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Zaruretleri iyi 
Ölçelim! 

1 
1 u 
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Hadise •• 

Hadiaeler hakkında hülriİJD ve 
karar verirken, dainıa en .do~ 
ölçüleri kullanmak mec.b~n.retin· 
deyiz. Bu mecburiyet; ıç.m • e. ya· 
!adığrmıs bugÜnkü 19raıt ıçmde 
daha kat'idir. Hükümlerimizde 
müabet ve menfi müJ>.ılağalardan 
daima kaçmma1ıyız. Halden, va• 
ziyetten, buhrandan bir düzüye 
tikiyet kolaydır. Hatta: ''Vazi
yet çok fena.. Ati pek karanlık, 
herke• ıztırap içinde •• " diye ha· 
&ırmak; bazılarının botuna bile 
ııider. Fakat böyle bir edebiyat, 
gaye için fayda yerine mutlaka 
zarar verir. Bütün marifet, ıneY .. 
cut zaruretleri en doğru ölçebil
mektir. 

; Devlet memur lan ne~ 
§ } k} ? § Tıp talebesi yurdu hep 1 maaş a aca ar. ; birden terkettil 

Biz, hiç bir zaman olduğumu• 
dereceden daha fazla görünmek 
iatmnemeliyiz. Ancak aözlerimiz· 
le, yazılarımızla yabancılara v~r
diğimiz kanaat, eğer bulundugu· 
muz aeviyeden atağı olduğumuzu 
göaterecek mahiyette olursa, mem 
leketin zararına olarak, itibarı· 
ınız kırılır. Ha1buki kre~~~e, iti
bara en çok kıymet ,.erildıgı anle
ri yqıyoruz. 

Yeni bir mücadele kal'f111nda
)'ız: Bundan on aene e...vel aiyaai 
mücadele ve müdafaa için millet
çe ne yaptık iae, bugünkü ikbaa· 
di mücadele ve müdafaa için de 
ayni 99yleri yapmak lazıındır. O 
zaman aiyaai ve aakeri bir mat· 
lubiyetin tevlit edeceği fenalıkl.,. 
n felaketleri· bugÜn ikbaadi ve 
ın'ati aahada 'utrayacağımız bir 
ın.ııubiyet dot'.ırabilir. Biz, v~
tandatlara mukavemet .•bneyı; 
bir hayal için, bir fanta'.':ı ;ığuru· 
na ıa .. .ıye etmiyoruz ı, .olmek v~ 
ya....,..k :n•vzuu bahıaür. Va·•~ 
yet a1ı'tktrr: Eı.r taratl• ltıl "'.e JDil 
tev.icldl, akf.a lralmalıı ve ö!-k 
va.r; di~!t' tarafta .. 'Wraz ı:;;~rr"'P 
bahaam.a c.lt• bıle • y()rüm•k !'e 
Yatan>ak ~ .. r. MHli oelimet ...., ıa
tiklal mevruu bahaol.t.ıfu zaman, 
fertlerin ıztırabı, fedakArlsj>, bat· 
ti haklan auaar! Yüit.oela sayeler 
İçin iktiham olunmayaca .. mli§kÜ 
lat clıoaz. Böyle zamanlaı-da ~~
vaffaluyetin ilk p..rb; -""' ıb· 
m"tbr; eğer biz, k-cli kendiuıİ• 
ze, kendi kuvvet ve meııabiinıil!!e 
emniyet etmezaelı ı ba•kalarından 
Ümit ve itimat beklemek minaaız 
olur. Bugünkü vasiyet, bellidir; 
fakat yarın ne ıılbl amillerle, müt 
küllerle mücadele mecburiyetinde 
kalacağomzı keotİı'....,yiz. 

V a:ziyet ne oluraa ohun, Tür
kiye: Ba:zı memleketl..-de olduğu 
&ibi, bütiln vaaıtaları, membaları 
k~rumuı bir memleket değ~dlı;• 
Bılikia henüz el uzablmam•t ıhb· 
Yat kuvvetlerimiz mevcuttur. Bu 
ande zaruret ve mecburiyetlerle 
birden bire karıılaımca, aırf, ma· 
li tedbirler almıt bulunuyonıa. 
Bunlar · derhal semereaini veren 
tedbirle;dir. Bu itlerde istical"'ı 
kat'iyetin aebebi budur. Halbuki 
ÖnÜmüzdeki aylar içinde, daha 
&eniı mikyasta iktıaadi tedbirler 
da alınacaktır. Öyle tedbirler ki, 
bir taraftan balkın refahını, diğer 
taraftan ödeme kabiliyetini arttı· 
racak... ilaveye lüzum yok ki, 
mali vaziyetimizde hasıl olacak 
ilk inkiıaf üzerine muvakkat kay 
dile konulan yeni vergiler de 
kaldmlacaktır. 

lozanda yÜzümüze aöylemit· 
lerdi: "Bütçenizi kapatmak için, 
ergeç bize avuç açacaksınız!" h
met Pata; bütçe açığmı kapamak 
İçin hiç bir zaman iıtikraza git· 
me:receğimizi o gÜn aözle, bugÜn 
de Üzerinde 11rar ile durduğu mü 
Vazene politikaai]e onlara cevap 
Venrıit oluyor. Biz, istikrazı yal
ııız milletin refahım ve tediye ka· 
biliyetini arttıracak itler için iate
riz f 

Memurlanmızın maatlarından 
lenzilit yapıldı, bazı vergiler art
brıldı. Nasıl bir mecburiyet altın 
da bu yola ııidildiğini izah ettik; 
fllkat bu veaile ile §UDU da habr· 
lamalı ki, maatlardan tenzilat 
ve verııilere zam yapanlar yalruz 
biz değiliz; bizim halimizde olan 
fakir devletler değil, en büyÜk ve 
zeırırin devletler de ayni vaaıtaya 
rnüı-acaat etmiılerdir. Zanıretler 
ve hidiaelerı her 99yden ve her 
keaten kuvvetlidir! 
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:::: 126 6,56 s,94 11,05 94,45 g = 165 8,90 15,73 14,04 126.33 -= 210 tt ,70 20,80 17,75 159,75 5 = 256 14,92 25,93 21,52 193,65 ;;; 
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Veziri azam otaiı 

Kara Mustafa Pş. Viya 
na harbine nasıl gitti? 

mükemmel 
getirdi .. 

Askeri müze; 
eser vucude 

Aakeri müze çok yeni ve alaka 
uyandırıcı bir teıebbiiı yapmı§, 
yalnız yaz mevıimine ına~a~s v_e 
münhasır olmak üzere tanhın hır 
devrini canlandıran. ve b~1! 1 bat•· 
na bir müze addedılmeaı ıcap <;· 
den yeni bir ıube vücude get~ıf 
tir. Bu ıube bir veziriazam otagı
dır. Kül halinde 3 - 4 çadırdan te· 
rekküp eden bu otağ müzenin top 
parkında kurdurulmuttur• Çadır· 
lar tarihi koymetlerinden maada 
mefruıat itibarile de büyÜk kıy· 
meti haizdirler. Çadır 1 7 inci aaır 
Oamanlı vezirlerinden Merzifonlu 
Kara Muatafa Pafllllm Viyana ae· 
ferinde kullandığı çadırdır. Vezi· 
riazam Merzifonlu Kara Muatafa 
Pata ikinci Viyana seferine gider 
ken Yanıkkalede kendi otağında 
bir meıveret mecliai yapmıtbr. O
tağda bu mqveret meclisi taavir 
edilmektedir. Bu metveret eana· 
aında Kara Mustafa Pata doğru

bir 

HiikUınet, bütçede müvazene dan doğruya Viyana Üzerine yÜ
Politikasil. milli paramızın ia- rümeii teklif etmiş, metverette 
tikran, idhalit ile ihracat arasın· bulunan Badon valioi Uzun ibra-

.. . . . . bim Pata civardaki küçük ~ele 

Kara Mustafa Pş. çadITında 

rinden ademi muvaffakıyetle dö. 
nen Kara Mustafa Pa,a 90 ya§m 
da, çok kıymetli bir vezir olan 
Uzun lbrahim Paş,ayı, "askerin 
erzakını tedarikte tekayyüt et
medi bahanesile ltatlettirmiıti. lı· 
te Askeri müze tarihin bu pek 
dikkate ~ayan safhasını canlandır 
maktadır. Veziriazam otağı biri
birine dehlizlerle bağlanımı üç 
çadırdan ibarettir. Büyük çadır 
Vevir mektupçu•u ile Halife efen 
diler, Vezir baıkapıcısı ile Vezir 

da muvazenet team gıb_ı ~ayeler· ri zaptetmeden Viyanaya_ huc~ 
den baıka dahili ve barıcı borçla- bnenin doğru olmayacagını, bır 
rının tC!diyeainde mutlak bir inti· ı ;ic'at takdirinde yol Üa~nde bu: 
>:am temin etmek iatiyor. Borç me lunacak olan bu .!'alelo;n~ askerı 
&elelerinde fertlerin, ıirketlerin hırpalayacağını aoylen,l§thlm ~ra 
Ye hatta hükUınetlerin o kadar la- Mustafa Paşa Uzu;';' 

1 
ra kıa· 

··b nm bu haklı muta easına z. 
U ali oldukları bir devirde, Türki ıa 

Ye cümhuriyeti bilikiı çok munta· mıt~ Sen korkuyorauıı, aen bu· 
zam ve dürüst olmak kararında· rada kal, ben yalnız giderim de. 
dır. mit kendisi Viyana muhaaaraaına 

Siirt Meb'usu gi~iı, Uzun lbrahim Paşayı da 
MAHMUT Yanıkkalede bırakmıştı. Bu sefo· r Devamı ikinci sahifede 1 

Hadise karıumda Vali 
muavini ne eliyor? 

Tıp Talebe yurdundan tarde
dilen 38 talebenin açıkta kalma· 
smdan müteesair olduklanru be
yan ederek Yurdun diğer bütün 
talebeıi dün öğleden aonra Yurdu 
terketmitlerdir. Bu huauıta Vila
yeti de haberdar etmifler ve Y ur
du terkin aaııari 24 aaat devam e
deceğini bildirmiılerdic. Hidiae 
münaaebetile Vali muavini Fazlı 
Bey ııazetemize demiftir ki: 

•- Bu meaele haddi zabnda, 
evvelinden nih•yetine kadar Vili 
yetin elinden lleçmİt değildir. Fa
kat, mesele vilayet makamının 
fnkinde Sıhhiye nklletince tah· 
kik ettirilmiı olduğuna ııöre, bir 
tarafın mücerret iddialarına isti
nat ederek ka t'i hükümler veril
mektenae, tahkikata iatinaden ya 
pılan mütaleanm haklı olduğunu 
kaba) etmek daha dofrudur. Za· 
ten bu kabil k•t'i kararlara kal'fl 
ne türlü vaziyet almıraa alımın, 
neticelerini tadil edemez. Bu efen 
diler herhangi bir ruretle ınafdur 
olduklanna kani iseler, bunun da 
ha doğru ve çıkar yolu, itirazları· 
nı, karan ittihaz eden vekalet ına· 
k~a bildinnl,tir, kanaatlnde
yım.~ 

(MiLLiYET) - Vali mnavini 
Beyin de teyit ve ta1'• 
zih ettiği gibi her halde Tale
be yurduna menıup gençlerimi><in 
daha durendit ve milteenni ola· 
rak hareket ebneleri lazımdır. 

Talebe haklı veya haluız oldtilir. 
Fakat bu farla temyls edecek o
lan difer kanuni ,.e idari teteb
büa yollan vardır. Hiç bir zaman 
daima açık ola..t bu yollan bır•· 
kop ta manifaatuiycın teklinde ha 
reketleri iltizam ve tercih edici 
bir hedef • yolu tutmak bilha ... 
gençliğimizin en münevver aafla
nnda bulunanlar iç;., aala taavip 
edilecek bir lfade ve mahiyet ar
zetmez. Devlet otoritıaainin mini 
ve tümulünü aynı samanda haua 
aiyet derecesini ölçmek vaziyetine 
gelmit olan ııençlerimlz bu nevi 
tezahüri hareketlerden aiyade b•
airet ve itidalin kendilerine itaret 
vereceği kanuni yollar üzerinde 
yurimefi daima tercih eylemeli
dirler. 

Asım B. 
Dün geldi 

Ehliyetli memurlar 
vaziyetlerinden 
emin olabilirler 

İdareye ait itler hakkında 
vekaletle temuta bulunmak ü
zere Ankara'ya gİtmiı olan 
Müskirat İnhisarı umumi 
müdürü Asım Bey dün Anka
ra' dan avdet 

etmittir. Asım 
Bey, dün idare

ye gelerek ak· 

ıam ıreç vakta 

kadar me,gul 

olmu9 ve mü

dürler komiı. 

yonuna 
etmiıtir. 

riyaaet 
ASI/il. BEY 

Dün bir muharririmiz Aaım 
Beyi ziyaretle tevhit ve tasfiye 
işleri hakkında malumat iate
miştir. 

Asım Bey: 

"- Bu huauıta beyanatt• bu 
lunmağa salahiyettar değilim. 
Bu iş Vekalete aittir., demiştir. 

Tahkikatımız• göre tasfiye 
işine bayramertesi başlanacak
tır. Tasfiyede ehliyetli memur· 
lar nazarı dikkate alınmakta
dır. Bu gibi memurların vazi. 
yetlerinden emin olmaları be
yan edilmektedir. 

Evvelce de yazdığımız gibi 
tasfiye tedrici ve lüzum görül
diikçe yapılacaktır. 

• • 

ismet Pş. nın 
Rusya 
Seyahati •• 

Sahip ve Jlllfllluharrjri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Um.aml Nqriyat •• Y uı Mlldi\rD 

ETEM lz7.ET 

T erkos şirketi yeni 
tesisat yapıyorf 

• 1 

Baş vekilin refaka- Şehre günde dört bin metre mika-. 
tinde Rusya'ya bı fazla su getirilecek 
gidecek zevat .. 
ANKARA, 14 (Telelonla) -

BQf11ekil Jımet PaflUIUl relakatin
tle Ruıyaya tritlec•A ••uat taay
)'iin etmiftir: Hariciye Vekill Te11 
lik Rüıtü, Halk Fırkan umumi ka 
tibi Recep, Alyon meb'cuu Ali, 
Rllfen Eırel, Mahmut, Hakltt Ta
nk, Yunuı Nadi, Yakup Kadri, Fa 
lih Rıfkı, Yozgat meb'uıu Tahıin, 
Himayeietlal rem Dr. Fuat, Koo
peratif cemiyeti umumi katibi .,. 
lıtanbul ımıb'ıuu Allieddin Cemil, 
U,ak Şeker labri/raaı müdüril 
Remsi, Sanayi umum mifdüril Şe· 
ril, Maaril V •kaleli talim "" fer· 
biye dairen reiııi /inan, kımlllf 

fabrikan müdürü Şeıık•t Turgut, 
llrtuat oekôleti mü,aolrlcrinden 
Kdmll lbrahim, Hariciye uek.Sleti 
iiç!incc1 daire umum müdüril Vaa 
li, BQfu•luilet ltal•mi ırıahaıu mü· 
dürü Vedit, Hariciye ııekaleti ka
lemi mahııu müdürü Kemal Aziz 
Beylerle Akıam gcueteııi namına 
muharrir Vôlô Nureddin Bey 11e 
•aıctecilerden Ziya Muılihiddin, 
Saua Hacı Mina 11• Yeruant Bey
ler gidecektir. 

Yeni muayene 
Şekli!. 

Şehir ve esnaf için 
yeni bir çok 

tedbirler alınıyor .. 

Şehir ınecliai dün et, 
ekmek, ve muayene 

meaeleleri ile mqgul oldu 

Nafia vekaleti şirketin teklif atını 
muvafık buldu 

Ankara'da bulunmakta olan 
T erkos ıirketi müdürü M. Cas
telnau dün tehrimize avdet et
miıtir. M. Castelnau Ankara'· 
da tirketin celbettiği bazı mal
zemenin kontenjana tabi tutul
madan gümrükten geçirilmesi 
İçin teıebbüste bulunmuı ve 
T erkoa tesieatmm mübayaası 
tekerrür etmit olmasına rağ
men tirketin, timdilik tebre 
daha fazla su vermek için bazı 
tesisat yapaca~ını ıöylemit ve 
bu teklifi Nafia Vekaletince ka 
bul edilmiıtir. Bundan bir kaç 
sene evvel tirket müdürü M. 
Castelnau Nafia komiseri Mua 
tafa Arif ve su mühendisi Bur. 
hanettin Beylerden mürekkep 
bir komisyon tarafından Ter
kos tirketi için yeni bir ıebeke 
projesi yapılmıttı. Bu proje, 
T erkos tesisatının mübayauı 
tekarrür etmeai üzerine Nafia 
Vekaleti tarafından terkedilmit 
ti. Şirket, timdi bu projenin bir 
kısmım mevkii tatbike koyma· 
ğı teklif etmiıtir. Nafia Yeki· 
leti tarafından kabul edilen bu 

JI. Ca.!lttlnau 

teklif mucibince ıirket T erkoı 
gölü ile terşih havuzlan arasın 
da mevcut sifonlan fazlalaştıra 
cak ve bu suretle gölden fazla 
su almak imkanını elde edecek 
tir. Bu takdirde ıehre günde 
dört bin metre mikabi fazla ıu 
vermek kabil olacaktır. Şirket 
bugün tehre günde 27-28 bin 
metre mikabi su verebHmekte
dir. Yeni tesisata pek yakında 
baılanacakhr. 

• 
Kerestecirlerin iktisat 
vekaletine müracaatı 
Katiyahn derhal durdurulmasına 

müsaade isteniyor 

Sıkıntı nerden geliyor? 

Kereate fiy•tlan ıimdiye ı nun 15,000 metre mik'ap kadar 
kadar emaall ııörülmemiı bir de· olduğu tahmin edilmektedir, Ev
recede dütkündür. Çam envaı ke velce bu ormandan Yunaniatan ve 
reatelik ağaçların metre mik'abı Mıaıra mühim mikdarda travera 
45 liraya aatılırken bugiln 22 hat- nakledilmekte idi. Baılıca kereate 
tl 20 liraya müıteri bulamamak- mütterilerimiz araamda bulunan 
tadır. Devlet ormanlarile huauai Mııır kereate ihtiyacını birkaç ae 
ormanlarda kat'iyat faaliyeti ki· neden beri Ruayadan temin etmek 
milen durmuı gibidir. Birçok or- tedir. Salahiyettar zevatın anlat-

latanbul umumi mecliai dün man tüccarları, ameleıine yol ver bğma göre buııün için Fethiye ile 
saat 14,30 da birinci reia vekili mitlerdir. Kereate iti üzerindeki Menin araaındaki Akdenia aahil 

bu umumi durııunluk muhtelif ae- mıntakaaı onnanlarmda 100 bin 
Sadettin Ferit Beyin riyasetin hepleri meyanında dahildeki ke- metre mik'•ba yakın kereate mev 
de toplandı. Zaptı sabık okunıg> reate aarfiyabrun çok azalmıı ol- cuttur. Bundan baıka lzmit, Ada
tuvip edildikten sonra rüzna- ma11 göıterilebilir. lzmir mıntaka pazar, Kaııclire n cinn iıkelelerin 
me mucibince müzakerata geçil aında i111al ve harp ıenelerinde ha de keailıniı kerestelik 3 • 5 bin 
di. Deri fabrikalan hakkında rap olan kaaabalann yeniden ift!ll metre mik'abı ai•ç aylardan beri 
yapılan talimatnameye dair lk· •ı için iki aene evveline kadar kül beklemektedir. Dahili piyaaa itba 
tısat encümeni mazbatuı sıhhi liyetli mikdarda kereate aarfolun- halinde olduğu halde iatihaalit, 

makta idi. Buhran dol•yıaile in- ibtiy•çtan pek fuladır. B•zı bü-
ye encümenine havale edildi. fa&t durunca kereate aarfiy•b da yük orman müteahhit ve tüccarla-

Sandalcı, mavnac; toför ve birden bire 11fıra inmittir. Anka- n lkbaat Vekaletine müraca•tla 
müstahdeminin sıhhi muayene- ra, latanbul lzmir gibi tehirlerde k•t'iyat ve imalatın derhal durdu 
)eri hakkındaki talimatname he infaat va~ ~a. bunlar tamamile rulınaaına müaaade iatemiılerdir. 
ııüz aıhhiye müdürlüğünde tel- beton oldugu ıçın kereate hiç aar- Tüccarların elde atok mikdan art 
'tik edildig" inden, tatbiki tehir folunın.".'yor ııibidir: Haber aldığı mıı olan kereatelerini aatmamak 

• • mıza gore yalnı~ Bıııanın Ağıdağo yÜzünden aıkıntı içinde olduklan 
dıldı. ormanlarında üç senelik kereate ve vekalete kartı olan taahhütle-

Ekmek ve francala satan ma imalatı olduğu gibi durmaktadır. rini ifa edemeyecek vaziyette bu. 
hallerin temiz tutulmaaı hak-1 Bu ormanlardaki kereıte atoku- lunduklan aöylenmek••dir. 

kmdaki talimatname sıhhiye en 
cümenine h•vale edildi. 

1932 senesi arazi verei•i tak 
sitlerinin zamanını tayin hak
kındaki iktisat encümeni maz
batası tasvip edildi. 

Bundan sonra İstanbul tehir 
rehberinin yapılıp yapılmadığı 
hakkındaki rapor okundu. Bu 
hususta geçen seneki bütçeye 
tahsisat konmut ve bu seneye 
devredilmitti. Verilen takrirde 
bu hususta makamdan izahat is 
teniyordu. Bu takririn müz..ke
reai gelecek içtimaa brr•kıldı. 

Adaların au ihtiy•cı hakkın
da verilen bir takririn de müza
keresi keza gelecek içtimaa bı
rakıldı. Rıiznamede batka mad
de olmadığından içtimaa saat 
ıs de nihayet verildi. Meclis ö
nümüzdeki pertembe tekrar iç· 
tima edecektir. 

Kadm - Ayol, o koskoca çantayı 
çocuğa da taııyıveninl 

nasıl tatı y ors w:.ı, ver s.u 
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HARiÇTEN ALDIGIMIZ TELGRAFLAR 
f ahdidi teslihat konf e-1 Volkanlara 

T .. k• Ne oluyor? 
1 Hitlerin orduları dar

ına dağın edildi ransı ve ur ıye 
Heyetimizin tahdidi teslihat komisyo

nuna gönderdiği muhtıranın metni 
CENEVRE, 14 (A.~) - "~· I huauaunda itil~ ettik!eri bir &1ra 

nadolu Ajaıuınm huauaı muhabiri da bu davletlenn tesbıt olunan ae 
bildiriyorı" - Tahdidi teslihat viyeye çıkmak için kuvvetlerini 
konferansı umumi komiayonunda arttırmayı diifünmeyec:ekleri bedi 
Hariciye vekili Tevfik Rüttü Bey hidir. Tealibat yant ıdevrinde 
aifahlann tahdidi ve müsaYatı hak mevcut kuvvetlerile belki de nia
kındaki teklifimiz etrafmda irat bi olan emniyetleri mÜ§terek ae· 
eylediii nutukta müsavat ıiyaaeti viyenin dununda kalan devletler 
nin ancak Kelloğ - Briand misakı- etrafmdaki 41fer kuvvetler de ve 
nın ruhuna aıkı 11kıya riayet olun dolayıaile melhuz tehlikelerde bü 
makta tam aemeruini verebilece- yük bir tenez:ı;,ülü intaç edecek o
ğİni ve bütün devletlerce aamima lan teaavi aiateminde hemen he
ne takip edilecek bir aulh ve bi- men mutlak olacaktır. 
taraflık aiyaaetiyle emniyetin ve Türk h-eyeti murahhasaaınca il 
binnetice hakiki refi teılihatm tizam olunan bu teaavi sisteminin 
maddi teraitinden a)'l'llmayan ına bütün orduların temsil ettikleri 
nevi refi tealihatm tahakkuk ede kuvvet itibarile tedricen azaltıl· 
bilecefini aöylemit Türkiyenin re- mıuını istihdaf eylemekte olduğu 
fi tetlihat için iltizam ettiii esaa- nu ve bu günkü kuvvet nisbetleri 
la tam bir muvafakat halinde olan arasında statukonun idamuini ia
bir au1h ve wı:laflD& aiyaaeti takip tihdaf eden diğer ıistemlerin ta
etmekte olduiunu tebarüz ettir- mamen zıddı bulunduğunu beyan 
mittir. Teriik Riiftü Bey cümhuri ederek Türk noktai nazanna eaaa 
yetin akdetm.iı oldufu bitaraflık olan anafikri burada iyice taorih 
ve aulh itilaflarını hatırlatarak ge eylemek faydalı olacaktır: 
rek bunlann, gerek coğrafi vazİ· Kara Ordıuu: 
yetinin Türkiyeyi beynelmilel Ordularırun mevcudu konfe-
ıulh ve itilaf meaaisinde çok mÜ· rans tarafından tesbit olunan (Y) 
him bir umur haline koyduiunu rakamından yiikaek devletler 931 
ve gizli taahhüt altına gİrmemİf senesi zarfında Cemiyeti Akv .. ma 
bulundufwuı Türkiye Hariciye ve Yerilen kuvvet beyannameai eaaa 
kili ufatile reamen beyan edebile tutularak a.-ğıdaki fonnül daire 
ceğini aöylemi4tir. Tevfik Riiftü sinde kuvvetlerinin tenziline tevea 
Bey umumi aulh ve uzlapna mef- sül edecektir. . . 
küresine en iyi bir makea olan si- X 1931 de Ceımyeti Akvama 
yasetimizin bututu umumiyeaini bildiri.len mevcut; 
bu auretle izah ettikten aonra: Y Tealihatm tenzil ve tahdidi 

"Eğer maksadımı iyi İzah ettiy ~in konferansça tespit olunan ıevi
aem ve eğer Cemiyeti Akvamın ye; 
mefkureai dütündüğüm gibi iae Z Yapılacak tedrici tenzilatın 
sizlere temin edebilirim ki Türki· taluim edileceği sene adedi; 
ye cümhuriyeti bu ıuil davaya il- N Senelik tenzil yüzdesi; 

Baku civannda da bir 
indifa oldu, 

diri diri yananlar var 
MOSKOVA, 14 (A.A.) -

Bakünün 39 fersah cenubunda 
ki Svinoi adasında bulunan bir 
volkan indifaa baılamıştır. Mez 
kUr ada civarında bulunan Ya. 
kov vapuru, ada sakinlerini kur 
tarmak için acilen tedbir ittihaz 
etmittir. Vahim surette yanan 
18 kiti tayfalar tarafından kur
tarılınıt 51 kiti de alevler ara
aında mahvolmuttur. 

