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NUSHASI 5 KURUŞTUft 

Sanayiin 
Teşviki 

Türkiye Cümhuriye~ müıtakll 
olarak dünya devletlerı araıına 
lmrqbğı gün ıu ..-Je ile karıı
lapnııb: Sanayimi yeni battan 
lrunnak • .Eaki imparatorluk :za
manında aanayümizin inkitafı 
mümkün olamaınlfb. Bunun ae
beplerini luamen ihmallerde, lua
men de o zaman imparatorlujun 
beynelmilel münaaebetlerinde a• 
ramak lazımdır. Bu im illerin te
airi altında Osmanh memleketi 
ikhaadi iatiklilini kaybehnit müa 
temlekelepnİfti. Binaenaleyh 
müatakil devlet hayahna ilk adım 
atbğunı:z zaman karıılaıbi;mıız 
meaele, aanayİ kurmaktı. 

Teıviki aanayi kanunu bu lü· 
zumun ilham ettiii bir kanundur. 
Sanayii .cıvikte diğer memleket· 
!erden ileri ıridiyoruz. Çünkü bi· 
zİm kartılattığımı:z mesele on· 
larm meseleleri ile kıya• kabul 
etmez. Biz yeni battan kurnyo-
ruz. 

Sanayii teıvik kanunu neyi 
temin ediyor 1 Evveli sanayii bir 
talr.nn 11mflara ayırmııtır : 

1 - 10 beygir kuvvei muhar
rikeai' olan ve senede 1500 amele 
Yevnıiyeıi veren mü-lr. 

2 - 10 beygirden az lr.uvvei 
mubarrikeal olan ve senede 750 ile 
1500 araamda yevmiye veren mil
-ıer. 

3 - 10 beyırirden az kuvvei mu
harrik.,.; olan ve ıenede en az 750 a 
mele yevmiye.ı veren ınüeaaeaeler. 

4 - Kuvvei mubarrikeai olma-
7an ve dokuma, hah, danteli ıri· 
bi itlerde ifçileri toplu ıurette ça· 
lqhran mÜeHeseler • 

Bunlardan maada maden o
caklan da bir kaç aımfa ayrıl· 
IDlthr. 

Bu mü-ler ımıflanna gö-
re, baılıca tU muafiyetlerden. iıt!
fade ediyorları Devlet kenclilen· 
ne tehir haricindeki araziainden 
meccanen 10 dönüme kadar ara· 
ai verir. Şehir dahilindeki emli~ 
dahilinden bedeli 10 senede tedı· 
ye edilmek üzere emlik oatar. ln 
hiaar maddelerini ucuz fiatla oa
tar. Aaıl müh' olan muafiyet 
tudur: Arr · bina ve kazanç 
vergilerinden muaftır. Hariçten 

fıetirtecE'k •ri Yeoait, Maliye ve 
khaat vekal .. tlerince müaaddak 

bir fü ~Je dahil olan iptidai mad 
deler ırümrük reaminden muaf· 
tır. Hil'e senetleri pul resmin· 
~en, inıaat, kazan, motör ve 1&• 

ıre belediye ruhaatiyeıinden mu
ııftrr. Şimendiferlerde tenzilatlı 
tarife tatbik edilir. Ve hatta ic
ra vekilleri kararile mamiil etYa· 
lıınna prim dahi verilir. Bu mü
aııadııbn en fazlası birinci aınıf 
Dıüe...,seler hakkmdııdır. 

Bu tetvik oayeainde ve aon za
Dııınlarda kontenjantmamn da ya 
r~tbğı müoait muhit içinde sana
~ hiç bir memleketin tarihinde 
ırorülmeyen bir ıür'atle inkitafa 
doğru cereyan aimqtır. Ve eğer 
bu yolda devam edecek olursak, 
l'iirkiye yalun bir iıtikbalde ha
tırı sayılır bir sanayi memleketi 
olabilecektir . 

Fakat maatteeııoüf aon zaman 
!arda henüz inkitaf devrine gir
D>ek üzere bulwıan aanayi müeo
aeaeleri aleyhinde bir cereyana 
tabit oluyoruz. Teıviki sanayi ka
nununun muafiyetlerini fazla gö
~er vardır. Devlet; memur ve 
muatııhdemlere ağır fedakarhk
lu ,tahmil ettiği bir zamanda aa
nayı müeueoelerinin bir luoım 
Yergilerden müateana olmalan iti
ıraza he<!ef oluyor. 
h" ~emnuniyetle görüyoruz ki 

UlcUmet bu kanaate ittirak et· 
""!mektedir. İhtimal ki oanayi 
nıueaaeaelerimizin de mükellefi
Yetlere katlanacağı bir zaman 
ırelecektir. Fakat timdi bunlar 
h!"nÜz ekilmit meyva ağaçlan va
'~1ıı:etindedir. Sulanmak ve yetİf· 
tirilmek lizımdn ki meyva ver
sinler ve meyvalanndan gerek 
ınütetebbiılcri ve gerek devlet 
ınüotefit oloun. Unutınamalıyız kô 
aanayii en ziyade iııkiıafa mazhar 
'>lan memleketlerde devlet ilk 
zamanlarda sanayiden her türlü 
bıÜzaheretini eairgememİ§tİr. Al .. 
inan sanayii raıionel bir mesai ile 
devlet müzahereti oayesinde in
ki~af etmiıtir. Ru•ya'nın bet aene 
lilı: programı oanayiletmek gaye· 
•ini istihdaf ediyor. Ve bunu ta
hakkuk ettinnek için büyük kom
~U.\buz hiç bir memleketin tarihin 
de görülmeyen ağır fedakarlıkla
ra tahammül etmektedir. Biz ne 
bir Almanya, ne Ruoya, hatta ne 
d!" Çekoslovakya olabiliriz. Fakat 
hıç olmazoa, kendi ihtiyacımıza 
kafi büyük bir kısım sanayi ma
ınulitını memleketimizde yetit
lirebiliriz. Mevaddı iptdaiyeıi 
Dıeınleketimizde yelİfen bir kı
j" etya için de ihracatçı bir mem 
eket olabiliriz. 

Sanayi mütetebbiai aon derece 
~nni ve heaapla hareket eder. 

ami derecede haaaaıtır. Bina· 
"!'aleyh hükU.metin teıviki aana• 
Y• ~akkında müotakar bir ıiya• hti. olmadığı gibi bir kanaatin 

!'sul bulmaoı, bir çok müteteb· 
b~ıleri korkutup kaçırmağa kafi· 
dır. En mü4kül ,erait içinde 1932 

··tahya-~ lı 

Adliye ve inhisarlar 
vekilleri geldiler 

Bayram dolayısile dün 2elen An
kara treni hıncahınç dolu idi .. 

Hayd•rpa:ıa ltttssyonunas df1n gelenlerdttn Adliye VekW Yusuf K<tmal ve 
inhisarlar vekili Rana Beylerle diğer yolcular. 

Bayram tatilini geçirmek 
üzere, dünkü trenle Adliye ve
kili Yusuf Kemal, Gümrük ve 
inhisarlar vekili Ali Rina, Güm 
rük ve inhisarlar vekaleti müs 
teşan Adil, Emniyet itleri 

umum müdürü Tevfik Hadi, 
Ankara vali muavini Aptulh ... 
lik Beylerle meb'uslardan Maz 
har Müfit, Mithat (Marıın) 
muhtelif devair erkanı ve di-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

lnhisarlardan 800 ka
dar memur çıkarılacak 
inhisarlar umum müdürlüğüne 

kimin tayin edileceği 
henüz takarrür etmiş değildir 

Dün Ankaradan ıehrimize ge· 
len Gümrük ve lnhioarlar vekale
ti müotetan Adil B. inbiaarlard~ 
taıfiye ve tevhit i§leri ~a~kın~akı 
ıuallerimize cevaben atıdekı be
yanatta bulunmuştur: 

- clnbisar idarelerinde umu
mi bir taofiye mevzuu bahis değil 
dir. Esasen aczi görünen memur
lan çıkarmak vel<iletin baldo ta
biiıidir. Mecliıten çıkan kanuna 
terlikan bazı '9rait dahilinde çı• 
kanlacak memurlara tazminat ve 
rikcektir. Açığa çıkacak memur-

aeneıi bütçeıini tanzim ederken 
bile bükU.metin teşviki sanayi ıİ· 
yasetinden ayrılmaması gerek hü 
kUmetin vaitlerine istinat edip te 
teıebbüoata giriten ve gerek gi· 
rifmeği dütünen kimoeler için ki· 
fi bir zaman olmalıdır. 

Bu veoile ile muttali olduğu• 
muz bir meseleyi de alikadarla
nn nazan dikkatlerine vazetme
ği bir vazife biliyoruz. Çünkü hü 
künıetin sanayi siyaaeti gün gibi 
aıikir iken, bazı ikinci ve üçüncü 
derecede memurlann garip garip 
tefıirlerle tetviki oanayi kanunu
nu karikatür haline getirmek ia
tedikleri anlaıılmaktadır. 

Maliinıdur ki bir müddettir 
ınüaakkafat tekrar tahrir edili
yor. Kanuna göre yeni tahrirde 
binalar içindeki sabit veoaitin da· 
hi nazan itibare alınarak ona gö 
re kıymet takdir edilmesi lazım
dır. Bina tahrir memurlan Mali• 

lar 700 • 800 araunda olacaktır. 
Vücutlarından istifade edilmekte 
olan memurlar için böyle bir ihti
mal yoktur. lnhioarlann tevhidin 
de kimin umumi müdürlüğe tayin 
edileceği hazirana kadar tekarrür 
edecektir. Gümrükler için yeni bir 
vaziyet yoktur. ite yaramayan 
gümrük memurları, kanunen esa. .. 
sen vekilet emrine alınırlar. Bay 
ramdan oonra bazı itler için bir 
kaç gün daha burada kalacağım» 

Ankara 15 - lnhioar idarele
(Devamı 6 rncı sahifede) 

yenin biç le dü)ünmediği bir 
menfaati hazine dütünerek fab
rikalar içindeki makineleri "veoai
ti oabite,, addederek ona göre bir 
bina verıriıi almağa kalkıııyor
lar. Bunun fazla bir gayretkeı
lik olduğu aıikiırdır. Kanunun 
vesaiti sabiteden maksadı ıarih· 
tir: Kalorifer teaiaatı ve değir
menlerde yerli ve binadan ayrı) .. 
maıı mümkün olmayan teyler na .. 
zan itibare alınarak ona göre 
bir irat tahaia edilmesinden iba .. 
rettir. Yokoa fabrikaların maki
neleri demek değildir. Eğer ma
kine kaatedilseydi, vazıı kanun 
pek ili makine diyebilirdi. Bu 
da en mükemmel kanunlann, ba· 
zan tatbikatında Mecliain ve hü
kU.metin iotihdaf ettiği gayeden 
ne kadar ayrıldığını göstermek
tedir • 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Kurban 
Bayramı 

Bugün kurban bayramı •• 
Dün de cuma olduğundan bu 
umumi tatil günü ile bu ıene 
kurban bayramı bet 11ün devam 
ediyor demektir. 

Dün tehrin muhtelif semt
lerinde kurbanlık koyun ıürüle 
ri batında hararetli alım satım 
lar devam etmiıtir. 

Y almz arifenin cumaya te
udüf etmesi, esnafın neı'eai· 
~ biraz kaçınnıı, maamafib 
bırçok ıeyyar satıcılar dün so
kak sokak dolaşarak manifatu· 
ra eıyası ve saire satmıtlar· 
dır. 

Aziz karilerimize Kurban 
bayrar,lannı tebrik ederiz. 

Kurban bayramı münasebe· 
tile , "Milliyet diğer refikleri 
gibi pazar, ;azarteıi ve salı 
günleri çıkmıyacaktır. 

Bayram namazı: 

Ezani 
Zevali 

Saat 

11 
s 

Dakika 

s 
65 

Şükru aya B. 
Bugün geliyor 

ANKARA, IS (Telefonla) 
Dahiliye Vekili Şükrü Ka

ya Bey, bayramı fstanbulda 
geçirr7ek üzere tehrimi:zden 
hareket etmiştir. 

Mısır-Türkiye 
Ticareti 

Kral Fuat Hz. J, ban
kası umum müdürü 

Celal Beyi kabul etti 
ISKENDERIYE ıs (Milliyet)

lt Bankan umum müdürü Celil B 
ve arkadaılan Kahirede Mısı; 
Kralı Fuat Hz. tarafından huzu
ra kabul edilmitlerdir. it Banka
a~nın burada t!eu~aü bütün maha 
fılde memnun1yetı mucip olmuı
tur. Gazeteler burada açılan ıu
benin iki memleket iktıs. diyatı
nın inkitafını teshil edeceği müli 

Celfıl B. 
hazaıı ile aitayi~kirane yazılar 
yazmı$1ardır. 

Celil B. ve arkadaşları terefine 
Kahiredeki aefarethanemizde 23 
Niaan için büyük bir auvare ter
tip edilmiştir. Bu suvarede nazır .. 
lar, ıefirler, bankacılar ve diğer 
mümtaz zevat hazır bulunacak
lardır. 

a 
Moskova 
Seyahatı 

Tevfik Rüştü Bey 
Cenevreden doğruca 

Moskovaya gidecek 
ANKARA, ı& - Batvekil la

met Paıa Hazretlerine Moıkova 
aeyahatlerinde refikalan Hanıme 
fendi de refakat edecektir. Hari
ciye Vekilimiz Tevfik Rüıtü Be
yin lıtanbula gelmeden Cenevre
den doğruca Moakovaya gi-eıi 
mukarrerdir. Tevfik Rüıtü Beyin 
refikalan heyetimizle birlikte 
Mookovaya ıridecektir. 

Yurdu bırakan 
Talebe 

24 saatten sonra yerle
rine avdet ettiler 
Tıp talebe yurdundaki hi· 

dise dün yeni bir ıafha arzet
miıtir. 24 ıaat yurdu terkeden 
talebe dün yurda avdet etmiı
ler ve öğle yemeğini yemiıler· 
dir. 

Yurtta idare amir ve memur 
)arma her hangi bir tecavüz 
vuku bulmamaaım temin için 
yurt dahilinde 3 - 4 polis memu 
ru bulundurulmaktadır. 

Diin yurdu terkeden talebe
nin de yurttan terkini kaydı i
çin emir geldiği ıayi olmuısa. 
da bu ıayia teeyyüt etmeınit
tir. 

Vekalet emrile kaytlan ter 
kin edilen arkadatlan lehine 
yurdu 24 saat terkeden talebe 
hakkında ne muamele yapda. 
l'&ğı henüz malum dejiildir. 

idare talebeyi münferiden 
hariçte kalmış addedene yurt 
nizamnamesine göre cezalan· 
dıracak, bir grev şeklinde ve 
umumi bir ı;:,ümayiş mahiyetin
de telakki ederse cezanın tekli 
değiıecektir. 

Vali muavini Fazlı Bey bu 
hususta demittir ki: 

- Dün izahat vermiıtim. 
Geceleyin yurtta yoklam-. ya· 
pılmııtır. Mevcut gözükmiyen 
ler hakkında yurt talimatname 
sine göre muamele yapılacak-
tır. 

Tal ebe cemiyeti 
Ih ti lafı 
lstifalann sebebi hak

kındaki rivayetler 
Milli Türk talebe birliği etra· 

fmdaki dedikodulu ihtilaflar de· 
vam etınektedir. Birlikten iotifa e
den dört Talebe cemiyetinin Bir
lik heyeti idareıindeki mevkileri 
ni kaybe-İf olduklanndan dola· 
yı çekildikleri ıayiau bu dört ce
miyet mensuplarını müteeuir et ... 
mi§tir. Bu münaaeebtle yüksek ik· 
tıaat ve ticaret mektebi talebe ce· 
miyeti reiıi Şevket Bey diyor ki: 

- Biz bir prensip meaeleainden 
dolayı istifa etti, iıtifalanmızdan 
da mensup olduğumuz cemiyetle. 
rin bütün azaları haberdardır. 

