereyan etmiııir· T hd"dil 1,'--d Dr. İHSAN SAMİ rıh ve s ti . a • ., r anesı nazarı ı atımı ce . H. tı" . "nde ge b" k d. e ı e a....., ar memurların ha aa erı yazılı ·· k 1 

g
it, ı"stı·rahat et •. Yoksa kom· Çocuğa yumurta, karaciğer, b tf G Jd" •· d kik da · · a ce ısm• nç ır a ın piaane içine girmelerine mi.nı" olm-'- mutabi uç a em 

d 1 k S 
e ı ... ~ .~gı . a ~ n ıtıba· vaı-, koca•~ v~~eten 1:ireden batka istemi•lcrdir. Bunun u .. zerı"ne k"a":,. ÖKSÜRÜK SÜRÜBU !erle ye ayrı ayrı şartname. 

~uya gidip dır dır etme. beyin, a a ver.. üt yok, süt ren gozunu elındeki gazeteden bir yere gıtınıttır. Hatice ha•ka bir ' < ve pa 1 ki 1 
k 1 d 

? ba 1 ' m.iktarda ı'andanna kuvveılerı' •etı'- Öksur·· ilk ve nefes dar! ğ · · T !' . zar 
1 

a a ınacaktır. 
* * ::: yo an a ın mı· ayırmıyordu. En son mu··ıterı' aençle sevi•meg" e ş ad1g" 1 _ir.ın' ko- ı • 

1 1 

ıçın a ıplerı ~ • T rı erek makpuzlar koğuılanna konul k · · § n şartnamelerini al. 
Cılız bir kadın. Kollan a· * * * giderken gô,fa, o da, onunla be- casın~an aynlmak çarelennı araş- muı ve isticvaba başlanmıttor. ' ?" tesırlı il çtır. Divanyolu ?1. ak ve nümunelerini go··rmelı 

d Ek
• I H E son iki köylü kadın ta b 1 · 'b' kt . . tırınaga baflaınııtor. Nasıl aynla- l Sultan Mahmut tlirbe<ıi No. 189. h rasın a iki yavru. ız er. .em! n . . ra ra er ge mıt gı ı çı ı, gıttı. cak? Bir türlü çare bulamıyor. Ni. Bir ku:tt kendini ~z~re er gün ve pazarlığın• şire derhal cetvele baktı; ıza- 1 fında~ ıı_etırılen çocuk mu~ye- Ben de neden sonra farkına hayet bir gün ihtiyar bir kadına mii öldu'·rdu'' Her eczımedc bulunur. ıştırak edeceklerin de vakti 

lıat verdi: , ne edıldı. Doktor çocuk uze- vardım. Bu gidişle beraber port 1 racaaı ederek içini döküyor, ağlıyor, muayyeninde komisyo •. umu-
- Bakın ikisinde ıle fark 1 rinde çok uğrattı. Reçete ver- mantoda asılı duran ceketimin uzlıy?•···· . . Bursadan yazılıyor: Bir köylünün Edremit Yag' Pazarı za müracaatları. (176) 

var. Biri geçen ay 3 kilo 600 1 di. Uzun bir talim~tname ya~ cebindeki para çantası da bera 1~.tıyar k~dın H~:~yı teıelli ve ineğini parçaladığı için günlerce sü ( 

1 d Ş. d' 4 k'I d v kadınlara hıtaben dedı her 't • T 65 ı· le. ın etme te geçı ıyor: ren dikkat ve itina ile k d"' Kantarcılarda No. 35 Ahmet 600 d 

1320

) gram ge iyor u. ım ı ı o ı e gı mış.. am ıra.. _ Merak etme kızon! Bu dünya- ·· ··ı b' k Geml"lrt ap~ u- Ekıtra ekstra A al-'- a et Kadana yem torba-
YÜz gram. Dig" eri 2 kilo 800 ki: M d' l · · k ki d h · · bul ş· ıuru en ır urt 

1 
e ıofor B•h tın' • yv ... Kuruş sı 11-4-932 de saat 14 5 ta 

d 

er ıvı:n erı ınker enka ım- ı ba eyşeybı~ çatkr?•(ıB .... )u~~r- undi çet efendi tarafından satın alınar;k zey yagı 60 • · 
gram idi. Bir ay içinde 3 kilo - Siz köydesiniz. Çocuğu an geçenı yazma tan endimi en sana ır e 1 uyu o~eteyim . bir sandığa kapatılmııtır. B" . . . • 1- 300 adet Kadana çulu tı.4. 
50 gramı buldu. tem'İz tereyağı ile besleyin.. ıı,lamıyorum: 1 Onu yaparsan kocan oldugu yerde Dağda serbest dolatmağa alı •~ın~• zeytinyagı S5 932 de saat 16 da. 