A1manyada adeta dahili bir harp 
alametleri belirmiştir 

Şilideki indifa 

SANTlAGO DE CHlLl, 
14 A.A. - Quipazo volkanı ü
zerinde uçuı yapan Cemahiri 
müttehide ata~iliteri Andes 
dağlarının Chili kısmındaki en 
tehlikeli yaoardatı olan bu vol
kanın yeniden indifaa baıladı
ğmı bildirme!ctedir. 

Lav de.lgaları kraterlerden 
fırlamakta ve n:ücavir mmtaka 
lan tehdit etmektedir. 

Tinquiruima, Overo ve Pete 
roa volkanları halen gayri faal
dirler. 

BERLIN, 14. A. A.- Reisicüm
hur Hindenburg, dün aktam oaat 
17,30 da Hitlerin hücum kuvvetleri
nin İlffaıunı amir bulunan kararna
meyi imza etmİ§tir. 

Hüklimeti tebrik 
BERLIN, 14. A. A.- Dün bütün 

Almanyada Hitl.,.. ordusunun zabıta 
tarafmdan feshi muamelesi ıükUn 
İçinde icra edilmittir. Hambourg'da 
pek o kadar vahim olmıyan bir ta· 
lem hadiseler olmuttur. Orada Na
zialer wnumi kararga&lanna ıözya11 
döktürücü gazlar adamtlardn. Po
lisler, maake tahmak mecburiyetin
de almıtlardır. 

20 kiti tevkif edilmittir. 
Hükıimet gazeteleri ile aoıyaliat

lerin ıazeteleri Hindenbourc'u bu 
kararından dolayi tebrik etmektedir. 

Sağ cenahın mürevviçi efkarı olan 
gazeteler ioe bunu tiddetle proteoto 
etmektedir. 

Vaziet ne şekil almrştıi' 
BERLIN, 14. A.A. - Berlin ga

zeteleri "Hücum laı-fvetleri" namı 
verilen Hitler kıtalarmın ilgası ve 
acilen dağıdılmalan hakkında Rei· 
sicümhur tarafından imza edilen ka 
rarnameyi hararetli bir surette mev 

Diğer sekiz volkan zuu baluetmetkedir. 
-- Bu karar, bütün Alman devletleri 

V :U~ AREZO, 14 A.A. - · clahlliye na:zırlarmnı dün akıam Al
Keaıf bır dumanın yakındaki manya dahiliye nazırının riyasetinde 
şehirler üzerine yayılması de- Y•Pmlf oldukları bir içtima ake· 
vam etmekle beraber 8 voll<a- binde ittihaz edilmiıtir . 
run indifaı nisbi bir siikUn gÖI· Verilen ~ acileı;ı ve bütü~ Al 

. , manya arazıaıne şanul olmak uzre 
termektedır. Maamafih, mubak tatbik edilecek ve Nazilttin himaye 
kak bir tehlike vukuu bertaraf ' sine ait tqekküllerle hücum kuvvet-

hilıili kartısında tiddet ve aaabiyet
le protesto etmekten hali kalmıya
caktır. 

Mümaileyh, daha ıimdiden kendi 
hakimiyet ve nufuzundan çıkanlmq 
olan 400.000 ki•inin ahval ve bare
kitından mesuUyet kabul etmiyece· 
ğini beyan ehniıtir. 

Bu 400,000 rakamı ıüphesiz çok 
mubalatalıdır. 

Almanyayi tetkil eden muhtelif 
hükıimetlerin polisleri müfrit milli
yelperverlerin tahrikabna kartı oon 
derece ve fiddetle mücadele etmefe 
ı..üi ailablara malik olduldaruıclan 
Hitler'in proteıtoları boşa ıidecek
tir. 

BRESLAU, 14. A. A.- Şehrin 
aokaklarmda birçok arbedeler çılr
mıttır. Müteaddit teykifat yııpdmı•
br. 

Hitler; bir beyanname neşretti 
BERLIN, 14.A.A. - Hitler, e;. 

ki arkadatlanna bir beyanname neı· 
rederek bunlardan mensup bulun
duklen hücum bölüklerinin ıwıaı sı 
fatilc Pnısya Landtağ mediainin in
tihabatının tecdidi icin hazırlanmak 
makıadile ıubelerini;. ve teflerinin 
emri altına gitmelerini talep etmi•
tir. 

Müfrit fikirli Brünsvik'te 
BERLIN, 14. A. A.- Dahiliye 

nazırı M. Kla,.ıres'in bi:ı:zat müfrit
ler meyanında bulunduğu Brüna
vick muhtar devleti müstesna ol
mak §artile Hitler'in huıuıi ordusu 
hakkında tatbik edilen geniş mikyaa 
taki temi:zleme hareketi bütün gece 
tekmil Almanyada devam ebniştir. tihakta hiç bir mani görmeyecek- x - y 

tir" demiftir. S edilmiştir. leri hakkmda kabiliyeti tatbikiyeyi Eğer Brünovick hükıimeti, reiıi
cümhurun emrile takarnır etmi, bu 
lunan tedbirleri bilihtiyar tatbik et
miyecek oluna Almanya hükumeti 
mezk\;r hükıimet uhdesinde bulunan 
zabıta vazifesini nezedecek ve doğ
nıdan doğruya harekete geçecek
tir. 

Boğaıılar 
CENEVRE, 14 (A.A.) - Ha

vas bildiriyor: Terki tealihat kon 
f~ran11 umumi komiıyol\wıda 
revfik Rüttü Bey Türkiyenin bo
ğazlardan bütün milletler için mÜ· 
rur aerbestiaini ve bazı hudut mın 
takalarile diğer bazı ar&%İ kıaun
larırun gayri aakeri bir hale ifra· 
ğını temin eden Lozan muahedeıi 
ni imzalamıı olduğunu hatırlata· 
rak demistir ki: 

"Türkiye coğrafi vaziyeti iti
barile aulhu muhafaza için gay
ret aarfedenler arasında mühim 
bir amil ve unsurdur. Mahsua ki 
Türkiye ekaer memleektlerle bir 
çok adani tecavüz , halı.em ve te
lifi beyin mukaveleleri akit ve im 
za eylemiıtir. Bundan batka Tür 
kiyenin Milli Müdafaa bütÇeJıi 
bundan bir ay evvel bildirdiiim 
tenkibattan maada Üçte bir radde 
tine tenzil olunmuıtur!' 

Heyetimizin komiayona verdi .. 
ği muhıır .. ıudur: 

Muhtıranın metni 
Projenin tanzimine aailıı: olan 

aiyaaı iktıaadi ve içtimai sebeple
ri umumi izabnameıinde bildir
miş olan Türk heyeti murahhaaa 
11 beşeriyetçe elde edilmesi bir i
deal olan tam terki teslihata vu
ıut için en emin ve en müessir va .. 
aıtanm bütün devletlere ait tenzil 
edilmit kuvvetlerin tf!savisi oldu
ğu mütaleaaındadır. Türk heyeti 
murahhaaaıı eaa&en bu neticenin 
ancak Kelloğ - Briand misakını 
imza edenler tarafmdan terviç: o 
lunan bitaraflık ve sulh prensibi
ne kat'i riayetle tam tesirini gÖı· 
terebilecefini ilave etmek ister. 
Derhal aeferber edilebilecek bü. 
tün kuvvetler için Jey,zmı Ye ib .. 
tiyat mvcudu ile beraber, meseli. 
yüz bin, yÜz elli bin, iki yÜz bin 
gibi müıterek bir MYiyenin teabi
ti ki, en küçük rakam bittabi en 
:ziyade fAJ'ADI temennidir. Konfe
ranaa ait bulunacak ve bu aeviye 
bir kere tayin edilince mezkUr ra 
kamadan yiikaek mevcudu olan 
ordular konferanaea derpit olu
nan Y kitilik mevcuda aene zar
fında inmek üzere bu fazlayı ber 
oene yÜzde N nisbetinde azalta
caklardır. Mevcudu teabit olunan 
seviyeden qaiı ordulara ıelince; 
milletlerin kuvvetlerini indirmek 

Şiliden gelen haberler cüruf haiz. ola~tır. • . 
ve kül yağmurlarının cenubi A- Hıtl~r ın bus~aı orduounun ilga-

z 
Veya diğer suretle 

N (X-Y) "k p J Si Naz11 hareketine en alır darbeyi 
S mıen anın atagonya uan 1 vurmaktadır. 

F emandez ve Robenson adası Bu tedbir 1930 1e11eainde tatbik 
dahil olmak üzere bütün atağı edilmit oloaydı, Hitlercilik ıiındiki 
kısmına düşmüt olduğunu it'•r oldu~u ~dar ıumül peyda etmiy~ 
etmektedir. cekti. Zıra o zamaı;ı kanunu. e~

100 
S = Her deYletin yapac:ajı ıene

lilı: tenzilıitın hakiki miktarı. 
Bu ıistemin neticesi tedrici, gayri 

muhrip ve az mabıüa biı· tenzil ola
cak ve bu aayecle bütün dünya ku v
vetleri muayyen bir müddetin hita
mında müşterelı: bir seviyeye incek
tir. 

Bu ıur<"ti hallin daha az mühim 
olmayan diğer bir faydaaı .ela kü· 
çülc orduların müdafa imkanlarını 
çok müteeuir etmeden büyüklerin 
teeavüz kuvvetlerini her aene daha 
ziyade azaltmak olacaktır. 

Muhtırada Deniz kuvvetleri
nin tenzili ve bava kuvvetlerinin 
tamamen kaldmlma11 esasatı da 
zikrolunduktan ıonra bu tahdidat 
ve tahribat için ciddi teminat der 
pit olunmaaı beyan edilmiştir. 

Levazım: A.keri fabrikalar 
dan bir çofunun tamamen kaldı
rdmuını ve diğer imali.t merkezle
rinin de mantıki ve müemmen bir 
aurette takai:mini düşünmek icap 
eder. 

Kimyevi vaaıtalar: Muhtıra 
da, hemen hemen her devletin 
muhaaıuu devletin meçhulü bulu
nan bir takım ailahlar aramakta 
olduğu zikredildikten aonra kim
yevi harbin tamnmile men•ini mü 
ahedelerle tahakkuk ettirilme•i 
li.zun ıeldiği beyan olunmakta· 
dır. 

Kara Mustafa Pş. 
[Başı birinci sahifede] 

bat çuhadanna ve nöbetçilere 
mabauıtur. ikinci çadır Veziriaza 
mın makamı ve metveret çadırı
drr. Oçüncü çadır Veziriazanun 
halvet çadın, yani yatak odaaıdır. 
Çadırlar kunılmut. mankenler 
yerlettirilmittir. \ "eziriazam Mer
zifonlu Kara Muetafa PaifAnın 
mankeni de yaptırılmıttır. Bu kı· 
ıım bayramın ikinci gÜnü açıla· 
cak ve halka tetbir edilecektir. 
Sabah alqam vezir bat kapıcısı 
gülbank okuyacak, mehter takı· 
mı nôbet vuracaktır. 

Kül yağmuru bitti 

BUENOS AlRES, 14 A.A 
- Bütün Arjantinde kül yağ
muru nihayet bulmuftur. 

2 milyon kilometrelik bir sa
ba üzerinde vukua gelen bu 
fevkalade hadisei tabiiyeye rağ 
men İDaan<:a hiç bir zayiat ve 
maddi hiçbir zarar olmadığı it' -
ar olunmaktadır. 

Santa Victoria zelzelesi 
R10 DE JANEİRO, 14 A. 

A. - Porto Alegreden bildiri! 
diğine göre, Rio Grande de Sul 
eyaletinin cenubunda madeni 
kül yağmuru düımeğe batla
mıı ve Santa Victoria de Pal
mar da yer altında gürültüler 
ve sademeler hissedilmittir. 

Buenos Aires'te 
BUENOS AIRES, 14 A. A. 

- Pazar gününden beri ilk de
fa olarak şehir üzerindeki kül 
bulutları sıyrılmış ve sema gö
rülebilmittir. Bürkani hidiıele
rin tevlit etmiı olduğu endite
ler timdi tamamen zail olmnt
tur. 

Gazi Mustafa Kemal 

ye sadık fırkaların ıcraatmı ıtki.I • 
decek bir telhis rejimini köylerde Ye 
küçük kaoabalarcla teaiı eyl-ie 
muyaffalı olemıyac:aktı. 

ltalya ve 
Cemiyeti akvam 
ltalyanın vaziyetini 

manidar görenler var 
ROMA, 14 A.A - İtalya'· 

1930 aeneainde komüniat "Klrmı
zı Cephe" ııine kartı tatbik edilen 
mcmnuiyetin miaali, bunun tiddetle 
tatbiki takdirinde - ki hiç olmazoa, 
Prusyada, Bavyerada, Badeda, H.,.. 
oede ve Hambourg'dtı tatbiki ma
lıaldmiı:tır.- Mnnffakiyete ikti,... 
edeceğini göıtennetkedir. nm Cemiyeti Akvamda alacafı 

Dünkü karar, Almauyarun ıWıili muhtemel vaziyet hakkın.da Fa· 
ve harici aiyaaeti büyük bir ehem- 1 tiıt büyük mıecliıinin ittihaz et 
miyeti haiz bu~."~makta .v~ Pruıya ti• i karara ait müphem beya. 
ve Bavyera hukumetleruun kazan- i' g . . . • • 
ddd b bir vaffaiyet "bi d nat, bu devletm iktısap edecegı 
dedil°:et'ı:ıir. mu gı a ,. tavra müteallik olarak müsbet 

Bu karar, hali hazırda Almanyada hiçbir hakikati ihtiva etmemek 
mü,ı~e bir cepb! mevcut old.~ğuna j tedir. 
da !!Ootermektedır. Bu mutlerek Maamafib T evere gazetesi 
~be Hitlercil":"!n gayr! ~uni tah / 1talya'nm filhakika Cemiyeti' 
rıkatrıuı ve dahilı harp ıstihzantma · · Akv 
kartı vücude getirilmittir. Cemıyetı amı terketmek 

Bütün Alman nazırlarının re1&1• niyetinde olup olmadığını ıor. 
cümhura bu kararı ittihaz etmek tav manın müz'iç birşey olacağını 
ıiyeıincle bulunmuı ~imaları ve bü- yazmaktadır. 
tün hükUmetlerin, bılhaıoa en mü- İtalya hali hazırda Cenevre 
himlerinin büyük ıeli.betle Hitl~ kı d t sU edümi bulwımakta 
taabnın ortadan kaldınlınaaı lennde e em , . . f • . 
rey veı 'lr'.eleri dikkate şayan eaaolı ve kendısını pek rahat telikki 
bir badiaecliT. etmektedir. Bundan batka, ter 

Bu hadise AJmanyanm ekseriyeti- ki teslihata müteallik olarak 
nin Hitler t.,.kilatının bir tehlike ol yegane müsbet ve kabule tayan 
duğunu anlamıt ve adeta rezili.ne ekl"fl • d • 1 d 1 
bir mahiyet alan bu n:ziyete bir ni· t ı en, ser etmıt o an ev et 
hayet vermeğe karar vermi, oldup. te İtalya dır. 
nu röatennekteclir. Napoli'de müntetir Mattino 

Bu memnuniyet karan Alman rei ıöyle yazıyor: Cemiyeti Akva
ıicümhunına iıtia~ai aalihiyetler mın yegine hikmeti vücudu sul 

mektabinde müsamere ba~t<;tmdıt~ o_lan v~ ~.unu e- hün mıubafazaaından münde-
.aaınm 48 mcı maddesme 11tinat et . • . . · 1 

Dün gece Kadıköyünde Ga
zi Mustafa Kemal mektebinde 
bir müsamere verilmiştir. Mek 
tebin himaye heyeti reisi Safi
ye H. tarafından tertip edilen 
müsamerede Kadıköyünün yük 
sek tabakasına mensup bir çok 
zevat hazır bulunmuıtur. 

mektedir. Eıbabı mucibesi de met· mıç~ır. ~e_mıyetı Akvam tal!.a 
ru ve kanuni bir devlet dahilinde teklıflerını kabul etmekle bü
gayri kanuni olarak teıekkül etmek yük menafi temin edecektir. Bu 
iıteyen bir devletin vücadünü kabul teklifleı- Cenevre müessesesini 
etmekteki inılı:insızlı!<tır. . kurtarabilecek mahiyettedir . 

Memleket böyle hır vazıyet kar- , 1 • 
,ısında gayet büyük tehlikelere ma- Fransa nm talya telkinatma 
nız kalabilir . neden mukavemet ve muhalefet 

Hitler, ordusunun bu suretle in- ettiği anlatılmıyor. • 

- . 

Bedeli nakdinin 250 
liraya tenzili 

Liyiha Meclise verildi 

. .A_N~~·. 14 (Telefonla) - HükUınet bugün bedeli nakdt
nın ı~ı yu~ e~lı lır~y.a tenzili.hakkında Millet Mecliıine bir layiha 
tevdı etmıttır. Layıhanm bır de muvakkat maddesi vardır. Bu 
madde aynen föyledir: 

"1932 senesi Nisan celbinde bedel vereceklerin bedelleri 1 
Mayıs932tarihine kadar kabul olunur ve bunlardan mürettebata 
sevkedilmiş olanlar da bu haktan iıtifade ederler. 1932 Nisan 
celbi için bedeli nakdi olarak 600 lira vermit olanların fazla te
diyatı iade olunur." 

Bu layiha bayram ertesi Encümenlerde müzakere edilecek 
ve kısa bir zamanda kanuniyet keabedecektir. 

Adliye vekili ve inhisarlar 
müsteşarı bugün geliyorlar 

ANKARA, 14 (Telefonla) Adliye Vekili Yusuf Kemal güm
rük ve inisarlar müıteaırıAdil,Emniyeti umumiye müdürüTevfik 
Hadi, Ankara vali muavini Abdulhak Beyler bayram tadilini ge
çirmek üzere İstanbula hareket ettileı-. 

Ziraat vekilinin tetkik segahati 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Bayram tatilinden bilistifade 

Zıraat vekili civar Viliyetlerimizio bir kılllllDdan kısa bir tetkik 
ıeyahatı yapacaktır. Muhlis Bey cuma günü otomobil ile Hay
mana üzerinden geçerek Çifteler çifliği, Eskifehir tohum ıslah 
istasyonlarını teftiş ettikten sonra Karacabey harasına uğraya· 
rak bayram ertesi avdet edecektir. 

Kastamonu Muallim mektebi 
izcilerinin segahatı 

. KASTAMONU 14 (A.A.) - Muallim mektebi izcilerin
den 50 kiıilik bir kafile müdür ve izci muallimlerinin idaresinde 
olarak bugün Küre ve 1neboluya gitmişlerdir. 

Changhai 
Konferansı 

Girilen çıkmazda bir 
yol bulunacak mı? 
ŞANCHAY, 14. A. A.- Burün 

içtima eden Amerika, Fransa, lngil
tere vt' ltalya mümesıilleri ş...,... 
hay meaelea.i hakkında malumat ver 
mek ve konferan11 içinde bulundu
iu çılunazılen kurtarmak içia lü
zumlu ::ördükleri tedabiri tavaiye 
eylemek maksadile hükı'.imetlerine 
gönderecekleri telvü halnnda mu
tabık kalm1§lardn. 

Doat devletler mümessilleri, Ce
miyeti Akvamdan cumoırteıi günü 
teklif edilen intikalnanıe metninin 4 
Mart tarihli Cemiyeti Akvam kara
rile hemabenk olduğuna beyan eyle 
mesini ve bu metni Şanırhayda nor
mal teraitin avdeti için tesbit edilen 
6 ay müddet zarfmda Japonyanın 
kuvvetlerini ıeri çekilmeıine ait bir 
teahhut eibi tefsir etmesini talep 
etmektedir. 

Dost devletler elçileri, Çin kuv
vetlerinin Soochov· Creelr. üzerine 
ve Veng .Pou nehri sahillerine çekil
mesi için Japonya tarafından ıerde
clilen tekliflerin kabul edilmesini tav 
siye eylemektedir. 

Ecnebi devletlet elçilerinin Şang• 
hayda y.Jnız hariciye nazın muavi. 
ni M. Kouo Ti Chi tarafmdan tem
sil olunaıı Çin hiikumetile daha ya
landan ve 11la bir temaı çatt0i ara
mak makaadile gelecek hafta Nanki
ne r;itmeleri ımıbtemeldir. 

Bu akşam Çin hariciye nazın 
muavini. 4 dnı.t elçilerinia de ha· 
zır bulunacaktır. 

TOKIO, 14. A. A.- Ch...,..hai. 
dan Renıo ajan11na bildiriliyor: 
Changhaidaki lnailtwe elçiai Sir 
Miles Lampoon, Cbanıhai konfe
ranımın akamete mahlı:ı'.im olmaun
dan feYkali.de müteesair olarak P• 
kin ve Siberya tarikile lngiltereye 
gibnek Changhai'ı katiyyen terkey
lemek arzaaunu İzhar eylemiıtir. 

Sadakat 
Yemini meselesi 
Avam kamarasına bir 

proje verildi 
LONDRA, 14 . A. A.- Glaskov 

mıntakaaı itçi mebusu M. John 
Mac Cavern hiç olmazaa hali ha· 
zırdaki vaziyetinden çıt...rı"-k ü
zere saltanat lehinde olan ıedakat 
yemininin ilgaama dair bir projeyi 
Avam kamara.ama tevdi ebneğe ka
rar vermittir. 

LONDRA, 14. A. A.- Ulster 
batvekili lord Craiguon, dün refa· 
katinde batmüddeiumumi M. Ba
bington olduiu halele Londraya ya-
111 olmu9tur. 

Ulıter batvekili bu ziyaret kara
rını büyük Britanya muhtar lrlancla 
devletine verdiği cevabm dördüncü 
fıkrasmda muharrer olan "l rlanda 
birliği ancak ultanata karı• olan 
sedakatinin tahakkuku ile mümküıı 
olabilir." Cümleıi üzerine ittihat ey 
lemi~tir. 

Ulstcr hüktimtti, ıerbeat İrlanda 
hükUmetile her türlü mukarenetin 
aleyhinde bulunmakta ve lngiltere
nin uı,t..,. kıt'asmı !..fanda ile mÜ• 
zakerabnı teıhile yardımcı olamk 
kullanmak istemesinden endişe et
mektedir. 

Dominyonlar nezareti böyle bir 
tarz tehirinin ~F evkalide garip" ol 
duğunu beyan ebnittir. 

1921 seneaindenberi resmen ce· 
nubi lrlandaclan aynlmq olan Ula· 
ter kıtaıınm yeni bir mukarenetin 
vulruundan endiıenik olduğu atı· 
kindır. 

Gülhaneye hediye 
edilen otomobil 

Doktor Abut B. tarafından 
bundan iki buçuk ay evv~I Gül
hane hastanesine iki ot .1..nobil 
hediye edilmiıti. Bu otomobil· 
!erden biri hastanede piyango
ya konmuı ve otomobil göz ıu· 
besindeki doktorlara çıkmıştır. 

[Hafta 11 k S 1• ya s-ı i cm a 1)' has:~~ a-:::ı:t~r ba~~=indı:ı::;:~ 
~:~ ~~: a!:~~~iş!:r;ıe1:; b~ 

Hafta siyasi faaliyet nokta- cak raporun tetkiki için mesele mevzua ancak afaki bir tekilde 
sından hayli kalabalık olmuş. sonraya tehir edilmiştir. Mese- tema.s etmişti. Bu defaki mü
tur. Londra'da Dörtler konfe· le, dolayısile Tuna projesini de zakere bir parlamento münaka
raııaı İçtima etti ve dağıldı. Al· ali.kadar ettiği için Tardieu şaıını andırıyor. İki gün içinde 
manya'da Reisicümhur intiha- bu proje etrafındaki vaziyetin Rus, Amerika, Fransız, ltal
bah yapıldı. Cenevre' de tahdi- tebellür etmesini beklemekte.' yan, Türk, İngiliz, İran, Yugos 
di teslihat konferansı açıldı. dir. Gerçi raporun Yunanistan: lavya ve daha bir çok murab
Cem;yeti akvam meclisi içtima ve Bulgaristana ait olan safha- i haalar noktai nazarlarını izah 
lanna başladı. Hariciye nazır. sı Tuna projesini ali.kadar et- etmitlerdir. Müzakerelerin sik. 
ları muhtelif payitahtlar arasın miyor. Fakat Macaristan ve let merkezini, bir taraftan Ame 
da mekik dokuıı:aktadırlar. Avusturya'nın Tuna birliğine rika, diğer taraftan Fransa ve 

ıi beklenebilir. . ,,. . 
Londia'da toplanan Dört

ler konferansı hiç bir neticeye 
varmadan dağddı. İngiltere, 
Fransa, Almanya ve 1talı_a mu. 
rabbaalarının i~tirakile topla
nan bu konferansta Tuna birli· 
ği projesi tetkik edilecekti. Bu 
projeye kartı bir taraftan Al
manya diğer taraftan da Fran
sa'mn yekdiğerine zıt iki nok
tai nazar aldıkları malUındur. 
Fransa, birliğin bq küçük dev
lete -Avusturya, Macaristan, 
Çekoslovakya, Yugoslavya ve 
Romanya- inhisar etmesini 
istiyor.Almanya ise, kendisinin 
de girmesini ve hatta Bulgaria
tan'ın da dahil olmasını ilti· 
zam ediyor. İtalya da parçala
nan Avusturya İllJ4)aratorluğu
nun variıi olduğunu ileri süre-

Vasati Avrupaya para ikraz 
ederek takviye ettikten sonra 
Almanya'ya teslim etmek de
mek olacak böyle bir teklifi 
Fransa kabul etmiyor. Avus
turya ve Macaristanı kendisin
den ayırıp ta Çekoslovakya'yı 
kendi yerine ikame edecek o
lan F ranıız teklifini de Alman
ya kabul etmiyor. Binaenaleyh 
bir anlatmak zemini bulunama 
dı. Dörtler konferansı başla
mazdan evvel, İngiltere'nin 
mutavasaıtlık rolü yapacağı 
zannedilmitti. Fakat konfe
ranstan birkaç gün evvel, Tar
dieu ile Mac Donald arasında 
yapılan huauıi bir mükaleme
den sonra İngiltere'nin muta
vauıtlık rolü kalmadı. 

giltereye bahri tahdidi teslihat 
meseleımde müsaadekarlıkta 
bulunmağa razı oldular mı? 
Böyle bir anlatma oldu diyen
ler var, olmadı diyenler de var. 
Resmi tebliğe göre, değil an· 
IB§mak, anlatmağa tetebbüs 
bile edilmemittir. Diğer taraf
tan anlatddı diyenler de çok
tur. Bu noktayı ancak hadisat 
tenvir edecektir. 

sele biç te öyle değildir. V aaa. 
ti Avrupada Almanya mı, yok· 
sa Fransa mı hikim olacaktır? 
Asıl ihtilif budur. . .... ,,. 