Tevfik Rüştü Bey M. 
Venizelosla görüştü 

• ATINA, ı3 - Tevfik Rüıtü 
Beyle M. Venizeloo iki buçuk sa
at müzakerede bulunmuılardır. 
Tevfik Rüştü Bey Atina ajansı 
muhabirine iki memleketin doot
luk v.e. istik.b.~li~i allı~adar eden 1 
n:ıeaaılı goruştuklerinı aöylemiı
tır. 

M. Y asul gidiyor 
Japon Ticaret müzesi müdü 

rü M. Yaıul bugün Japonya'ya 
hareket edecektir. 

M. Mac Donald'ın 
Cenevreye hareketi 
LONDRA, 15. A. A.- M. Mac 

Donald, ~edildiğine göre, Cenev 
reve 29 Nıaanda ııidecektir. 

Sahip ve 8aşmuharrır . 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Ya:ıı Müdüril 

ETEM iZZET 

Yeni bir hattın daha 
küşadı yapılıyor 

Kütahya - Balıkesir hattında 23 
nisandan itibaren 

trenler işlemeğe başlayacak 

• • • Hattı Meclis reısımız açıyor 

Meclisi reisi ve Balıkeair meb'. 
usu Kazım Paşa bir nutuk iral 
~ecek, bu nutku müteakir 
ıataayonda bulunan makineler 
aelim düdükleri çalacaklardır. 

Düdükler çalınırken mecliı 
reisimiz hattın bir cihetinder 
diğer cihetine çekilmit olan k~ 
:nrzı kurdelayi kesecek ve hattı 
ıtletmeğe kütat edecektir. 

Kütahya ile Balıkesir ara· 
aındaki hat 263 kilometredir. 
Ve sırasile ıu iıtasyonlar bu
lunmaktadır: 

Demin:iören K" ·· .. 
Xiltabya - Balıkesir hattında Tav- ' opruoren, 
şanlr istasyonu ve hattı küşat ede- Güzelyurt, T avıanlı Emirler 

cek olan meclis reisimiz Demirli, DeyinııUaz ' Balıköy 
Kizım Pş. H:r. Gökçedağ, Piribeyl~r, Çına: 

Kütahya - Balıkesir battı-! ~ursunbey, Seli~ağa, Gazelli· 
um iıletilmesi reımi küşadı ere, Dada, Mezıtler, Nusret 

23 niaandıı Balıkeairde yapıla. Çandır. 
caktır. Davetlilere mabsuı tren Aıı 

Davetliler Ankaradan kal- karadan 22 • 4 • 932 tarihindt 
kacak hususi bir trenle Balıke- saat 16,30 da kalkacak ve erte 
aire götürüleceklerdir. si günü saat tam 14 te Balıke. 

Balıkesir istasyonuna bir ta sirde bulunacaktır. 
kı zafer yapılacaktır. Ankara· 
dan kalkan tren bu takı zafe
rin elli metre gerisinde dura
caktır. 

Resmi kütatta Büyük Millet 

24 nisan aababı saat 10,55 tt 
de Bahkesirden hareket ede. 
cek ve ertesi günü saat 8,40 ta 
Ankaraya muvasalat etmiş bu· 
lunacaktır. 

Macarlar bugün şehri
mize geliyorlar 

Milli takım dün son an~renmanını 
yaptı ve oldukça muvaffak oldu 

Galatasaray Voleybol şampiyonu 

Dün otadyumda Milli takım 

aon antrenömanını yaptı. Bu şe

ferki oyunda pertembe eünü ifa-

ret ettiğimiz noktalar luamen ha· 
li itibara alınmıf olduğu İçin ta-

(D.vamı 6 rncı sahifrde) 
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'~ HARUCt HAfSERLER • 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz l 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

it U'ayanlarla ltçi ııtayuılu a

raaında ıavuauta başlaclıimuz 

günden beri, ııerek it arayanlar
dan prekae itçi arıyaıılardan pek 

çok mektuplar almaktayu.. Bu 
.nektuplar maksadı tabii edecelc 

bir tarzda taanif edilmektedir. 

~ Milliyet " memlekette ço
ğaldığmdaıı llalıaedilen İJ•izlitin. 

•§aWain ihtiyaç aabalarma dağıl

ma61darnıclan ileri ııeldiiine ka
nidir. 

lrua .-kezleriıule, 

lıatti ftliyetlercle makineci, aıo
tördl, teaYiyaci, tornaa, iyi lıir 
diilc•, maraqos, ilib ainiye 
!amİftİaiı elelrtrikçJ f8 Te,'a bu 
ihti ... ~eri ve uatalan yoktur. 

Onan için biz itaizlerfe itçi ia
ıeyenlfll' ımwada taftUntta bu
lunmak iıteyorux. 

Gerek latanbuLı, ııeniı: -
l eketin her lröteaine fUDİl olan ba 
tanuutun .ı.Jıa münnir Ye fay
ialı olmaar.ıı iateyOl'UZ. 0..UA i.
çın 

Ricamız ıudur: 
Valiler, kaymebmlar, nahiJe 

nüdürleri; dit er taraftan beledi-
ye rebleri, fırka idare heyetleri 
reisleri; tic:attt müdürleri Ye ali
l<aclar idare &mirleri bulundukları 
yerl..,.deki ifÇİ ihtiyacnıı (ıekil, 

mabİJ'et, naaf, verilecek ücret 
ve İf ıartlan tesbit edilerek) bi-

Bize yazınız 1 
ze bildirirlerse bize müracaat et
miı ve adreslerini bırakmq olar 

itıizleri kendilerine bildireceii7 
Bu auretle hem itaiz kalan 

memeleö:etin neresinde İt bulabi 
leceğini bilmediji İçin bunalar 

vatandatlarımıza hizmet etmiş 

bera de memleketin 

bir çok ırüzide itçilerin dağılarak 

müfit hizmetler deruhte etmeleri
ne ,.ardım etnüt olac:aitz, 

Huıuıi m._t aalıipleri 
lıu buıuataki ihtiyaçlarnu biz• 
lıildirirlerae ._nuniyetle byd
edeceiiL 

ı - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyacımz var? 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vard1t, ne 
kadar ücret istersiniz, 1 stan
bul haricine gider misiniz, 
husus1 bir şartınız var mı? 

Bize bildiriniz. 

Memur, ki.tip, mubaaip .-eya 
diier hizmet talep edenlerle ihti
yaç aahlpleııi araamda da bu ta
naautu yapacaiız, it isteyenleı 
de, iıçi ve memur arayanlar d, 
mektuplarmı "lıtanbul, Milliyeı 
ııazeteıi iı tavauut büroıu" na 
mına ııöndermelidirlerl. 

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

• • • 
iş ve işçi istiyenler 

iş lstlyenler 
296 - Oıküdar Evliya baci 

maballeai çavu, dere caddeoi No 
55. Hamdi Bey. Bankalarda mu
haaebe ve muameli.t servislerin
de bulunmıut. Katiplik anyor 60 
lira maa, iıtiyor. Taıraya ııider. 

297 - Kü~ük Pazar Ayanci 
kahvesinde Konyalı Hüıeyin 22 

yatınıladır. Marangoz ı lira Y"" 
miye istiyor, tatraya gider. 

298 - Oıküciar Kısıldı civa
rında Raııt Bey aokak No 7 Sü
reyya, bekçilik anyor. ıs lira ma
af iıtiyor. 

299 - Ortaköy Gültekin ao
'<ak No eı Oıman Ef. Ekıper ve 
ya Hannancı başılık yapabilir. 
Zcnebi tütün tirketlerde it an
yor. 

300 - Edirne Kapı tramvaJ' 
caddesi No 39 Mehmet Muıtafa 
Ef. maden ve bronz dökmeci mü
teba11uı i:ıabe ~ teaiaati ııibi 
itlerden anlaJ'lflı. Taıraya r;ider. 

301 - Boyacikö:y Uzun sokak 
No 6 Ha~tin B.,.. Bilümum 
makineler miitebaaaiıi. Almanya
~a telmikum Dariilfünun mezu-

nu, Almanca, Franıızaı okur ya
zar, muhasebe usullerine valoftir .. 
Her türlü teminat ııöaterebilir, 

!afraya r;ider. 

302 - Kadıkö,. Oaman ağa ma 
balleoi Piri çavaı sokak No 44 -
46 mutekait topcu yüzbafuı Şük
rü Bey, memuriyet, ambar -u 
ru n tahaidarlıık gibi itler J'&pa• 
bilir. 40 lira maaı istiyor. Taşra
ya 60 liraya ııider. 

303 - Feneryolu Çifte Havuz 
lar caddesi üzerinde mühendis 
lbrahim Beyin evi karııaında ı-8 
No lu Süreyya Bey, katiplik veya 
memuriyet anyor, SO lira maaı 

iıtiyor. Tatraya 60 liraya gider. 
304 - Ortaköy dere boyu Gül 

tekin arka ıokak No 11 M. Ih
san Sanayi mektebinden mezunu. 
San'at mekteplerde teaYİyeci ve 
tornaci mualllmliii ve bundan 
batka kalorifn- teaiaatLm idare 
edebilir. Katiplik ve diier mektep 
!vele muallimlik yapar. 

305 - Neytehir kavaklı ııui
no muıteciri Yunuı •İ• 
Hikmet 20 Yatmdadır. Katiplik 
ariyor. 45 lira nıaaı istiyor. Yal
nız lıtanbulda çalıı.-k için. 

Changhai 
Müzakeratı 

Japonlar Cenevreye 
intikalin1 

kebul etm"yecekler 
TOKYO, 15. A. A.- Ondokuz

lar komisyonu, Çin-Japon meaele
ıine Şanghay mütarekesi ahkimı 
daireainde temas edilmesini iıteyen 
Çin'in bu talebini ia'af edecek olur
sa; Çin talebi, Şanııhay itilaf..nın 
neticelerinden kaçınmağa mü..Ut ol
mak için aerdedilmit bir manevre gi 
bi telakki edildiğinden; Cenevrede
ki Japon heyeti mürahhasasının,n, 
Japonyaıwı Ondokuzlar komisyonu
na ittirakten imtina eyleyeceği hak
kında talimat alacaiı mevsuk bir 
menbe.clan bildirilmektedir. 

Japonya, Şanghay müzakereleri
nin tarzı cereyanını Cemiyeti Ak
vamda, arzu edildiği takdirde izah 
eylemeğe hazır bulunmaktadır. Ma
mafi, mütareke müzakeratının Ce
nevreye intikalini kabul eylemeği sa 
rahaten reddedecektir. 

TOKIO, ı5 . A. A.- Cemiyeti 
Akvamın Mançuri tahkik komisyo
nunda Japonya muavin izaaı olan 
M. Y ohida , mükemmel bir emniye
tin temin edilebileceği. Dairenden 
komiıJ'onun Mançuriy• r;irmeaiııi 
reis Sir Lytton'a lav•İJ'• eylemek i
çin talimat almııbr. 

TOKIO, ı5. A. A.- ZaJ'iatı ı. 
lali maluadile ııönderilecek olan 
kuTYeıler, mevcut karakollan tezyit 
ıuretile ııayri muntazam Çin efra
dına karıı hareket etmek ye Chin
kOT'u ziyaret edecelı: olan CemiJ'eti 
Akvam Mançurl komİIJ'OftUDUn em 
nüaelimetini temin eylemek malaa
dile Chinchov ve Kore mmtakalan
na sevkedilecelderdir. 

Tuna 
Federasyonu 

Yeni müzakerelere ya
kında başlanamayor 
PARIS, 16. AA.- Hanı Ajan-

11 bildiriyor: Petit Pariıien ııazete
ai, bilbaaoa ı..zı Avusturya mabafi
linin, Tuna meselelerine ait Londn. 
konferansına telav yakmda CeneY
rede Mtlanmeımı derpiJ eyledikleri 
ni fakat yeni müzakerelerin pek ya
kın bir zamanda vuku bulması ih
timalinin tüpheli görüldüiiinü ya
zıyor. 

Bil&kia Echo de Paria gazetesi, 
Tuna müzakerelerinin yakmda Ce
nen-ede telav iptidar edı1mesinin 
çok muhtemel olduğunu yazıyor. 

Mütneffa M. Maırinot tarafm
clan teois edilen Action demoaati
quo ıırupunun """ M. Reibel'de 
Excelaior ııazetesine bu bapta twı
ları aöylemittir: 

" Avrupa federasyonu fikrinin te
hakkuku için ilk adınu teıkil ede
cek olan Tuna federasyonu mevzuu 
na ait olmak üzre M. Tardieu tara
fından yapılacak herhangi teıebbü
ıe bütün kuvvetlerimizi emuzaheret 
edeceğiz." 

Fransada grev!er 
VIENNE, (laere), 15. A A -

Dün aktıım saat 9 dan 10 a kadar 
devam eden ve polisle grevciler a
raaında vukua ıelen arbedeler ne
ticesine yeniden ıo kiti tevkif edil
miıtir. 

Fransız ticaret nezar~
ti'nin bir tekzibi 

PARIS, ıs. A. A.- Fransa ti

Cemiyeti 
Akvamda 

Yunanistan ve Bulga
ristanın mali 

vaziyetleri görüşüldü 

CENEVRE, ıs. A. A. - c..ni
yeti akvam ınecliai M. Paul Bon
cour'un riyasetinde yaptığı bir iç
timaada Avusturya, Macariıtan,Bul 

Bu çocuğa 
Ne oldu? 

Lindberg gazetecilerin 
de taharriyata 

iıtirakini rica etti 
NEVYORK, 15 (A.A.) -

Lindberg çocuğunu bulmak İ• 

çin yeniden yapacağı taharri
yatta matbuat mümeaıillerinin 

gariıtan ve Yunanistan •ın mali "Ta· 
ziyetleri ve mali komitenin bu bu- kendisile tetriki mesai etmele-
ıustaki reporu hakkında müzakerat- rini rica eylemit, kendi murah 
ta buluıımuttur. haslannın müzakeratta bulun-

Mecliı bilhassa bu memleketleri 1 mak için gidip geldikleri sıra.. 
bütçe~erinde "'_'uvazene temini~e ça- J larda muhbirler tarafından ta
lı,maga '!avetı mut~n hır ka-

1 

kip edilmelerinin çok ehemmi-
rar ıureti kabul etmiıür . • • . 

Bilh B 1 • ta hakkı d yetlı oldugunu beyan etmıt· 
aıı.a u gans n n a • 

meclis harici borçlara ait taksiti... tır • 
heıınbına devir ve ha.vale muamele- Lindberg'in bu talebinden, 
sini yapmRk kabiliyetine dair mali mumaileybin çocuğunu kaçıran 
komite ve Bugar hükumeti tarafın- !arla yeniden münasebete gir-
dan ileri sürülen fikirleri kaydet- k .. Jd ~ 

· b elel · B 1 h "" k ' me uzere o ugu manası çıka 
mıı, u mes erı u gar u U· I 
meti ile birlikte müzakereye ancak rı ıyor • 
eoham hamillerinin veya bunların --------
mümessillerinin aetatıi,.ettc oıduı.- Yunanistanda yerli malı 
lan mutalaaamda bulunmuıtur. 

Nihayet Meclis Bulgariataır'm 
Yunaniatan'la daha sıkı iktisadi mü-
nuebatta bulunması hakkında mali 
komite tarafından izhar edilen te
menniye Bulııar hülı:ümetinin clildaı 
tini celbetmittir. 