Doktor derhal Yenı' bı'r tali· Dokto~- sıkı ali.kasını gö- B d • "t d k kaskatı kalır, sen de kurtulur, sev- koskoca inekle • ---ı şan, lkincı zeytinyağı 50 1 300 d t K d beli . • - - u a vııZt e paraıını o .. di""in o-ence varırsın Ya~n • 1 b rı P~~ıyan kurt; A·--ı k __ ..._ a e a ana emesı 
matname yazdı. Sütün hangi ren ihtiyar köylü kadın teklif· tora vereceii;ine ondan almıt·· •udur~ · r• cagın ~ 11 u ~~a~e1t• 1~~aınmül k"demiyerclc 

7v-ı ..... unu 
4
5 11-4-932 de saat 16 30 da 

.1 

• L- .11:eı:.iaJ.&i:uJ.cıW:di..J;,lli1ııı1iilllllııııiiıiiilılilıılıliılı.••••••• · ı <_en mı ~'~ırıp yeme suretile in- . Yağlarımızın MAHLOTIYETINI 600 adet Beyg'ir' belle.mcıı· 
~~· ~.~a uo arR~ ura llıliliftİiltılhloır ıcıtmı· ı"ltıl'i' llllllllll•••.i.~::.::::::~:::::~~!:::~~::~~~~;:;.::~::~~~.!:;;,. ....... ~~ ıspat edene 1000 lira ikramiye verilir 11-4-932 de saat 16.30 ta. 



u 

LiM AZAR 
Hereke, Beykoz, Fe•hane ve Bakırköy fabrlkalarile ..ı.. milli fabrikalar mamulitıı 

Bayramhk ihtiyaçlarınızı emin ve ucuz surette tedarik 
edeceAiniz yegane maAazadır. 

Kostümlük kumaşlann envaı, erkek ve kadın için zarif kunduralar, her nevi ipekli 
kumaşlar. tuhafiye eıyasının her çeıidi, battaaiyeler, hazır elbiseler, şapkalar vesaire •. 

ıstanbul: Bahçakaoı Vakıf H n Baroııuı lstlkll caddesi 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Yüz elli adet tevhit semerinin kapalı zarfla münakasası 20 ' 
Nisan 932 çarşamba günü saat onda yapılacaktır. Taliplerin 1 

şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya 
İştirak için teminat ve teklifnameleri!e beraber mezkiir günde 
muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (1245) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satinalma komisyonundan: 

Dört bin adet ekmek torbasının kapalı zarfla münakasası 20 
Nisan 932 çartamba günü saat on yedide yapılacaktır. Taliple. 
rin şartname ve niimuneyi görmek üzere her gün ve münakasa
ya iıtirak etmek için teminat ve teklifnamelerile beraber mez. 
kur günün muayyen saatine kadar komiısy011umuza müracaat· 
ları. (1246) 

Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 
Zonguldak ve Trabzon sahil sıhhiye merkezleri için yaptı

rılmakta olan motörbotlara birer ıoför tayin edileceğinden mez
kUr limanların denizlerini tanıyan ıoförlerin evrakı müsbiteleri 
ile birlikte 12 Nisan 932 salı günü stanbul limanı sahil sıhhiye 
merkez~ baıtabipliğine müracaatları. (1412) 

Tütün in~isarı umuıni ınn~orlüllln~eo: 
lıtanbul Ambar ve lmali.thanelerinde mevcut takriben 

(550,000) kilo istimale gayri ıalih tütün ve kırıntılar • memle
ketten ihraç edilmek üzere - puarlıkla satılacaktır. Taliplerin 
(850) liralık teminatı hamilen (5/ 5/ 932) perıembe günü saat 
11 de Galatada Mubayaa Komiıyonuna müracaatları. (1384) 

Tütün in~isarı uınuıni ınO~ürllllün~eg: 
Müdiriyeti Umumiye garajmda bulunan biri kapalı diğeri 

açık Stud - Baker) marka iki binek otomobili ile Azap-kapısı de
posunda mevcut (Ford) marka ve hurda halinde iki kamyonet 
satılacaktır. Taliplerin bunları gördükten sonra pazarlık için 
(25/ 4/ 932) pazartesi günü ıaat 10 1/ 2 da teminat akçelerini 
hamilen Galatada Mübayaat Komiayonuna müracaatları.(1348) 