Alman intihabatında Hin· 
denburg kazandı. Fakat Hit· 
ler de kaybetti denemez. Pru• 
ya, Wurtenberg, Baviyera ve 
Anbalt intihabatmm arifesin· 
de yapılan bu reisicümhur İn· 
tibabatmda Hitler o kadar çolı 
rey ahm§br ki, adeta galip ge
len bir mağlup vaziyetindedir. 
Bir defa artık münakata kal· 
dıramaz ki, Hitler fırkası Al· 
manya'nın en kuvvetli siyaıl 
fırkasıdır. Hindenburg bayrıı· 
ğı altında toplanan gayri mü
tecanis vasat ve sol cenah fır· 
kalannm heyeti mecmuası 
18 milyon rey aldığı halde Hil 
ler yalnız başına 13 milyonıı 

Cemiyeti akvam meclisinin girmeleri teklif edildiğine gö- üçüncü bir taraf olarak ta Sov
en ehemmiyetli işi, mali komia- re Londra'daki Dörtler konfe- yet Rusya teıkil etmektedir. 
yon tarafından Macaristan, A- ransından sonra vaziyetin ta- Fikirlerin bu üç noktai nazar et 
vusturya, Bulgaristan ve Yu- vazzuh etmesi bekleniyor. rafında toplanacağı anlaşılmak-
nanistan'm mali vaziyetleri "' "' "' tadır. Fakat henüz müzakerat 
hakkında verilen raporun tet· Tahdidi tealibat konferansı- kafi derecede ilerlemit değil-
kikidir. Verilen habere göre, nın ikinci içtima devresi birin- dir. Hafta içinde tahdidi teali
llleclis 12 nisanda açılır açıl- ci devreden daha çabuk ilerli- hat konferansı müzakeratınm . . -

Acaba İngiltere ile Fransa 
bu mükalemede anlattılar mı? 
Tuna birliği projesine yardım 

Tuna projesine gelince; bu, 
§İmdilik suya dü§müt telakki 
edilebilir. Mütkülit fU nokta
dadır ki, proje Franaa ve AJ. 
manya için birinci derecede e· 
heuı:miyeti haiz siyasi bir me
seledir. Vasati Avrupada hi.· 
kimiyet meselesidir. Halbuki 
devletler bunu iktısadi bir me. 
sele telikki ediyorlar. Sanki 
bet Tuna devletinin vaziyeti 
fena imit te bunun ihyası 

· i • Halbuki m • m· tir. Daha birkaç ııesı• 
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Sanayi sergisine gidecekle haz rlanıy r 
Ekonomi Mahkemelerde 

Ankaradaki sanayi 
sergisine hazırlık 

Balkan 
Ticaret odası 

Balkan haftaıında 
şehrimizde 

küşat edilecek 

Ankara caddesindeki 
facia dava,sı 

•••••••• 

Profesörün 
Ziyareti 

Profesör dün Guraba 
hastanesini ziyaret etti 

Bayram 
Hazırlığı 

t 
Dün piyasada hararetU 

alış veriş oıdu 

Mısıra ıeçerken iki gün için Bayram arifeainin bu sene cu 
' •...... 

Devlet demiryolları gönderilecek 
eşya için yüzde 50 tenzilat yapacak 

Mayıstaki Balkan hafta11nda ilk 
defa teaiıi mukarrer Balkan Tica
ret odasınrn reımi küşadınm yapd
ma11 l<at'i surette taakrrür etmİ§tİr. 

Bu karar dün alal<adarlara bildi
rilmiş ve hazırlıklar başlamıştır. 

Fatma Zehra H. dün iddiayı 
şahsisinden feragat etti 

şehrimize uğradığıru yazdığı- maya tesadüf etmesi dün çartı 
mı::ı: Würzburg dariiifünunu em yı ınahteri bir hale getirdi. 
razı cildiye ve efrenciye ınual- Dün, bıll· ssa öğleden son· 
limi Pr. Zieler, dün sabah saat ra hararetli bir faaliyet göze 
8,5 da GGuraba hastahanesini çarpıyordu. Bütün dükkanla!" 

me karar tefhim edilmek üzere ziyaret etmiıtir. Dr. Hulusi bütün mağa:zalar kalabalıktı. 
bafka güne kalmıttır. Behçet bey Profesöre bazı na· Diğer taraftan küçük esnaf, Milli sanayi birliii 1 Mayısta 

Ankarada açdacıık olan Milli iktioat 
t'e taumıf cemiyeti ll~üncü sanayi 
oeraiıine iıtirak için hllZlrlanmakta 
dır. lıtanbuldan bir çok fabrikalar 
..,,..iye ıeniı mikyasta lttirak i~in 
lıazırlanmaktad1rlar. 

Devlet demiryollan, Aııkaraya 
doğru giden batlanncla sergiye gi· 
deeek ~ya için yüzde 60 tenzilat 
Japacaklıl\ 

Iranda inhisarlar 
Iranda fekeı- ye kibrit inhisar aJ. 

tına almmııtır. lran bükıimeti kibrit 
!bhiııanm tütün inbiıanna ve teker 
lnhiaarmı da Milli lran bankaoma 
termiıtir. 

Iranda kambiyo kon
trolu kaldırıldı 

Gelen mahimata naıı:aran, l randa 
lı:ıunbiyo muamelab üzerine mevzu 
kontrol kalduılmıttlr. 

Almanyaya idhal 
edilecek yumurtalar 
Almanya:ra yumurta ithalab bir 

'tararname ile bazı kuyuda tabi 
lutulmuıtur. 18 Nisandan itibaren 
l.aı!ayacak olan yenl abkima göre 
ı\Jmanyaya ithal edilecek yumurta· 
lar menıe ıebadetnameıine tabi tu
tulacafı aibi ywnıırtalarm iotandar· 

BORSA l 
14 Nisan 1932 

Alqam Flatlan 

istikrazlar T ahmat 

fit. d•hlH 96,50 
Şari d. yollan 3,~ 
D. Muvıhblde 52,-
Ctimrükler 6,50 
Saydı mabl us 
llırdıı 6,-
ı-. lSktrlyo 5,80 

Eleitrlt 3,-
TromvSJ •,90 
Tünel 5,-
)lıbnm 16,95 
A.oadola 1 26,-

m ı1,2s 

:Mama!ll H,--

Etbaa 
lı Baotuı us Terko• 17,2' 
Anadola 15,10 Çimento Az. 1.M 

"11.tjl ,,:;o Voyo• dt)'· l:l,-
$1r. Jrayrl1' il,·· Şart dC)'· 1,65 
l'ıamvay 30,- Balya 1,80 
l.ımumı.ısorıa ıı,- Şarkın. ecza s,
llomoııt1 lH,- Tcldoa ıs.-

Çek fiatJan 
Partı; li,f6 
Londra 796,25 
Nüyort •7,56,1/2 
Mııano 9,27,5 
Brüksel 8,99,25 
Atına 37,73 
Cine' re '2,«,~! 
So!ya ı 5,40 
ı\ınl!'<terdam J,17, t/2 

Praf 
Viyırıı 

Madrit 
HcrJin 
VarşO'YI 

Peşte 

BUkreş 

Belgrat 
Moskovı 

Nukut (aatıı) 

Kuruş 

!lO f, Fraasıı. t70.3/.4 1 şilin, AT. 
1 !sterlin 796,l!.'J ı pe.zetl 

1 dolar 2ıı,- ı nıark 

'IO liret m- ı ıoltl 

20 ı. llclçita ı ııı.-
ı peog:o 
20 ley 

2o drahmi 42.- ıG dinar 
20 ı. lsvlçre !~- ı Çernovef 
20 ltva 2~.- ı Alnn 
20 llorın 85,- ı Mecidiye 

t() l<Ur Çek.) 12~. · - t Ranknot 

16,07 
8,77,35 

6,2-6 

J,99,.5 
4,211 
3,75 

79,02 
27, 14 
!0~7,50 

Kuruş 

28,-
16,-
so.-
u.-
22,-
u,-
75,-

993,-
48,SO 
2ı3J-

evvel dünyayı hanyayı bilme. 
Yen bir talaın ıiyasi elaan
triklerden ibaret :ıı:anneclilen bir 
Ziiıııre için bu, mütbit bir ~e
karnüldür Bu da Almıuıya da 
efkarın bsa bir :ıı:aınan içinde 
rıe icada. değiıtiğini töıter· 
ınektedir. 

24 nieanda yapılacak olan 
ınahalli bükfuııetler intihabı 
Sok ehemmiyetlidir. Çünkü in 
tihabat mahalli bükilınetlerin 
rrıedialeri için olmakla bera• 
ber, bu intihabatta ve bilhas· 
ıa Prusya intihabatında ka:ıı:a· 
rıarı fırka Alınıuı devlet ınaki
rıesini de ele geçiımit buluna• 
caktır. Hitleriatler Prtııya' da 
k11zanabilirler mi? Gerçi Pnıs· 
Ya Hitleristlerin en kuvvetli 
oldukJan bir hükumettir.Fakat 
Yalnız ba9larına ekaeriyeti te-. s 

dize edilmit bir halde olmaıı esası 
da vazedilmelrtedir · . . . 

Ticaret od8'ı dün bu ciheti tamı-
men tüccarlara bildimıittir• 

Macarlarla takas 
Avrupada bulunan takas ko~s

yonu, faaliyetine devam. dmek~~dir. 
Gelen haberlere göre, zıraat muste
ıan Akif ve ihracat ofi•i ınüclürü 
Cemal beyler, Peştede ticaret neza
retile yapbkları tema• !ardan iyi ne
ticeler almışlardır. Macarlarla ara
mızda yapılacak eıya mübadelesi 
meselesi esaslı bir safhaya girmiştir. 

Macarlar, bizden tütün, yapağı 
gibi maddeler alacaklar yerine elekt 
rik malzemesi, ve ziraat alatı vere
ceklerdir. Bu nevi eşyanın ınikdan 
hakkında resmi bir haber yoktur. 

37 liralık kahve 
75 liraya! 

Meninden yazılıyor: iki gün ev· 
ve! oebrimize on iki bin kilo kahve 
çıkt;. Esnaftan kahve ~lmak istiyen 
ler köme köme dola~t · kları '!81de 
kahve alamadılar. Bunun sebebı, da 
ha Gümrükten ~:lmıadan kahvenin 
aablmıt olmasıdır. 

Tüccarlardan alman malumata 
göre bir çuval kahve yetmiş beş Ji. 
raya kadar aablmakta imiş. Diğer 
taraftan mevsuk surette alınan babe 
re göre kahvenin ıermayesi 37 lira 
95 kuruttur. Sermayenin iki misline 
satdma11ndaki ihtikar İse pek açık 
olarak meydanda bulunuyor, 

Rüstemiye 
Vapuru meselesi 

Muhafaza memurları 
yük boşalıncaya ka

dar vapurda kalacaklar 
içinde kaçak havyar bulunduğu 

iddia edilen Rüatemiye vapuru yol 
ela oturduğundan dolayı içindeki 
petrolü botaltaınadan limanımıza 
dönmiiJtü. Rüıtemiye elin iki mu.
bavıu:a memurunun kontrolü altın
da bulunmaktadlr.Vapurun yükü te
mamen bofBlmcaya kadal- bu me
murlar bekleyeceklerdir. 

Kilolarla 
Esrar ve eroin 

Tütün inhiaan ba§müdiriyeti 
takibat amirliği tarafından Beyoğ 
)unda Dervit sokağında 40 numa 
ralı Sarıoilu apartımarunın 3 ün· 
cü katında terzi Onnik Bediryan 
Efendinin evinde kaçak tütün bu· 
lunduğu haber alınmış ve alınan 
tedabir neticeıiııde mezkiir apar· 
tımanm 3 üncü katı aranılmı!tır. 
Arama neticesinde tütün ve sıga· 
ra kijıdı bulunmamı§ ~ de, 1•7 

kilo ııayrİ mamul, 50 kılo mamiil 
earaı· ile 5 kilo 100 dirhem eı-oin 
bulunduiu gibi earar ima~e mab 
ıus elek terazi, kalıp ve saıre bu· 

' d. lunmuf ve bunlar müsadere e 1
: 

!erek, kaçakçı Bediryan Efendı 
tahkikat yapılmak üzere Beyoğlu 
poliı merkezine aevkedil~iıtir •. Ya 
kmda ihtiaa• mabkeınesıne 'Verile• 
cektir. 

Merkezi lstanbulda olması mu· 
karrer bulunan Balkan Ticaret oda
aının Dördüncü Vakıf banda kütat 
edileceği zanoolunmaktadır. Bu alb 
tubenin tefleri alb Balkan milletine 
mensup olacaktlr. Balkan odasının 
ihzaratile meşgul olunmakta.dır. 

Matbuat 
Tenezzühü 

Bayramın ikinci günü 
Y alovaya gidiliyor 

Matbuat Cemiyetinin kendi azası
na ve davetlilerine mabsuı senelik 
tenezzühü, baJTamın 2 inci gününe 
müsadif pazar ııünü icra edilecek· 
tir. Seyrisefain 'in bu tenezzühe tab 
ıis ettiği vapur, pazar eabahı aa~t 
9 da Köprüden hareket edecektir 
Öğle ve ak!am yemekleri Yalova'da 
yenHecek ve gece ayni vapurla Ya .. 
!ovadan avdet ve Boğaziçinde bir 
tenezzüh icra edilecetkir. Bu tenez 
zühün bütün emsaline faik olması 
için her türlü tertibat alınnuşbr. 

* * * 
İstanbul Matbuat cemiyeti 

katibi umumiliğinden: 

Bayramın ikinci pazar günü 
cemiyetimiz asli ve müzahir 
azasının iştirakile yapılacak 
olan tenezzüh şu suretle icra 
edilecektir: 

1 - Pazar günü sabahleyin 
Seyrisefain idaresinin tahsis 
ettiği (Kalamıı) vapuru köp. 
riinün Kadıköy iskelesinden ha 
reketle Kadıköyüne uğrayarak 
Y alovaya gidecektir. 

2 - Ak§am saat sekizde 
Yalovadan hareket edilecek· 
tir. 

3 - Tenezzühe iştirak eden 
lere Seyriıefain idaresinin gös· 
terdiği teahilat sayesinde öğle 
ve aktam yemeği olarak iki de 
fa yemek verilecek, bunun İçin 
yalnız adam başına biır lira alı 
nacaktır. ,.... 

ispanya cünıhuriyeti
nin ilk yıldönümü 
Dün İspanya Cumhuriyeti. 

nin senei devriyesi olduğundan 
İapanya konsolosanesinde bi~ 
resmi kabul yapılmış ve sefır 
M. Servety Vest tarafından te
baanın tebrikatı kabul edilmit· 
tir. 

Rıhtım şirketi mü
messili geldi 

Rıhbm Şirketi antrepoların· 
da ziyaa uğnyan eşyayı ticari. 
ye meaelesi için Ankara'ya git. 
miş olanı 9irketin Paris'ten ge
len mümessili M. Meviya ile bu 
radaki direktörü M. Kanooj 
dün ıehrimize avdet etmişler 
dir. 

----

Babıalide vuku bulan ve Şük· 
ran iuninde bir kızın ölümü, Ha• 
aan isminde bir baırunalla Kemal 
isminde bir çocuğun ve Fatma 
Zehra Hanım iarninde bir kadmm 
yaralanmasile neticelenen otomo
bil faciasının muhakemesine dün 
ağır ceza mahkemesinde devam 
edilmittir. Dünkü muhakemede 
Fa-a Zehra banun tarafından 
mahkemeye gönderilmiş olan ve 
iddiayı tahsiden feragati tazam· 
mun eden istida okunmu~ çörekçi 
Muzaffer isminde bir §ahit dinlen 
miştir. Bundan sonra gelemeyen 
diğer §"hitlerin celbi için muha· 
keme batka güne kalmıştır. 

Kıraethane hırsızı 
Beyazıtta Yenitark kıraathane 

sinde otel kısmı odacısı Mustafa 
Kıraathaneden çay kahve ve ıaire 
çalarken cürmü meşhut halinde 
yakalanmı,, dün ikinci ceza mab 
kemeainde muhakeme edilmiı, 
1 sene hapse mahkiim olmuştur. 

Bir hırsız mahkum 
edildi 

Karagümrükte Mediha, Saliha 
ve Kerime hanımların evlerine ge 
celeyin sirkat maksadiyle giren 
Mu•tafa dün ikinci ceza mabke· 
mesinde muhakeme edilmiş ve 
heş ay yinni beş gün haı"e mah· 
kum olmugtur. 

Kaçakçılık davaları 
Akaaraydaki dükkinında iki 

buçuk kilo tütünle 1650 yapr!ık 
aigara kağıdı ... e iki lağım fitili zu 
bur eden Simonun muhakemeai 
dün dokuzuncu ihtisas mahkeme 
sinde yapılmıt. Simon bunların 

dükkinmda zuhur etmediğini IÖy 
!ediğinden muhakeme ıabit celbi 
için ba§ka güne bırakılmıştır, 

Neşriyat davaları 

Y ann gazeteıinde Belediyenin 
ıahaiyeti mineviyesini t•hkir et• 
mekten auçlu Arif Oruç Beyle Sü 
leyman Tevfik Beyin muhakeme
lerine dün ağır ceza malıkemeııin 
de devam edilecekti. Fakat bele
diye vekili mahkemeye gelmemit
ti. Muhakeme belediyeye tebligat 
yapılmak üzere baıka ırü- bıra· 
kıldı. 

Sahte abonacı 
Ticaret odası IJ'loecrnuasına ..Jı 

te abone kaydetmekle maznun 
Mehmet Emin Efendinin muhake
me.sine dün üçüncü ceza mahke
mesinde devam edilmiştir. Muha
keme neticesinde Mehmet Emin 
2 ay hapsa 33 lira para cezaoı ;;... 
demeye manküm olmuıtur. 

Hapisanede esrar 
satan adam 

Hınızlıktan mabkfuıı Vado ha 
pisanedc cezasını çelmıekteyken 
mahkümlara esrar aatmağa baıla 
mıı, gardiyanlar itin farkına va• 
rarak cürmü meıhut halinde Va. 
doyu yakalatmıtlardı. Dün V ado 
nun bu cürümdı:n dolayı da ağır 
ceza mahkemesınde muhakemesi 
yapılmış, Vadonun cünnü sabit 
olduğundan iddia makaını ceza· 
landırılmasmı iJıtemiftir. Muhake· 

Bir dolandırıcılık 
davası 

dir ve İ•tisnai vakalardan bah· ı seyyar satıcılar da boş' dürmı· 
•etmit ve bu meyanda Dr. Ô· ı yordu. 
m~r Ş.erafettin bey ın~leketj.. Bir çek mağazalar bayram 
mızdeı~ bahann hulillıle bera: ı müna&ebetile tenziJith satı§ 

Tevfik Bey İJıminde bir müte- her yemden başlıyan Pellagn yapmişlardı. Ha!j:ın daha fazla 
kait tekaüdiye ikramiyeıini alıp ha.stal. ığı hakkm .. da izahat ver· bu mag"azalara rag"bet ettikleri 
bankaya tevdi etmek üzere Yük· f b h ed 
sekkaldınmdan geçerken yanma mıştır. Pro esor, asta an e n;azarı dikkate çarpıyordu. 
18-19 YBtlarmda Kazım iıminde !'l'ö~düğü i~tizam, temizlik ve Bayramın yaklatnııt olması 
bir genç çocuk gelmit: ihtisas tertıbatınclan. çok ınem· kurbanlık fiatlerini de yükselt· 

- Amca, müsaade ederseniz 0?11.~al~ıttır. Dr. Zıeler!. evvel miştir. Cami avlulan ve mey. 
sigaramı yakayım, demiş ve sonra ki !'1'~0 oğledeııı s°'?ra Gulhıuı~ danlada toplar.wı sürülerin ba. 
yanlarından geçen bir adamın dal senrı!a~da frengı "'.e f:e~gı 1 tında haı:a~elli sa~ışlar cereyan 
gınlıkla yere dü§ürdüğü bir pake- 1 t~avısının _Kebe~ faalıyetı uze 1 etmekte. ıdı. On lıradıuı yukarı 
ti hemen iğilip yerden alarak: rınde yaptıgı. tesırler baklanda kıymet ı olımyan kurbanlıklar 

- Aman batımıza devlet kufU 
kondu, bir tomar iaterlin bulduk, 
demiı, Tevfik Beyin koluna gire
rek, tenha sokaklardan birine ıÜ· 
rüklemi§, orada tevakkuf ettikle· 
ri zaman yanlarına ba9ka bir a· 

ço.k ~aydalı bır konferans ver için dün on beş liradan yukan 
mı§tır. . fiat isten"Dekte idi, 

Pr. konferansında tedavı es- Kur'3an bayramında Darüne· 
nasında görülen aanlıklann faka tarafından rozet tevzi edile
frenginio karaciğer hücreleri cektir. 
üzerinde yaptığı tahripkar te. Bayram yerl•ri 

Bayram münaaebetile çocukla· 
ıirden ileri geldiğini, muhtelif rm eğlenmesi için Eminönü kaza dam gelınİ§: 

. .. . . hastalar üzerinde yapılan tecrü . sı dahilinde Kadırgada Unkapa
. - Par~mı k':'ybettım_, .uzerını· j heleri grafiklerle göstermek su ' runda Yetiltulumbada, Üsküdar 

zı arayacagmı dıyerek ıtırazlara fi · ah 1 • f p f ·· kazasında Doğancılar ve Şemsipa 
ra&uıen aramıt. genç çocuğun yer rfe 1 e_ızh ey em~şf ır.edro ~~~ §ada, Fatih kaazsmda Fatihte Sa 
de bulduğu paketi bulamamıt. fa rengı er uzvu a etz e ettıgı raymeydanında Akaarayda Şe
k~t T ~vfik Beyin te~aüdiye ikra- gibi bilhassa karaciğer faali ye kerci aokağmd;, Karagümrükte, 
mıyesı olan 22~ !ırayı nasıl"": tini de sekteye uğrattığını, bu ı Beşiktaş ta lhlamurda, V aldecami-
bulmuı ve farkettirmeden kendı ı k d d •d k · • f · d K dk" k M 1 " b. 1 · · no ta an te avı e aracıger a ın e, a ı oy azası ısır ıog· Te ı;.k Byerb e§ı:•P s!'v~ş.muttur. aliyetinin tespitini daima göz !unda, Beykozda, Beylebeyinde
. ~v ı ey an aya gıttıgı zaman ı ·· .. . . . ki meydanlığında, latavroz çayı
ıtın farkına varmı§, para6lm ça· onunde tutarak ne mıkdar ila. nnda bayram yerleri ihzar ed'[. 
!anları yakalatma~a muva~fak ol ca mukavemet hususlan üzerin miştir. Havalar müsait gittiği ;i. 
muşsa da 2200 !~rayı yerme li:o- de dütünmek lü:ıı:umunu izah ey betle salmcaklara müsaade ediJ. 
yamamıtbr• 2200 lırayı çarpan bu l • t' miıtir. 
açık ıözler lsai, Sıracalı lhaan ia- eınıt ır. . l b 
minde iki kodaman dolandıncı ile Pr., HulOıı Behçet Bey e U 
KB.zım ismindeki ıenç yamaktan· ıuai mükalemeleri e.nasında 
dır. Her üç maznunun muhakeme gizli fuhıun emırazı :ıı:ühreviye
lerine dün ağır ceza mahkemesin • nin artmasında en mühim imil 
c!P. dev~. ~ilınit, fakat. ~azım 

1 
olduğunu alınan tedbirlere rağ 

yqmm küçük olduğunu ıddıa et· ' • • . . 
tiğinden bu idd.iaamm doiruluğu men _Bels~~uklu.gunun gıttık~ 
anlqılmak üzere tahkikma karar artbgmı aoyleJDI! ve fuhıun nı 
ve- ilmit ve muhakeme baıka gü. zam altın& alınıp alınmamııaı 
ne bırakılmıtbr. etralmda çok ıayanı dikkat fi. 

Vesaiti nakliyede 
Yaz tarif esi 

kirler dermeyan etmİftir. 
Profesör Zieler, dün saat 11 

de Karlesröhe vapurile laken· 
deıriyeye hareket etmiıtir. Pr. 
Zieler, Mısırdan sonra Suriye
ye uğrayacak ve oradan meaı.. 
leketine dönecektir. 

Münfesih 
Şirketler 

. 

Boğazda bugün, seva
hili müteca

virede yarın başlıyor 

Barut ve fişek şirket· 
heyeti umumi 

yeleri dün toplandı 
Hükilmete olan tealıhütlerini 

ifa edemiyerek infııab eden ba 
nıt, fıtek ve infilak edici mad
deler tirketleri heyeti umumiye 
leri dün toplanmıtlıırdır. İçti. 
mada Defterdar Muıtafa B. le 
hükO.metçe tasfiyeye memur e

Otelcilik mektebi dilen Tütün lnhiean hukuk mü 
Turing klüp ıehriınizde bir ıaviri Hamit, teftit heyeti reiai 

otelcilik mektebi açmak için Be Raıit ve Baban zade Fuat B. 
Şirketibayriye, bugünden iti· lediyeye müracaat etmiıtir. Be ler hazır bulunmuılardır. İçti

baren ilkbahar tarifesini tatbi. Jediye bu müracaatı tetkik et. 1 mada, birkaç aaat müzakerat 
ka batlamııtır. Seyriaefain ida 1 mıektedir. neticesinde, bilinço, hesabatın 
resi de yanndan iti~~m v .ıo- Otomobillerde sürati tetkiki, kaydile kabul edilınit· 
va ve 20 mayıstan ıtıbareıı de tir. Şirketin zarar ve ziyanı, he 
aevahili mütecavirede yaz tarife tahdit İçin ıabatının tasfiye heyetince tet. 
!erini tatbika başlıyacaktır. Otomobillerde ıür'ati tahdit kiki neticesinde aııılatılacaktır. 