Yunaniatan'a ııellnce meclis, M. 
Venizeloı'un uzun aüren bir müda
halesinnden sonra, harici borçlara 
ait takaitler hesabına devir ve ha
vale muamelesi yapmağa Y unania
tan'm kudreti olmadıiı hakkında 
mali komite ve Yunan mümeasill ta 
rafından beyan edilen mutalaayı kay 
detmiıtir. Mecliı Yunan hükı'.imeti 
ile müzakereye ıriritmek huıunu ea
ba mhaınillerine bırakmıt ve Yuna
nistan"rn boı·çlannı itfa için Yunan 
bankasına ve milli Yu .. n bankası
na tediye etmeıi lazun gelen 300 
milyon drahmlık ıenelik taksidin 
kaydu tarta tabi olarak tehiri hak
kında mali komite tarafından ileri 
aöriilen teklifleri kabul etmittir. 

M. V enizeloa meclisin karar su
retini kabul etınittir. M. Venizeloa 
Bulııariıtan'la münaaebabn timdi
den çok iyileıı.,.;.. olduğunu sözle
rine ili ve cıUWf •c:ı r unaniıtan ile 
Bulııariıtan'm pek yakında tam bir 
anlatma elde edecekleri ümidinde 
bulunduiunu aöylemittir. 

Meclisin içtimaı bittikten aonra 
M. V enizeloı Londra ve Pariateki 
Yunan orta elçilerine bir telgraf çe 
kerek esham hamillerini tu iki mad
deye muvafakate derhal davet et
meleri emrini vermİftir: 
t~ Esham hamillerinin ellerin

de bulunan esham bedellerinin itfa
ıma ait tediyabn beş sene müddet
le tecili; 
2.- Bu eshama ait olup bir Mayıs 

ta vadeıi hulul edecek kupon be
dellerinin - Yunaniıtan'a yapdma-
11 mali komite tarafından büyük 
devletlere tevcih edilen yardımın ic
raaı tarihine kadar- devir ve ba
v.ale edilmemesi. 

Katalonya cümhuriye
tinin yıl dönümü 

BARCELONE, ıs. A. A.- Ka
talonya cümburiyetin birinci yıldö
nümünü dün tesi't etnüttir. Genç 
katalonyalılann yapmıı olduğu bü
yük nümayif dün sabah muauam 
tezahürat içerisinde icra edilmiştir. 
Beledaye reisi ve reiıicümhur M. 
Macia çok allntlanan birer nutuk 
söylemişlerdir. 

Atlan tik konferansı 

ATINA, ı4 - Yuııanistanda 
da yerli malların revl\cı temine 
çalııılmaktadır. Bu makaatla "Yu 
nan mahıul ve mamullerini hima 
ye cemiyeti" adlı bir cemiyet tet
kil edilmittir. Bu cemiyet, Atina
da Büyük Britanya oteli salonla· 
nnda bir ıerııi tertip etmİ§tir. 

Tifliste bir yanğın 
Moskova, 13 - Tifliste Bji 

yük Salibiahmer haıtahanesi 
tamamen yanmıı, hutalar kur 
tardmıt, birkaç kiti hafifçe 
yaralanmıttır. 

Fransada 
intihabat 

Pro;>ağanda nutukları 
devam ediyor 

PARIS, 15 (A.A.) Ha-
vaı Ajansı bildiriyOO": 

M. Paul Reynaud, Rouen 
de irat eylemit olduğu nutuk
ta Fransa vaziyeti hazıraaınm 

menfaat ve tehlikelerini kayıt 

ve her memleket için acı tesir 
ve neticeler vermesini bertaraf 

etmek maksadile, dünya iktısa 

diyatına yeniden ittirakin sü
kUn içinde ve tedrici bir tarz

da vukubulmasr temennisini 
serdeylemiştir. 

caret nezaretinin bütün Franıız LONDRA, ıs. A. A.- Sabtk At
teıebbüsatı sinaiye ve ticariyesi zi- !antik konferansı azalan dün Lond 

Yunan ı lrıanda ittihac.ı 1 ınamdarlarına Biiyük Britanya aa- rada toplanmışlar ve mezkUr konfe-

1 

nayüne zarar iraa edecek tarzda ve ranaın acilen toplanmımna müttefi-

1 

meselesi lngilterede şubeler kütadından sar- kan karar vermişlerdir. lıbu konfe-

Mumaileyh, ekseriyet fırka 
sının izhar ettiği aranın ve ez 

cümle müteveffa M. Briand'ın 
siyasetinin mütemmim kısım

larını te,kil eden borçlar mese
lesi ve Y oung planı'nın tasdiki 
sebeplerini izah ve müdafaa 

eyledikten sonra, buhranın se
bep olduğu n:tırapardan müte

eaıir olanlann, kedinlerini tab. 

ripkar sosyalizmin kollan ara
sına atmamalarını ve bütün 

memleket ve dünyaya emnüse
lamet , akli selim, ve taahhüt
lere devam gibi her zamandan 

z~yade bugün için lüzumlu o
lan sükun amilleri intibaatmı 

göstermelerini rica etmit ve 
vaziyetin bütün cümhuriyetçi

lerin ittihadını amir bulunduğu 
nu ilave eylemittir. 

Maliyesi LONORA, fınazar etmelerine dair olarak gizli ranı ahiren yapılmış olan tenzilat-
ı?. ~· A.- Avam 1 bir rapor göndennit bulunduğu ıek- 1ı eaaaı dahilinde yolcu nakliyatı 

M V • l • tı• kraz Kamarumda ~r •~e cevap veren tinde ecnebi menabiinden teraşşuh ücretlerini müstakar bir tekle koya-.. enıze os ıs ~-. "!'homa~, t•malı lrlanda başve- 1 eden haberlerin a•lı olmadığı tica- caktır. 

Portekiz'de bombalı 
ferirler 

Atina 'da vaziyet 

lsterlin 470 drahmiden 
602 drahmiye fırladı 

Buna sebep; Cemiyeti'ı.kvam kon 
• • Yunanistanın borçlarının 

yerine bir sene tecilini 
seyının, 

beş sene 
kabul etmesidir 

ATlNA, 15 (Hususi) - M. Venizelos, Cemiyeti Akvam 
konseyinde Yunanistanın borçlannm beı ıene için te'cilini 
ilıtemiıti. 

Cemiyoti Akvam komisyonu, bu talebi kabul etmiyerek 
ancak bir sene te'cili kabul etmit olması dolayısile bu kararm 
Atinada dedıal akisleri görülmüttür. 

İngiliz lirası 470 drahmi iken, birden bire bütün sür'atile 
602 drahmiye kadar fırlamıştır. 

Bundan batka bir çok e,ya ve bir kısım yiyecek fiatları 
artmıttır. Umumi vaziyet tayanı dikkat ııörülmektedir. 

Çin heyetinin geni muhtırası 
CENEVRE, IS (A.A.) - Çin murabhaa heyeti Cemiyeti Akvama 

yeni bir muhtıra vererek Cemiyeti Akvam meclisinin karar suretleri• 
nin tatbik ve icrası için hükümetin aldıiı veya almaiı diitündüğü ted• 
birleri izah etmit, bu karar ıuretlerinin Japonya tarafından tatbik, 
edilmemesi yüzünden Çinin tarkmdaki üç eyalette buııiin mevcut g•1 
ri tabii vaziyetten Japonyanm mes'ul olduğunu beyan eylemittir. 

Tas ajansının bir tekzibi 
MOSKOVA, 15. A. A.- Çin cenerah Ma'nın Blaııovecenık'te bu· 

lunduğunu ve Sovyet Rusya ile münaaebatı olduğuna dair 'bazı gaze• 
teler ve telgraf ajanılan tarafından ortaya ablan haberleri tekzibe 
Taı ajansı mezundur. Jeneral mane mezkUr tehirde ne de Sovyet Rua
yanın diğer yerinde aala bulunmamıştır. Ve bugiin de bulunmamak· 
tadn. Jeneralin Sovyet hükümeti müme .. illeriyle münasebetine gelin· 
ce bu haber de tamamen :yalandır. 

·Sıvas lisesi talebesi Samsunda 
SAMSUN, IS. A. A.- Dün ıehrimize Sivaa lisesinden ı7 talebe 

gelmif, iıtaayonda Samıunlu mektepliler tarafından hararetle istikbal 
edilmiılerdir. Sivaı ve Samıun talebeleri arasında futbol maçları ya· 
pılacaktır. Misafir talebeler bayram erteıi Sivaaa avdet edeceklerdir. 

Apollon ve Altay takımları 
berabere kaldılar 

IZMl.R, 15. A. A. - Ka11ı:yaka Spor ve Altay klüplerinin davetiy 
le tehrim.ize ııelen Y unaniıtanm Apollon takımı buııfuı ilk oyununu 
bet bini mütecaviz MJ'irci muvacehesinde lzmir tampiyonu Altay ta· 
kımı ile o:rnaclı. 

Oyun saat 1 7, I O da Hakem Mustafa Beyin idaresinde batladL tık 
akını Altaylılar yaptılar. Bu akm miaafir takım müdafaaaında kınldı. 
0J'Un bidayette her iki taraf için teblikeıiz cereyan ediyordu. Fakat 
yirmi betinci dakikadan sonra her iki takım da açdnııt ve tehlikeli 
akınlar :yapmağa baılamı9lardır. iki tarafın defam battı çok yerinde 
müdahalelerle bu alcmlan defetmeie muvaffak olu,.orlardL Butün 
ııayretlerine rağmen hiçbir taraf ııol çıkaramıyordu. Bu nziyet ilk 
devrenin sonuna kadar böyle devam etti ve devre 0-0 beraberlikle 
bitti. 

ikinci devrede Altay takımı daha ııüzel oynamağa ve daha aık akın 
lar yapmağa bqladı. Bu akınlar daima isabetsiz fUtlarla avutla ne
ticeleniyordu. 

Kale yanında misafirler aleyhine verilen firikikten iıtifade edile
medi. ıs inci dakika lamail Hakkı muhakkak bir ııol fıraatını topu 
havadan çekmek auretiJ'le heder etti. 30 uncu dakikada Hamiidn çek 
tiği aıkı bir tütü misafir takım kalecisi kornere atmakla kurtarabildi. 
Oyunun nihayetine doğru her iki takını da epeyce tehlikeler atlattı ve 
bu devrede de hiç bir taraf gol yapmaia muvaffak olamadılar. Müsa
baka bu ıuretle 0-0 beraberlikle neticelendi. 

Oyun battan nihayete kadar çok samimi bir bava içinde cereyan 
etti. 

Misafir takım ikinci oyununu bayramın ikinci cünü Kartıyaka Spor 
klübü ile yapacaktır. 

Galatasaraylı talebeler 
Samsunda 

SAMSUN, 15 (A.A.) - Galatasaray liaeai ticret vebank
cılık şubesi birinci sınıfından 16 talebe iki muallimin refakatin
de olarak Seyriıefain idaresinin Karadeniz vpuru ile buııün ıeh 
rimize gelmit ve melı:teplaer tarafından muhabbetle kartılaıı
mıılardır. Mi1afirler Samsun ve kazalarında iktıaadi tetkik· 
lerde bulunacak ve perıembe günü ayni vapurla lıtanbula 
döneceklerdir. 

Müstehasenin tetkiki 
•••••••• 

Pr. Malche ve fen hocaları dün 
Çekmecede tetkikat yaptılar 

' 

aktine uğraşıyor kilırun lnıııltereden ayrılırken bü- ı ret nezareti tarafından tekzip olu-
ATINA, ı 3 _Yunan Bqveki- yü~B~it~~a hük~~d';", bir lr-, nuyor. Beynelmilel Ticaret PORTO, ıs. A. A. - Geçen Ey- Geçen 1alı günü Fen fakülte 1 ce çalıtm•t ve bulunan iskelet 

linin M. Tardieu ve lngiliz Hari- ~':aıi 1~:.'ı.,:=n ".:~~~a';...~;~~~k i M. Smith'in teklifi odası konferansı ~:~::,;;;~::,~:~:e~u~:::!: 7~ si Jeoloji müderrislerinden Ha aksamının itina ile çıkarılma· 
Ciye -··ırı M. Stimaon ite vuku bu- h k dilmeni d"" ·· ül . 1 mit Nafiz ve Ahmet Malik Bey sına gayret etmi,tir. Bu haf· ·- ıızın are et e n Uflln · mı- ka bo ı k 4 ~ 
lan mülakatından sonra Yunıuıi. yeceği teminatını alm•t bulunduğu- NEVYORK, ıs. A. A.- M. PARIS, ıs. A. A.- Bu ayın ıs metııabına mba ar oyan 18-- ler talebe ile birlikte Küçükçek riyat esnasında fillerin muhte· 
tan mali muavenette bulunulma nu ıöylemittir. Smith 'in heye<:an uyandıran tek- aında lnnıbrueck'de içtima edecek rir tevkif edilmiştir. Bunlann riife- mece köyü civarındaki bir tat lif fıkra ve azı ditleri bulun-
., huauıunda bir çare bulunacaiı lifi Borsa mahafilinde büyük bir olan beynelmilel Ticaret odıuı kon- ka!ından olduğu zannedilen diğer 4 ocağında fil ditlerine te1adüf muı ve bu ditler sayeıinde bu 
ümitleri kuvvet bulmuttur. Cemi 5· j h Sı·mon alika ve ıevinç hasd etmiıtir.Çünkü feranaı yalnız gümrük resimlerinin kiti daha firar halinde bulunmakta- F il ( 
:yetı. A'-·am meclisı," Yunaniıtanm ır O n ba k 1 b 1• · ef al 1 • 1 1 •• L f ettiklerini yazmııtık. osi erin Mastodon) olduğu av n er er u p ana aıt t erruatm mut aası i e me,gu o maya......, a- dırlar. fr" 
talebi hakkında kat'i bir karar ve Cenevreden dönüyor bepıini taıvip etmemekle beraber kat bu riisum'u Avrupa'run ı:air ak- Mezkur mahalde ha ıyat. taayyün etmiıtir. 
rinccye kadar M. Venizeloıun tak M. Smitb'in h8Jl> borçlan meselesi- tamı ve bütün dünya ile mevcut mü A ki d k I w ta bulunmak üzere Hamit ve Bir otomobil dolduran bu 
.itlerinin teciline muvaffak olaca LONDRA, ıs. A. A.- Sir John ni tekrar ortaya çıkarnu ı olmaaına naaebetleri dahilinde tetkik eyleye- UC an argaşa ıgı Malik Beyler Fen fakültesi ta- kıymetli parçalar müderrislerin 
g- . ümit edilmektedir. M. Venize- s· ta • p . •--'•-'I c . kted" kti 1 b lik d h u· . 1 __ .J F f kül • 

C 
. • ımon yyare ııe anı tarUUıe e- aevınme ır · ce r. AUKLAND. 15. (Yeni Zellanda) ebesile ir · te ün ma a ı nezaretı a twua en a ·· test• 

loı, cuma günü emı:yetı Akvam ne"Feye ıritmek üzre bu aabab Lond b ed im 
meclisi huzurunda, Yunan noktai rayi terkederek Croydon tayyare. M. Kellog'un eyanab Bükreş _ Saygon hava A.A. - Son günlerdeki kargafald<- mezkiire gitmiıler ve hafriyat ne nakl i ittir. 
naaznnı müdafaa edecek, Cemi- meydanından hareket eylemiftir. lar sebebiyet verenlerle bahriye ıi- esnasında pek mühim Fosille- Bayramdan sonra mezkiir 1 

yeti Akvamdan ıo milyon ster- LONDRA, ıs A. A.- Cenevre- seyahati talı enclazlan ve zabıta kuvvetleri a- re tesadüf etmitlerdir. Bu es· mahalde Darülfünun namına 
tin mikdarında bir istikraz ve bu ye gitmek Üzre dün Plymoutb'a va- d F '11 h kkınd h • hafri d ed"Jecek . 