Gedikpaşa' da Jandarma 
Sabnalma Komisyonundan: 
Alafranga sistem bin beş yüz geyim ester ve on iki bin ge

yim at ki cem'an on üç bin be§ yüz geyim nal ile dört yüz dörtı 
bin yedi yüz mıhın kapalı zarfla münakasası 30~-932 cumartesi 
günü saat on be~te yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya iştirak için teminat ve teklifname 
!erile mezkUr günde muayyen saate kadar koıınisyonumuza mü. 
racaatları. (1411) 

Yüksek lktısat ve Ticaret Mektebi 
mübayaat komisyonundan: 
5 Nisan 932 salı günü ihalesine karar verilmiş olan tamirat 

12 Nisan 932 salı günü saat 14 de tehir edilmiştir. (1368) 

Jandarma satınalma komisyonundnn 
Yerli mamulatı 4000. yün battaniyenin kapalı zarfla müna

kasası 20 Nisan 932 çarşamba günü saat on birde yapılacaktır. 
Taliplerin şartname ve niimuneyi görmek üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için de teminatlarile beraber mezkiir günün 
muayyen saatine kadar komisyonumuza mıüracaatları. ( 1238) 

KARON ALMAN KlTAPHANESI 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

Bayram geliyor: 
Çocuğunuzu Siz de 
Sevindiriniz! 

Kumbara bütün bir iş~ikbaldir 

1 Türkiye iş Bankası 1 1 
~ • '~ j ' ..,~ • j 

, 
ls~irto ve ıs,irtolu i~kiler 

İnhisarı umum müdürlüğünden: 
500 toa maden kömürü satın alınacağından taliplerin 9artna. 

meyi almak üzere ticaret §Ubesine müracaatları ve tarihi ilandan 
itibaren de 15 gün zarfında verecekleri fiyatı tahriren umum mü· 
dürlüğe bildi rmeleri. (1333) 

Jandarma satınalma komisyonundan 
Teferrüatile beraber (340) yerli eğer takımının kapalı zarfla 

münakasaaı 20 Nisan 932 çar§amba günü saat on beşte yapıla. 
caktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere ber gün 
ve münakasaya iştirak için teminat ve teklifnaınelerile mezkur 
günde muayyen saate kadar komisyonum1ıza müracaatlan. 

0239) 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 
Satılık 

F. 
Haliçte Taksitle 

Fabrika Arsası. 
Eyüpte Şahsultan mahallesinde Bahariye caddesinde atik 32. 

cedit 46 ve 46;1 46/ 2 ve 2/ 1 ve 2/ 2 numaralı harap araba fab. 
rikası sekiz taksitle satılmak üzere kapalı zarf usulrle müzayede 
ye azedilmiş ve 25-4-932 tarihinde Ankarada İdare Meclisimiz 
huzurunda ihalesi mukarrer bulunmuştur. Talip olanlar tubemi
ze müracaatla bir lira mukabilinde bir kıt'a şartname alarak depo ' 

lstanbul be§inci icra memurluğun / -----------1 zito akçesi olan 1150lira nakit m akbuzu veya teminat mektubunu 1 
dan: bir borçtan dolayi mahcuz ve D O K T O R lef edecekleri teklif mektuplarının yevmi mezkure kadar Ankara 
paraya çevrilmesi mukarrer (700) a EM 1 N Ş Ü K R Q 

1 

da umum müdürlüğümüze göndermeleri. (1187) 
det pamuk Şal kutaJı: 25-4-932 tari :>ahili hastalıklar mütehassısr 

hine müsadif pazartesi günü saat tier gÜ1> öğleden sonra lstanbul I Harbiye mektebi Kumanda.nlığmdan: 
12-13 de bilmüzayide Fmcancılarda Türbe Babıali Caddesi No. llJ , Askeri liseler haricinde bulunan Sivil lise mezunlan veya 
26 No. lu Bohor Netim Perahya Telefon 2,2622 hususi tahsil görmü9 fakat resmi liselerin son sınıf bakalorya 'ı 

mahtumlan ticaret hanesinde satıla- ı •---------- imtihanına dahil olup muvaffak olmuı sivil talebeden bu sene 
cağından taliplerin yevmi mezkıir ve Harbiye mektebine girmeye istekli olanların evvelce tesbit edi• 
saatta mahallinde hllZI!'. bulunacak len şartlan haiz ve talep olunan vesaiki hamil olarak lstanbulda 
memuruna müracaatları ilin olunur. 950 kuruf,a Lake karyola bulunanların en geç temmuz nihayetine kadar Harbiye mektebi 

ne İstanbul haricinde bulunanların temmuz nihayetinde mek. 
tepte bulunacak veçhile bulundukları mevkii askeri kumandan. 
lığa veya askerlik şubelerine müracaat etmeleri lüzumu ilan o-

1 

Kütahya Kire mi 111 

1 
MARSIL YA kiremidi ayarında ve bazı evsafça ona faiktir. 
KÜTAHYANIN eski zamanlardanberi maruf çini toprak· 

larındandır. 