Tramvay 9irketi, ayın 22 ıin- için bir zat Belediyeye bir alet Tasfiye heyeti, tetkikatını bi. 
de tarifesini değiıtirecektir. teklif etmitti.Bu alet heyeti fen tirince heyeti umumiye idare 

Seyrisefain idaresi, 1 mayıs· niyece tetkik edilerek kabul o- mecliıinin ibrası meselesi için 
tan ~tibaren. ".alo~~ !~altında bi \i lunmuştur. ~aiıni ~cümen bu tekrar toplanacaktır. 
let ucretlenm degıştırmeye ka hususta tetkıkatmı ikmal ettik Sui istimal iddialannm dere
rar vermi9tir. Köprü ve Kadı· ten sonra bu aletin tatbikine cei ııbhati de tasfiye heyetinin 
köyünden Yalova'ya birinci baılanacaktır. tetkikatı neticesinde ıuılaııla. 
mevkide gidip gelme bileti 60, l:sursada bayramı ge· cakbr. 
yalnız gitme veya dönme bile. • ., • --------
ti 50; ikinci mıevkide gidip gel- çırmege gıdenler 
me 40, yalnız azimet veya av. Güzel Sıuı'atlar Akademisi 
det 35 kuruıtur. Adalar'la Ya. mimari ıubesi talebesi ile ditçi 
!ova arasında 1 inci mevkide gi mektebi talebesi dün akıam, 
dip gelme 40, yalnız azimet ve bayramı geçimı.ek üzere Buraa
ya avdet 30, 2 inci mevkide ııi· ya gitmi9lerdir. 
dip gelıne 25 ve yalnız gitme Mülkiye talebesi de bu ak· 
veye. dönme 15 kuruıtur. tam Bursaya gideceklerdir. 

içki aleyhtan genç
lerin müsameresi 
~il Hilal "re Türkiye içki 

aleyhtan gençler cemiyeti 22 
nisan cuma günü saat 14 de T ~ 
pebaıı ıabnesinde bir müıame
re vereceklerdir, 

rin 'fo 38 ni temin etmitlerdi. rek bazı zümrelerin onlara il- ğını hi!~irdiler: . 1 feranama yaptıracaklar. Filha.. etmediğini ilenen bildirmiıtir. 
Diğer taraftan hükUmet koa- tihak etmesi lazımdır. Bu ka· İngılızler tımdı bu notaya kika imparatorluk konferansı- Hoover'in de ayni fikirde bu
lisiyonu 'fo 52 almııtı. Hitle- dar lanvetli bir hrkanm ikin· cevap veriyorlar. Diyorlar ki nın elinde bazı kuvvei teyidi- lunduğu kabul edilecek oluna, 
riıtler bu defa da ayni niıbet. ci planda koaliaiyona gireceği yemin imparatorluk tctkilab· I yeler de yok değildir. Gümrük daha Filipin istiklalinin tahak
te kazansalar yine hükfunet beklenemez. Binaenaleyh ikti- nm esas~. bi~ nokt~ıdır. Ve biz meselelerinde rüçhan esaıı ka kuk etmesi için ıeçilecek mer· 
koaliıiyonunıı galebe çalarak dan onlara terketmek icap e. bunu clegıttıremıeyız. Bunu an- bul edilecek olursa, İrlanda· baleler olduğu anlaşılıyor. Bu· 
iktidara geçemezler. Meğer lô der. Her halde Almanya'da bir cak imparatorluk konferanıı de nın bu rüçhandan mahrum hı- 'nunla beraber 30 seneden be
Konıünistlerle ittifak etıinler. Hitleriat idare yakın bir ibti. ğiştirebilir • B1:f sı:ıretle İngİ· rakı imasına karar verilebilir. ri Ama-ikayı ~e§gul eden me-
Bu da tabii mevzuu babsola- mal halinde belirmektedir. !izler kumaz hır sıyaset oyuni. Fakat bu da imparatorluk kon sele hakkındaki bu karar faya. 

!atı Amerikanın mahsulatile 
rekabet ı...iiyor. Adalar Ame
rika toprağı olduğundan mahau 
!at ta Amerika mahsulatı ad· 
dedilerek gümrüksüz Ameri. ı 
kaya giriyor. Bu şerait altın
da Amerika'nın zürra sının 
arasında adalara istiklal ver. 
mek ve yabancı memleket ad-

1 

dederek ithalatlannı ıümrüğe 
tabi tutmak fikri kuvvet bul· 
mağa başlamııtı. Zürra ıınıfı. 
buhYandan mutazarrır olduğun 
dan ıimdi bu fikir meb'usan 
meclisinin kararı şeklinde te
celli etıniıtir. 

maz. Fakat iktidara geçmek • • • le iti kendi omuzlanndan im- feransının yemin meselesine nı dikkattir. 
için mümkün olmayan bir ko. lrlanda'nm n_otııama 1~- paratorluk konferansına atınıı kartı İngiliz noktaiı nazanm FT • d 1 . fkl'I 
ıılisiyon muhalefette mümkün· gilizler cevap "rerdiler. lnııil· bulunuyorlar. kabul etmesine bağlıdır. ı ıpın a a. anna ~ 1 

a ver 
dür. Hükilmet koalisiyonuna tere ile İrlanda arasında De Hadise ilk çıktığı zaman, ,, ,, .., ~ek. kararı ~~~··~ı . ı~beple-
mubalif olan batlıca üç gurup Valera iktidara geçtikten acın- ayni iıi Cemiyeti Akvama yap rın .•iham .. ettıgı ~ır ıttır. Ve 
§onlardır: Hitleristler, Hugen. ra hasıl olan vaziyet ma!Unı· brmağı düşünınüılerdi. lrlan. Amerika meb'usan meclisi- bel~ de du,nyada ilk defa ola. 
berg nüllicileri ve Komünist· dur. lrlıuıdalılar Kral George'a da ile aralannda imzalanan mu nin büyük ekaeriyetle kabul rak ıktısadı hesaplar karııım. 
)er. Bu üç gurup intihabatta yemin etmek istemediler. Bu· kavelenin beynelmilel bir mua ettiği bir kav.una göre, Filipin da bir millet hakimiyeti altın· 
ekseriyeti kazanacak oluna, nun üzerine lngiltere'ye kartı hede olduğunu batta Cemiyeti adalan sekiz sene içinde müı· da bulunan memleketi terket. 
muhalefette birle9ip te ikide olan rabıtalan mevzuu babaol· Akvam katibi umuıniliğine tea takil olacaklardır. Eğer bunu mektedir. Yani devlette tica
bir bükfuneti düıürebilecekle- du. İngilizler bunun manasını cil edildiiini ileri sürerek lr- iyan ve reisicümbur da kabul e ret mülahazaıı ıiyaset müli. 
rinden hükfunet tetkili müm sordular. lrlandalılar da yemin landayı sulh ve tnüaalemeti dene kanun halini alacak hazasına galebe çalıyor. Me
kün olamaz. O zaman ya Hit- meselesini, "bir tetrifat mese- I tehdit eden bir devlet vaziye- , ve sekiz sene sonra adalar müs sele şudur: Filipin adaları zi. 
leristleri koalisiyona almak, ya lesi,. telakk~ ettiklerini ve ka. t~e k~y.~~ iıtemiılerdi. Şim- takil olacaklardır. Hllfriciye na raat itibarile zengin bir mem· 

trT St; nn 1 lalr""t+ir Rı'lr•nrn ha7ı m:ııııhat1'" 

Napoleon lngilizlere, tica
reti her mülahazanın iıtüncle 
tutan bir ınillet ismini vermit
ti. Acaba sağ olsaydı Anıeri. 
kalılara ne dereli? •... 

Ahmet SOKRO 
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Bu akşam MİLTON ,_illiy~t 
Aann unıdeef "JllLLIYJl!T" tir. 

BUBUL'un ÇETESi 
(La Bande a Bouboule) filminde GLORYA' da Sahnede: 

Sait Edip 
15 NiSAN 1932 
tdarehmne 1 Ankara ..acs.ı. 

100 No. 

balamuı o kadar tabii ve milli 
hakkıdır •• 

lıte İllMlllar arumda kavga 
dölüt dedilimiz feyin kaynağı da 
budur .. 

ortadan kalkar! 1 
Onun için insan oğuJları ara .. 

smda, kavga döğii§ün tamamen 
önü almabileceği-., tasavvurları, 
tahakkuku çok temenniye ıayan 
bir hayal hududunu atamazlar .. 

Davetler 

Kadıköy ve Adalarda 
kısa hizmetlere 

A R T t S T 1 K Sinemasında 
CONRAD VElDT'i 

Bayram münasebetile 

OPERA SİNEMASI 

Telgraf ~: t.ı. MUU19t 
Telefon Numaralan: 

Batmuharrfr ft Mndllr 24318 
Yazı itleri MUdllrlUtil 243111 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRrTLERİ: 
Türkiye için ,"lariı; için 

LJC, L K. 
3 aylıği 4- a-
6 

" 7 50 14-
12 .. 14 - 2S -

Gelen evrak geri verilme• -
Müddeti ge~n nllsbıJ... 10 ku· 
i.!Ştur. Gazete ve matbaaya aiı 

ışler için müdiriyete müracaat 
. di!lr. Guetemu llinların mes'u 

yetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy askeri rasat merke

zinden verilen malümata göre bu 
gün hava ekaeriyetle bulutlu ge
çecektir. Yağmur yağması muh
temeldir. Rüzgir cenup iıtika· 
'netlerden esecetkir. 

14-4-32 tarihinde hava tazyiki 
760 milimetre en fazla ıicaklık 

22 en az aicaklık 4 santigrat 
' "'ydedilmiıtir. 

Askeri bahis er 

Harp - Sulh .. 
Bütün dünyayı ku~atan havayi 

neıimiye akaeden inaan eadalan• ' 
nı dinleyiniz .. Her biri harp aley· · 
hinde birer feryattır .. 

Fakat gene bütün dünya Üze· 
rindeki insan hareketlerine, kara 
da atılan inaan adımlarına bakı
nız. Her biri, harbe doğru yakla 
ıan birer adımdır. 

.. * • 
Tarih tahadet ediyor: 
insanlar araamda kavga, dö

iüı ezelidir. Dünyaya gelen ilk in 
ıan iki adedine çıkınca batlamış 
olan bu kavga döğüt, yüzlerce a· 
11rlardan beri ancak kıaa (mola) 
fasılaları ile devam ede gelmekte 
dir •• Hem de her biri kendiainden 
evvelkine rahmet okutacak dere· 
cede, daha yakıcı, daha yıkıcı, ve 
daha harap edici olmak ve bete 
riyetin daba ıenit bir kısmını ve 
hatta umumunu kavrayıp, kavur
mak, felAketini daha engin, :saha
lara yaymak ıartile •. 

Uzağa gitmeyelim: insani fikir 
lerin, insani prenıiplerin nazari
yat sahasında en ziyade taam
müm ettiği yirminci aınn baılan· 
gıcmda vuku bulan aon büyük 
harbin kendiıinden evvelkilere 
niıbet kabul etmeyecek derecede 
beşeriyet için umumi bir felaket 
olduiunu teılim etmeyen ve gör
meyen var mıdır? 

• * • 
Acaba bütün, bu elim neticele

rin tüyler Ürpertici manzarası kar 
tısında, harbe mini tedbirler itti· 
haz edilebilir mi? Buna, evet ce· 
vabıru vermek hakikaten güçtür: 
Her fert, n.a11l, kendi kredi haya
tıru, vaziyetini ve ailevi varlığını 
diger beninev'ininkilerinden da .. 
ha geride bırakmamak, hat
ta daha ileri geçmek 
hırsı ve endişeai ile mütehar .. 
rik ise ve bu da onun tabii bir hak 
kı göriılüyor iae, (Millet) dediği
miz ayni kültür, ayni İçtimai bün 
yeye menaup olan her cemaatin 
de, kendi milli varlığını, içtimai 
h<'\yatını, iktısadi vaziyetini, ıiya .. 
ai otoritesini, diğer milletlerinkin .. 
den aala geri bırakmamak, geri .. 
de iae laakal ileriaindekilerin hi· 
zaıına gelebilmek enerjiıi ile, az .. 
mü meramı ile hareket etmesi, ça .. 

• * * 
Feriler için de, milletler İçin 

de hayatta asıl olan mücadeledir. 
Deiifen, deiitebilecek olan tey 
ancak ve ancak mücadelenin va .. 
sıtalan ve tarzlarıdır. Mücadele· 
nin timdiye kadar değişen va1tta 
lan, İle, maalesef daima daha tah 
ripki.r olagelmittir .. 

• * • 
lnaanlarm bugün yükselttikle-

11 ri harp aleyhtarlığı aayhalan, ne 
kadar necip, ne kadar insani ve 
ne kadar yükaek ideallere daya· 
nan hislerin ,endi~elerin tezahürü 
oluna olsun, bunların teairi, (sulh 
devri) dediğimiz (mola müddeti) 

1 nİ ancak ve belki uzatabilmek İh· 
timali hududundan öteye, henüz 
geçemezler .• 

Burada (belki) (ihtimal) ve 
(henüz) kelimelerini kullandım, 
-._~ünkü bakınız, insani feaefelerin 
en çok ileri sürüldüğü, medeniye 
tin en ziyade yükseldiği iddia olu 
nan 20 inci aırın i:k çeyreğine 

1 ~ığan şu muharebelere bakınız: 
1) 1904 Rus· Japon harbini, 2) 
1911 Türkiye • ltalya harbini 
(Trablus) 3) 1912 Balkan harbi
ni, 4) 1914 son büyük dünya har· 
bini 5) 1919 - 1922 Türk istiklal 
harbini ve Polonya - Ruaya harbi
ni görürsünüz.. Bunların arasın
daki fasılaya bakınız .. Ne kadar 
~Z<hr!. 

Sonra: 
Son büyük harbin emaalsiz 

felaketi, dünyayı bir çıkmaza SO· 

kan elim akıbeti, beşeriyetin gözü 
önünde serilmiş yatarken, bütün 
dünya (silahlan azaltma) tedbir
leri ile harbin önüne geçmeğe, 
ıulhün devamını temine çalıtır· 
ken, veya çah:tır gözükürken; Çi
ıı in Japon iatili.ıına uğradığını ve 
bu yüzden Japon • Çin muharebe 
sinin patladığını görüyoruz.. Bu 
muharebe, altı aydır, hala devam 
ediyor, ve ne zaman biteceğini 
iae, muharebe edenler bile kesti
remezler •. 

• • * 
Bundan batka, bugün millet· 

fer arasında, milli varlığını, yaban 
cı tecavüzlerden korumak kaygu 
3U ve iddiaıı ile hergÜn yeni ve 
daha kudretli bir silahın icadı 
kartısında kalıyoruz. 

- Her gün, yeni ve daha kud
retli bir bombardnnan tayyaresi· 
nin veya icap ettiği zaman ayni 
vazifeye tahais edilebilecek bü
yük bir yolcu ve yük tayyareaİ· 
nin pervane gürültülerini İşidiyo
ruz. 

- Derken, ert:eıi ıün, meseli. 
Amerikada gece ve gündüz bom
bardıman tayyarelerine kartı tam 
7000 metre amudi endaht yapabi 
len büyük 105 milimetre çapında 
yeni bir topun icat edildiğini görü 
yoruz. 

Hül.isa, insanların feryat ha
linde haykırdığı sulh sadalan, 
ayni İnsanların müatakbel harp j .. 

çin icatettikleri bomba tayyareleri 
nin pervane gürültüleri, uzun 
menzilli ve büyük çaplı topların 
tecrübe abşlannın uğultulan ara
•mda boğulup kalıyor .. 

• • * 
(Hayal) ile (hakikat) arasın· 

daki mesafe, itte bu kadar uzak· 
br •. Bizce, dünyadaki varlık, bir 
lokma ekmeğe ve bir tek insana 
ininceye kadar, yahut beşeriyet, 
dünyanın cennet, insanlarm me
lek! olacağı bir lntegration'a 
(mutlak kemal) e erinceye kadar, 
harp sonu edebiyatının ürkütücü, 
korkutucu, feci tasvirlerine, insa
ni felsefelerin tatlı, oyalayıcı, ij .. 
mit verici ve binaenaleyh gevşeti 
ci telBkkilerine rağmen maattee6 
.aüf İnsanlar arasında harpler dai
ma zuhur edecektir. 

- Bütün fertlerin, bütün mi( .. 
letlerin maddi, manevi yaşayıf 
şartları, dütünüş kabiliyetleri, du 
yuf ölçüleri bir hizaya, bir sevi .. 
yeye gelebilirse, ve bu da müm
kün iae, ancak o zaman harp te 
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GÖZYAŞLARI!. 
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Yalnız, harplerin doğurduğu 
büyiik felaket ve akıbetlerin deh 
şeti önünde, büyük harp sonu, 
ruhlara sinmeğe, dimağlara yer
le~meğe batlayan in.ani fikir ve 
felsefelerin bütün dünyadaki in· 
sanlara yayılıtı nisbetinde, (sulh 
devri) veya (mola müddeti) de 
uzayabilir. 

itte olabilecek ıey ve tahakku 
lru kabil olan tey de budur .. 

* ~: * 
Sulh devrini, mümkün olduğu 

kadar uzatabilmek, harbin önüne 
geçebilmek için: 

Cümhuriyet Türkiyeainin (yurt 
ta ıulh), (cihanda sulh) prenaibi 
Türk milleti gibi, Türk devle
ti gibi, her milletin, her devletin 
de ruhunda samimi bir iman hali
ne gelmeai şarttır .. 

Cümhuriyet Türkiyeai gibi, 
hiç bir milletin, hiç bir devletin 
toprağında asla gözü olmayan, 
ve "bana dokunmayan yılan bin 
yaşaaınu meselini bir iman ve şi .. 
ar edinen; fakat: Sulh ve salah 
İsteyenin cenge hazırlığı dereceıi 
ni de, ancak, 

"Kendisine dokunmak Uteye
cek herhangi bir yılanın kafasını 
da her an ezmeğe hazır bulun
mak" ölçüsünden asla öteye geç .. 
meyen millet ve devletlerin sayı
sı ne kadar artarsa, beşE:riyet için, 
harbin önüne geçmek, sulh devri
ni uzatmak imkô.nlan da o kadar 
arlmıt olur .. 

Sili.hların İlgasından evvel 
ruhlarda batkala•ına tecavüz fi. 
kirlerinin, emperyalist hırsların 
ilgası lazımdır. 

Y etilköy: A. R. 

Dr.SÜLEYMAN SIRRİ B 
Altı sene lstruıbul (Alemdar) 

Sıhhat yurdunda dahili tabibi iken 

bir kaç ay evvel İstifa eden mümaİ· 

leyh serbest icrayi tababet İçin ya

kında Eıkİ§ehire gidecektir. 

Ta,hih - Gazetemizin 12 Niaan 932 
tarihH nüshasında münteşir Üskü
dar ikinci sulh hukuk mahkemeain
den serlevhalı ilanında muhterik ol
duğu bahsedilen Anadolu Demiryo
lu ıirketine ait 10 adet hisse •ene
dinden (120317) numerolu senedin 
sehven 12313 teklinde yazılmış ol
makla taahihi keyfiyet olunur . 

[ RADYO ) 
Bugünkü Program 

lSTANBUL (1200 m. 5 kilovat) 
18 gramofon 19,30 Vedia Rl2a ha
nınu heyeti , 20,30 konferans, 21 
inci Hanımın heyeti, 22 tan!ı;o. 

BELGRAT (429,8 m.) 18 
Radyo konıeri, 20 Çek dersi, 20,30 
konfenns, 24,30 keman konseri, 
22,30 konser. 

BÜKREŞ (394,2 m.) - 19.10 
ı·adyo orkeıtra11,20 konferanı, 20,40 
müzik 21 keman konseri, 21,30 lİ· 
yatro 22 Romen musikisi. 

BUDAPE.ŞTE (550,S m.)-19,15 
radyo konseri, 22,20 konferano,20,50 
iıtenografi dersleri, 21,15 konaer. 

PRAC (488,6 m.) - 20,55 ope
radan nakil, 23,15 havadiı, "23,20 
müzik. 

VARŞOVA (1411 m.) - 18,35 
orkestra, 19,50 muhtelif paırçalar, 
20,35 müzik, 20,45 radyojurnal, 21 
muıahabe, 21,15 senfonik konıer, 
22,40 radyojumal, 23,50 dans muıi
kiıi. 

ViYANA (517,2 m.) 20 konser, 
21 Nevyorktan nakil, 21,45 ıenfn
nik orkestra, 23,30 müzik. 

çalmışım .. 
Ümit benim adsız oğlum!. 
Anlaşılan içlerine doğuyor 

ki, bana birden kolaycacık: 
-Baba 

Diyebiliyorlar. Elbette ki 

Ayaklarım ateşten yanı:yor· 

Etem iZZET farkında değiller. Fakat, bu sa 
, dece bir sezği olabilir. 

kanata kanata ağlamağa başlı:ı. Nearin; Ümit .. ismini ona bir 
Ju. 

Dizlerim yorgundu! 
Baldır etlerim ağnyordu •• 
Gözlerim sızlıyordu!. 
Yine arada ne oldu, 

dım. mana, bir netice umarak ver-
'I' "" "" miı olacak 

Erteai •ece O ·t mı .• 

- Ergin!. 
Diye kopardığım çığlıktan 

sonra ne yaptım, nereye git

tim, kimlerle konuştum, nere

lerde kaldım, buraya nasıl dön 

düm. Hiç bir şeyi bilmiyordum? 

Ve .. tekrar bir sigara yak. 

tım, tekrar başımı ellerimin a. 

Hali. unutamadım. 
Hala ağlıyorum!. 
Hala o sahneler gözlerimin 

önünde.. Hem de derinleşerek, 
gerilere giderek!. 

Çıldıracağım! 
Tehlike var .. 
Benliğim diriliyor:. 
Kendimi tanıyorum!.. 
Düşünmekten, bilmektense 

parmaklarımı boğazıma geçir. 
rasına aldım, servi dibinde bir ınek, kendi kendimi boğmak, 
yılan gibi, bir sırtlan gibi, kıv- öldürmek istiyorum! 

rıldım, sükuta vardım, gökte- - Demek ben Be,iktaşa git. 
ki yıldızları saya sııya tekrar 1 mişim. 
() aahneyi gözlerimin önüne ge· i Valde çeşmesindeymişim ! 
tirmeğe, düşünmeiie ve icimi , Karımın amcasının ka'.;ıısınr 

O . ' mıt •. 
Neyi ümit?. 
Demek ben o kapıdan da di. 

lendim. Oradan da bir dilim ek 
mek ve .• Ümidin elinden on ku 
rut aldım! •• 

Oğlumdan dilendim!. 
Nesrinin kapıunda dilen· 

dim!. 
Onun kapısından bir dilim 

ekmek aldım!. 

Houuuuuuh ! .. 

Düşünem•yorum artık!. 
Boğuluyorum!. 
Deliriyorum .• 
Yazıuuıyacağın 

... "" ~ 

Kadıköy ve Adalar aıkerlik tube-
oinden: Bayramm beşinci gününden 
itibaren Kadıköy • Kartal ve Adalar 
~ubesinde kaytlı nekadar yerli ve 
yabancı kıaa hizmetliler varsa be
hemehal şubeye gelerek kayıtlarını 
yaptıracaklardır: taşrada olanlar bir 
mektupla müracaat edecekler ve 
icra kayt numaramızı ve nüfus kay-

Kadınların ıeytanı -Kanlı adam - Çarlar Rusyasının 

oabık ruhu 

RASPUTIN 
sözlü ve Rus ve Çingene şarkıları havi filminde 

görünüz. 
Sinemanın bir şaheıeridir. ilaveten: Sözlü halihazır 

dünya havadisleri. 

Çöl Menfileri 
(Les Exiles du Desert) 

sözlü ve ıarkılı mükemmel ııörülmemit filmi İra• 
ediyor. 

Mevzuu entrika, esrar ve ıergüzeıttir. Kanlı m.ıha

rebeler - Kızııın çöl ortaıında kalelere taarruz. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı fiatla matint •••••••••••••• dına müstenit künyelerini ve sarih 
adreslerini yazarak gönderecekler- ı -
dir: ehliyetnamesi olanlar nevini ve nııı-•••••••••••••ı 
tarih ve numerosını da yazacaklar- Halih d ki buhran ve müşkü- ' 

- Büyük Operet haftası fevkalade muvaffakiyet kazanıyor 

dır: ak~i takdirde kanunun tayin et- · azır a 
tiği mücazat derhal tatbik oluna- ı lat dolayisile yavrularını layıkile 1

' 

caktır. besleyemeyen anneler için 
Kadıköy • Kartal • Adalar şübe

lerinde kaytlı ve sevke tabi yerli 

MELEK 
SlNEMASINDA 

KATE DE NAGY 

ELHAMRA 
SİNEMASINDA 

HENRY GARAT ve 

ve yabancı efrattan bayram erte!l.İ 
gelmeleri tebliğ olunanlar bayramın · 
be§inci günü behemhal şubeye ge- 1 

leceklerdir; akıi takdirde bakaya 
ınuamelesi tatbik olunacağı ilin o
lunur. 

Yardıma davet 
Kadın birliğinden: Kurban Bay· 

GLAKSO Müessesesi 

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

kes tarafından tedarikini kolay-
laştırmıştır. 

ramının ikinci günü Türk Kadın 1 Piyaaada mevcut GLAKSO sütü 
Birliğinin rozet tevzi günüdür; Ha- I henüz yeni gelen taze mal dandır. 
sıfatıyla fakir metkep çocuklanna 
yardım edilir; karde,lerine bu yar- İ Eğer yavrunuzun sıhhatini temin 
dJmı Feve seve yapacak mekteplileri etmek istiyorsanız bütün dünyada 
KadmBirliği bu yardıma davet eder, fevkalade şöhret kazanmış olan 
13 Ni.an çarşamba 14 N!ıan per-
tembc !.'Ünleri saat 15 ten sonra GLAKSO sütünden başka süt 

Cağalo~lundaki Birlik Merkezine I ll.ı••••içlıi•nniiiieılyıiıinıİıi·İıizıiı. ••••• 
gelmeleri rica olunur. 