Indı.falar durdu sd olan M. Kellog, uzun istirap za- HALEP, lS. A. A.- 30 Martta rasında üç saat aüren bir çarpı!ma na a ost er a a ta am yata evam ı tır. 
nun taksitlerinin beş sene müddet 
le tecilini istiyecektir. Yunan Ha- mantarının geçmiş olduğunu ve Ce- Bükreıten havalanarak Bükr~-Say- olmu!tur. Bu esnada 30 kiti yara- yat yapılacağını haber alarak Profesör Malche bu mesa-
riciye Nazırı Cemiyeti Akvam Yu VALPAREZO, ıs. A. A- An-

1 

mahiri Mütıahide için nihayet yeni gon ve avdet hava seyahatini yap- lanmııtır. Bunlardan üçünün yarap profesör Malche Fen fakültesi inin tam bir Darülfünun m&-
nan metalibinin tetkikini tehir e- dea sıra clailarmm biirüni faaliye- bir inkişaf devrenin başlamış bulun- mağa teşebbüs eden Romanyah tay- ağadır. Otuz kiti tevkif olunmuş- reisi Mustafa Hakkı Beyle be- saiai olduğunu söyliyerek mü· 
decek olursa, Yunanistanın mayıs ti bilkuvve tevakkuf etmi,tir. lnaan duğunu aöylemiftir. yareci Prenı Kiga dün saat ıs,ıo tur. Belediye reiıi urfi idare ilan e- raber hafriyat mahalline gel- derris Malik ve Hamit Beylerle 

h • b t k "ti · · r ca biç zayiat olmamışbr. Mümaileyh, ticaretin salah buldu- da ha"a tarikile buraya gelmiştir. 
~~ k::ı:;;0 b0:ı~O:.:.:.a':;';'~~:eb~: Şimdi herşey normal teklini ikti -1 iunu ve bu tedrici yükselmenin de- Mümaileyh, bu . abalı •ıoat 6 da dcceğini lebdit rnakamaında beyan 

1 
miş ve müderris Beyler, tale- ' Fen fakültesi talebesini tebrik 

le Ö<lPınİvPrP«ini sövlemi~s~itr~·:....__...;....s_a_p_e_tmi_._ıt_i_r. __________ v_a_m_e_d_ec_e_i_i_n_i _il_a_v_e_e_ı_mı_·_~ti-·r_. ___ ı_E_u_·k_ı_e_ş'_e_•_"'_"_<_~k_t_ed_e_c_c_k_ti_ı·._~~~-e-tm~i•_ti_.r~~~~~~~~~~~~b-e~h-a_._ıın~l-a_rl_a~b-e_r_a_be~r~sa_a_t_l_e_r-_.;., _e_tın~i~şt_i_r. __________ _.. .. 
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Lindberg'in çocuğunu 
kaçıranlar yakalanırsa 

Tutankamon'un mezarını bulan 
Hovard Carter neler anlatıyor? 

İktibaslar 

Çin inkılabında bir 
kadının rolü 1 ••••••• Firavunlar Kahire müzesi~den mezara naklediliyor 

Halk linç etmeğe hazırlanıyor 
Lindbers çocuiuft11 hala bu· 

lamaclı. Bir arahk biitün Amerika 
çocuiun bulanın••• için ke1tdiıine 
müracaat edilen meıbur haydut· 
lardan Salvatore Spiatala'a ümit 
bağlamı9lardı. Lindberır ha7du· 
da müracaat ettiii aa1qılır, an.la 
şılmaz gazeteciler Salvatore, da
ha kıaa iomi ile Salvy'nin Santral 
parka bekan muhtqem apartıma 
nına ı-ittiler. Bu apartıman on ye 
dinci Lüi üslübünde mobilyalar· 
la döşenmİftir. Duvarlanndan bi
rinde bulunan Çin halm otuz bin 
dolar kıymetindedir. Raflan ki· 
tap dolu büyik bir kütüphaneli 
vardır. 

Bir maaada ıiğaralar, porular, 
büfede harpten evvele ait enval 
nefiı llkörler, meyYa!ar, püti fur· 
lar ... 

Salvy rop dötamberla gelerek 
gazetecilere demiftlr klı 

- Ban reklamdan nefret ede 
rim Lindb.rır'ln çoc:ufu:nu bulmak 
vazifeaini kabul adifimin bir aebe 
bi vardır: Çünkll ben de çocuk 
babaııyım.lki çocuğum var. 

liyordu. Fakat hiç mahkiim olma· 
dı. Daha doiruıu Lindberıı çocu· 
iunu bulınaaı için kendisine mÜ· 
racaat ettifi sün, adliye dairesin· 
de mahfu:ı bulunan dosyaaı orta· 
dan kayboldu. 

Salvy timdi hapishanede bulu 
nan maruf haydut Al Capone'nin 
adamıdır. Bütün kuvvetli haydut 
!ar onunla beraberdir. Onun için 
dlr ld ırazetelerde neıredilen be· 
yannameıi beyhude bir tehdit de
lildir. Salvy bu beyannamesinin 
en oonunda diyor ki: 

"Lindberg'in çocuğunu çalanlar: 
çocuiu iade etmezseniz kendini· 
:ıi mahvolnıuı bilin.,, 

Salvy, diğer haydutların hila
fına yaptıiı marifetlerle iftihar 
etmez. lıminden bahıedilmesini 
daima bertaraf eder. Aile hayatı 
ahencini hiç bozmamıftır. Genç 
kanaı aon derece tık giyinir. Biri 
erkek, biri kız iki çocuğu ~ehrin 
en kibar liselerinde tahsil görmek 
tedlr. Babalan fÖy)e der: "Yeki· 
ne arzum, on1an nam.uslu bir va
tandaf olarak yeti~tinnektir.,, 

Lindberg'ten her hangi müka
fatı kabul etmiyeceğini evvelden 
ilan eden Salvy bugün Amerika· 
nın en popu]er adamlarından biri 
olmu9tur. Şebreti Lindberg'in ~öh· 
reti derecesini bulnıuttur. 

Bugün Çin devletinin başında 
bulunanlar 

yukarı bir ailedendir1er " aşagı 

- Buda~l(tede çıluın MA.GY A.R HİRLA.P dan_ 

Sun Y ot Sen 1925 senesi baha· ~e~ pa~a. to~l~dı .. Saniyen ihtilal 
rmda 60 yqmda olduiu halde df~ırlermı milh hislerle birleştir-
vefat etti. 300 milyon nüfusluk ı. 
bir milleti uyandırmq ve tarihin Salisen ~~vaoı~ Japonya'nın 
tanıdığı en eski imperatorluiu ?'~beretıru te.mın etti. Rabian 
yıkmıfb. ıyı bır gazetecılik ve mükemmel 

Kısa yazılmı' vasiyetnameain- bir başmuharrirlik yaptı. Eski an 
de diyor ki: ane.vi kanıık ve mükellef lisan 

"Servetim olup olmadığım bil· yerme, sade ve halkın anla7abilc 
miyorum. Zira arazi alım &atımı ceii bir liaanla yazılar yazdı v .. 
ile meşgul olmadım. Kitaplarımı busuretle balkı kazandı. Ha,..· 
elbiselerimi n şahsi bütün eşy.....; !"'n Moaulini va Lenin gibi Çou 
zevcem Çonır Tsrinı Linı'e terke· ın akidelerini kabul etti. Mül
diyorum.,, !'dic;m olduğu en esaslı prensip fU 

Filvaki Çonır Tarins kocasın· ı ' , 
~~n büyük _bir f&:!;', tevarüs ~tm•· • "Tarihin büyük hadiselerine 

; Maamafıh bugun ıerveti 400 daıma kuvvetli surette teıekkül 
mılyon frank tahmin edilmekte- etrnİf ekalliyet zümreler' ol dıı· 1 1 y aç-. mıf ardor. Yoksa müverrihlerin 
d Dul kadın kocaaınm ölümün· ekaeriya söyledikleri gibi balkın 
fn donr:a . em1i~ini, ailenin diler gayri kabili mukavemet tazyiki 

e ra ı. l!ıbı! !"ukemmelen idare değil..,, 
etmeaını bılmışti. Sun Yat Se h' ·· h · -

iş ailesi 

n ıç şup eıız m.u-
ne~er dorülfünun gençliğinin ma 
nevı ve fikri reisi idi. Gazeteci 0 .. 

la.r~k ta halk tabakalan üzerinde 
denn bir nüfuzu vardı. 

Salvatore Spitale diğer hay· 
dutlarm loomı azamı gibi an aaıl 
lıalyan'dır. Evvela serserilerin de 
vam ettiii bir danslnırte ite batla 
mıştı. Vazifesi salonu aarboı ve 
kavgacı mü9terilerden "botalt· 
nıak" idi. Burada Nevyork'un 
ele batı haydutlar. ile tanıfb. Ze 
kaar, hafif ve yatışkan eli sayesin 
de de çabucak yijkseldi. 

Lindberg'e her s-ün yüzlerce 1 

mektup gelmektedir. Bu mektup· Krallar viıdiBinde Deyrülbahari mabedi 

. . S~n Y ot Sen'i mevkii iktidare 
ıstiblaf eden kayın biraderi 
Chang Kau Cbek'dir. Bu ceneral 
tam manasile diktatörlük kabiliye 
ti göıterdikten maada, asker ol
makla beraber mükemmel bir iş 
adamı olduğunu da isbat etti. 

Aile i:ıleri 

Şehir dalıi!inde haydutlara 
"mıntakalarmı,, tayin eden bu a
damdır. Kendisine de bili.hara 
hudutlarını tevsi ettiği bir mınta .. 
ka ayırmıştı. Hele hüküm sürdüğü 
bu nııntakaya bir başka cüretkir 

)ann içinde teesıürlerini izhar e .. 
denler, teselli verenler, yardım- Mısır milliyetpa-verleri, bü- kamon'un mearına ırirdiğim 
teklif edenler, tavasutta bulun· yük vatanperver Zağlül Pata zaman içimde derin bir bat · 
mak istiyenler olduğu kadar man İçin şehrin en aristokratik me· yet du~dum. Burası hazinele. 
yaklar ve delilerde vardır. Biri zarlıklarından birinde muhte- rın bulunduğu yerdi. Beş mıetre 
•Öyle diyor: · şem bir türbe inşa ettirmitler- uzunluğu, dört metre arzı, iki 

"Haydutlar bulunduğu zaman ı di. Tam cesedin nakledileceği metre İrtifaı vardı. Uzun ve 
çıplAk arkalarını kırbaçlamak sıracb., hükümet değil, fakat muhteşem bir mazi bu küçük 

, merhumun zevcesi buna müsa- höcrenin havası içinde tekasüf 
ade etmedi. Kocasının aile me 
zarhğında ebedi istirahatine 
:erkedilmesini tercih etti. 

Muhteşem mezar boş kalın
ca, ortaya bazı teklifler çık· 
tı. Buraya Mısır Firavunları

' nın mumyalannı getirelim. 

1 
Kadim MıHr hükümdarla· 

rının bugün bile biraz kurumu§ 

1 

olsa da pekala tanınacak sakin 
bir çehre muhafaza eden mum 
yaları yakında Zaildl Pafa İ
çin inıa edilen mezara nakledi 
leceklerdir. 

.. 

.. 

hep böyledir. Nihayet bir ırün 
kabrin yerine ali.met gibi bir 
ıeyler keıfettim ve tekrar ite 
bqlamak üzere biraz istirahat 
için Kabireye döndü' B" m. ır 

gün Ka~irenin eski çarıısın
dan geçıyordum. Şimdi hatı. 
rımda değil, bir dükkandan 
bilmem ne alıyordum, bir ka
festeki kanarya nazarı dikkati 
mi celbetti . Öyle takıyordu 
öyle şakıyordu ki .• satın almak 
istedim. Dükkan sahibi kutun 

Bunların içinde an methuru 
hakimiyetini Frata kadar t-
si eden sekizinci sülaleden 
üçüncü Tutmeı'tir. Ondan 
sonra oğlu ikinci Amenofis, ha 
fidi dördüncü T utmeı ve bu 
sonuncusunun oğlu ve otuz ye Firavun ikinci Rams~•"in mumyası 

1 

Li11dberg'in çocuğu bu ~ncerelien kaçrrılmı§tı. Polis nasıl kaçırıldığım 
tesbite uğraşıyor .. 

ayak baıaın !Bir defaıında Jack 1 hakkının bana 'Verilmesini iıterim. 
Diamond iaınindeki maruf haydut Her kırbaç için yüz dolar verece· 
hu cür'eti göstermittİ· Aradan iim ve bu para oturduğum ıehrin 
ç.~k geçmeden Diamond batma ipizlerine sarfedilain.,, 
gelecek akibeti anlayarak Avru· Gazetelerde Lindberg'e mua· 
Pa'ya kaçtı. Fakat Avrupa'da hiç venet teklif ediyorlar. Hırsızlara 
bir memleket kendisini kabul et· hitaben netrettikleri açık mektup
btedi ve kendisini kolundan tut· !arda, kendi va11talari ile çocuğu 
tukları gibi Amerika'ya iade et· iade etmek istedikleri takdirde hü 
tiler. Diamond Amerika'ya var· vlyetlerini kimseye iftA etmiyecek 
dıktan aonra bir otelde taarruza !erini vadecli7orlar. 

di sene saltanat süren üçüncü etmi• gibiydi. Otuz 
A f r M h L k ~ asır soma 
menobeıs 

1
ge. ı~. . et u~ ubu- böyle bir yerin kutsiyetini ih-

ıor ma t ennı ın§a ettıren lal etmif olduıı" um · • h d ı ıçın aıyet 
ur. duyuyordum. Korkudan .ı..~ı 

Daha sonra Tutankamon fakat ebedi olması l• ""'llı'' 
1 fi 

· b' k d. · azım geen 
un se e erı ve ızzat en ... bir sükünu bozduğu · · r 

1 

m ıçın .• 
ge ıyor. . Kapının önünde muhafız ola 

1 

~umyaları ve '?~~rları ıl~ rak duran siyah ve altın A.nu
kadıın Mısır tanhının gayn bis çakalı adeta cani 'b• d. 

1. h.f 1 . . bi 1 .. 1 gı ıy 1 
· ma ub aF' ı e er~ı .• z er_e d: Orada bir de meş'ale vardı v~ 

çKanh' ud ırav~nb.ar ·~.m tdıınh ı 
1 
meş'alenin altında fU satırlar 

a ıre e yenı ır muze a a 

1 

yazılmıttı: "Kumlara höcr · 
meydana gelecek demektir. eyı 
Hovord Carter'le bir mülakat J 

Meşhur Firavun Tutanka
mon'un mezarını bulan Ho· 
word Carterle bir Fransız mu
harririnin şayanı dikkat bir 
mülakatını gördük. 

Halk arasında bir itikat var 
dır: Firavun mezarlarına doku 
nanlar çok geçmeden büyük bir 
felakete uğrarlar ve yahut ölür 
ler. Filvaki Firavun mezarı a· 
rayan ve bulanlar içinde fela. 
ketlere uğramış olanlar yok 
değildir. Y alruz bunlardan Ho 
ward Carter' e bir şey olmadı. 
Fransız muharririnin yaptığı 
mülakata göre, bu felakete 
onun yerine bir küçük san kuş 
uğramıştır. Nasıl? Sözü biz. 
zat Howard Carter'e bıraka
lım: 

- Ben hiç öyle hurafata ina 
nanlardan değilim. Yalnız iti. Firavun Mrııefta'nrn mumyasr 

raf ederim ki, ilk defa Tutan- istila etmesini ben monedece-
I ğim. Maziyi ıı:umrah kılma. 

ye edilmesin• istemektedir. Diyor ğa ben mecbur ediyorum. Ben 
ki: "Çünkü bu adam ırizli hükii- ölülerin hamisiyim . ., 
metin reisidir ve Amerikaya hüku Bana en ziyade heyecan ve 
metinden daha kuvvetlidir.,, d belk" b 

Bir gazetede bütün sabıkalılar ren e 
1 

u yazı olmut-
tevkif etmek üzere idarei örfiye tur. 
lllnını tavıiye etmektedir. Lind- - Bu mezarı açtıktan bu
bcra'in sayfiyesine civar şehir· güne kadar batınıza hiç bir fe
lerde poli• karakolları gece gün- laket gelmedi mi?. 

komıusuna ait olduğunu söyle 
di. 