Salahiyettar makamlardan müteaddit fennf tahlil raporlan 
vardır, en sonuncusu aşağidadrr. 

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

Mühim şehir ve kasabalarda ajanları vardır. 

Mamulatı KÜTAHY ADA F ABRIKADA veya IST ANBUL satış 
deposu olan GALATADA KALAFAT yeri No. 74(Nihat Bey)de 
görülebilir. Telefon Beyoğlu 4~98 

T.C.NAFlA VEKALETİ YÜKSEK MÜHENDiS \1EKTEB1 kimyevi 
tahlilat Müderrisi ve TiCARET BORSASI Laboratuvar Müdürü 

NUREDDİN BEY1N Analiz Raporundan 

1 Jnhina mukavemeti 
(Mesnet açıklığı 30 sm) 

il Sikleti (Kuru halde) 

111 Nispi mesamiyet hasıa11 
(Mas ve cezp ettiii ıu mikdan 24 saatta) 

iV Don tecrüheai. 
(Brart uıuli) 

Kütahya kiremidi 

213 Kilogram 

2400Cram 

Yüzde 13 

v "2llİ ekailmemit 
ve patlamaııutbr. 

V Bir metre mıırabbaım ne kadv Örter 14 

Marsilya kiremidi 

229 Kilogram 

2700 Gram 

Yüzde 13,8 

Vezni eluilmemi' 
ve patlamanuıtıi 

14 

Analiz, piyasadan tedarik edilen 15 kiremit üzerinde yapılmıtlır. 

Herkes merakla soruyor: 
• 

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

IPEKIŞtN nefi• mamulatından bazı parçalar iş Bankuı 
methalindeki vitrinde teşhir edilmekte~. 

Herkesin hakkı vardır! 
Çünkü herkes ve bilhassa iş Bankası methalindeki vitrini' 
görenler IPEKIŞ mamfılatının dünyanın en iyi kumaş-

. ları ile ayni ayarda ve hatta daha mükemmel olduğuna 
emniyet hasıl etmişlerdir. 

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

mağazaları 
Açılmasına karar verilmiştir. 

Istanbul Gümrükleri Muhafaza 
Müdürlüğünden: 1 

lstanbul ticaret müdürlüğünden ' 
loıanbul ,eker, ıekerlemeci ve hel 
vacılar esnafı cemiyetinin idare h<' 
yeti intihabı 10-4-932 pazar gün• 

Oıküdarda lstanbul 6 ıncı ic!'f 
memurluğundan: Bir borçtan dolayi 
mahcuz ve ıatı:lmaaına karar veril .. 
mit olan 30 çeki odunun 14-4-932 
tarihine müıadif perşembe günü 
ııaat 13 den 15 e kadar Çubuklu is
kele civarında ıatılacağından talip 
olanların yevmi meskiir mahalinde 
hazır bulundurulacak memura mü-

··,_~ .;.:_.: .:>'_-:=-. _;. lunur. Bu tarihten sonra vaki olacak müracaatlar kabul edile-
l•_._'._·_: · : .,,_. ~· mez. (1240) 1 _ 17 No. Iı motörün tekne tamiri keşifnameai mucibince 
·- --.::-.............. L; 

saat 10 elan 15 e kadar TahtakaleO 
Menaıe Hanındaki cemiyet merl<O: 
zinde yapılacağı alakadarana ili 

- - :.JL!.J.~'""il pazarlıkla yaptırılacaktır. . ı- Dr• H O R H O R U N 1 2 - Pazarlık 11 Ni•an 932 pazartesi günü saat 14 te icra 
Beşıktaş Akaretleı Tranıvoy le- .• • . 1 edilecektir. ··~ 

vaklaıfunda Fuat Bey Mobilya atel- Cıit ve Zuhrevı hastalıklar ı muayenehan~>ı 3 _ Taliplerin yüzde 7,5 teminatlarile Muhafaza Müdürlü- l!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!I!!!!!!~ 
yasında. j Beyoğfo , Taksim, Zambak sokak No. 41 - 1 ğüne müracaatları. (1381) MlLLlYET MATBAAS 

olunur. 