Davet 
Galatasaraylılar Cemiyetinden: 
Cemiyetimizin nizamnamesi hü 

kumetçc taadik edilmiştir. Kayıt 
muamelesini he!'.IÜz itm::ım e•_me• 
mit olan zevatın cumarte İı p ızaı· 
tesi ve perşembe günleri Galatasa 
ray spor kulübüne on yediden on 
dokuza kadar müracaat eylc.:nele 
ri. 

Cemiyetimiz heyeti umuruiyesi 
Nisanın 29 uncu cuma günü saat 
14 te Beyoğlunda Galatasaray 
spor salonunda içtima edeceğin .. 
den muhterem azanın teşrifleri 
rica olunur. 

Dr. Celal T evfil< 
Zührevi ve idı·ar yolu hastalıklar: 

mütehassısı: Sirkeci Muradiye 
caddeıi No. 35. 

Her gün saat 14-19. 

KANDIRA HALK 
ORMANLARI 

İşletme T. A. Şirketinden: 

Kalman'ın en güzel opereti bir 
harika ve bir ihtiıam nümunesi 

olan 

RONNY 

MEG LEMONNIER 
mevsimin parlak muzafferiyeti 

Ne Sevimli 
(11 est charmant) 

filminde. mükemmel filminde. 

ilaveten: PARAMOUNT JURNAL ile UFA'nın ilmi ve fenni filmleri. 
Bugün tenzilatlı matineler: Melek"te saat 11 de, Elhamra'da saat 10,45 te 
ihtar: Programımıza ilmi filmler ilave edildiği cihetle 6 yaşından bü
yÜk çocuklar gündüz matinelerine kabul edilecektir. Bayram günleri 

ilk matine saat 1 de başlar. 

1ım---------------ı ........ 
r:.endisini her zaman ayni zevk ve şevk ile seyrettil'cn LI L Y DAMITA 

ve parlak sahne arkadaıı GEORGE ALEXANDERE 

Dün akşam A S R 1 S l N E M A D A 
BUYUK SERGÜZEŞTLER PEŞİNDE 

filminde fevk.1ladc bir muvaffakiyet kazanmışlardır. 
Hepiniz bu hariknyı gidip göriinüz, memnun kalırsınız! 

İlaveten: Varyete Numaraları. 
Bayram günleri ıaat 16,30 matinesinde ve suvarede 

Z E N G 1 N V A R Y E T E NUMARALARI 

Musltı la~oğlu ~evket ve 'ürekası 
Muhterem mütterilerinin bayramını tebrik eder, saadetler diler. 

Yeni Postahane karşısında No. 36 

Harp malülleri 
Harp Mahilleri Cemiyeti umu

mi merkezinden: 

Şirketimiz heyeti Umumiyesi 
4-5-932 tarihinde saat 14 te Fındık· 
lıda Aktar zade Sadullah ve Şüre-
ki11 mahrukat ticarethanesinde su- ,rGöz Hekimi......,. 
retl fevkaladede akdi içtima edece- 1 ' 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına 

kar§ı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultan Mahmul tür-

17 Nisan 932 pazar günü saat 
12 de bayramlaşmak jizere malıil 
gazi kardetlerimizin Veznecilerde 
ceıniyet merkezini teşrifleri rica 
olunur. 

ğinde~ hİ••e~~n hiasele~ni ,ir- Dr. Nuri Fehmi 
ket nızamnamesının olbaptaki mad
dei mahsuıasına tevfikan KandR"ada 
§İrket merkezine ve lotanbulda bu
lunanlaım da içtima mahalli olan 
ticarethaneye tevdi ile makbuz alma 
lan ve yevmi İçtimada mahalli mez. 
kUrda hazır bulunmaları rica olunur. 

Çeşme limanında mu
hafaza memurluğu 
Çeşme limanında bir Sahil Sıh 

biye muhafaza memurluğu küşat 
edilmit ve 11 Niaan 1932 tarihin
den itibaren muamele ifasına bat 
lanılmıttır. ltbu limana gelecek 
ve bu limandan hareket edecek o 
lan büyük ve küçük Milli ive Ec· 
nebi gemilerin kaptan ve sahiple· 
rinin 11hhi muamelelerini ifa et· 
tirrnek üzere mezkılr memurluğa 
müracaatları lazım gelmektedir . 

1.tanbul birinci ticaret dairesin-. 
den: Mahkemece ıatılmaıma karar 
verilen ltalyada Bergamo tehrinde 
k&in (lndutrie Riunite di Filati) 
fabrikası mamulatından üç katlı 12 
numara boyasız ve konik şeklinde 
mukö\vva bobinlere sarılmı! ve mun
tazam balyalara yerleştirilmiı em 
dört balya derununda (4.000) kilo 
İplik (24-4-932) pazar gunu aaat 
( 11) den (16) ya kadar ve kabil ol
madığı takdirde anı takip eden gÜn 
ve saatlerde transit olarak satılaca
ğından talip olanlarm muayyen gün 
de malların bulunduğu lıtanbul(N) 
antreposunda hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Esrar •• 
Alkol!. 
Rakı .. 

Daha bir ırün 

Hiç birisi ve .. hiç bir şey ka 
famdaki bu ayaklanmayı dur
duramıyor. 

Unutmağa çalışıyorum!. 

Yumruklarla kafama vuru. 
yorum: Zannediyorum ki bey. 
nimden drtarıya dökülen ve 
gözlerimin önüne yığılan hatı
ralarım korkacaklar, geri üatün 
geri yerlerine gidecekler!. Bu. 
nun imkanı yok. Ben beynimi 
dövdükçe onlar ta§ryorlar, hü
cumlarını arttırıyorlar! 

Gözlerimi yumuyorum! 
Dişlerimi sıkıyorum!.. 
Nefes almıyorum .. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Şirketin istikbaline dair Mec

lisi idarenin teklifi üzerine fesih ve 
ya devamı ıirkete karar verilmeai. 

2 - Feshine karaı verildiği talc
dirde tasfiye memurlarının intihabı 

ve selihiyetlerinin tayini. 

lıtanbul üçüncü icra d.aireıinden: 
Paraya Gevrilmesi mukarrer bir ka 
sa ve ilç adet yazi makineıi 932-4-
21 tarihinde aaat ondan itibaren 
Bahçekapıda sanayi banlcasıncla 

açık artırma ile aatılacatır talip o
lanların muayyen olan saatta hazir 
bulunacak memurcyne müracaatları 
ilin olunur. 

lstanbul be!İnci icra memurlu
ğun<lan: Mahcuz ve satılmasına ka
rar verilen muhtelif ev eıya11 24 
Nisan 932 tarihine müaadif pazar 
günü raal 12,30 dan itibaren Şitli 
Bulgar ~arııaında Jandark mektebi 
yanındaki evde satılacaktır. isteyen
lerin mezkür ııün ve saaıta mahallin 
de bulunmaları ilin olunur. 

- Sana ah etmiıtim. 
Sürüneceksin demittim !. 
Dileneceksin demiıtim!. 
Kapımdan bir dilim ekmek 

isteyeceksin demittim !. 
İşte hepsi oldu: Serseri ol

dun, ayyaş oldun, hırsızlara, 
yankesicilere, katillere, karman 
yolacrlara ırgatlık, yamaklık et 
tin. Ayyaşsın, esrarkepin, di
lencisin, serseriain ! Kapımdan 
dilendiğin para, oğlunun elin
den aldığın bir dilim ekmek 
koynunda!. 

Kulaklarımı tıkıyorum.. Par 
maklarımı ta ilriainin de içine 
kadar sokuyorum. Bu sözleri 
itilmek istemiyorum. Fakat, yi 
ne duyuyorum. Yine söyledik.le 
rini birer birer, tane tane, keli. 
me kelime iıitiyorum: 

Yine imkansız Nesrinin ha- - Melek gibi karını bırakı-
yali gözlerimden gitmiyor. Er- verdin!. 
gin karşımda duruyor. Ç ki ked" i ocu annı ı yavrusu g 

Başımı hızla çekiyorum, ser 1 bi alıverdin! •• 
vi kovuğuna sokuyorum. Yine B" k h · • kıl 
bırakmıyorlar. Başımla beraber d 

1 
ır a penın Petıne ta -

onlar da o kovuğa giriyorlar, ın ·· 
karımıda duruyorlar. Ve .• Nes O seni mahvetti! 

rin boyurta sövlüvor: Sana hıyanet etti. 
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Osmanlı Banka11nnı Galata, Ye· 

nicami ve Beyoğlu devairi, idi Milli 
münasebetile Nisanın 23 Üncü cu
martesi günü kapalı bulunacaktır. 
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Dr. Hakkı Şinasi 

vrunuzun en sıhhi gıdasıdır. I 

Bromural • Knoll> tabletleri dünyada en ziyade müteammım 
asap müsekkini ve münevvimdir. Bu müstahzar milyon· 
ıarca vakada tecrübe edilmiştir ve hergün binlerce doktor· 
lar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakika 
geçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin tesirini gösterır 
Uzun zaman almsada hiç bir zararı yoktur. Eczanelerde 
10 veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - fabrikası Alman· 
yada Rhein üzerinde Ludwigshafen, de KNOLL A.-0. dıa 

Bir gün bile sana yar ohna· 
eh!. 

Seni çarçabuk battan attı •• 
Şerefini aldı, hayaiyetini al

dı, aklını aldı, ruhunu aldı; se
ni divane etti!. 

tı ! 
Seni kendisine merdiven yap 

Şimdi o ya§ıyor, sen ölüsün! 
Daha çekeceksin!. 
Sürüneceksin!. 
Senin yaRlığını yapanlar 

hep böyle oldul. 
Senin uğrun bendim, çocuk

lanndı !. 
Ci;ierlerimi kanata kanata 

beni öldürdün!. 
İmanlar daima kötülükleri. 

nin cezasını ergeç çekerler!. 
Bu kadarı sana daha ceza 

bile değil!. 
Daha çekeceksin!. 
Daha görecekıin!. 
Çocuklannı öksüz, karını 

toprak etmenin bütün fenalıkla 
rını nefsinde duyacaksın. 

~ ~ .y. 

Daha bir gün .. 

Kıvranıyorum! • 

Mezar kovuklarında sürün. 
sürüm sürünüyorum!. 

Günahımı ödemek için dün
yanın ağırlığını sırtıma yük· 
lenmek istiyorum. 

Tırnaklarımla toprakları ka 
zıyorum!. 

Ve arada bir .. en son çare 
Allaha yalvarıyorum: 

- Yarabbi beni affet! 
Çektirdiğin yeter. 

Bırak beni!. 
Unuttur bana! .. 
Diyorum. Unutmak, her va 

kitki gibi olmak, bir hafta f!!V. 

velisine dönmek; serseri, diler 
ci, ayyaı esrarke, Ruhi olmak 
iatiyorum. 

Vicdan azabı. 
Günah!. 
Sadece bunların ağırlığı bü· 

tün çektiklerimden çok daha a· 
ğır, çok daha tahammülsüz. 

Onun kapısından, amcasının 
evinden, oğlumun elinden dile. 
nip aldığım ekmeğe el süremi· 
yorum. Titriyorum, korkuyo· 
rum. 

( Deııamı var> 



Bu hattanın filimleri 
Elhamra (Ne sevimli) 
Artiati/ı (Raapotin) 
Opera (Çöl menfinlerl) 
Melek ( Ronni) 
Glorya (Bülbül çetesi) 
Majilı (Mamy) 

Bu hafta bihlmum ainemalar
da geçen filmler iyidir. 

Bilhassa Elhamra ve Melekte 
reçen (il est charmant) ve (Ro
""Y) filmleri Avrupa'da büyük 
?'~vaffakiyetler kazanmıf olan 
ikı operettir. 

Diğer sinemalarda meaell Glor 
Yada meşhur Milton'un bir kome 
diıi geçiyor. 

Majikte Al Jonaon'un (Ma
ll:ıy ı İsmindeki renkli opereti oy
l>anacaktır. 

tik Operada Bir macera ve Artia
te de tarihi bir film vardır. 

b. Şu halde bu haftanm iomin• 
.•r operet haftaıı diyebiliria. 

rıı. 

Elhamra'da 

[Ne sevimli] 
Artistler: Hanri Garat ve Meıı 

Lenomicr 
b. Bu film çok güzel ve nef'eli ·tb Ope.-ettir. Çekilit ve fotoğrafi 
1 1 arile de mukemmeldir. Bilhas 
:O. lianri Garat ve Meg Lemoiner 
ite.rafından Çevrilmiş olmaaı mÜ· 
enuneliyetini artırmaktadır. Mev 

•u hulasası şudur: 
l) Genç bir delikanlı olan Jak 

Otnbreval hukuk imtihanlarını 
j;"rtnek üzeredir, fakat, imtihana 
ı.."•ırlanacağı yerde bazı arkadaı 

rı refakatinde Kartiye Laten de 
relen geçene muziplik yapmakla 
~e~guldur. imtihan günü olan er 
de~ aabah yerinin bile neresi ~1-

Ugunu bilmediği mektebe gıt· 
:ek Üzere yola çıkıyor. Bir eaeri 
b aadüf kendisini bir ııenç ve dil 
er kız olan ve ayni suretle hukuk 

ltr tihanlannı vermeğe giden bi
~· s Jaklin'le kartılaııyor, tahrlrl 
llıılihan eanasında Jak, Jakli'nin 
}'.• nma tesadüf ediyor ve kızın im 
~ıh":n kağıdının aayeaınde muvaf
"kıyetli bir imtihan vernıeğe mu 

;;affak oluyor. Fakat şifahi imti-
anda arkadaşlarının kendisine 

•uflörlük etmelerine ve eaasen bu 
~eraleri Jaklin le beraber tekrar· 
aıtııı olmalarına rağmen Jak Si• 

llıfta ipka edilirken Jaklin Pek 
o.la numara ile sınıfını geçiyor. 
g 

1 
J ~k, imtihandan sonra evine 

k ~ ~ıği zaman kendisini babaaının 
a.tıb; Emil Barbaren'le kartı kar 
'~'.'-_buluyor. Emil'in sebebi ziya 

he 1 ıse Jak'ı hr \,sının kendisini 
k~b": ınealeki olan Noterliğe sülü 
fl~nu arzu etmiı olmaaı hasebile 
!\tYktn'd_a~i h.ir noter idarehane•!" 
ot endısme tevdie karar vennıt 
h tnaardır. Artık Jak için yeni bir 
d &Yat batlamış ve yeni vazifeain· 
,,..::~r _cihetle tekemmül göıter· 
ol ıa~ryen Jak ufak bir kau.ba 
te:İ '!tirom noterliğinin eaki def
r erınr tamamen ortadan kaldı· 
,:r~k. Büsbütün yeni bir hale sok 
d "'t~ karar veriyor, ve bu meyan 
ttı a. ır çok eğlenceli aahnelere 
iıtY~an verilmit oluyor. Ancak 

0
·
1 
ehrın kesreti Jak'ı bir başkitibe 

ı,. u taç bırakbiından Pariı'teki 
ı~rebrk~~aşı vaaıtaaile bir huk~ 
•d. esını başkatip olarak angaJe 
İa •~or v~ bu gelen hukuk talebeai 
d~ aklın'den batka birisi değil 
ı.~·dFakat Jaklin'in vurudu kasa 
el, 'ka esaaen hakkında dedikodu 

•; o?nryan Jak'la Jaklin ara· 
'\ bır rabıta olduğu hakkında 
' gürültülü bir dedikoduya se 

1
':'et veriyor. Bu dedikodular 

>u''' •n'i müteeıair ettiğinden Jak 
nun ·· ·· ten ?nune geçmek için bu sefer 

len b _brr arkadafr vaaıtaaile Paria 
dia !r genç kız getirtiyor ve ken· 
1'\ft:' .. nıetresi imit gibi etrafa ta· 
fer aga kalkıııyor. Fakat bu se
Ja.k~a~eketi akei teeir yaparak 
le. 1111 kıakandırdığrndan bu hıra 
•il Yazıhane mÜ§terilerinden biri. 

e ~•lenmeğe kalkıtryor. 
ra Fılm böyle hot maceralann a
a.rİ,'nda bitiyor ve iki eaki mektep 

adaıı birleıiyorlar. 

Artistik'te 

[Raspotin] 
Artistleri: Conrad Veiat ve 

Charlotte Ander 
ol llu film Ruıyanın bafına beli. 
c rııuı olan meşhur Raapotinin ma
d •~nı teabit eden tarihi bir kur 

• ado-, Mevzuun hülisa.11 ıudur: 
1.- Raıpotin Poakroıkoy köyünde 
,,•Q türlü reo:aletler irtikip ediyor 
eenn"h Lu · ·dk' k tilıel ~ ayet ısa ısmın e ı ço 

Qa. hır kızı ela kurbanları anısı· 1 
diki kaydettikten sonra, artık orada 
'i8.re' .tutturamıyaca.ğını anlayınca 
bu Yı kaçmakta buluyor ve Petea· 

rga ııeliyor. 
ttıu Çok ıı:eçmeden Petenburgta bu 

lı Cıze)er VÜcude oetinn {nııanm 
•~ad· ı · . • Ilı • •• erı o.halı arasında ça1kııla&-
"ıl'a hatlar. 

hi !Çarın oğlu Alyoıa kanının ze
Yarı:::;:;;esinden dolayı ağn' basta 
tad ta ve hayatından korkulmak 
d.,. ır, Doktorlar aciz kalmıtlar
~. ·~ocuk .. bu_hr~n içindedir. Çar 
t\ı çe. umıtsız çocuğun yatafı· 
ıj: ba~ındadırlar. Çocuk bu ümit
do,~azıyette iken, Çariçenin aziz 

u ve saray Dam donörlerinde-n 

MILLlYET CUMA 15 NiSAN 

• 
çen bu filmin mevzuu sudur: 

Frana12 Lejiyon ;ıkerlerinden 
ufak bir müfreze Araplar tarafın
dan kılıçtan geçiriliyor. Ve bun
lar, biraz daha ileride, kumlar üze
rinde çimentodan bir binarun Leji
yon etranjer mahpuslarından bir 
kısmını barındn-dığırun farkına var
mıyorlar. 

OrJann arasında, her milletten 
vardır. Ve hepsi, yanındaki arka
daşmınkinden baıka bir cinayetin 
cezasını çemektedir. Bu mahpu•· 
lar içiode, Otiı Mediaon isminde 
bir Amerikalı ile Con sınit isminde 
bir lngiliz bulunmaktadır. Bunlar 
altı gÜn aç ve susuz yürüyerek o
raya gibniıler ve hiç bir kurtulut 
ümitleri yoktur. 

Otiş, lngilize, lzabel Brandon'a 
aıık olduğundan ve lzabelin keo
d~ıini vahşi bir ba§çavuıun yaptığı 
cınayet üzerine kardeşlerinin inti
kamını aldığından dolayı kiiftk 
mah~leri taburuna gönderilen 
ııevgılm Con Geate iaminde bir pir 
aı aramağa ııönderildiğinden beri, 
ııeçirdiği muhtelif felaket safhalan 
nı anlatmakta.dır. 

: Fakat siyasi hare kit bunların 
1 akibetlerini değiştirecektir ... 

Emir'le maıuk.ıısı fra1'5'zlara 
kırrıı bir kıyam ka..:.ıa,tmrlar. 

Rasputi11 filminde Conrad Veit 

Kervan, Lejiyondan katlolunan
lara esirlerin ilticagihı, mevki.inin 
yakınında tevakkuf eder. Emirin 
adamlanndan biri, iceri bakarken 
orada hayatta kalmıŞ buluna:ı Otiş 
ve Con'u görür ve onlan dı~ çı
kanr ... Emir, Con 'u Lejiyon fira
risi olmak itibarile dostça kabul e
der. 

Virubova, Raaputini haatanın oda
sına solanağa muvaffak olur. EIJ&. 
veynin eözü önünde de muci:1e vü .. 
cude ııelir. Çocuğun halinde he
men bir salah başlar. Buhranı, teh
like anını atlatmıf, çocuğun ölü 
çehresi canlanmağa baılamıtbr. Bu 
anden itibaren Raapotin ilahi kuv· 
vetine inandırmıt. Çar aileainin en 
samimi dostu ve hudutsuz nüfuz 
sahibi olmuıtur. Onun arzusunu 
halkın arzusu telikki eden Çar ar
tık Rasputinin nasihatleri haricine 
çıkmaz olmuttur. Rasputinin evini 
her sınıf lıelk sarmııtır. 

Jeneraller, köylüler, dilenciler, 
bankerler, aaraya mensup kadınlar. 
Hata nazırlar bile nüfuzundan isti
fade etmek latemeğe başlamışlar
do-. 

Yeni tanı hayatı, Raıputindeki 
hilki. ~"."'e~ kay~tmit, bütün g&
celennı ıçki ve eglence ile geçirme 
ğe baılamıf, ve genç bir aristokrat 
olan müliznn Şu,kofun ni,.niıu 
Muşa da. onun kurbanlan meyanı
na dahil olmuıtur. Bu kudretli ada
ma başka türlü mümanaaat kabil 
olmaması ona bir suikaat tertibi 
fikrini uyandırmııtır. Bu suikast 
hükümet erkanı araaınelaki diifman· 
ları ta.rafından da teşvik görmeğe 
başlaımttır. Çar. dostunun hayatı
nı tehlikede gördüğünden ona Pe
tersburgu terketmeıini rica eder. 
Rasputin köyüne döner: Luta tek
rar onun pençesine düter. Luta
nın babaaı Raıputini bir eğlence .. 
de o derece pataklar ki, Raıputin 
haftalarca nöbet içinde yatakta ka
lır. 

Bunlar 1914 Sf'nf'!~inde cereyan 
etmektedir. Raıputin, Çarın harp 
ilin edeceğini öğrenir ve buna ma
ni olmağa karar verir .. 

Harp zamanında Car Rasputini 
tekrar Petenburga davet eder ve 
onun nasihatlerinden istifade et
mek ister. Raıputinin kudret ve 
kuvveti artık büsbütün hudutsuz 
bir şekil almış ve Ruıyanın asıl Ça 
rı o olmuftur. Nazırlar ve mecli5> 
Rasputinin nüfuzunun memlekete 
vereceği mazarratı çoktan takdir 
etmitlerdir. Fakat kuvvet tamamen 
onun elindedir. Ve bunu yılmuİk 
ancal< katli ile kabil olabilecektir. 

Prens Yuaupof, Şuşkof, Puveş
kiviç ve doktor Larov onu bertaraf 
ebneğe karar verirler. Her ıey ter
tip edilmiştir. Bir gece Yuıupof, 
Rasputini bir eğlenceden alarak sa· 
rayına ~etirir. Di~erleri de arada
lar. Sözd< jlenceye devam ea'ecek 
!erdir. Evvela Prens Yuıupof, Raı 
pulinle yalnız kalır. Ve ona zehir
li bir şarap içirir. Zehir tesirini göı 
termez. Bunun Üzp.-ine siliba mÜ· 
racaat eden Yusupof bir kur,unla 

Raaputini yere serer. Diğer arka· 
daşlar yetiıinceye kadar Raıputini 
fevkalbeşer bir kudetle ayağa kal
karak dışarı çıktığını görürler. Bah 
çe kapısı önünde Puveşkiviçin bir 
kurıunu Ruıyarun alelade bir sını
findan aaraylanna kadar nüfuz e
dn bu sahte papasın ha.yatın hatime 

Fakat hakiki maksadı onu Fran· 
arzlara kartı yapacağı hücumda kul 
!anmaktır. Emir'in maşukası Me
lek, Otiş'e aırk olur ve franoızlara 
malU:mat vermek üzere onu serbeıt 

ri'-"'~~'""'.'"""l~~~="'."".,,_...,. .... _ , bırak_rr_- Buna mukabil de, Otiı'in 
kendısıle evlenip Parlse götürme 

çeekr. 

Manny filminde Al Jonson 

Opera' da 

[Çöl menfileri) 
Artistler: Loretta Yung, 

Forbeı ve lren Rich. 

sini şart koyar. 
Otlş kaleye vasıl olmak için f.,.,. 

kalade müşkülata ınaruz kalır. Fa
kat zamanında yetişip binbaşı Lö-

1 

bodi'ye kendilerini kurtannak üze
n; Sipahileri gönderme&İ hakkında
ki mektubu tevdie muvaffak olur ... 

Sipahiler yetitir ve harp bat-
i~.. .~t~~ .~endi elite düımanı Emi
nnı. oldu~r. Lejiyon yaptddan fev 
kalade hızmettı:n dolayı, Otiı ve 
Con hakkındaki hüküm refedilir. 
~k gitmeğe hazırdırlar. Con, iza. 
bel ın yanma, Otiı de Melek'le Pa- ı 
rise gidecektir. 

Fakat, Otİf Meleği ı,; •. "" ~ 4-
bodi'nin kolları araamıta • ~ ·l,. 

Artık kendisinin dot • : -ıı· • 
yanına ıritmekte serbet ~ ~ 
anlamıttn'.... _ 

Melek'te 

[Ronny] 
Artistleri: Kate de Nagy, Marc 

Dautzer ve l .. ucen Baroux. 
Şehrimizde (Kaptan Graddak) 

veya (Monte Cari o bombalar al: 
tında filmi ile büyük bir muvaffa 
kiyet ktazanan aahhar ve son de
rece aenpatik olan Kate'de Naııy 
bu filmdede ötekinde oldutu gibi 
çok iyidir. 

Filmin mevzuu fÖyle 
edilebilir. 