Gidip komtuyu buldum. 
Salmak istemedi. Epeyce bir 
para vererek nihayet kutu al
dım. Kendiıine güzel bir ka
fes yaptırdım ve yeni arkada· 
timle Lukaor'un yolunu tut
tum. O da benim kadar mem
nun görünüyordu. Mütemadi
yen ötüyor, sonra uyuyor, u
yandrktan sonra da uyuyunca-
ya kadar cıvıltısına nihayet 
vermiyordu. Ben hafriyat saba 
ıı civarında bir küçük evde otu 

ruyordum. Burada ekseriya 
yalnız kaldığım vaki oluyor. 

du. Fakat kanarya benim dün 
yamı deği§tirmitti. Çüıikü yal 
nız yediği ve uyuduğu zaman. 

lar ötmüyordu. Diğer zaman
ları hep nağme içinde geçiyor
du. Bundan çok memnundum. 

Bir gün birden bire sesi kesil
di, hiç ölmedi. O gün de biz 
Tutankamon'nu mezanm açma 

ğa baılamıttık. Mezarı açtık· 
tan sonra eldeki amelenin kifa. 
yet etmeyeceğini anladım ve 

dıvarı tekrar kapattırdım. Me-

l
' zarı kapattırdığım gün kanar
yam tekrar ötmeğe başladı. 

1 Beklediğim amele geldikten 

istifa ettiği gün serveti 100 mil 
yon Amerikan dolan .. 

Chanıı Kai Chek çekildikten 
aonra yerine Sun Y ot Sen'ni ilk 
zevceıinden doğan oğlu Sun F o 
gelmi,ti. Evelce bir kaç defa na
zırlık eden bu zat bu defa Başve· 
kil olınuştu. Para için okadar ha
ris olmadığını söylemek lazımdır. 
Dönen rivayete nazaran serveti 
beı, altı milyon dolardan fazla 
değilmit. 

Sun Yot Sen'in diğer kayın bi
raderi Kinıt sadece Ticaret nazır
hiını deruhte etmişti. Maamafih 
serveti dört, bet milyar tahmin 
edilmektedir. Fakat bu sefer do
lar değil. Fransız frangı .. Maama 
fib frank ta olaa Kmg yine Aksa
yı 9arkm sayılı zenginlerinden bi
ridir. 

Çinli haliakinn vefatı üzerin
den daha yedi sene geçmit olmak 
la beraber, ailesi nisbeten kua 
addedilebilecek olan bu müddet 
ten mahirane auretle istifade ebne 
aini bilmiıler ve bu müddet zarfm 
da Çin politika11nı da uğa doğru 
tevcih etmitlerdir. Yani denebilir 
ki "Mukaddes aile,, ihtilal tetki
latı111 ve ııil&blannı banııerlerle ve 
aanayi erbabına "satmıılardır. 
llıtilalden buırün ancak milliye;: 
perverler ve militariıt unsurlar 
kalmıttır. Fakat içtimai proııramı 
ve ideolojik eaaa hemen taınarni
le tahrip edilmiıtir. 

Hudutsuz miras 
Sun Y ot Sen Çinde perestiı edi

le~ milli bir kahramandır. Ölü
munden sonra kudret ve nüfuzu 
okaclar artb ki Sun Y ot Su bu ka
darmı hayatında ııörmeınittL Bu 
kudret ve nüfuzu ailesi ıiyaıi ol
dufu kadar, ticaret noktai nazarın
dan da mükemmelen hüsnü istimal 
etme.ini bilmitlerdir. 

Kitaplarmdan, elbisesinden ve 
nikel ~atinden maada, Sun Yat 
Sen elınde olmayarak ailesine bir 
te7 daha bıraktı ki bu mirasa hu
d!'t tayin e~ek mümkün değil. 
dır. Daha dogrusu bu miras ser
vet yapmak için hududsuz imkan 
lar açınııtır. Bıraktıiı bu miras ta 
iami, nüfuzu, ıihir ve kudretidir 
ki halen de Çin bu güneıin mane 
vi ıtıkları ile aydınlanmaktadır. 
Su~ Y.ot. Su fakir bir terzinin 

çoc!'g~ ı~ı. Ahvalin icabatı öyle 
getirdı kı, bu çocuk bir gün ç • 
terketti. Mağaza Ufag' ı olar k Hını 

bb
, . a o 

m? u u ya ırıtti. Orada Amerikan 
m~ıyoner1erinin ali.kaıını celbetti. 
Mısyonerler kendisini protiatanh· 
ğın ateıli bir propaııandacm ola
rak yetiftiriyorlardı. Genç Çinli 
bu suretle tahsili için para bulmuş 
tu. Bu para ile tıp diploması alma
fa muvaffak oldu. Fakat daha o 
devirde müatakbal politikacı dok 
torluk meslekini bir gaye defi!, 
bir va.sıta olarak telakki etmeie 
batlamııtı. Konaoltaa7onlanru si· 
yasi fikirlerini terviç ettirmek 
için bir fırsat gibi kullanıyordu. 

Sorel'in şakirdi 
Sun Yat Su muvaffakiyetini 

ba9hca bet sebebe medyundur 
Bir. d~fa vaktinde her ihtilal har; 
ketını~ paraya, her .zaman para. 
ya, daıma paraya, ihtiyacı oldufu 
nu anlamıfb. 

?nun için Amerika ve lngilte
reyı dolaşarak muhacir Çinliler -

Uğradı Bir kaç kurıun yedi haya Polise gelince, timdiye kadar 
tını güçlükle kurtardılar. Jyileıti, tevkif edilenler 1500 ü bulmut· 
fakat kurtuldu mu? Hayır! Bir tur. Bunlardan dört yüzü hini ha
arahk kurtulmak için mahkfun cette müvacehe edilmek üzere 
0 1mayi tercih etmiıti. Fakat ha· Lind.b~rs-'.!n s~yfiyeı.~n.'.' g~tirilmit 
•nn taraf onu mahkiimiyetten kur lerdır. Mufettışler bulun tunarha
tardılar ve Diamond hapishane- nelerden son ııünlerde tahliye edi 
den çıktıiırun ertesi &'ÜnÜ katle- lenlerin isimlerini istemişler ve bu 
dildi. Evvela polis Salvy'den fÜP• cepheden de tahkikata girişmiı· 
h~lendi. Bütün gazeteler Salvy'· !erdir. 
hın resmini koyarak altına ıu cüm it o dereceye varmıştır ki, bir 

düz meraklı bir halk kafilesi tara - Hayır, yalnız bir hadise 
fından aarılmıt vaziyettedir. Bun- oldu. Ben onu da tesadüfe ham 
lar er ıreç hıraızların yakalanıp !ediyorum. Size anlatayım: 

sonra mezarı tekrar açtırdık. 

Kanarya o gün de Ölmedi. Bilir 
siniz ki Tutankamon'un mum
yası birbiri içine mevzu üç san

dıkçanın üçüru:üıündeydi. Bu 
sandıkçalardan ikisini Kahire 

müzesine gönderdim. Mezarı 
tekrar ördürdüm. Mezar kapa· 
nır kapanmaz kanaryam he
men ötmeğe batladı. Nihayet 

üçüncü defa açtırdrk. Bu defa I 
momyayı çıkardık. Tam 0 

d~ki~a bir kobra yılanı evime 1 

gırmış, kafesten içeriye kay- Daha sonra §U da var: • 
leyi yazdılar: ıütçüden süt alıp alelacele eve dö 

getlrilnıesine intizar <;den yorul· Be T k n utan aınon'un kabrini 
mış ve kanaryamı öldürmüştü. Tutankamo~'un. mu~l'.asını 

Sun Yat Sen'in karısı Ameri .. 
k~n. ~ekteplerinden mezun bir 
Çınl~ kızıdır. Bu Çinli proteı
tanlıgı kabul ettikten aonra Üç 
kız ve bir oğlunu o suretle terbiye 
etmiş~. Bu aile çok okuyor ve bir 
kaç lıaan tekellüm ediyordu. 

Çok zeki ve çok enerjik bir ka 
dın olan Sun Yat Sen'in karm M 
d~ ~ong Tarinır Linc Çin ihtili.~ 
r-;ısı ıle evlenmekten faide bekle
dı. ~ zaman Sun yat Sen 58 yaşın 
da ıdi. Kırk iki •ene kendiıine h 
yat arkadaşlığı yapmıt olan e•k~ 
karııında_n daha yeni ayrılmı~tı. 
Song Tsrıng Çin ihtilali reisi ile 
evl~nınekl': .d~ k~lmadı. Hemıirc 
lerınden ~ınnı Çınin en zengin 
b~ngerlerınden biriıi ile evlendir
~·· Amerika'da maliyecilik tahaı
lı~de~ a.~det eden erkek kardeıi· 
n~ de 11 ":le~ine attı. F nkat ıreriya 
bır hemşıre11 daha ı ·ordu. 

Chrın; [(ai C' m dininl 
değiştıı rti 

• Sun Yat Sen vefat ederken çı. 
nın Cenubunda iki siyaıi kuvvet 
mevkii iktidarı paylaşıyordu. Sun 
":at Sen ailesi ve bir de orduyu ha 
kıkaten ıılah eden maretal Ch 
Kai Chek. ang 

Sun Yat Sen' in karııı marefa· 
~a karıı 1?haaınane davranacak yer 

e, muı ı ane davrandı. Dininin 
sıkı kaytlarına rağmen, açıkta ka 
lan hem§İreıi ile maraıalı evlen .. 
di~eie ka!k~ı. Fakat Chanı 
Kaı Chek dınıni ve diier üç kan 
Sini bırakmak istemiyordu. Çok 
ıreçmeden hadiseler Sun Yat Sen 
i~ ku?'az karmnın kullandığı ta· 
bıyeyı haklı çıkardı. Filvaki mare 
fal diğer üç karısını botadı ve iki 
~ne evvel proteıtanlığı kabul et 
tı. 

• Ş~di Çin ihtilalinin bütün reı 
~ı .reıılerı protestandırlar ve her 
bı~ı de do~ar hesabile bir kaç defa 
mılyon~rdorler. Sonra aJağı yuk 
rı hepaı de ayni aileye menıuptu; 
lıte bir devletin başında bir kad• 
nın 7aptık~ars ... Fakat ııeriye ka'. 
ıan 300 mılycn nüfus ne olacak~ 

Falih Rıfkı Beyin 
eserleri 

1 - Denizaşırı 
Cenubi Amerikayı anlatan ye

gane türkçe kitap: Yeni yazı ile 
basılmış kitapların en nefisi. 
Papyekuşe üzerine tabcdi imiş 
müteaddit resimler. 

2- Faşist Rom., 
Kemalist Tiran 

ve · 
Kaybolmuı 
Makedonya 
Faıist 1 talyadan, inkıllpçı Ar· 

navutluktan ve biz"'·- ki U'Cllı aonra 
~alı.edonyadan bahııeden ye~e 
tiltkçe kitap. --.... --

3 - Yeni Ruıya 
Ruc inkıllbmda.n, bolıevikle

rin terbiye ve telkin metotların
dan, Ru9 inkılibının bugünkü 
vaziyetinden bahseden yeğine 

türkçe kitap. 
~---

Bu eaerlerin hem san'at, hem 
fikir Juymetlcri vardır. Yeni ya
zı ile borkeain hem lezzet, hem 
istifade ile okuyacatı en iyi ki· 
tapla.r bunlardır. 

"Acaba Oiamond'u öldürten nenler derhal şüpheyi davet et
h~ mudur?., Maamafih polis ken mektedirler. Hele otomobille süt 
dısini istiçvap bile etmedi. almağa ı:tlenl<"r mutlaka tevkif 

mak bilmez inaanlardır. Ve lıepsi . . ed' d 
de hıraızları linç etmek için hazır yınnı sen .. :~. arıyor um. Yeis· 
bir vaziyelledirler. Fakat polis ten yese duşuycr, fakat ce5are 

B·ı· . . . çıkardığımız gun hıyeroglıflere 
ı ıraınız ki Kobra yıl ka ·· d. · . 1 dim M d "l'h. b• a:u goz gez ırmıştım ve mezarın Hepsi Muallim Halit kütüpha· 

. ısır a ı a ı ır manlôk- ismini o gün öğrenodim. Bilir 
tur. Fıravunların miğferlerinde: misiniz mezarın ismi neydi? llııı•c•s•indc••b•u•lu•o•u•r•.•••••• .. Salvy bir çok defalar tevkif edilmektedirler. 

edilnıi ti. Kokain ve rfi - Bir azete Lindber 'in 
bö le bir ihtimalin ?nhıc ,reç.ıne"i< 1 timi de kırmıyorclum. 
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Mahkemelerde Birinci sahifeden geçen yazıları IKomtu memleketlerde! 

Suriye 
Macarlar bugün şehrimize geliyor Haberleri 3alıkçılık mütehassısı 

ile çıkan ihtilaf 
~ördüncü hukuk mahkemesi ve

kaletin açhğı davaya başladı 
lktuat ....kileti Babkçıhk ..dl ~ rlllDltlar, fakat biç IWmeyi bula· 

.aü miidürii M. V..,_ ile.,... m•mqlar, yalnız hali faaliyette 
alet arumdaıı veril.,.. emre a· bir rakı kazanı bulmU§lar, müaa
ımi itaat dola,..;Je aıakavele- dere ederek, •rteai günü de Salih 
D feabi bakkmdald açılan dava Afayı Silivrikapmndaki evinden 
n dördüncü hukukta rüyetine yakalayıp m""kufen mahkemeye 
atl&DDllfbr. Vekllet ile M. Ve- vermitlerdir. Yapılan muhakeme 
ırmanm ara11Dda zuhur eden ih eanumda hakim tarafmdan ser· 
lifm oebebi tudur: M. Veberma beııt bırakılan ihtiyar Salih Ağa 
n göaterdiii lüzum üzerine lk- bundan haberi olmadığını, kulü
ıat vekileti bir balıkçı ııemiai aa beaine berkesin kolayca girebile· 
~ alaut Ye bu ııeznide çalıfllbile ceğini ııOylemİ.f, zabıt varakasını 
•k bir lngiliz mütebuanı celbet imza eden jandarmalar p.hit sı· 
işti. lkbsat vekaleti M. Veber- fatile dinlenmiıler, onlar da Salih 
ana bu gemiye binip talebe ile Ağanın .Ozlerini teyit etmişlerdir. 
rlikte kara aulanmızda balık tar Muhakeme inhisar memurlarının 
ları hakkında tetkikat icrasını da tahit aıfatile celbi İçin batka 
nrelmİ.f, M. Veberman kendisi· güne bırakılmışbr. 
n liburatuYar mütebaaaru oldu
•nu, binaenaleyh bu mütehaasıs 

birlikte denize çıkıp tetkikat 
ra edemeyeceğini aöylemiıtir. 
unun üzerirıe lkhaat v'!kaleti de 
ukaveleainin feshi için mabke
eye müracaat ebnitpr. 

Jiletle yüzü kesilen 
kızın davası 

Matmazel Olganın yüzünü ji
·tle kestiiinden dolayı bir buçuk 
•ne hapse mabküm olan Feyzi 
f. hakkındaki karar Temyiz mah 
emesince nakzedilmifti ·• Feyzi 
fendinin muhakemesine tekrar 
aşlanmışbr. Maznun bir çok §8· 

itler gösterdiğinden bunlann cel 
i için davanın rüyeti 9 Mayısa hı 
•kılruıbr. 