Artist ruhlu ve kibar bir deli
kanlı olan Peruza prense aaray 
tiyatroaunda oynamak için tertip 
ettiği bir operetin elbiaelerini Vi
yana'daki bir mağazaya ramarla
mıttı. Kostümler tamamlandıktan 
sonra bunların Peruza'ya nakli 
koatümlerin reısam olan aenç ve 
dilber Ronni ile yazıhane hademe 
si Antuvana'a tevdi ediyor. Bu o
peretin batrolünü oyniyacak olan 
aktria provalara batlama.dan tam 
üç gün evvel bir bahane ile rolü 
kabulden istinkaf edince bu baı 
akterisin tahıında kendileri için 
bir menfaat bekliyen tiyatro mü
dürü ile nazırların etekleri tutuıu 
yor. Kimi bulup kendisine bat ro 
lü tevdi etmeli. Zira ba, rolü ala
cak kadının güzel olmaaı şeraiti 

Fransız leiiyon ordularında ge-

Ra.lf esaıiyeden çünkü prensin hotun" 
.giderek üzerinde nufuz sahibi ola 
calc ve bu suretlede bu nufuzdan 
nazırlar bilistifade krala her iste 
diklerini yaptıracaklar. Bu eına
larda Ronni beraberindeki koa-

1 

tüın sepetlerile Peruza'ya vaaıl 0 

luyor ve bir eseri tesadüf olarak 
prensle kartdatryor. Ronni'yi Viya
na'dan &elecek baıartist zanne-

Çili nırnfiieri filıııınde Raif l"orbes ve Iohn G•sle 

den perena hemen ıaraya ko,arak 
muvasalatını haber veriyor. Pren 
sin bu yanlış ze .. abından istifade 
fırsatını kaçınnak iatemiyen tiyat 
ro müdürü hemen Ronni'ye kO!U· 
yor ve operette baş rol"ı kabul et
meaini rica ediyor. Ronni her ne 
kadar bir koıtüm reısami iae de 
muıikiye olan istidadı dolayisile 
bilhassa vaziyetin garabeti sevki 
le kabul ediyor. Provaları mütea 
kip verilen ilk oyun fevkalade mu 
vaffakiyet kazanıyor. Artık Ron
ni mqhur bir artiıt mertebesine 
yÜkaelıiıiıtir. fakat Prensin Ron
ni'ye kartı meftuniyeti nazırların 
gözünden kaçmadığından Ronni, 
yi prensin metreıi yapabilınek ~a 
yeaile heyeti vükela Monbijıı tato 
aunda Ronni'nin şerefine bir ziya 
fet tertip ediyorlar. Ancak Ronni 
kendisinden beklenen istifadenin 
tarzından adeta nefret ettiğinden 
prense kartı barit davranıyor di
ğer taraftan Ronni'nin kendiaine 
k.arfı olan muamelesinden mütees 
sır olan preıu de Ronni'nin hemen 
memleketten uzaklaşmaaını irade 
buyurunca esasen aradaki tefeh .. 

üm kızı aarayı terke mecbur bıra 
k_~yor:··· Fakat bu müfarakat uzun 
surmıyecektir. çünkü Ronni'yi cid 
den aevmekte olan prenı Ronni'yi 
yolun.~an alıko~mağa gidiyor ve 
Rannı de prensın bu hiaaine biki.
ne olamıyacağı için prensin kendi 
•İn<; t~klif edeceği teşriki hayatı 
tabıatıle kabul edecektir. 

Glorya'da 

[
B '"Jb ,. J ') Ne .'lf'vimli filminde oynayan kadrn 

U U çetesı artistlerden Moussio 

. Atiati: Mil ton 1 dir karısı ı:üzcldir. F aka.t kocasına 
Bu film Milton'n &ğer filmleri hayatını zehiretınektedir. 

. _Bülbül_ ve adamları bir ııün bep 

• 

Ronni fı/mınae sahhar Kaıhe 
de Nagy 

gibi komik bir kurdeladır. Mevzuu 
şöyle hüli.sa edilchilir. 

Bülbülü bu defnki filminde bir 
taksi ,oförü olarak görüyoruz. Evli 

1 bırlıkte Tıtine isminde bir koıu atı 
satın aldılar. Bu at da Canne' ela ya
pıl";cak ~oşulara iıtirak ettirm k ni
yetınde ıdiler 

Bir gün Bülbülün otomobilini 
ç":'dılar. Ayni gün de Emilienne iı
~~de bir genç kız yarın milyonluk 
muce"heratı ile ortadan kaybolmuş 
tu. 
Bül~~lü _te".kif e~iler. Genç kızın 

a~.ne~! .~1e ıhtiyar hızmetçisi bu işi 

dBulb~!un yaptığını iddia ediyorlar
'· BulJ,ül kendiaini kurtarmak . . ve 

~~um!yetıni iıbat etmek için, ha-
kik~ faıli arayıp bulmak hususunda 
P?I"~ yardımı vadetti. yanında ıi
~ıl hır memur ve kızın anneıi oldu
ı:u halde Niıe gitti. 

.. B!_n türlü maceralar arasında 
Bulbul •moalaiz komiklikleri araaın 
da Emilienne'i huldu. 

Bu suretle maaumiyeti aabit ol
muştuı·. Yalnız bu kadar mı 7 
A_~ zamanda da zenııin oldu. Ç':0 

ku Canne' da yapılan k.,.ularda bi
rinci gelmİftİ. 

Majik'te 

[Mammy- ameme] 
Al Joaon 

Bu filın Al Jonıonun bü·"''k "hr 
t
., .. . 3u '° e 
ı e mutenaııp bir filmd. 
. Bilhaua Alin tarkıl.:::; enfea 

tır. l'/Jevzuu tudur. 
Medov Merri Minalrel kumpan 

yaıı, ba,larında bayrak ve tram
p~tala_rı olduğu halde ıarkta kü
çuk bır köye gelirler ve ahali ta
rafından zevk ve nq'e ile kartıla 
nırlar. 

... B~.güzel kumpanyanın baf mu 
gannısı Al Fuller _ Al Jonaon _ 
p~tronun kızı Nora Medov'u giz
hce sevmelctedir. 

.. Bu 18tif çocuk Al'in kendisine 
g?stern<>ktc olduğu dostluğu tak
dıretmekle beraber bütün kalb"I 
~vdiği Vesti'ye bağlanmış ol;u~ 
gundanAl'in asil hisıine mukabel 
e~eı:ıcı:ne~tedir. ~akat, Nora, ka~ 
bmın mtıhap etınış olduğu ~ahsın 
~n derece maymun iştahlı oldu· 
gunun farkında değildir. 

Nt.• seviıulı filnılnde b"'ş artist Mf"t L~nıotıınc-r 
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Akıam verdikleri temailde Me 
dov kumpanya11 fevkalade bir 
muvaffakiyet elde eder. Fakat 
aahnede u~ak bir hadiae olmuı ve 
br~nm nahıye müdürü de temsildo 

u unmuı olduğundan direktör 
~~ov fena halde aıkılrr ve mü
dur t..-J"afından fena bir muamele 
ye ma~z. kalmak korkuaile he
men kücuk şehri terketın k . ~ e ıater. 

Fakat, Medov nahiye mu"'d·· .. .. f"k . • uru 
nun ı rıni sui tevil etmi~tir. 

Ertesi gün nahiye müdürü kum 
pany~~a n~te~ muavenet ederek 
k~ndıaı de bırlıkte civar bir tehre 
gıderler. 

Nahiye müdürünün birlikte 
bulunması kumpanyanın itibannı 
artırır, Çok para kazanırlar refa 
hın ne demek olduğunu anlar. 

.•. Fakat muvaffakiyetin meat et• 
ligı .ı;.ı, kalbini austurmamakta
dır. Bınaenaleyh mümkün olduğu 
kadar çabuk, Nora'dan uzaklat
mağa karar verir. Yalnız kwnpan 
yayı lerketmeden evvel, kederini 
anlayacak dünyada tek bir kimae 
olan anneaini görmek iıteı-. 

o-ı · g una perestq eden anneıi 
onun kederini İzale ve Al'da iataa 
yonda bulunan annesine vagonun 
=raçası üzerinde meıhu.r "Tomy ammr - Anneme - tarkısmı 
taganıu eder. 

~~- v~da. için arkadaşlarına 
verd~gı bır zıyafette yeae kapıla
rak ıçmeğe hatlar ve aarhoş olur. 
Kumpanyanın adamlarından biri 
oldan Tombo bu vaziyetten iatifade 
e
1 

erek onun bütün paralarını a .. 
ır. 

Vesti~onu, Al'dan haksrz ola .. 
rak aldıgı paraları iadeye icbar 
eder. Tombo, paraları iade ebnek 
le ~eraber İntikam almaya kara.r 
venr. 

Sahneye gider ve tamaş.a esna 
•ında kuru aıkı atılan tabancayı 
kurşunla doldurur. 

Akta~ bir aahne esnasında, 
Al, ~ estı ye ııteı etmeğe mecbur 
oldugundan, kapaul yerine kurşun 
la doldurulmut olan tabanca ile 
oyun arkadatını ağır surette yar 
lar. a 

. . Masum. olmaaına rağmen Al 
ıttiham edılir. Masumiyetini bağ 
r~rak ~ylediği halde Vesti ve h~ 
kımlerı ona inanmazlar. 

Yalnız Nora • onun böyle bir 
harekette bulunmıyacağına kana
at etmektedir. 

Kendini ittihaın edenl .. ri ikna 
e_tmekten aciz olan Al, polisin e
lınden kaçmağa karar verir. 

Kara~ ona bildirilmesi gecik 
~ez. Hapıshaneye sevkolunmak 
uze~e bindiril~iii hapisane araba 
aı bır ot~~obılle musademe ede .. 
rek_ devrılır ve bu •uretle Al ka -
maga muvaffak olur. ç 

Me~ıi~'ya vaoıl olmak ve ora 
da yem bır hayata başlamak .. . 
dile günlerce yilrür. umı 

Fakat Al 
görmek ister. 

ıev1rili annesini 

• Kalbi k~rık, anne&İnin bulundu 
gu teh.re gıder. Onu gören annesi 
sual bıle ıormaz, yalnız İttiham 
etti~leri cinayeti yapamıyacağr!l"' 
kanı olduğundan kalbinin üzerin 
de &ıkmakla iktifa eder. 

~akat gece olunca sefaletlen· 
yenıdcn hatlar. 

Bir ~:ık acı st"rgüze§tlerden son 
ra yolda Medov Merri Minare! 
kumpanyasile karşıla~ır. Al'i kol
~arı açık karşılarlar. Hayatta oldu 
g~ndan dolayı memnun olan Ve t" 
bıle onun elini sıkar, Nora koll:~ 
arasına atdtr. 
Bir lah~a.da kumpanya onun etra 
fını çevırır ve tebrik ederler 

_B~r. ~aç gün evvel T omıx; cina 
yetını ıtıraf etmittir .. ladei namus 
eden Al, tekrar kumpanyanın yıl 
dızı olur. Nura'nın ona kartı olan 
aı_kı da tezauf ettiğinden bir çok 
~ıhnetlerden sonra nihayet haki. 
kı saadeti tatar. 

Sinema haberleri 

~= Pembe köşkün esrarı roma• 
nı filme oılrnacaktır. 

c Almanya hükümeti Ameı·i .. 
kan tıinema sanayü hakkında tet
kikatta bulunmak üzere Hariciye 
nezaretinden bir zati Amerika'y 
göndernıittir. 
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• Wamer Broı firması nıa f 
fngiliz devlet ricalinden ç -~ 
kızı Diana Churcbill'e dol _?rç• bı.v 
ki. gunıı 

mu ave e teklıf etmiştir. 

d • Uğra~ğı_ otomobil ka.zasın
an ta!!'~le ı_yileşen Jhon Barry 

more Muddeıumumı,· . . d 
b" fil . • ıamın • 
ır m çevırmeğe başlamııtır. 

* Nevyor_k'ta Brood Way'd• 
aırf canlı reaımler gösteren bir si· 
nema açılmı§hr. 

• Daily mail'in id;.resi altında 
Londra' daki Baillon tiyatroau si· 
nemaya kalbedilecektir. 

* İngiliz Maarif nezaretinin bi• 
iıtatiatikine göre yirm bir bin mel. 
tepliden yüzde dokuzu haftada 
iki defa, yüzde otuzu bir defa, 
yüzde kırk sekizi gayn munta:z.anı 
olarak sinemaya &itmektedirler. 
Yüzde on üçü hiç gitmemektedlr
ler. En çok sevilen filmler kovo
boy, muharebe, ınacera ve hav• 
dut filimleridir. 
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Poliste 

Bir kahve parası için 
adam öldürülür mü? 

Cerrahi 
Kongresin en 
Avdet 

Madritten avdet eden 

Bürhanettin 

Bir kavğa, arkasından sustalı çakı Bey izahat veriyor 

Fatih ÇIU'f&lllbumda Sultan 1 r~"".ı:ı--ı~"I!'! 
lelim caddeainda eYYalki •k .. m 
aaat ıs raddelerinde bir cinayet 
olmut. 1197Yar aatıcı Yamalı Ham· · 
di bir fincan meaeleainden dola· 
yı •ralarmda çıkan münazaa ne
ticeainda kahveci çıralı Hayriyi 
bet yerinden auıtalı çalu ile yara 
!ayarak öldürmiiftür. Katil Ham· 
eli yakalanmqtır. Dün bir muhar• 
ririmiz cerek vak'a mahallinde va 
cerelue maktulün aileainden. 7ap. 
tıiı tahkikata cöre cinayetin -

Beynelmilel cerrahi kongresi· 

1 
ne iıtirak edeıı Operatör Bürha· 

~ neddin Be,. tehrimize gel.mittir. 

babı fUdur: 
Fatih Sultan Camiine cidecek 

cadde üzerinde her çarşamba gün 
leri pazar kurulmaktadır. Ve bu 
pazrada peynir, paıt ırma Ye saire 
aatmakla mefgul sabıkalılardan 
Yamalı denmekle maruf 35 yaşla 
rmda Hamdi vardır. 22 yaıların· 
da ve iki buçuk ıeneden beri evli 
Hayri Uminde biriai de o civarda 
lbrahim Efendinin kahvesinde 
çırak olarak çah(lftaktadır. Yama 
b Hamdiye aergide iken iki misa· 
firi celi7or. O da k•bveci Hayriye 
liç kahve cetirmesini eöylüyor. 
Hayri de üç fincan kahveyi getiri· 
yor. Ve gidiyor. Bot fincanlan aJ. 
mak üzere tekrar geldiği zaman 
üç fincan yerine iki fincan bulu· 
}'Or. Fincanın biriııi sorduğu za• 
man, Hamdi: 

- Senin fincanm yoktur, çekil, 
cit, başıma beli mı celdin 7 di. 
yor. Ve Hayri de gidiyor. ikinci 
bir defa gelerek rica mahiyetinde 
aata11run danlacağından bahaedi
yor. Ve fincanı iade etmesini isti· 
yor. Hamdi bu aefer fincanı çıka· 
np veri7or. Saat on aekiz raddele 
rinde Yamalı Hamdi aergiyi kapa 
tıp evine gitmek üzere iken, au iç 
mek için lbrahim Efendinin dük. 
t.innuı priyor ye au iıtiyor. Bu 11-

radada çırak Hayri de kahvelerin 
parasını iatiyor. Çünkü Hayri bir 
eksik f"mcanla beraber bet kurut 
nokaan verıniı. Hayri diyor ki: 

- Benden keaecefin beı kurut 
aenin boğazında kalır, bu parayı 
•er, diyor. 

Bunan üzerine aralannda bir 
kavga çıkıyor ve biribirlerinin bo 
fazlarına aanlıyorlar. Bittabi kah 
•e halkı ka•.-acılan ayırıyor. Bu 
aefer Hayri dükkindan çıkmak 
iatiyor, Hamdi aandalyayı kapbjı 
cibi sırağm kafaama YUrUyor. Bu· 
aun üzerine Hayri de Hamdiye hü 
cum ederek birkaç tokat abyor. 
Hamdinin auatalıyı çıkardıiuu &"Ö 
riince kartıdaki kahveci Hau.n E· 
fendinin dükkiııma kotayor. Ve 
oraıa iltica ediyor. Bu sefer Ham· 
dinin büyük kardqi Hilmi dükki· 
na .-eliyor. Hayriyi tokatlamaia 
bqlıyor. Hayri buradan da kaça· 
rak caddede kO§IDağa baılıyor. 
Arkaamdan da Hamdi kotarak 7e 
Iİfİyor ,,. auıtalı çakı ile ı.öğr\in
den, ka !binin üatiinden, cöbeğin. 
den ve iki defa da arkaundaa ol
mak üzere bq yerinden ağır ıuret
te yaralayarak kaçıyor. Derhal 
zabıta yak'a mahalline celiyor. 
Hayri hutahaneye cötürülmek Ü· 
zere iken ölüyor. Katil Hamdi ve 
katilin Ağabeyai Hilmi yakalan· 
mışlardır. Müddeiumumilikçe tah
kikat yapılmaktadır. 

Bir cinayet daha! .. 
Su da yumurta yüzün-

den oldu 
Edimek•pıda yumurta J'ÜZÜD· 

den bir adam ölmlittür. Kaleboyu 
caddeainde ıo numaralı .,..de Ah· 
met oflu Ömer oturmaktadır. ç,. 

Spor 

JI aktul Hayri 

rak H ÜleJ'İn oflu <>sınana alclıfı 
yumurtalan iade etmek iatemiı, 
fakat bu yüzden aralannda bir 
kavga çıkmı9tır. O ıırada Ali oğlu 
Hamdi iıminde biri de kavgaya 
kan~ınıı ve Oamanı ,.üzünden, gö 
zünden yumruklayarak dövmüt
tür. Kav.-ayı ayırmqlar Te baygın 
bir hale gelen Osman eczahaneye 
kaldırılmış iae de orada ve~~t el· 
mittir. Müddeiumumilik keyfiyet· 
ten haberdar edilmiş ve tahkika. 
ta muavinlerden Cemal B. vaz'ı· 
7et etmi,tir. Katil yakalanmıştır. 

Anasının koynunda 

ölen çocuk 

Eyipte feci bir kaza olmuıtur. 
Eyipte Vezirköprüaünde oturan 
Sabri Efendinin zevceai, llhami İl
mindeki kırk cünlük çocuğunu 
koynuna alıp yatmıflır. C"'"e UY• 

ku arasında naaılaa yavrucağın 
baıı aruıeainin omuzunuft altında 
kalmıt ve zavallı çocuk boğulup 
ölmüttür. Bir müddet sonra ka· 
dmcaiız facianın farkına varmıı 
ve polia haberdar edil.mittir. 

Kadının yaphğı 
Beıiktaıta Köyiçinde Alaybey 

sokaiında Hamiyet Hanımın oda· 
undaki mangal kedi tarafından 
devrilmit ve bir ıilte ile bir yor• 
san yandığı halde ateı ııöndüriil· 
mÜf ve tahkikata ba•lanmı9tır. 

Bürhaneddiıı Bey diyor ki: 

•-Ceynelmilel cerrahi koni"· 
reai 3 aenede bir toplanmaktadır. 
Bu cemiyetin azaaı 42 millete men 
aup cerrahlar tetkil etmektedir. 
Her toplamtta eYYeli komite ta. 
rafından mevzular ve sonra da u· 
ıı:.wni içtima teobit edilir •• Büyük 
milletler için azanm adedi 50, di· 
*erleri için İle 20-30 cerrahtan İ· 
barettir. Daha az auoıı olan mil· 
!etler de vardır. Biz de, aza olmak 
için 20 cerrah teabit edilnıiıtir ki, 
bunlar, pek yalanda cerrahlar ce· 
miyetiniıı bir toplamıında halledi 
lecektir. lateyen operatörler 20 ,.i 
tecavüz etmemek üzere iaimleriııi 
merkezi umumiye bildirecekler· 
dir. Buıün beynelmilel cerrahi 
konç" katibi umumiliğinden bir 
mektup aldım. Türk cerrahlannm 
cemiyet.: uza olmalan rica edil
m~ktedir. Cerrahi cemiyet Mad· 
ritte ıs JJ>artta toplandL Yeni f .. 
panya cümhuriyeti bu konırrenin 
muvafakati için maddi ve mane· 
Ti yardımda bulurunuıtur. Reiıi· 
cümhur Alkala Zamura'nm nut· 
kundan sonra ilmi münaka§alara 
baılanddı. Kongrede akciğerdeki 
iltihapların cerrahi tedaviai, ye• 
mek borulanndaki bazı haatalık· 
lann cene ameliyatla tedaviai, 
murdar iliğinde haaıl olan bir ta· 
kım urlann ameliyatla ihracı •e 
nihayet ameliyatlarda iptal hiaıi 
huıuaunda son zamanlarda mev· 
cut olan telikkiler Üzerinde konu 
ıuldu. Kongrede bütün aza hak· 
kımda büyük bir hüsnü teveccüh 
cöaterdiler. Bundan baıka, cemi· 
7et kitibiumumiıi beni Reiaicüm· 
hur M. Zamura'ya takdim etti. 
Cümhur reiıi, vaktile lıtanbulu ve 
lzmiri ziyaret ettiğinden, Türkiye 
yi çok aevdiğinden bahaederek ba 
na iltifat etti. Kon.-re 3 aene son· 
ra Muırda toplanacaktır. Kongre 
azası Mmra ciderken •eya avdet 
ederken lıtaııbula muhakkak ut 
rayacaklarmı eöylediler.11 

Çocuk haftasına 
hazırlıklar 

Ampul hırsızları 23 nisan çocuk haftası ıçın 
Kadri ve Ahmet Refik isminde l:azırhklara devam edilmekte

iki ampul hıraız1 yakalanmıştır. ! dir. Himayei Etfal nahiye mer 
Bunlann. üzerinde ner<;den çalı~- kezleri ilk mektep L--muallim· 
dığı bellı ohnayan ellı elektrik . ~ 
liıııbaaı çıkmı~tır. !enle bu hususta temaslara bat 

K k lamıılardır. 
aza urşunu 

Silivrikapıda oturaft koltukı;u 
Nizameddin F.f. Bahı:ekapıda ı .. 
mail Edip B. ticareİhaneainden 

Sey.-isefain tüccar ma-
lını ucuz nakledecek 

dün saçma alırken, l:mıail Edip S • f · · d • b• --L 
Beyin bir batka müşteriye göster· . eynae am 1 -~~ı, ır ırua 
mekte olduğu tabanca nasılaa ateş 1 tıcaretanelerle bütün mallarını 
a!mı• ve ~·~an _!ru']lln Nizamed- j kendi vapurlarile ~iğer vapur
clin Efendı11 böğründen yaralanuı )ardan daha müsaıt f8rllarla 
tır. Yaralı Sı.hhat Yurduna yatını nakletmek için mukaveleler ak 
mı9tır. Tahkıkat yapılıyor. d t kted" B ti" tan J 

k . e me ır. azı care e e-
Kalp se tesınden rin ayni suretle hususi vapurcu 
Haydarpaşaya gelen Ankara larla aktedilnıit nıukaveleleri 

treni yolculanndan lsmail Hakkı vardır. Seyrisefain de, hususi 
Ef. olduiu anlaıılan bir hoca i.. ) ·· t d"ğ• h •· 
t d h·ı· d b" d b" d .. vapurcu arın goa er ı ı er tur aayon a ı an e ır en ıre U· •• ... •• "b ed 
ıerek vefat etmlıtir. Belediye dok 1 ıu k?laylıgı tuccara ı raz e-
toru tarafından yapılan muayene cektır. 
ainde kalp aekteainden vefat etti· 
fi anlaıılmıt. defnine ruhaat veril 
mittir. 

ikinci ve üçüncü nevi 

pipo tütünleri 

Serbest güreş 
müsabakaları 

Tütün inhisar idaresi, yakın 
da piyasaya ikinci ve uçuncü 
nevi pipo tütünleri de çıkamıi
ya karar vermittir. İkinci ne
vin kilosu IOCIJ, üçüncü nevin 
kilosu da 500 kuruta satılacak
tır. Az. zamanda yerli pipo tü. 
tünleri rağbet bulmuştur. Bir 
çok kimaeler ıırumda pipo isti 
malinin teammünı ettiği görül
mektedir. Memleketimizin tanınmış güreş

çileri çarpışacaktır 
Dünkü spor sayfamızda ha· met, Faik, Sıvaılı küçük Meh· 

her verdiğimiız gibi bayramın Ü met. 
rüncü .nönü Halit- klübü Mak-
• •- .,. Bunlardan bafka birçok gü-
aim barda gene bir ıili'et mma retler daha yapılacağı istihbar 
bakası yapıyor. edilmittir. 

Ancak bu seferki Greko • Ro ı . 
men tarzında değil, Serbest gü u:mırde ba 
ret tarzındadır. Serbest gürq sebetile 

.. 
muna-

;ıler 

Maarifte 

Tıbbiye son 
sınıf talebesi 

Dün müderrisleri şere· 
fine bir ziyafet verdiler 

Dün Tıp (akülteıi son aınıf ta· 
leebai tarafından müderrialer tere 
fine Perapalaı otelinde bir veda 
çayı verilnıi9tir. Ziyafette talebe
den Sadullah Bey nutkunda hoca 
lanna tetekkür ederek tahsil ha· 
yabnda kendilerinden aldıktan i· 
lim •• feyiz ile memlekete müfit 
olmağa çalışacaklannı aö7lemİJ• 
tir. Tıp fakülteai ikinci amıf tale· 
besi de dün Tokatliyan otelinde 
müderrisler ve arkadatlan ıerefi 
ne bir çay ziyafeti venniılerdir. 

Ticaret mektebinde 

steno imtihanlan 

Ticaret mektebinde bir mÜd· 
elet eVYel açılan stenografi kur•un 
da 28 Niaanda imtihan yapılacak 
h~. Mümeyyizler, Mektep müdü
rü ile davet edilecek cazeteciler· 
den mürekkep olacaktır. Kuraa, 
bir kumı mektep talebeaindeıı o
lan hanım ve efendilerle hariçten 
arzu edenlerden 15 kiıi devam et 
mittir. Bunlardan başka Edirne 
Vilayeti namma kuraa iki a7 müd 
detle cönderilen bir memur da bu 
luttmaktadır. 

Seminer mesaisi 

Darülfünunda seminer meaalııl 
bu ay sonunda bitecektir. Talebe 
hazırladıktan meaeleleri lıoc:alan 
na arzedeceklerdir. 

Çocuk bayramına 
Hazırlık 

Anneler birliği dün de 

toplandı 

Himayeietfal Cemiyeti Anne. 
ler birliii dün Beyazıttaki Hima· 
yeietfal cemiyet merkezinde içti. 
ma etmit 23 Niaanda yapılacak 

meraaim proırrammın ihzarile ID"f 
cul olmıqtur. 23 Nisanda Hinıa-
7eietfal Cemi7eti Akaara7 ıubeai 
tarafından aaat 13 te Aluarayda 
Pertevniyal liaeai önünde m.,.. 
daiılıjında 45, 25. 23 üncü mek. 
teplerle •• Hilil mek. 
tabinin talebelerinin ittirakile ço
cuklar aruında remıi bayram teb 
rikleri icra edilecek ve burada bir 
bayram yeri de ihzar edilerek ço
c:ulı:lar eilenecektir. Ayni zaman· 
da mekteplerde aabahleJin mera 
aim yapılacak, mualliınler mektep 
lerde 23 Niaan hakkmda malünıat 
•erecek ve Himayeietfal beyetleri 
mektepleri cezerek çoeuldarm 
bayramlanm tebrik edeceklerdir. 

25 kuruta 
Telefon kalemil 

Otomatik telefon kadrolarında 
kullanılmak içia ıirket -mma e• 
t.e kalMn teki.in.de birer ilet bı. 
rakılmaktadır. Telefon tirketinin 
veyahut ta onun namına eyleri do 
IA§anlar bu iletler için 25 er ku· 
ruı almakta ve telefon aahiplerini 
bu parayı tediyeye mecbur etmek 
tedirler. Eğer makinelerin bu ilet 
le daha iyi kullanılacağı mevzuu 
bahia iıe parmakla kadranın çe
Tinnenin daha mükemmel •e tabü 
olduğunu kabul etmek lizımdır. 
Ayni zamanda 9irket bu iletleri 
tevzi ve makine aahiplerini İftira
ya mecbur ediyoraa diğer bir nok
tadan daha hatalı hareket ediyor 
demektir. Çünkü ıirke! makine. 
!erini abunemanlarına ıcar ebnit· 
tir. Bittabi makinenin teferrüatın 
dan olan bu aleti de ayni tekilde 
mütteriaine vermek vaziyetinde
dir. Binaenaleyh eğer bu va:ı:iyet. 
te alikadar olan doğnıdaa doğru 
ya tirketae bu tarzı hareketinin 
vücude setirdiii auiteıiri nazan 
dikkate almalıdır. Kendi namına 
bu icbar ve tevzi işi yapılıyoraa 
bu -~.n d:ı m~n'i yoluna gitme!idir. 

Talebe 
Birliği 

Mülkiye talebesi de 

birlikten çekildi 

Talebe birliği tetekkülü etra· 
fmdaki vakıa ve hidiaeler devam 
ediyor. Mülkiye talebeıi d•.. ~ir
liklcn çekilıniftir. Dün Mülkiye 
Talebe cemiyetinden fU mektubu 
aldık. Aynen dercediyoruz: 

Geçen aene idare beyeti mo•· 
cut olmakla beraber hiç bir İJ ya• 
pamayan Milli Türk Talebe birli
~inin yeni eaaılarla çalıımaaını te 
min için on bir talebe cemiyeti mu 
rahhaılannm iıtirakile toplanan 
kongre muaddel bir nizamname 
kabul ve yeni nizamnameye te•• 
fikan bir idare heyeti intihap et• 
mitti. Birkaç cün evvel aekiz ta· 
!ebe cemiyetinin tekrar toplandı· 
fını ve evvelce kabul ettikleri e
aaatan külliyen ayn ve mütezat 
bi~ yoldan yürüyerek ilk nizamna 
menin bir iki maddeaini tadil et• 
tiklerini cazetelerde okuduk. 11!< 
kongrede kendiaine mevdu vazı· 
feyi ifa ve yükaek tahıil t~lebeı!· 
nin bünyeaine muvafık bır takıl 
üzerinde birliği teeaaüaü yolunda 
baıırı mesai eden Mülkiye Talebe 
cemiyeti, sonra vaziyet ile huku 
ki mahiyetini tamamen kaybeden 
ve filen de bir yolda yürümesi İm 
kinı olmayan bu teıekkül ile hiç 
bir alilıası olmadığını ve faaliye
te iıti~ııl< edemeyeceğini beyan ~e 
atağıdaki huauaatı Tale~ cemı· 
yetlerinin nazan dikkatine arze
der: 

1 - Son konçeyo iıtirak eden 
murahhaalarm eYVelce kabul et· 
tikleri nizamnamenin esa• pren
ıiplerini feda ederek yeniden tea 
bit ettikleri •ekil, hukuki eaaalar· 
la kabili telif olmadığı gibi tatbi· 
kat aahasında da müamir hiç bir 
netice tevlit edemeyecek bir m&• 

hiyet taıımaktadır. 
Birlik uli azaımın ,.ükaek 

mekteplere devam eden talebel~r 
den mürekkep olmaaı bu teıekkul 
heyeti umumiyeıinin doğrudan 
doğruya yükık tahıil talebesin· 
den ibaret bulunmaaını intaç eder. 

Binaenaleyh cemiyet murabbaı 
lannm bu tetekkülün heyeti umu 
miyeıini tetkil edemeyecekleri ve 
ettikleri takdirde idare he 
yeti intihabı cibi aalihi· 
yeti eri haiz olma7acaklan 
tabiidir. Bu aebeple kabul 
edilen son tekle cöre meydana çı 
kan 1ıızamname ile idare beyeti 
hukuki bir kıymeti haiz değildir. 

2 - Tadil edilen maddede aa
li azaaı talebeler olduiu kaydedil 
mekle beraber birlitln federaa
yon oldnğu zikredilmektedir. Ma· 
IUın oldufu üzere federaıyonlar 
hükmi §llhıılarm mevcudiyetini lıı 
tilzam eder. HakilU eıhaa bura,.a 
ancak ınenıup oldukları cemiyete 
dahil olmak auretile iıtirak eder· 
ler. ilk yapılan nizamnamenin mu 
addel maddeıina ıöre mahiyeti iti 
barila aleti.de bir cemiyetten hiç 
bir farkı olma7an bu tetekküle 
bir fede....,.on iami takılına11na 
neden lüzum &"Öriilmiiftür. 

3 - Elde mevcut niumname 
tam bir konfederaıyon eaaaı &"Ö
zetilerek yapdmııb. Halbuki aon 
kongrede diğer maddelerin a,.nen 
bırakılarak yalmz bir iki madde 
tadil eclilm .. i ortaya carip bir Dİ· 
zamn••• ç.ıkann.ııhr .. 

4 - Cemiyet hayab mütekabil 
anla.,...lardan ve 7akınla1malar
dan ibaret olduiu halde, birlik i· 
kl aeneden beri yükaek tahıil ta• 
!ebesi araımda mevcut teaanüt Ta 
vahdeti takviyeye değil bilikia te 
zelzüle ufı'atacak vaziyetler ih· 
das etmit ve ıimdiye kadar mü .. 
mir hiç bir it cörmeğe muvaffak 
olamanıııtır. Bunun bir delili de 
son kongrede birliiin teıekkülü İ· 
çin azami meaai aarfmdan çekin· 
meyen üç cemiyetin bu vakıayı ta 
mamile görerek birlik faaliyetine 
ittirakte bir fayda . cörmedilderi· 
ni beyan etmeleri kongre muhitin 
de teeuür tevlit etmesi ve Üzerin 
de ehemmiyetle durulmaaı icap 
ederken gürültülü nümayiılere 
aebep olmuıtur. Şimdiye kadar 
mütevazi faaliyetlerile birlik teaa 
nüdünün takviyeainde kendiıine 
düten vazifeyi ifaya çalışan Mül· 
kiye Talebe cemiyeti faaliyetinde 
hiç bir iıtikrar bulunmayan va 
son şeklile tam bir çıkmaza cireJ1 
birlik giirültiilerine iştirakte c• 
rek kendi muhiti, gerek diğer ta
lebe arkadaılan için hiç bir fayda 
göremediğini ve kendiıini böyle 
bir külfet altma sokamayacağını 
ilana muhterem .-azeteniziD taTaa 
ıutunıı rica eder. 

Mülkiy• Taleb• C...tt;yfti 

Tıp talebe cemiyetinin 

bir tavzihi 

Tıp Talebe teıniyetinden: 14-4-

Villyette 

ihtira 
Kanunu 

Yapılan tadilat dün 

vilayete bildirildi / 

10 mart 1296 tarihli ihtira 
Beratı kanununa bir madde ili 
vesi hakkındaki kanun vilayete 
tebliğ edilmiıtir. Kanuna göre, 
senelik resim taksitleri dördün 
cü madde ile tayin olunan tarih 
lerde tediye edilmediğinden do 
layı hükümden düıen ihtira be 
ratlarınm, vadesi Jeçnıiı sene
ler taksitleri iki misli ceza ile 
birlikte verildiği takdirde hü. 
kümleri iade olunur. 

Ancak bu suretle hükümleri 
iade olunan beratların muay. 
yen olan müddetleri hiç bir •u 
retle deği,tirilemez. Bu kanu· 
nun hükmünden istifade için 
berat müddetinin bitmemit ol· 
maıı ve kanunun netri tarihinr 
den itibaren bir sene zarfında 
müracaat edilmiı bulunulması 
liznn gelir. 

lnhisarlıtr hey'iyesi 

inhisar bey'iyeleri üçte birle 
rinin harp malullerine ve tehit 
yetimlerine tahais ve tevziine 
dair olan kanunun 4 üncü mad
desinin tefsiri vilayete bildiril
miıtir. 

Tefsire nazaran, İnhisar bey'i 
yeteri üçte birlerinin ('arp ma
lullerine ve ıehit yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair olan 
1485 numaralı kanunun dör. 
düncü maddesindeki "dağıtıl
malar hayat kaydiledir" kaydı 
bundan evvelki "her sene top· 
!anan paralar o aene mevcut o
lanlara aittir" hükmünü tasrih 
eden bir kayıttır. Yani sene İ· 
çinde yafamıamıt bulunanlann 
vereaesine tevzi yapılamaz. Ya 
tamıt olanların o eeneye ait o
lan haklan varislerine intikal 
edecektir. 

Oaküdıır hukuk baklmlii!nden: 

Zümrüt Y alo
va kaplıcaları 
Göıteı ilen arzuya binaen 

Bayram münaıebetile Züm· 
rüt Yalova kaphcalannm 
bir kısım otel ve lokantaları 
15 Nisan 932 cuma sabahın 
dan itibaren açılacaktır. Faz 
la tafıilit için, Beyoğlu 
J 760 a müracaat. 

Sarıyer 
Kazası malmlidOrlllğOnden: 
8000 aekiz bin lira kıymeti mu• 

hammeneli Büyükderede Büyük. 
dere caddesinde Mercan sokağm. 
da eeki ı numaralı harap tuğla İ· 
malithaneai ile tahminen 36 dö· 
nüm araziainin mülkiyeti 24 niaan 
932 pazar günü aaat 14 te ihale 
edilmek üzere müzayedeye konul 
muftur. Taliplerin teminat akçe• 
!erile birlikte memuriyetimize mü 
racaatları. ( 1500) 

Türkiye Milli 
iTHALAT ve İHRACAT 

Anonim Şirketinden: 
28 Mart 932 tarihinde iı;timaa da· 

vet edilen tirkctiıniz hiaaedarlar ha 
yeti umumiyeainde ekseriyet hasıl 

olmadığından içtima 25 Niaan 932 
Pazarteai &"Ününe talik eclilmittir• 
Hiaaedarlann sahip olduktan hisae
lerile yevmi mezkurda -t 15 te 
Ankarada Kınacı Hamndaki ıirket 
merkezinde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Mecliıi idare ye mnrakıp 

raporlannın okunmasL 
2 - 1931 aeneıi bilanço ve kanı· 

zarıır hesabının tetkik ve taadiki ile 
Mecliıi idat"enin ihra11. 

3 - Mecliıi idare azalanna veri
lecek bakkı huzurun tespiti. 

4 - Murakıp intihabı Ye ücreti· 
nin tespiti, 
S -Ticaret kanununa umren Mec 
liıi idare badeli aagaride olduğundan 
lüzum cörüldüğü takdirde arttml· 
maaı. 

6 - Şirket qlerini ted'rir ve ta· 
kip eden mürablıaa azaye yerilr.'>ek· 
te olari maktu ücretle mibtahteDÜ· 
ne •erilmetke olan aybldarnı yenİ

dtn tetkik ve tespitinden ilıarettir. 

Edirnekapu lrazanç memur munlnl 
Nazif Beyin Oıküdarda Şemıipata· 
ela iskele caddeainde 22 nwnerolu 
hanede Halet Hannn aleyhine evlit· 
lan Tarcudın nafakasının tenzili 
hakkında açbjı davanın ,.ıevın1 mu- ı--------------
haekıneıinde muddei .teyha ce!me. ŞARK DECIRMENLERl 
cliğinden haklondalıi talıkikabn ai· Türk Anonim Şirketi 
yaben kralına ve nafaka iliımnm ib Hiıaedaran heyeti Umumiyesi 22 
l'llZloa karar ,,erilmit •e tahkikat 16 Mayıa ı932 pa:ıar günü saat 14,30 
ma111 932 pazartesi ııünü ııaat OD ela Şirketin Galata Om. Abit Han 
buçuğa •e bu bapta yazılan gıyap ı ci lı:at 8-10 numeroln yaıalmnele· 
branda mahkeme dinnhaneaine ta rinde fe..kalide aurette alıcli İçtima 
Iik eclilmiı olduğundan yevmi mez. edecektir. 

lı:Urda muddaale,.ha Halet lıanıma Ruznamei müzakerat: 
yine mahkemeye gelmediği surette t - Meeliıi idare rçonmnn ı.,. 
-faka ilimı ve çocuk askeri mek· raat ve kabülü, 
tebde İae bu cılıet dahi tetkik edile- 2 _ Muraklp raporunıın kıraat 
rek ona göre ittihazi karar edileceği ve kalıulü. 
ilin olunur. 3 _ 28 Şubat 932 tarihli alelade 

Adana aıliye hukuk mahkemeain
den: Adana da ticaretle metııul iken 
•efat eden Selinildi Oıman Nazlı 

Beyin tettkesi hakkında defter tu. 
tulmaıı talep edildiğinden mütevef. 
fayı mümaileyhia alacaklılan ile 
borçlulannın ilan tarihinin ferdaım 
dan itibaren bir buçuk ay zarfında 
Adana asliye hukuk nıehkemnina 

müracaat!• alacak ve borçlannm 
kayt ettirmeleri ye bu müddet zar. 
fında byt ettirmeyen alacalL lar ka
nunu medeninin 569 ncu maddesi 
mücebince mirasçıyı ne ıabaan Ye ne 
de terekeye izafetle takip edemey• 
cekleri ilin olunur, 

beyeti umumiye içtimaında kabul e 
dilmeınit olan 931 aeneAİne ait mu• 
..ııtıalı bilinço ve lcir ye zarar he
aabırun taadiki, 

4 - latifa eden maralap yerine 
7eni bir murakıp intihabL 

En az 30 hiıaeye asaleten veya 
nkileten ıahip olııpta mczkür içti· 
maa dalıil oı...ı. isteyen biıaedara· 

nm hiaae aenetlerini veya bunlann 
bankalara depo edildiklerini mübey· 
Jİn vesaiki yevmi içtimaa tabd;lüll' 
eden 10 gün zarfında Şirkete tevdı 
eylemeleri rica olunur. 

Heyeti İdare 

Adanada Mukim Makiniat Mehme' 
efendiniıı Şevki Pqa vereselerindeı 

Beykoz aulh n*ıı.-.iad.: Ga- oğulları lbrabim Nizameddin v~ 
!atada Mahmudiye aıddeaincle kiin Londra sefaret Müıte,an Mehmet 
bir senetle tuamıf olunar 58/ı • Ali Şevki ve Ahmet Kemal Şevki 
&6/2 mükerrer ...._...ıu lıicir ,,. Beyler aleyhı.rine Adana aaliye hu 
yekdiferine muttaaıl •• her ikiıinin kuk mahkeme.inden iıtihaal eyledi 
yiizü üç metro aekMD delimetro fi Çiftliklerinde salıtbfı tahükuk e 
ınarabbaı olup her ikiainin üzerinde elen bir aene ıu.t.-te mvblıil te• 
uma mercli•enl• çılubr bir oda miye ol•- iki lıin linı ile ,.ediyüz 
_,,cut Ye bir tanfı ..,......... alli lira t37miıw1Ja nakden ye kırll 
Hüanii efaıdiııia bürdftatp diiJdrA.. plek Buğdaym a mi.alen elli li1"8 
nı •• bir tarafı Mehmet el•cliıdn llcreti Hkilet 'ff ..ıı- aekiz lira 
baap diikinı H tanıfvalıa tariki eeı.- yedi kunat muarlll muhake
amile mıılıdut iki loap clü»•nm ota ..... iJe - tahailine mütecıa;,. a 
9elıİın ib1ıaril. dcıkuzSehmi Pllf& lı.ı. 'temmuz 93ı tııribJi ve 96-743 numa 

memleketimizde çok ima bir 
maziye malik olduğu halde gü. 
reıçiler arasında, çok beğenil
mit ve hevesle tatbik edilmeye 
batlanmııbr. 

9.i2 Pft"ft'l!lbe cünü Toı..tt.,.an ote. çede lacir kö,.ünde aaldn ilıen •ef•t ralı hükmü hnl ilim ınalılıUmu ~ · 
!inde ~T1p il" nııımna bir çay ve- eden Abtullalı km Hayri elendi zn leyblerdea Ahmet K-1 beyi• ı· 

1 rileceğjni ve bu ııamclen iatifade e· c:e,i Fabna Ha_.., uhteainde o- lııametgahınm meçhul olduğu l,eya· 
dilerek hariçte bilet ıtıldığnu haber lup lıili Hrİa ,,.ntile t.-ikesine ıaiyle latanbul teblifat Müdüriye-

Himay.Setfal lzmir merkezinden: aldık. Ceıniyetimiziıı ve Tıp fakül. nziyet oluııaralı: aıiiteveffannı bor. tinden bil& teblii iade edilmit ol· 
tesi ikinci ımıfının Ye diier sınıfla. 

Kurban bayramıma uçuncii cunu nn verilecek olan mezkUr çayla candan dolayı bir •7 müddetle ,.., duğundıın m6malleyh hakkında i 

l,te bayramın üçüncü günii, 
bu yeni varlıkların enzan umu 
miyeye çıkması tarihidir. 

Birinci derecede Serbeııt gü
re,çilerin esaınisi tunlardır: 

'----~-~eh~~! S!.vaelı Meb-

Alaancak ıpor ıne,.daııında büyük hiç bir ıekilde alikaaı olmadığını açık ıırtırnııı auretile müzayedeye tanen tebliiat ifası tenıip kılmmı• 
lıir Pehlivan l"İiretİ tertip ettik. Tür tavzi ederiz. 1 ---L ıS-5-932 •--'L: d '-- olma'·'- '"-- f,..~•-ın~-- mute kiye ba! pehlivma Kara Ali ile Di· vazo u- ........ n e ~r .,. uanm ..., ...,.. 
narlı Mehmet, Manisalı Rifııt gibi ı meti -Mnımeneaiııl bulduiu tak- ber olmak üne müddeti Kanuniye-
., namlı pehlivanlann qtin.lderi 

1 
Seyyahlar gittiler dirde aatılarak mıiitı.Mine lhalel .; zarfında turuko Kanunlyeye tO' 

temin edilerek cümlesi fzmire ceti- Son zamanlarda şehrimize gelen otomobilli seyyahlar çoğllf. katiyyefi icra ol.._pclıın talip o 'fflAÜI etmediği takdirde hükınil 
rilmiştir. Cüreıin ehemmiyetine bi- mııtır. Seyyah otomobillerinden gümrük resmi alınmaması te. 350 Alman seyyahı ile lima. lanl.uın aabt siinü olan tarihi ....,,.. mezkur kesbi katiyet ehıılt addedi· 
naen meıhur cihan pehlivanı Kürt- ' .. tt" ~. d hl ..• ı,,:ı- h d !ar d 1 K 1 h h ı.· d 13 d 16 kacl B lec•g"ı" hukuk uaul muL-L--•--' kıt 
dereli Mehmet pehlivanda~~ba~ş:.dh~a~-L.ı·~agr~rul&ırti~ıı..lıgLı~nlDlenW.~·u~~ejy~y~a:.ll.ua~r~·1n~uM'l"'ı:.el'~a~t~ını~zin..u .... kutliınıu.ım ..... ı_z .... an .... ...;:.g~~L...l..D~11~nıuz~a~g~e ..... e~nıu.wa~r~a·ru~Le~s-ejy~y~a~.ı..ı-"-r~a~ısaa.._.t~JJ.-en~---y-a~~ar~,_,ey....ı~-·~----,.......__,_~-.........-acn ..... _.. ..... .._....._ ..... kem olıır..ı. lami · · mis · 
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Ha
-
5
. an ko 1Qnyas

1 
Halis limon çiçeklerinden müstahzar 90 derece bir harikai 
san'attır. Itriyat aleminde menendi ve naziri yoktur. 
Hasan muıtahzarat fabrikaıı mührüne dikkat. Taklitlerinden sakınınız. Haıan Ecza depoıu. 

Mevsim Makinaları 
Memleketimizde en ziyade rağbet bulan lsveç mamulatı 

Süt makinaları 
Bahçe ve tarla sulamafa 

Galata ithalat gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

mahıua 

Tulumbalar 
ve mot6re merbut 

r ulum ha grupları 
rekabet kabul etmez fiıt 

ve tuaiUe yalnız 

HANS FRANK ve ŞERİKİ 

Aclel 
1 

4 

24 
1 
6 
2 
3 
1 

Neri 
s. 
" 

!Saf 
s. .. 
" 
" 
" 

Markuı 

EH 
z 

D D 
c 

M 
MN 
GT 
BL 

AZC 
A f 

No. 
19 

698.1701 

bili. 

" 2515"'120 
395/ 96 

muhtelif 
1723 

Safi kilo 
63 Gümüt kaplama çatal bıç~ katık 

248 

384 
276 
862 
478 
861 

30 

Yün boyun atlaaı 

· Kazma, kürek aapı 
Keten fiıeklık (haki renkte) 
Hasır ıapka ,. ,. .. " 

" .. 
Deutz - Humboldt Makina şirketi 
tarafından satılmaktadır. Galata, Voyvoda 

MP 
1 " F H 12538 101 Demir tokı. 
1 " T R 5059 26 + 12 Otomobil ıasi aksamı 

caddesi, Agopya11 Han, 53, f9tanbul 2 " S J 108./9 224 Yünlü pamuklu mensucat 
1 " C H 5232 20 " " pelüt 
1 " " 12560 88 Tarama makine tarağı 
2 " il R A P 201. 2 572 Hasır ıapka 

Telefon: B.0. 4038 

4 Ç O B B bili. 300 Sun'i gübre 
1 S. B L 207 115 Asit tanik 
1 '' ,, S 9 63 Kizip iılemeli metin terlıK 
1 paket 702 867 Lastikli ipek manto 

LOSYON 
ESANS 
PUDRA 
KREM 

Kolonya 
Levanta 
Briyantin 

6 S. ~ Z muhtelif 1207 Ağaç kundura kalıbı 
Balada evsafı yazı ı etyanın 8-4-932 tarihinden itibaren müzayedeye konarak ecnebi 

memlekete gönderilmek üzere satılacağından taliplerin 28-4.932 de aaat 4 de kadar aabş 
komıisyonuna müracaatları. (1980) 

Dudakbk 

Sürme 
Sabit allık 

FARUKİ ıtriyab A.;upa'nın en meşhur ıtriyab 
ava~ındadır. Her kibar Hanım F ARUKi 

. )" dia"erlerine tercih eder. 

Türkiye Ormancıl~~ Ce~~~e.~inde~= .. 
Cemiyetimiz senelik umumi ko.'."'"e11nı _bayramın uçu~~u Pazartesı ııu· 

nü saat 10 Ja Türbe'deki unıuıru merk"2:ınde akdedecegınden muhterem 
aunsn teırifleri rica olunur. 

BAYRAMDA BÜYÜK TENZİLAT ... 

Foto Ferit lbrahim 
1 li .. dan 6 kart 1 kartonlu 
•I ., 40 )< 50 çerçeveli agrandimıan n 6 kart 1 kartonlu beraber 

8 ,. 40 XSO çerçeveli Paatel ve 6 kart 1 kartoıılu beraber 
Gazi Hazretlerinin Devairi Resmiyeye kabul edilen resimlerinden bit

:rük agrandismanlar 75 kuruf. 
Eski solmuş reıimlerden en mahirane agrandiımanlar. 

Artiıtik ve mücessem reaimlttimiz herkeıin tabtı tesirindedir. 
Vitrinlerimize bakınız. 

TAVUKÇULUKTA MUVAFFAKlYET 511 
Ancak A S U A D T A V U K B A H Ç E S I N iN muntazam 

~"-'eli Leghorn kuluçka yunıurlalarile kabildir. Mektep aokak 11 • 17 

Y alıköy Beykoz. 

Hilalia~ıner lstan~nl Mertezin~en: 
22 Nisan 1932 cuma günü saat 14,30 da Cağaloğlunda mer

k~ binasında aktedilecek senelik kongreyi muhterem azanın 
" aidat makbuzlarını hamilen" teşrifleri rica ve ili.o olunur. 

Ban~ırına Malınl~llrlDğOn~en: 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~a oınnıer~iJalR 
lTALYANA 
Sermayesi 700,000,000 

(ihtiyat akçeıi: 

580,000,000 Liret) 

Tnvellera (Seyyahin çekleri) 
satar 

Liret, frank, lngiliz lirası veyr 
dolan frank olarak satılan bu çek 
~er sayesinde nereye git seniz: pa
ranızı kemali emniyetle taşır v 
'ıer zaman iıterıeniz dünyanır 

'ıer tarafında, şehirde, otellerde 
ıapurlarc!a trenlerde bu çekler. 
?n küçük tediyat için nakit ma 
kamında kolaylıkla İıtimal ede 
'>ilirsiniz. Travellers çekleri ba 

'<iki sahibinden batka l<lmıenir 
'ı.ullannmayacağı bir ~ekildc te<· 
tip ve ihtas edilmi~tir. 