)rtaköy gazinosundaki 
cinayet 

Ortaköyde Hasarun ga:oinosun 
a Çakrr Hasan isminde birisini 
!dürmekle maznun Sadıkla Lut
ınin muhakemelerine pertemb~ 
ünü ağır ceza mahkemesinde de 
am edilmiıtir. Muhakemede ke
if raporu okunınuı, tarafeyn ke
if raporuna itirazları olmadığını 
3ylemi§lerdir. Maznunlann vekili 
~akır Haaamn sabıkai mükerrere 
shabmdan olduğunu, hadiseye o
ıun seebbiyet verdiğini aöylemiı 
e aabıkaamm sorulmasını istemi§ 
ir. Muhakeme bu cihetin tahkiki 
çin b~ka güne bırakılmııtır. 

Kaçakçılık davaları 

Dokuzuncu ihtisas mahk2me. 
inde pertembe günü birkaç ka· 
akçılık davası daha rüyet edil
nittir. Bu davalardan ikisinin 
naznunları Adapazarmdan geti
ilmiştir. Adapa:ıarmm Akyazı 

Jahiyesinin Hasanlı köyünden 
Vlustafa oğlu Abmedin evinde 
bir çuval İçerisinde 22 ok!ı:n kıyıl

<nış kaçak tütün bulunmut, Ah
met te muhakeme edilmek Üzere 
mevcuden latanbula gönderilmiş
tir. icra edilen muhakemede Ah
ın~ bu tütünlerirı kendine değil, 

n •esine ai t olduğunu ve başka 
bir köyde otu~nn enişte•min kaaa 
baya gitmek ı.izere k öylerinden ge 
çerken eve uğradığını> yeme k y e
dı ten sonra yola ç: ıkrrıadan evvel 
k · ydeki ahbaplarilc görüşmek ü
zere sırtrndaki çuvalı evde hıra~ 

Adliyeye verilen adam 
Senai Ef. isminde birisinin 

Türk paraaını koruma kanununa 
muhalif hareketlerde bulunduğu 
teabit edilmiı ve borsa komiserliği 
tarafından yapılan tahkikat neti
cesinde evrak tanzim olunarak ad 
!iyeye teslim edilmİ§tİr. Senai Ef. 
ikinci ceza mahkemesinde muha .. 
keme edilecektir. 

Emanete hıyanet 
Nuruomıaniyede Münevver H . 

isminde bir kadın bir müddet ev
vel taşraya giderken evinin eş,va
Slnı kom, usu lbrahim Ef. isminde 
birine emanet bırakmııbr. Münev 
ver Hanım ta§radan avdet edince 
lbrabim Efendiye giderek etyası 
n ıistemittir. Fakat lbrabim Efen
di eşyayi vermemiıtir. Münevver 
Hanım müteaddit defalar ısrar et 
miı, eşyalarını istemiıse de almak 
k a bil olmamı§tır. Bunun Üzerine 
malı kemeye müracaat etmiştir. 
Evvelki gün ikinci ceza mahkeme 
sinde lbrahim Efendinin muhake
mesi yapılmışbr. Muhakemede 
Münevver Hanım 1Bhitler ve de
lillerle davasını iabat etmittir. Mu 
hakeme neticesinde lbra bim Efen 
d i 6 ay müddetle hapse mabkfun 
edilmi§tir. 

Zorla kadın kaçıran 
adam 

Bakırköyden Derviı isminde bir 
ma:ınun getirilmiştir. Derviı Bakır 

köye tabi Şamlar karyeoinrle bir 
kadını zorla kaçırmak cünnc nden 
tnaznundur. 

iki kadın hırsız 
Feneı· polis m erlcez i Nebiye 

ve EminF- iaimlerinde iki kadın 
hırsız tevkif e bnittir. Bunlar Fe
ner ve Ba lat civannda bir kum-
panya halinde çalışarak muhtelif 
evleri soyma k la maznundurlar. 
Her ikisinin de müteaddit cürüm· 
leri tesbit edilmiştir. Maznunlar 
evraklarile birlikte Eyip sulh mah 
keme.sine verilmişler, mahkem e 
maznunla r hal<kında tevkif mü
zekkeresi kesere k adliyeye sevke t 
mi§lİr .. Evra k birinci ceza n1ahke .. 
m et.ine verilmiştir. 

Çankırıda ağ·aç 
bayran11 

Adtiye ve 
inhisarlar 
Vekilleri 

[Başı 1 inci sahil~de] 
ğer l:ıirçok zevat Ankaradan 
şehrimize aelmitlerdir. 

Tren o kadar kalabalıktı ki, 
bazı yolcular ayakta gelmek 
mecburiyetinde kalmıılardır. 

Adliye vekili Bey, Haydar
paşa ıstasyonun~la İstanbul 
müddeiumumilli Kenan ve Oı
küdar müddeiumumisi Bürha· 
nettin Beylerle diğer adliye er 
kinı tarafından kartılanmı§ ve 
doğruca Çaınlıcadaki ikamet· 
gahına gitmitlir. 

Gümrük ve inhisarlar veki
li Rana ve müateşarı Adil Bey 
ler de Barut inhisarı müdürü 
Liitfi Beyle İstanbul Gümrük. 
leri ve lnhisarlan erkanı tara
fından istikbal edilmiflerdir. 

Rina Bey, Beylerbeyi ve 
Adil Bey, Şi9lideki ikametgah 
)arma gitmi§lerdir. 

Vali muavini Fazlı Bey de 
vekil Beylerle Emniyet İtleri 
umum müdürü T~fik Hadi 
Beyin istikbalinde bulunmuş· 
tur. 

Ali Rina Bey, vaki olan İli· 
tifrarımıza cevaben demiıtir 
ki: 

-" Bayramı geçirmek üze· 
re geliyorum. Bayram ertesi 
Ankaraya döneceğim. 

lnhisarlann tevhidi birkaç 
gün evvel de söylediğim veçhi 
le kanun meselesidir. inhisar· 
!ar için söyleiıecek yeni bir şey 
yoktur • ., 

Yusuf Kemal Bey de bay. 
ramı burada geçirdikten sonra 
Ankaraya avdet edecektir. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya, 
Birinci umumi müfettiş ibra. 
hinı Tali Beylerin de bayramı 
geçirmek üzere bugün şehrimi· 
ze muvasalatları beklenmekte
dir. 

lbrahim Tali Bey, Ankara 
daki temaslarım ikmal ettiğin· 
den buradan doğruca Diyanbe 
kire avdet edecektir. 

in hisarlardan 
800 memur 
Çıkarılacak 

[Ba~ı I inci sahifede] 
rinin birle~tirilmesi için hazırlan
mış olan hıtlro ve bütçe projeleri 
bayram ertesi heyeti vekileyc tak
dim edilecektir. Bu projelerin bi 

[Başı 1 int:i ınıhifede] 
kunda çok aksaklık olmadı. Ta
kım biriıı.ci haftayında töyle çık· 

ile. 

Tasnif §Udur: 
1 - Galataaaray tam puvanla. 
2 - Betiktaı bir matli'ıbiyet 

mışh: 

Avni 3 - Fenerbabçe iki mağl\ıbi-
Hüo"ü Bürhan yet ile. 

Reıat Nihat c.,vat 4 - Süleymaniye üç majlübi 
Etref Fikret Zeki Hakkı Hayati yet ile. 

Devre ba~ladıiı zamnn oyunda & - Kaaımpa§& dört matlübl 
oldukça iyi akrnlaı· ııözükmeie yet ile. 
başladL Ancak oyu ncular henüz 1 f tb } 
antrenörün gösterdiği sistemleri U O federasyonunun 

teessüfü tam m!lDa.aile yapamıyorlar. Yal-
nn bu nok, an da Belgrat maçların-
dan evvel yapılacak kampta ko- Milli takmınnızın aon egzeni· 
layldda giderilebilecelı:tir. Çünkü ıine teaaclüf eden 15-4-932 cuma 
bu kad"r az bfr çalı§lna ile :ı§ağı gÜnÜ icra olunacak lik müsabaka 
yukan oiııtemleri iyi tatbik edi- Iarmda Milli takıma oyuncu •e
yorlardı. Neticede Milli takım 6 • ren kulüplerirı lik müsabakaları· 
O galip geldi. Dünkü oyunu gör· run tehiri hakkında federasyonu• 
dükten aonra biz takımı §Öyle çık rnuz reiaile lstanbul mmtakaaı 
malıdır d iyoruz: merkez futbol heyetleri reisi ara 

Malik • Avni srnda vuku bulan mutabakatma 
Hfu.nü Cevat rağmen lstanbul futbol heyetince 

Mithat Nihal Reşat mezkür müaabakalarm icra edil· 
Rebii Fikret Zeki Salibattin nıiı olma.aı ve Milli tnkımnnıza o-

Niyazi yuncu veren kulüplerin bu müsa 
Bu hknrı çıkarsa galibiyet de- bakalara iştirak e tmemeleri halin 

ğilse bile güzel bir neti<'e memül de mutazarrır olnıayacaklan Ana 
dür. dolu Ajansı ile tamim edildiği hal 

K d k d d de latanbulspor ve Vefa yurtlan 
a ı Öy sta yomun a nın Milli takım namzetlerirıi de 
Kadıköy Fenerbahçe stadya- ihtiva eden takımlarile lik miiaa

munda muhtelif futbol maçlan ya bakalarına iıtirak eylemeleri ve 
pılmışbr. Havanın güzel olmuı bu suretle gerek mrntaka futbol 
stadyuma pek çok meraklı topla· heyetinin ve gerekoe mezki\r ku· 
mı§b. ilk maç Galatasaray liseai • lüpleTİn mmtaka kulüp mevkiini 
ikinci takımı ile F enerbabçe ikin· ! Milli teıııailin fevkinde tutmak su 
ci takıını arasında yapılmıı ve çok 1 retile gösterdikleri hareket fede
beyecanh olmnıtur. Her iki takım rasyonumuzca teeasüfle karıdan· 
da çok muntazam ve güzel bir o mıştır. 
yun göstermiılerdir. Fenerbahçeli 
!er oyunun başından nihayetine 
kadar hakim oynamışlar ve neti· 
cede 2 • O galip gelmitlPrdir. Bun 
dan aonra Moda • Pera birinci ta• 
kımları kartılatmışlardır. fier iki 
takmı da neticeyi kendi lehlerine 
çevi."Dek için çok gayret etmi, ler 
oe de maç bir b ire beraberlikle 
neticelenmiştir. Günün en son ma 
çı Galatasa ray lisesi birinci takı· 
mı ile F enerbahçenin takviye edil 
miş B takımı arasında yapılanı§· 
br. Oyun çok sert ve aeri devam 
ebni§, birinci devrede bir ve ikin· 
ci devrede de üç sayı yapara k ma 
çı 4 • O F enerbahçeliler kazanmı§ 
br. 

Arnavutköyünde .. 
Galataopor birinci takıını ile 

Arnavutköy birinci takımları Ar· 
navutköy spor aabaunda kar§ıla§ 
ınıılardır. Gala~por takımı sol 
açık mevkiinde Seyriae 4iı:! taltı
mı aol açığı llhami Bey oyİiaımş• 
br. Güzel bir oyundan aonra Ga· 
lataspor takımı Z • 1 galip gelmit 
tir. Takımın heyeti umunıiyesi &Ü· 
zel oynamııbr. 

Taksim stadyomunda 

Futbol Federa.syonu 

Bayramdaki maç!ar 
Türkiye Futbol Federasyonun 

dan: 
1 - ı7 ve 19 Nisan 1932 yani 

kurban bayramının ikinci ve dör 
düncü gÜnleri Taksim stadyumun 
da Macaristan B p .-ofesyonel takı 
mile Milli takımımız karıılaşacak 
hr. 

Bu maçları Mister Alen idare 
edecek ve mü&abakalara saat 16 
(on altı) da başlanacakhr. 

2-Tetkila ta mensup olup bey 
nelmilel müsabakalara serbestçe 
duhul hakkını h a iz bulunan ze· 
vat hüviyet varalcalarını ibraz et
mek şartile stadyurnn girebilecek 
lerdir. 

3 - Stadyunı duhuliyesi afağı 
da teıbit edilmiştir: 

Balkon 3 lira 
Tribün 2 lira 
Duhuliye 1 lira 

-. 
Zabit, asker, talebe ve kulüp 

mensupları için tribün ve duhuli
ye biletleri nısıftır. 

4 - ı7, 19 Nisan Pazar, Sah 
günleri Milli takım azalarının sa· 
at ıs te bütün levazımatile Galata 
saray kulübünde hazır bulunma· 
lan iliın olunur. 

Olimpiyat çıktı 

lstanbul mmtakası reami fut
bol birincilik müsabakalılann& 
dün devam edildi. Birinci müsaba 
ka, Vefa • Kumkapı ve lstanbul
spor arasında idi. lstanbulspor bu 
maçı sıfıra kartı üç say ıile gali
biyetle bitirdi. ikinci maç ta ikin 
ci kümenin Kasmıpafa • Eyüp bi
rinci takımlan ka~ılaıblar Birin 
ci devreyi berabere bitiren bu iki 

ri 93ı seneoine nazaran inhisar İ· rakip kulüp ikinci devrede muvaf. 
darelerinde tasarrufu muhtevi bir fak olabilmek için azami gayreti
bütçedir. Diğeri de 932 senesi için ni sarf etti . Senelerden bed ikinci 
de tatbik edilecek tevhit kadrosu kümenin birinciliğini kazanan Ka 
na aittir. Bu projede inhioarlann smıpaşahlar bu devrede k endile
ne şekilde birleştiril eceği en ufak rinden beklenilen oyunu göster
teferruabna kadar tesbit ' 'e i:ıah mediler ve bire ka'"'ı dört golle 
olunmu'llur. lnbisa rlann imalat İ· mağlUp oldular. Üçüncü müsaba
le satış kısımlarından gayri diğer ka, Süleymaniye • Beykoz arasın 
kısımlar tam amen birleştirilecek- da yapıldı. Şampiycnanın birinci 
tir. Kadronun .tatbikında .".e~i!~: kısmını ikinci olarak b itiren ve 
t iıı esaah noklnı.naza~ı, degışıkhgı eBşiktaftan baıkn bütün rakiple. 
en sarsıntısız b u; şckılde yapmak rini yene n Beykoz ikinci kısımda 

Macar B takımı ile Milli takr
mımızm kar§ılatmasını organize e 
den Olimpiyat mecmuası bu takr 
ntın resimlerini ve bu maçtan ev
vel aalibiyettar kimselerin müta 
lealarmı havi oldu!;u halde çıktı. 
Pazartesi g ünü d e maçın oynanıt 
tarzını ve gÖrü§leri bir ilive ile 
efkarı umunıiyeye arzedilecektir. 

1 
tır. Tevhidi müteakip Y_a~ılac~ 1 bir maç mÜ•tcsna olmak üze re bü 

1 
m emur,.. taearr~:!~. mcs~leaı .. uze~ın tün oyunlarını kaybetmi~t~ .... ~ete
de vel..a let buyuk hır a laka ıle kim bu giin de sahayı magl. :ben 
meşgul olmuştur. lnhisarlann ye. terkelti. Oyun b:>~ladıktıın beş da 
ni umum m üdürü tcvh >de müteal- kika sonra Süleymaniye aol içinin 
lik kadroların Millet Meclislııce Beykoza yaptığı gol üzerine kuv• 

Güzel bir teşebbüs 
Haber aldığımıza göre Fener 

bahçeli Şaban Şehzadebaşında 
bir spor mağazası açmı§lır. Bu 
sporcu arkadaş1DU:ıa karlı işler 
ve muvaffakıyet temenni ederiz. 

Konyada maç 
ANKARA, 15 - Gençler 

Birliği futbol takımı Konya'ya 
gitmiştir. 