(24251} lira bedeli muhammeneli Many~ gölünün 1 K. aani 
932 tarihinden 1934 ıenesi Ağustos nibayetıne kadar bal~~ ~vla- T ·~ N ti' 
n:.ak hakkile av vergisi ıu ve kamıtı 8 Mayıs. 9~2 pazar .gu~.u sa- , erzı ane a 1 ~ 
at 15 le ihale edilmek üzere 10 Niıan 932 tarihınde alenı .muza".e .., ' 
d al' ed ··t ekkil konııs eye çıkanldığından talip olanların m ıy e mu et (1S3Z) 1 ( Ahter terzihanesi ) 
Yona müracaat eylemeleri ilan olunur. Sahiplerjnden ve mildir 

·- ---- - -... --~~-... Muslu başogvlu 
a uncü Kolordu 0 ° K T 

0 
R 

lllnlerı E M ı N ş O K R O Şevket 
1 Dahili lıutablder mütehassıs Bey Yeni posta-
l Her gün öğleden sonra lstanbul 

Haydarpata ve Gümütsuyu Türbe Babıili Caddeıi No. ıo hane karşısında 
hastaneleri için kapalı zarfla Telefon %,2G22 36 numarada ye 
hlünakasaya konulan koyun eti .. _________ lli l ni bir terzihane 
Ve kuzu eti ihalesi 7 Mayıı 932 1 tesis ettiğini ve 
Cumartesi günü saat 16 da ko- Satılık Kelepir bir 1 

-n:isyonumuzda yapılacaktır. Tenezzüh Motörü 1 badema müşte• 
Seı.n ı..:_:ı:L pek az kullanılml§ 9 

S · · ı ak ··teyenle- _.... rı"lerini oraya da· 
•. rtnamesını a JD 10 mil sur'atinde bir tenezzüh motörü 
ı·in her gün ve münakasaya iş- ehven fiatla acele sablıktır. FulR ' 1 vet eylediğini 
t ir•k edeceklerin de vakti muay malUnıat a1ınak isteyenlerin Galata- ilan eyler. 
Yeninde komisyonumuza müra da Agopyaıı Hanında 12 numarada ı ;. __________ _. 
r.aatları. (204} (1504) ENVER S.,.e muracaatlan. i 

---~-

01211ı::::ımm.-.. Mobilyaya ihtiyacı olanlara fırsat 
MOBiL YA MEŞHERi; muhterem müştttilerinden gördüğü teveccühe binaen asrın ihtiyaca

yapml§tır. Bilhana 

--

1

:E~T:~~~u: Mühim Tenzilat s~~~~::~:.;: 
fi atlarda ela ~ok .. . sal -•·-lan, müteneni salamanje ve deri takımları, Avuıturya'run mütead-

yatak odaları kubik on t......... · b k 1 d fil ,. ali . rtmantolarr, keten boy perdelen, ronz ornef er, stor, per e ve e 
>ıt (de.ende) hezaren sand ye •e po · · · ekabe .. . V clai ler mahsuı bir çok çqiUer mevcut olup pıyaaada lrimsenın r l 
t ullcrın envaı, velhasıl (E ) ve .re . e . . . kifidir lstanbul Riza Pata yokuıu, Lazaro 
!demiyeceği derecede ucuzdur. Sır zıyaret ıddiamızı ıapata 

2340
· 1 ' 

F ranko kar§ ısında 27 - 29 N o. Tel. . 

himzade: AHMET FEVZİ~----_. 

DİKKAT 
"CROSSLEY,, 

motörleri 
Fabrikalı.rının mühendiıi yaktnda 
lstanbul'a geleceğinden a1Umdarla
rın gerek yeni sipariıat ve tadili.t 
gerekse yedek parçalar hakkında 
malUmat almak üzre adralerini se
rian HiLMi NAiLi müe11eseoine 
bidinncleri rica olunur. 

lstanbul Evkaf müdürlüğünden: 
Kıymeti muhammenesi 

Lira K. 
887 40 Tamamı (51) metro murabbaında bulunan 

Gedikpaşa'da Yeni Mimarhayrettin mahallesinde 
Gedikpa!a hamamı sokağında yeni (38} No. h ar
sanın tamamı. 

2140 00 Tamamı (123} metro murabbaında bulunan 
,Hocapaşa mahallesinde Nöbethane caddesinde 
11 / 9 No. h üzerinde bir kahve ve bir nalbant bara· 
kalarını müşlemil ananın tamamı. 

Baı;da semt, mahalle, sokak ve numaraları muharrer emlak 
satılmak üzere dört hafta müddetle ilana verilmiştir. 

Talip olanlar laymetlerin o/o 7 ,5 ğu nisbetinde pey akçelerile 
birlikte (16 Nisan 932} tarihine müsadif cumartesi günü saat 
(15} te İatanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mahlulat kalemine 
müracaatları ili\n olunur. (984} 

Istanbul Evkaf müdürlüğünden: 
Beykozda Hünkar iskelesinde tibağhane ittisalinde vaki ça

yır otile kır kahveciliği üç sene müddetle icara verileceğinden 
müzayedeye vazedilmiş ve 25 Nisan 932 pazartesi günü ihalesi 
icra olunacağından talip olanların İstanbul Evkaf Müdüriyetin.. 

j de Arazii Vakfiye kalemine müracaat eylemeleri. (1521) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyon undan: 

Dikim Hnne ambarında mevcut satılacak eıya: 
Eıki elbise parçaları pamuklu: 6000 kilo, Liciveı-t fayak par 

çaları: 1000 kilo, Beyaz pamuklu kırpıntı: 1000 kilo. 7 Mayıs 
932 cumartesi günü saat 13 te. 

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

Şartnamesini görmek iatiyenlerin her gün ve almak istiyen 
!erin teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaıa'da Deniz Levazım 
Satınalma komisyonuna müracaatları. (1520} 

1 ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
İstanbul Belediyesinden: Münhal bet tahsildarlık ıçın icra 

kılınan imtihanda muvaffak olan ve tayinleri takarrür eden aıa
ğıda isim ve ura ncmaraları yazılı efendilerin vesaiki li.zimeyi 
müsteshiben Zat İşleri Müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. 

Sıra No. 
6 

99 
18 
27 
63 

Hamdi E. 
Mustafa Halit E 
Hasan Raif E. 
Suphi E. 
Nazım E. 

Istan bul Gümrükleri 
Muhafaza Müdürlüğünden: 

1 _ Açık deniz motörlerine yaptırılacak pervaneler fenni ke. 
şifnamesi mucibince pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 21 Nisan 932 perşembe günü saat 14 te icra 
edilecektir. Taliplerin o/o 7,5 teııı "natlarile Muhafaza Müdürlü
iünde hazır bulunmaları. (1473) 

ı 
1 

Sağ elinizi sol ellnlzden 

Ayırt edememekllğlnlz 

Kabil midir? 

"Aııla" diyeceksiniz, "büyilk ve makul dütünen 
bir insan olmak dolayısile sağmı solundan ayırt 
etmek kadar tabii bir şey olamaz" 

Bu küçük misalin bir de aksini düşünelim .... 
O halde nasıl oluyor da siz her hangi bir baş ağruı 
ilacını ASPİRİN'den ayırt edemiyorsunuz. Böyle 
bir şeyin ıizin için varit olmaması icap ederdi. Bir 
çok defalar soğuk algınlıklarmda, bat ve vücut ağ· 
nlarmda size yardım etmit iyi ve tesiri emin bir 
ilaç olan ASPİRİN'i Bayer itaretinden tanıyabilir
ıiniz. Bir daha "bir ASPİRİN" satın aldığınız va
kit tabletleri bunun için iyice gözden geçiriniz. Her 
bir İyi ili.çta olduğu gibi ASPİRİN'in de bir çok1 

taklitleri mevcut olup bu taklitler meyanında Ba
yer işaretine pek ziyade beııziyen işaretler taııyan 
ları da ~ardır. Bunlar ASPİRİN değildir, çünkü 
Y_alnız bır ASPİRİN mevcut olup o da Bayer i,are
tı altında tanınmaktadır. Kendi sıhhatiniz noktai 
nazarından hakikaten ASPİRİN den batka bir şey 
almamağa dikkat etmeniz lazımdır 

ı .._. BAYRAM HEDİYELERİ .,. 

S i E'de 
>VERESİYE~ 

Harbiye mektebi Kumandanlığından: 
Askeri liseler haricinde bulunan Sivil lise mezunları veya 

hususi tahıil görmüş fakat resmi liselerin son ıınıf bakalorya 
imtihanına dahli olup muvaffak olmuş siYil talebeden bu sene 
Harbiye mektebine girmeye istekli olanların evvelce tesbit edi
len şartlan haiz ve talep olunan vesaiki hamil olarak İıtanbulda 
bulunanların en geç temmuz nihayetine kadar Harbiye mektebi 
ne İstanbul haricinde bulunanlann temmuz nihayetinde mek. 
tepte bulunacak veçhile bulunduktan mevkii askeri kumandan
lığa v ·- ~ askerlik ıubelerine müracaat etmeleri lüzumu ilan o
lunur . .;u tarihten sonra vi.ki olacak müracaatlar kabul edile
mez. (1240) 

Gedikpaşada Jar1darma 
Satınalma komisyonundan: 

Dört bin adet ekmek torbasının kapalı zarfla münakasası 20 
~isnn 932 çarıamba günü saat on yedide yapılacaktır. Taliple. 
nn şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasa
ya iştirak etmek için teminat ve teklifnamelerile beraber mez. 
kur günün muayyen saatine kadar komisyonumuza müracaat· 
ları. (1246) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 
Alafranga aiıtem bin bet yüz geyim eater ve on iki bin ge

yim at ki cem'an on üç bin bet yüz geyim nal ile dört yüz dört 
bin yedi yüz mıhın kapalı zarfla münakaıuı 30-4-932 cumartesi 
günü ıaat on bette yapılacaktır. Taliplerin tartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya ittirak için teminat ve teklifname 
lerile mezkUr günde muayyen ıaate kadar komisyonumuza mü. 
racaatları. (1411) 

Istanbul Gümrükleri 
muhafaza müdürlüğünden: 

1 - Gümrük muhafazasının 36 numaralı Muıunun kazan su 
boru ve aair tamiratı fenni keşifnamesi mucibince pazarlığa ko
nulmuştur. 

2 -Taliplerin şeraitini tetkik ve o/o 7,5 teminatlarile 21 Ni. 
san perşembe günü saat 14 te Müdiriyette bulunmaları. (1475) 

Devlet DemiryolZarı idaresi i l anları 

... ------------------------------------~---- "'""""' 31-3-32 tarihinde müzayedesi icra edilen 2 No. lı duba için 
verilen bedel haddi liyikında görülmediğinden 21. iV. 32 tarihi
ne müaadif pertembe günü s:ıat 14 te pazarlık suretile satıl. 
ması takarrür etmiıtir. 

Talip olanlar her gün H. P. Liman ve Rıhtım sermüfettişliği. 
ne müracaatla dubaya görebilecekleri ve tayin olunan günde H. 
P. mağazasında isbatı vücut eylemeleri ili.Dolunur. (1476) 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitap !arı 
en ucuz satar, Beyoğlu. istikla l 
caddesi 390, İsveç sefareti kar~ ı sın ı! a 

Darülaceze müdürlüğünden: 
Müessese için iktiza eden 50,000 yumurtanın 18 Mayıs 932 

tarihinde kapalı zarf usulile münakaaaıı icra edileceği ilin edil· 
mİ:§ ise de yevmi mezkUrun Kurban bayramı münasebetile tatil 
gününe tesadüf ettiğinden i§bU münakasarun yine kapalı zarf u· 
sulile 24 Nisan 932 pazar günü saat 14 de icra edileceği tuhihen 
ilin olunur. (1514) ı 



., 

X;::ıere Fosfatlı Sark Malt Hulasası Kullanınız sütünüzü artbrıt 
Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

Mübayaat zamanı 
HulQI etti 

B E Y O G L U' nda 

VE 

Miisssesatı 

Mallar n 
TenezzUIUnU 
ihbar edei1 ilk mağazalardır. 

Ahval ve ilcaat, yakında malların 
Terefuu zannını vermektedir. 

O halde, şimdiden 

Mübayaa 
EDiNiZ 

Mallarımız eskisi gibi mükemmel 
ve iyi cinsten olmasına rağmen 

FIATLARIMIZ DAİMA AYNIDIR 

.-... MÜZAYEDE İLE SATIS--. 

Kütahya Kiremidi 
MARSİL YA kiremidi ayarında ve bazı evsafça ona faiktir. 
KÜTAHYANIN eski zamanlardanberi maruf çini toprak

lanndandır. 

Salahiyettar makamlardan müteaddit fenni tahlil raporları 
vardır, en sonuncusu aş•ğıd~dır. 
ISTANBUL VILA YETi FEN HEYETiNCE yerli kiremitleri 

arasında DEVLET İnşaatında tercihan kullanılmaktadır. 
Mühim şehir ve kasabalarda ajanları vardır. 

Mamulatı KÜTAHY ADA F ABR!KADA veya IST ANSUL satış 
deposu olan GALAT ADA KALAFAT 'yeri No. 74(Nihat Bey)de 
görülebilir. Telefon Beyoğlu 4298 

T.C.NAFİA VEKALETİ YÜKSEK MÜHENDİS '\'IEKTEBi 
tahlilat Müderrisi ve TİCARET BORSASI L abor<>.tuvar 

NUREDDİN BEYiN Analiz R a porundan 

kimyevi 
Müdürü 

Kütahya kiremidi Marsilya kiremidi 
1 Jnhina mukavemeti 

(Mesnet açıkhğı 30 s ' 213 Kilograır ı29 Kilogram 

il Sik.leti (Kuru halde) 2400 Gram ~700 Gram 

ili N iıpi n1esamiyet hassasr 
(Mas ve cezp ettiği su mikdan 24 saatta) Yüzde U Yüzde 13,5 

iV Don tecrübesi. 
(Brart usuli) Vezni eksilm'-"llul'-t Vezni eksilmemit 

ve pa.tlamamı~tır. ve pall'lmamııtn 

v Bir metre murabl,aıoı ne kadar Örter 14 14 

Analiz, piyasadan tedarik edilen 15 kiremit üzerinde yapılmı~iır. 

Öksürenlere: ranHA 
• 
Istanbul Evkaf müdiriyetinden: 

ı Mahalle ve mevkii Sokağı No.sı Cinsi Müddeti icar 
Lira 
11 ı Küçükmuatapaşa 

1 

Kuburbel veya 
incebel. 

Alhmenner Kitipmus- Perenbebaz 
lahaddin. 

6 

o 

Han"' 1 - sene 

Meşruta han" " 5 

Köşkler 
1 

B l Beyoğlu Muradiye O ve a ·~e I Galata Mehmdalipaşa O 
47 
44 

3 oda 
44 oda 

" 10 ..... 
933 - Mayıs ga- 38 

Kıngııncuk üıtünde Muıevi mezarlığı ile Frenk tepesi aratmda, 
Bağlarbatı tnmvay ittaayonuna ve Kuzguncuk vapur iskelesine on da
kika mesafede kain Münir Paşa yahut Emine Sultan köşkü namile 
maruf hava ve el tulumbolariıe itleY müteaddit kuyu. sarmç ve havuz
lar ve beş maaura menba ıuyu ve eıcan müsmire ve gayri müsmireyi 
havi ve etrafı muntazam ve metin divıırlarla muhat muntazam bahçe 
derununda mebni Boğazicine ve ~ 'ta:ıbul tarafına nezareti fevkalideyi 
haiz müceddet 4 bap kö~k v" müştemilatı H~:mesi 20 Nisan 932 Çar
şamba günü öğleden son·. Emniyet S?ndığı Satı§ şubesince müzayede 
:1e kat'i surette sdrlacaktır. 

Fırsattan iotifade etmek arzu edenlerin mezkur mahalle müracaatları 

ilin olunur. 

r hanı dahilinde 
! Çakmakçılar' da İbrahim O 
1 paşayıatik. 
1 Kuzguncuk'ta O 
, Merdivenköy Mama Havu;.lıaıı 
1 Tahtakale Rüstempaşa Mahk<'me 

1 Zeyrek Hocaakar Zeyrek C. si 
Altunermer Hacıdemir O 
Eyüp F ethiçelebi Otakçılar 

Ayvansaray Korucumeh· Eyüp C.si 
met pafa. 

40 

Jll / 27 
2/ 1/ 2 

12 

o 
12/ 14 16 

17 
23 

90 

Mektep mahalli 

Dükkan ve ars., 
Dükkan 

" 
Arsa 

" 
" 
" 

Hanf' 

yesine kadar. 
1 - sene 35 

" 
3 

" 
2 

933-Mayıs ga. 4 
yesine kadar. 

1 - sene 3 

" 
l;S 

" 1 

" 3 

'933 - Mayıı ga· 7 1 Edirnekapı Karabaş Perendebu 
~ ..................... ..-~1111!'~---~~ I 

l\ı!IMARLARA ve EMLAK SAHIPLEtUNE ı Çarşamba Kocadede Beyceğiz 25/ 29 
. yesine iratlar. 

12 
25 TARAÇALARI ve DAMLARI AKMAKTAN ve Ayasofyaikebir Cami avlusunda 1 

RUTUBETTEN MUHAFAZA ETMEK Çarşı Lütfullahağa 6 
lSTERSENIZ ? 

Çemberlitaşta Sofçı hanı orta katında 14 

Bituplastik lullallJUIZ. Fa;:y.Muhtesip tskender özengİ• ~~ is 

ÇİMENTODAN ve DEMlRDEN 1ÇME SU ,, ,, 20 
SARNIÇLARA .MAHSUS Beyoğlu Muradiye o 49 

" Kahvehane 
Dükkan 
Oda 
Hane 

" Dükkan 

" 

" 
" 
" 

1 
,, 3 

134-Mayıı gır- 10 
yesine bdat· .. \O 

! - sene 6 
.. 2;S MAMULATTIR.- SUYU KOKUSUZ, TAZE TU- Eyüp Otakçılar 21 

TAR ve ÇİMENTOYU ÇATLA TMAZ. Şe'hzadebaıı Emin Nu- o 33 
Adres: Bahtiyar Han, 5 inci !tat No 81, Galata, Tel. B. O. 3008. 1 reddin 

3 - sene 5 Mektep mabaU 

lstanbul Deniz Levazım ----=,.....--
Satına l m a Komisyonundan: 

6000 T c11 Rekompoze kömürü 25 Nisan 932 Pazartesi günü 
saat 14 te kapab zarf usulile. 

3160 Ton Lavamarin kömürü 25 Nisan 932 Pazartesi günü 
saat 15 te kapalı zarf usulile. 

5210 Ton Rekompoze kömürü 25 Nisan 932 Pazartesi günü 
saat 16 da kapalı zarf usulile. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cins ve mikdarları ya
zılı kömürün hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarf usu
lile mü;:o.kasalan icra olunacağından tartnamesini görmek üzere 
her gün ve V!"rmeğe talip olanların münakasa gün ve saatlerinde 
muvakkat teminatlarile birlikte Kaaımpata'da Deniz Levazım 
Satrnalma komisyonuna müracaatları. (1275) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma komisyonundan: 

" 
6 

Mercan'daTığcılar'da Yaldız hanın odabaşılığı 

Hocapaıa Emirler Vezir iskelesi 14 Dükkir 
" '38 

Boğaziçi Rumelihisarı Türbe 46 
" .. 1 

Beşikta§ Sinanpaşa Vapur iskelesi 34/ 36 Cami ve kayıkhane 
" 

ss 
araası. 

Arsa 
" 

3 Kasımpaşa Gazihasanpaşa Türbe 
Unkapanı Haraçcı Kara Cibali C.si 

Mehmet. 

25/ 29 
89 Tüfenkhane anası ., 8 

Balada yazılı olan vakıf emlak bizalanndakiı müddetlerle kiraya verilmek tuenı müza. 
yedeye konmuştur. lbaleleı-i Nisanın 24 -~ P,azar günü ıaat ~~. t.e y~pılacakbr. Talip!~ 
yevm ve saati mezkura kadar Çemberlıtaş ta Evkaf Mudırıyetinde Akarat kalemı
ne müracaatları. (1291) 

Jandarma satınalma komisyonundnn 
Yerli mamulatı 4000 yün battaniyenin kapalı zarfla müna

kaaası 20 Nisan 932 çarşamba günü saat on birde yapılacaktır. 
Taliplerin ~artname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve mü· 
nakasaya ittirak için de teminatlarile beraber mezkii.r günün 
muayyen saatine kadar komisyonumuza müracaatları. (1238) 

UROLOG - OPERATOR 

Dr. Fuat Hamit 
İDRAR YOLLARI 

Hutalıklan mütehuaıu 

Avrupadaki tetkik aeyhatinden av
det etmiıtir. 

Türbe, Mahmudiye cadde.i 
No. 10 Telefon: 22622. Jandarma satınalma komisyonundan 

T eferrüa t ile beraber (340) yerli eğer takımının kapah zarfla -----------

Dr. A. KUTiEL 

-• UMUMUN NAZARI DİKKATİNE ..-... 
MiMARLAR INŞAATLARJ. • • . . ıç1J1 

(Tav an bölme, duvar ve oaire) 
DEMIRYOLLAR ve tramvai VAGONLAR . . • • için 

Kumpanyalan 
OTOMOBiLCiLER 
DOORAMACILAR 
MARANGOZLAR 
OYMACILAR 
PORTAKALCILAR 
TIY A TROCULAR 
FABRiKA ve ihracatçılar 

KAROSERILERI • • 
KAPI ve pencereleri . 
MOBJLYELERl .• 
OYMALAR! . .• 
SANDIKLARI . 

için 
için 
için 
için 
için 

DEKOR ve sahneleri . için 
UMUM ambalajları . ıçın 

(Bilhassa üzüm ve incir oandık· 
lanna ) . Ve saire ... Ve saire .. , 

K ONTR-PLAK :::~=z~;~e ;:::.::~;:::~ 
temin ettiği büyük tasarruf haaebile kullanmaları menfaatleri ikti· 
zaaındandır. 

KONTR PLAK tahtalım için bugüne kadar Avru· 
.. pa'ya binlerce Jiramız gitmekte 

iken bu kere büyük fedakô.rlı kla teaiı edebildiğimiz fabrikada mevaddı 
iptidaiyeıi tamamile memleketimiz ormanlanndan tedarikle istihsal 

.ettiğimiz. 

K~NTB- Pt!K 
tahtaları Avrupa mamul3-
tmdan hiç bir farkı olma
:lığı halde piyasanın timdi-
1.U. fiatlerden çok ucuz sa

i:ılacağını muhterem müş~ 

terilemize arzeylıer~ 

Taşra Acentıılığına talip olanların 

Türk 
KONTR-PLAK 

Fabrikası 
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Mektup adresi: 

İstanbul, Katırcıoğlu 
han, No. 30 Tel. 22409 

Katırcıoğlu hanındaki adre3! 

Büyük ·r ayyare Piyangosu 
4. cü keşide 11 mayıs 1932 dedir. 

~üJük ikraıniJe 40000 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 lirahk büyük 
~kramiyeler ve 20.000 lirallk bir 
mükafat vardır. 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları J 
Adana'da Külahçılar çarşısında Lale Sineması namile marııl 

sinema binası arsası ile beraber bili faiz sekiz senevi taksiti• 
satılacaktır. İhale Ankara'da Emlak ve Eytam Bankası ldart 
Meclisi huzurile yapılacaktır. 

ihale tarihi 25 Nisan 1932 tarihine müsadif pazartesi günü• 
dür. Talip olanlar teklif mektuplarım ihale gününe yetişmek Ü· 
zere taahhütlü olarak göndermelidir. 

Teminatı dört yüz elli liradır. Mufassal şartnamesini mütB' 
lea etmek iatiyenler Adana Defterdarlığına ve İstanbul ve 1zıni1 

de ve Ankara' da Emlik ve Eytam Bankaaına müracaat edebili( 
ler. Bu şartnamenin bir nüshasının bir lira mukabilinde ahnarll~ 
imzalı olduğu halde teklif mektuplarile beraber gönderilıne~1 

tarttır. (1185) 

Büyükadada satılık otel 
Büyükadada Altınordu caddesinde 17, 19, 20, 23 ve 25 ıı~· 

maralı maa müştemilat Otel Dö.La Plaj Pll!in para ile satılıktıf· 
Müzayede kapalı zarfladır. ihale Ankara' da Emlak ve EytaJll 
Bankası İdare Meclisi huzurile yapılacaktır. 

ihale tarihi 25 Niıan 932 pazartesi ıünüdur. Talip olanl~' 
teklif mektuplarım ihale gününe yetiımek üzere taahhütlü ol'' 
rak göndermelidirler. Teminat 1230 liradır. Mufaaaal şartnaıııe' 
sini mütalea etmek iatiyenler l1tanbul, lzmir ve Ankara'da Eıı1' 
lik ve Eytam Bankasına müracaat edebilirler. 

Bu tartnamenin bir nüshasının bir lira mukabilinde almar'~ 
imzalı olduğu halde teklif mektuplarile beraber gönderilme•' 
§arttır. U. (1186). 

Haliçte Taksitle 
Fabrika Arsası. 

Satılık 
F. 

Eyüpte Şahııultan mahallesinde Bahariye caddesinde atik 3ı 
cedit 46 ve 46/ 1 46/ 2 ve 2/ 1 ve 2/ 2 numaralı harap araba fab· 
rikası sekiz takaitle aahlmak üzere kapalı zarf usulile müzayeıl1 

ye azedilmit ve 25-4-932 tarihinde Ankarada idare Meclis~~ 
huzurunda ihalesi mukarrer bulU111Duttur. Talip olanlar tubeıı1,. 
ze müracaatla bir lira mukabilinde bir kıt'a §llrtname alarak deP0 

zito akçesi olan 1 lSOlira nakit makbuzu veya teminat mektubullv 
lef edecekleri teklif mektuplannm yevmi mıezkure kadar Ank~t' 
ela umum müdürlüğümüze göndermeleri. ( 1187) 

Kiralık Voli 
Bankamızın mali olan Anadolubisarında Küçükau voliıi tıi' 

sene müddetle kiraya verilmek üzere kapah zarf usulile mü~a)'~ 
deye vazedildiğinden taliplerin ihaleye müsadif 30-4-932 culll~tı 
teai saat ona kadar Bankamızdan alınacak şartnamenin Ieff0) teklif mektuplarını ~ubemize tevdi eylemeleri E. (1~ 

100 kuruş yüzü ile Kuştüyü yashk .· 
htanbuJ.de ÇakmakçılaT, Sandalyecilerde Ku§tüyü fabrikası yüı 1 '

1 

şilte 12, yüziJe yorgan ıs, yağhboya yastık S li raya, kuştüyünün ki1°:, 
100 kuruştan başlar. Kuştüyü kumaslarm h~r rengi vardır. Ucuz satı l 
Tel. 2.3027. 

Yüz elli adet tevhit semerinin kapalı zarfla ııriinakasası 20 
Nisan 932 çarşamba günü saat onda yapılacaktır. Taliplerin 
ıartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münakasaya 
iftirak için teminat ve teklifnameleri!e beraber mezkUr günde 
muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. (1245) 

lTAPHANESl 

münakasası 20 Nisan 932 çarşamba günü saat on beşte yapıla. 
caktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün 
ve münakı2' .. )" iş tirak için teminat ve teklifnamelerile mezkur 
günde roun\yen saate kadar komisyonumuza müı-ac;;,atları. 

Cilt ve zührevi hastahklar mü- j !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!I!!!!!!!!!!~':; 
tehassısı . Karaköy, büyük mahalle· MİLLiYET MATBAA.' 