Rami idman yurdu 
kongresi 

lııp kahveye gittiğini, fakat yolda Çankırı, 14 - Bütün hal. 
cnışlesine teıadüf ve kaçak tü- kın, ve talebenin iştirakile a- den Süleymllniyeliler, birinci ve 

tı:ı sd ikından sonra tayin edilecek- vetli bir müdafaa siatemi takip e
tir . 

İstanbul İdman Birliği Ra. 
mi İdman Yurdu kongresi dün 
yapılmıştır. 

Halep valisine •uikast 
yapılıyordu 

Halepten Adana ga:ıetelerine yazı 
lıyor: lki &'iin ev-.e) Şam, Hama n 
Dumada yapılan mebus intibaba
hnda vatanilerin kabir bir ekseriyet 
le intihabı kazandıkları malıimdur. 

Şamdan on mebus çıkma11 liztm 
gebaektedir. Halbuki onuncu olarak 
intihabı icap eden zevattan (biri 
mutedillerden digeri Vatanilerden) 
reyler müsavi bulandufundan ca
martesi gÜnÜ onuneu mebaıan inti
habı da yapılarak intihabat tema. 
mile ikmal edilmiı olacak ve mec
liste İsanın son baftaunda içtima 
davet edilecektir. 

Ali komiseı- M. Ponaot Nisanm 
yirmi yedisinde buraya gelerek bir 
gÜn kaldıktan sonm Antalya ve t •· 
kenderunu da ziyaret edecektir. 

Suriye - lmk hududunun bazı 
kmmlannda zuhur eden ihtilafları 
hallebnek üze.re Sincar dağma üç 
kilometre mesafede bulunan "Ayni 
gB7alede" Akvam cemiyetinin ls
viçreli azasından Kont Hamı.om ri
yasetinde Fransrz ve Irak mümassil 
lerin~en mürekkep bir komisyon teı 
kil edilmiftir. Bu komisyon bir kaç 
güne kaclar işe baılayacakhr. 

Cebeli Semanın Ü~ köy halkı ara
smda çıkan bir ihtilaftan albsı ağrr 
olmak üzere yirmi kişi yaralanmı,
tır. Ağır yaraldar buraya getirile
relı hastahaneye yatınlml§lardır. 

17 isandan itibaren Şark sürat ka 
tarile gelecek yolculan Muıul ve 
Bağdada daha seri ve daha emin bir 
vasrta ile nakl itin Nisanm on ye
disinden itibaren Nusaybin - Mu
sul ve Bağdat arasmda otobus se
ferleri tesis edilmİ§tİr. 

Erihada bir lngilizi katleden Şa
kilerle Polis kuvvetleri arasında vu
kubulan müsademede katillerden 
birisi ağır yaralı olarak yakalan
mış, diğer iki arkadafı kaçınağa mu 
vaffak olmuştur. 

Filistin ve Ammanda yağmursız· 
lık devam etmektedir. Hububat fi. 
yallan gi;nbegÜn artmaktadır. Halk 
telaş içindedir. 

Şam intihabatı dolayisile tehir e
dilen Lübnan cumhur reisliği İnlİ· 
habatmın Nisanın on ikinci gÜnÜ 
yapdacağı haber verilmektedir. 

Geçen pazar günü alqamı vali 
Nebih Beyin evi civarında bir bom 
ba patlamış isede nüfusça hiç bir 
zayiat olnHUD1şbr. Faaliyete geçen 
zabıta ıüpbeli bazı §8hısları tevkif 
etmiştir. Tahkikata devam edilmek
tedir, Tevkif edilenler arasında genç 
mektepliler de vardır. 

Mubanem Pa§a zade Şevki Bey 
namında Türkiyeli bir memur Be
rutla yakalanarak Türkiyeye sevlı· 
edilmittir. Şevki Bey mektebi mül
kiyeden mezun ve son zamanlarda 
Burhaniyede adliye nıüfettişliği va
zifesinde idi. Mümaileyh adliyeye 
ait 20 bin lirayı nasılsa ele geçire
rek Türkiyeyi terk etmiş ve Berut
ta bir pansiyonda yerleşmiıti. 

Bir bomba daha 

Halepten 9 tarihile Adana gazete
sine yazılıyor: Dün hük\ımet daire 
sinde memurlann vazife ba!!ında bu 
lunduklar ve eshabı mesalihin dai
relere girip çıktıkları bir sırada ikin 
ci bir bomba müthiş taraka ile pat· 
laınış ve panik husule gelmiştir. Da 
ire muhafızı, jandarmaları siliih ba
§ına koşturmuş ve hükumet kona
ğının her tarafını abluka ederek es
babı mesalihin dıŞ<ırı çıkmasını men 
etmiştir. 

Şüpheli bir kaç ıahıs tevkif edil
miştir. Bombanın patlanın patladığı 
halde yapılan tekikatta bomba zan 
nedilen şeyin bir gazoz ıiıesi içeri· 
sine konan dinamitin patlamasmdan · 
ileri geldiği anla§ılmıtbr. Nufuoça 
hiç zayiat olmamı§ ise de memur
lar ve halk bir karim geçirmişlerdir. 

tün nakleıtijj ini gören kolcu Veli- 1 ğaç bayramı yapılmış, binden •H•••• ik inci ~evreyi muvaffakıyetle at• 
nir. eni,teıinin eve girdiğini görün falaz ağaç dikilmiştir. Gençler nıahfilinin !attılar ve neticeyi değiştirmedi-

. d 1 h b · · 1 ler. Beykozun bugünkü mağlfıbi· ce Jan arma ara a er verıp evı kt • • 
bastığını, bu taharride eniştesinin ranın me ep ııemısı verdiği musa~nere yetile şampiyonadaki mevkii bir-

. l h"'-'"' · k' h ... den bire tenezzül etmiştir4 ko.hvede bulunduğunu söylemış- ran Uı<umetı es ı arp ge 
tir. Ahmet hidiaenin bu ..,kilde milerinden birisini mektep ge· Aksaray Gençler mahfili Dördüncü maçta iki mühim ra· 
cereyan ettiğini bütün köy halkı· misi yapmıştır. ltalyalı bahri- musiki heyetile temsil "eyeti 

1 
kip takım, lstanbulı.P~r-yefa -Kum 

j Hükıimetin aldığı bütün tedbirlere 

. Kongrede yeni idare heyeti 1 rağm!'n t,imd~ye .~~ar haki~i mÜ· 
ıntihabı yapılmıştır. Yeni ida· t"!"'~ırlen ~ır ~rlu ele ı~ır~ 
re heyeti Naşit Ahmet Ham· ınıştır. Devaır rueı;ası ve hukumet 
di Asım Ahı:ıet Kadri İr· mebusları ço~ ihtiy:'lla hareket et-

f 
' . ' ' .. ' mekte ve maıyetlennde muhafızı,.,. 

b 1 evvelki gece Davutpaşa orta kapı, karşı~~§~&r. Bırınc~. ~.evred~ 
~n Saım Beylerden m~rekkep- bulundurmaktadırlar, 

tır. 
nm bildiğini söylemiş ve bir kaç ye za it eri talebeye bu gemi. k b' d b' .. Vefalılar ru:ıgar alhna duşmuılerdi, 
ıahit ismi yazdırmışhr. MuJıake· de tatbikat öğreteceklerdir. m~ te ~n e ır musamere ver· Rüzgilr tedricen fazlalaıtığı i5in bu 
me ıahitluin celbi için 30 Nisana u l J . . mışlerdtr. devreyi iyi bir vaziyette bitirmek i. Qhio' da bir infilak 
bırakılmı~tır. Gen" Adapa:ı:ann- oa ıkçı ar cemıyetınde Musiki heyeti Şet Araban çin tatbiki lizınıgelen müdafaa oyu 
d Ç k Ah ed"ye mahallesinde 1 t •• d ~ faslını çalmış, temsil heyeti de: nunu yapamadıLır Ye lstanbulspor- COLUMBUS, 15. A. A.- Ohio 

a U il m ı . eavun : an Jgı J J ff ki ti• b' J bu eyaleti idare merkezi binasında VU• 
Necati, Kazım, Faris ve Mustafa ı . . . "Gömdüğüm o cihan ve "Has u ar muva a ye 1 ır oyun 8 k eel 'dde 

1
. b. 'nfil'k . 

ısmipde 4 sudu dokuzucu ihtiaas Balıkçı. ar Cemıyetı bır ta- b h · · 1 · d ii · devrede üç sayi yaptılar. ua g n şı t ı ır ı a netice-
~ ı d uh a ç~,, ıs.:•~ .erın e 1 pıyes Vefalılar ikinci devrede hlkımla- •inde aagari 6 kit; ölmüı ve 30 kişi 

mahkemesine tevdi edilmişlerdir. nvün san ığı yapmış, m ~ temsıl elmıştır. rında tebcddülit yaptılar. Müdafi de yaralanmıttır. 

--- .. <• ... l+eeHt>-• ·----
Gezeteler ıiddetli nefrİyatta bıa· 

lunuyor ve hükfımetin bu ıibi çir
kin hareketin biran evvel önüne geç 
meaini istiyorlar. Geçenlerde Beyrut 
Amerikan Konsoloslıaneaine çok çir 
kin ıureıte taarruz eden komünist· 
lilde ali.kadar bazı fÜpheli ıahıslar 
polioc;e tevkif edilmi!tir. 

Poliste 

Kalp sektesi 
Bayraa tatilini harada s.P· 

-* için Ankaradıua selen yolcu. 
lar i;inde lsmail Haldu Emeli 
Wnm.te bir zat kalp oekteaind
ölmıqtür. 

Kunduracı pıçağı ile 
Çartakapıda Sepetçi lıanmda 

kundllJ'aCJ kalfası Hikmet Ef. Şeh 
nmininde kundura makineclai 
İbrahim Ef. Ue kavsa etmittir. Ne 
ticede lbrabim kuduraCJ bıçaiı i· 
le Hikmeti )'aralayarak lıaçmııtrr. 

Sopa ile cerh 
Eyüpte lbaanbey mahallesind.e 

oturan boyaa Hüanü, Oçtehitler 
:mııhalleainde sakin Mebmedi ıoo 
pa ile batından yaralamııhr. 

Memnu silah taşıyanlar 
Zabıtaca muhtelif mmtakalar

daki memnu •ilah tabarriyahna 
devam edibnekteclir. Galata 
nııntakaamda yapılan aramada, 
Kantarcılarda oturan Apti'nin Ü•· 
tünde bir bıçak, Ordu vapurunda 
ateıçi Alide sustalı iri bir çakı, Ar 
pacamiinde oturan Kemal ve Ah· 
met'te birer bıçak, Mehmet ismin 
de birile kahveci Bürban'da birer 
tabanca, çobacı lbrahimde bir bı· 
çal< bulunarak müaadere edilmq 
ve taşıyanlar hakkında takibata 
baılaı:ımqhr. 

Araba ve otomobil 
kazaları 

Haydarda oturan Osman Ef. 
Azapkapıdan geçerken Rifat E
fend inin ida resinde ki otomobilin 
sadme•ile ,aralanmış, hastahane
ye kaldınlmııtır. 

* 2263 No. h otomobil, EminÖ· 
nünde 14 yaşında Servet isminde 
bir çocuğa çarparak yaralanması 
na sebep olmuştur. 

* Beyoğlunda Melek sineması 
nın önüncien caddenin kar~ıaına 
geçme k isteyen 2502 No. la oto· 
mobilin şoförü Zar in Ef. 106 No. 
lı tramvayın aadmuine uğramış, 
vücudünün muhtelif yerlerinden 
yaralanrak hastahaneye kaldırıl
mııbr. 

Albn diye sahlan tunç 
Meryem analar 

Osman,. Mansur, Sultan ismin .. 
de üç kişi dökme kapılar içerisi
ne tunç ve bronzdan Meryam ana 
re.amini dökmüşler ve bu kabart• 
ma resimleri altın asarı atika di
ye satmağa batlamışlardır. Bunla 
rın harabelerde bulunduğunu ile
ri sürerek genit aüriim temin et. 
mİ.flerdir. Dolandırıcılık ve tahte· 
kirbk cürmile yakalanan Osman, 
Mansur, ve Sultan Adliyeye veril 
mişlerdir, 

Otokarh seyyah geliyor 
Yakında şehrimize oıokarlarla 

yüzlerce Alman, ltalyan ve Yu
nan seyyahı geleceği, Türk, !tal· 
yan, Alman ve Yuna n Türing ku
lüpleri arasında, bu m emleke tler 
de seyyahatin tamimine çalr~ılına 
.sı esasına müstenit bir itilB.f hllsıl 
olduğu haber verilmelttedir. 

~- ..... -
Rüstemiye vapu runda

ki gazlar 
Rü3temiye vapurunun sahiple

ri, geminin tamire mlıhtaç bulun .. 
doğundan bahisle içindelıi ga z te
nekelerinin başka bir vapura ak
tarma edilmesine mt.İ~aade: İ~. tcı ni.ş 
lerdir. Bu müracaat tetkil edil. 
mektedir. 

Bazı Türk limanların
dan gelen eşya 

Bazı Türk limanlarından şeh
rimize getirilen bir kısım ticaret 
eıyasmın manifestolara yazılma
yarak bunlar için rıhtım resmi ve 
oktruva vergisi verilmediği anla .. ., 
tılmıtı gümrük idaresi ve beledi· 
yece tahkikata başlanmıştır. 
.... _ ........................... -.................... . 
ıec;mez ki çarşı ortasrnda veınahal
le aralarında cerhler ve katiller vuku 
bulmasın. Bu gibi hadiseler •on gün 
ler zarfında çoğalmıtbr. Fırka reisi 
Musa Kazım Pata ile Hüseyin, ln
giliz Fevkaliıde komiserini ziyaretle 
bu hadiselerin önüne geçilmesi İçin 
tedbirler alınmasını, aksi takdirde 
Filistinde pek çok kanlar dökülece
ğini ıöylemiıtir. Komiser,. kendisine 
li.zırn gelen teminatı vermittir. 

Mısırda: f<>kal maznunlardan hali fırarda l "e. hasta b. alık. çılarn .yardım.ı. o~ıncularmdan bir kıımı mühacim, H d k bul Filistinde: 
b b 1 h 

, - ava gazı kaçmasın an vu u 
olan Muotııfa henüz derdest edi- 1 çın eş ın ıra ta Sili etmıt· Kes~rle cerh hattına geçti. Hakimiyet yine lotan- dui(u zannedilen bu infi!İık binanın lngilizler tarafından Hayfada in Mmr - Avrupa ve Amerika·-
~~ittir. Derdst ~ilenk izamı ı tir. bulsporc!a idi, Yalnız geçen devre- bir kumıw yıkmııta·. Enkaz altında şasma başlanan liman 933 senesin- rasında telsiz telefon mahaberabn• 
açın muhakeme 27 N11ana bıı-alul Eneme Bcyoğlunda llostaııb aşında otu j deki l"Üze:fu· çok za~lam!'J).tı. Bu 30 kişinin lwlmı\ olmasından endi- do ikmal cdilmiı olacaktır. Bu li- rnayı•ın onuneu ııünü ilk defa mun 
mittir. ran mektep talebesinden Ferit Ef. 1 devrede l•tanbulapor bır oayı daha fe edilmektedir. nfilaki takip eden man Marailya limanından biraz kü· tazam merasim yaptlacaktw. 

Edirnekapıda oturan 65 yaşın Ziraat vekaleti baytar mü· mektepten çıktıktan sonra arka· • yapaı-ak galibiyeti ta.'ıtı. ~mn.İyete yangın imdat için sarfedilen mesaiyi çükçc olup dünyad& en büyük liman İrskta: 
fettiti umumilerinden Hamdi datı Hakkı Efendiyi keserle ba- ~dılar. Vefalrlıu· anc:~k ~ırı soı;ı. da: çok işgal ctmittir. Binanın yıkdan lann malik bulundukları en ıon sis-

da Salih oğlu Salilı Ağanın da ka- B · 1. . d d ı d • d ı 1 kikada pcnalhdan dıgerı de mudafı kı d 'nfi'~'- da 100 •·· t ·ti· bul cak ve bu··.,;;k ı k Kral F --•- · ı.. 
Çakrıhk cürmünden dolayı muha eyın eneme amc ıyesm e bu- "m an yara a ıgm an ya <a an· . . . • . . . smın a ı ı...,. e<nruun ,.... em vesaı una ,_ ra 1 ey......, nuanın y.,. 

7 J J k .. h • · ld' mıf tahkikata başlanmıttır. Sannın bor vurntu ıle ıki gol yapa- dar kimsenin mevcut olduğu söy- Transtalantik vapurları kolayca gi- mi üçüncü ııünü Tahrana hareket 
kemeıi icn edilmektedir. İhtiyar unam uzere şe .rımıze ge ı. ' bildiler. Mac bu suretle 4-?. lstan- Jenmektedir. rip çıkabilecekle~dir. ebnesi sureti katiyede takan-üı· et· 
Salih Ag" anın Topkapı haricinde ğini yazmıştık. Hamdi Bey -• bulspornıı '!:;.ıibiyetiylc bit~i. Vefalı- COLOMBUS, (Ohı'o) 15.- A.A. Bundan maada Musul petrolları T bü • 'kba 

ef k · d 1 h S d k mittir. abranda ··yük ıstı 1 me 
Mitbat PaJA çiftliği civarmda bir r a atın e Karta ükiimet aa et vapuru ur ta- im· kendileri.-ıden beklenil•n oyunu infilak neticesinde vuku bulan in- tefriş edilecek borular vasıtasile bu raoimi hazırlıkları yapılmaktadır. 
tarla11 bu tarlasının ortaunda da baytarı Nazım Bey olduğu hal· rılamıyor ı:1i•term>emitlerdir. san zayiatının son rakamları 5 ölü, raya kadar getirilecek vapurlara yük Krala Başvekil uri Sait Pllfa ile Ma 
metruk, kapıları, pencereleri açık de Yalova, K":'"lal, Üsküdar, Voleybol maçları 1 kayip ve 57 yarQlıya baliğ olmak- letilecektir. Liman Şarlan en büyük liye Veziri ve daha bazı kimseler 

B k S·ı '- 1 d h r_ 1 d k tadır limanlarından biri olup Filistin için bir kulübeoi vardır. Bir ak.·~.m in- ey oz, ı e r.eza arın ~ ay. ucçen er e araya oturan • 
1 

k • b . ,_ b 1 k refakat edecektir. 
b k l 

.. b -d 1 b k t S d t k t l Dün Galataıaray lokalinde Mevzuu bnhis infi a ın canıyane üyük bir varı=t men :u o ac• tır. 
hisar mcm<ırle.n u 0 u e e ra· van a~a :ı. mış !r • aa e vapurunun ur u mau mıntakarun voleybol ınaçları bit.· biı· tetebbüo olduğu kanaatinde bu- Kudüs '"'' miilhablın•la J s!iunlar K~alın bu seyahabnda .Iranın mu 
kı yapıldı frr:u hi•oc tm i~ler, jandar 1 SC O at, 3 bini n: üi eca viz:J.,!lım~· !!!!İ!!d!!in!!!i!!!n!..Jgt1İ~U[1i.1<k~ç.t'e_cz~a,.:yır.ıırf'J'la~m!lll!a~k[lt~a'1_;nıi:uı'L;ra!lih1L1ru>l'f:l:ıLku-JtJwl.1Jıınaı...lWl"'"oeı..ı.....ı1:ıaaı1a-ıı.ıWIWıatJJ..::kAllwı~' "k.i;..oı.;";oı"~··~·-;ı;·.;:-~ıii".ıı.;ı;fı:ııı:L.u.J..J;ıııu;ldit.uuı.ııbtıllllllu..UbdiJ!w:ü..aö;L.---1 



MiLLiYET cuMAJt1·aı .ı& ftl:)AN ım 

__. ..... 

iş kanu u itiriyo 
... 
ckono,,.i 

icaret odasının iste
diği tadilat nedir? 

da' da teşkil edilen komisyon la
rihanın 82 maddesini tetkik etti? 
'llcaret odumdaki komiı-

11, 1t Kanunu proje1inin 190 
~inden 82 maddesini tim 
re 1'.d.r tetkik etmittir. Ko "tllll reiıi Hüıeyin Sabri B. 
·: Uluıta tunları aöyleaıit· 

:-" Kanunda it ıaati, 8 aa· 
lir. Bunua tatbik kabiliyeti 
:'"-'iyor. Mesel, ekseri tü· 
~ deıM>ları karanlıktır. Bura 
~ kıtm u çalııılabileceiin 

Y9YIDiye ele az verilmeli, 
-ıııa ile salıt- ... ti 9 • 9,5 
ııı.Jıdır 
~&orta Birliklerine ait mad 

de çok tevakkuf ettik. 

~ aigorta edilmemit 
~in kua vukuunda ala· 

'rı tazminatı birliklerin 
~İni ta1rih ediyor. Halb.ı 
ıı..:- İtte, ameleyi ıiıo~•. ~;;1ea müeaseae ıahıbmur 

111 edilmeai muvafık olur• 
,, tazmmat meaeleainde 
::enin aldığı en ıoa ye~i· 
1 

eau olarak kab.ıl etıntt• 
~ liaibuki bazı arkadatlar 
~ il ve tahliyede i~li?'CI! ~-

e ton üzerine itledığı ıçın 
1 Iİbilerin tuminat miktan 
il .... _ .. · ·· ••tülmeli t -ı uzenııe yuru • 

tabi tutulacak devlet tetkilitı 
ve müe .. eaat aiparifatından 
ecnebi melmeketlere yapılan 
ihrac:at emtiamızın tesbiti bil
dirilmit ve bunlar hakkında 
Vekilete acele malumat veril
meai iıtenmiıtir. latenilen ma 
lumat tu merkezdedir: 

Memleketimizde yetiten 
har.-ı .ı mamul mevaddın 
nereleı --, ne evsaf ve ne ıııik· 
tarda istihaal veya imal edildi. 
ği, ne cinsinden olduğu ve bun 
larm dahilde iıtihlilı: olunanla 
rından maada ne miktarının 
ihracı mümkün olduğu, balen 
ecnebi memleketlere kabili ih· 
raç ne gibi mevat wlunduiu ve 
bunlann toptan ve vuati fiat· 
lan ve ihraç iıkelelerin nereleri 
olduğu. 

Par· .n arpa ve yu
murta isteniyor 

Pariıte Berkondiııç müe11e
ae1i memleketimizden 10,000 
ton arpa almağa karar vermıt· 
tir. Bu müeaseae yumurtalan· 
mıza da taliptir. 

Kayseride fıstık 
yetiştirilecek 

'diyorlar. 
~un ~·İr amelenin niha· Kayıeri viliyetile civar Yİ· 

ıt bir hafta gece i9le~de_~ ı layetler arazisinin ~mı ~ 
ltdııctan aonra deiıteeegını kumsal olmak munuebetıle 
lıit etmiftir. Hallıuki tram· buralarda fııtık yetittirilebile. 

•) i&ıımpanypı, ıimendifer 1- ceği anlatılmıtlır. 
lreıi ıibi müesıeaeler gece i Bu sebeple fıstık zeriyatı 
~>'nlan amelelerin bu ıa· hakkında halkın tenvirine çalı. 

. alınmuı takdirinde ken 91lmaktadır. 

~~'"".·~~~ b~1r i! s~~~~:.~ Tütüa konferansında 
t -... .... ı ı en aur..-• 
· bulunacak olanlar 

.. ~le tedrisatı için de tu 

._, ~l ettik: Tic:aret oclumda, Balkan 
~~ ve ilkmektepleri olan tüt6n koııferanaı için hazırlık· 

-de amele denleri ve lara devam edilmektedir. Kon 
.~ltrı açmak mükellefiyeti feranı 15 may11ta Ankarada 
eaıeae ıahi lerine tahmil e- toplanacaktır. Konfer.anata, 
llıeQıelid' p Türk murabhaılannm kimler. 
- ır. 1 k ,. tl 

1 
..., lllcı madde: "Haftalık den ibare~ o •~i~ at ıye e 
~ tat"llerd bi gün ev tayin edılmemıttır. lıtanb.ıl 

~!fİll en g~ ••= ( 1 ;) de bit • ve İzmir Tic:aı:~ • oclalarmbtan 
1 lizımd d" birer tütün tacınnın mura aı 
8. ır., ıyor. d L--1 ca • tah 

ı 11 ~•e amelenin bugünler- la! ara~ın • ~ una gı • 
,de diğer günlerde çalııtık· mın edılmektedır. . • 

k kadar çal malam11 muva· Bundan bqka, ihracat ofi11 
lııılduk lf tütüncülük raportörü HalUk 

.,, Bey Ticaret oduı tetkikat 
Afyon fiatlan ~ıi müdürü Hakkı Nezihi 

~':,y tütün inbiaan ziraat fU• 

~on fiatlan üzerinde ha- 1ıe1{ müdürü Neaip Bey~ kon· 
lı satı9lar devam ediyor. f anata aıüteba11ıs ııfatıle ha 

liin borsada 63 ıanclık z: wlımacaklardır. k" •atılmııtır. yakın zam• I Balkan tütün konferansına, 
~ar, borsada bu kadar fu. B ikan cemiyeti reisi Hasan 
,, .. aatılmamıttı. Hamburc B:yin riyuet edeceği aöylen· 

~da, afyOl'I fiatlan üze- mektedir. 
ir,1iikıek telcnflar ıelmek· -------

Pirinç fiatlan 
rı Pi,..._da pirinç ihtik&nr 

tikiyet edilmektedir· p· . 
r ;;. fiatlan 35 kuruta lıa 
y br. 

letı ~'t:1erin, hariçten 
e rekabet etme-
1 ""* İınlri. yoktur. lataDo 
ıJıYaauına • yakm olaD 

tte bile :JW1i iriDcia ına· 
et fieb P a
lt ka 29. 30 kunaftur· -
f1 il dar nôliye oktruva mu 
t11ı ~Ve ediline 33 • 34 kurut 

- .. tadır, 

'k•aa tabi tutulacak 
reıllli aiparifler 

llttraat vekaletinden tica· 
j,....1.!fııııL~ taka müclürffiiüne SÔD" 

bir tabriratta tabu 

lıt'-rban 
~•rileri 

YYarenindlr 

Tütün inhisanndaki 
mütehassıslar 

lktıaat vekaleti, müetaeH
Jercle b.ılunan ihtiyaçtan fasla 
mütehusıılarm çıkanlmumı 
_..etmiıtir. 

Yalnız Tütün lüiaar idare 
· müdürler 91ldjn mi, mewcut 

il • .. ka d8rt miitebu111111 ıp ama • 
rar vennittir. ----
()rmancılar celllİJetİ 

koa,..ai 
Tlrlriye Ormancılar C ' 

yetinin aesaelik kon~i lıll:rra· 
mın üçilnc:Ö ~arteaı. sünG M 

at 10 da icra eclilec:ektir. Kon· 
ırecle tenelik raporla ve ınüfet 
titler tarafuıdan yapılan tetki. 
kat neticeR verilen raporlar o-

kunaeaktır_· ---

! Batan mavna çıkınca... 
Balıkçılar Cemiyeti, ıeı,;en 

eylUlcle Oıküclar'da Voliyerin-
cle ...... .. ... yı pkartmıt
tır. Ba uJeeie 1.ldıfılar, ora
da kolaylıkla balık tutabilecek 
lenlk: 

Beledlyede 

Belediye 
Lokanta açıyor 

Yalnız memurlara de
ğil, halka da 

ucuz yemek verecek 

Mısırdaki musiki 
Kongresi 

Gidea muıikişinaslan· 
mız avdet ediyorlar 
Mıurda loplanan Beynelmilel 

Şark muaiki koqreaine iıtirak • 
cien M .. 'uı Cemil 8. a det etmit
tir. Rauf Yekta 8. de a•:det etmek 

lstanbul Nasıl Eğlenigor? 

ARTIKBAH RAGIRJYORU 
Dört gün bayramda acaba lstanbul nasıl eğlenece 

Benim de merak ettiğim bu ••• 
iizerecfir. Mea'ut Cemil Bey bn R d J k T 1 b .. lb.ll • kı G Belediye ucuz yemek vermek konırenin, umumi ol .. rak, Arap an evuya g.eç ge en umru .. - uma ann ve u u enn aş - Ü 

üzere bir lokanta açırnk içir. ytoİ ve7a yakın ,..rk muaikiainin kendi B ~ • • d k t "b" 1 ' k• }' B aeıae butçeaine iki bın bet yüz lira aine mahsus olan ev""f ve karak· ogazıçın e U U gı 1 ev enn ırası OD ıraya-- ursaDJD suyu çek 
tahıiıa. t ko. ymuı.tur. Bu l.o.ka. nt.ad.a, ~rini kaydetmeden Avrupa mu• il"·~ ·· d'" d d k b 

d hı ı. ~ ·~ gun ur, o am a um. Turna em t.endinin h- 1 t bul 1 · · ki beledıye'!ı? .te11"; e ecegı ••tı a!"' aikisi gibi tümullü olıı. Hını Uıtih· ' at ' 
1 

an 99 enmn kooperatıfının ılk kmrunı te•J?I I daf ettiği:ıi, bütün yakın :;ark mil· ruların se•İ ile uyanıyorum. Da etinin hayatına kastedermİf. 1. diifmeyec:ek oluna w züi 
edecektir .. Belediye . lr.~~nta ıç;n Jetlerinin de bizim gibi muaikileri ha güneı doğroıadan, bir laneti ki turna, saatlerce göz göze ge- lükte Boğaza göç etmekten 
.. ki M~arıf n"r.ııretı bınau ".l~n nin cihanşümul olmaaı gayeainde kartılci ağacın dalma konup ha !erek derin bir ihtiru içinde ka çaremiz kalmayacak. 
muhtelıt hakem malJı:cmesının olduklanru aöylemi9 ve tunlan i· zin hazin ötmeğe ba9lar: kaldıktan sonra, uzun boyunla. 
zemin katını muvafık bulmuftW'. lave etmiıtir: Yalnız, benim Boğaz b 

h. r · d k bul H h h h h h h h nnı .mütevek!ciline biribirleme Tahs.~aat ~ .. '': mec mn e. •.. - "Konıırede aeçilen yedi ko-
1 

- u u u .. u U u .. u u. da tuhaf bir göı-ütüm va 
ve butçe hukumetçe tasdık edılır miayon tunları tetkik ettiler: Umu hu... sararak, aeri bir hareketle ken· Emirgindan, Jstinyeden a 
edilmez bu ~okKnla aç.ılaeaktır. mi meaeleler, terbiyevi meaeleler, . .. di kendilerini boğarlanmf. 
Lokantanı!l nıhay<>t hazıraı;-ın o!' tarihi meaeleler, alatı muaikiye, Bır muddet, zavallı kumru, Ne ıairane ölüm ..1.J.il mi? llDJ Boğaz içinden aa 
betine doğnı açılacağı tabının edı· ika ve Makamlar, ıam meaelel• tek batına ahü vah eder, durur. ~ iman, oturunca ya Sany 
liyor. Lol-.Mltadan yalnız mem~· ri, muaiki eaerlerinin her nev'iııi Aradan epeyce zaman geçtik· ' ' • • • ' • ' yahut ta Patabahı,;ede, Bey 
lar değil, abone ol~ak ~~ ilmi usullerle ve fonoır,.fla t-. ten ıonra nihayet ayni dalda Artık, biç 9üpheniz kalma· da oturmalı •• Arnavutköy, 
halk la istifade edebıleeektir. bit meııeleai. Bu meaeleler k-U- b" ku dah ·· .. ·· Dün ıın ki karanlık ve uzun ıeceler ti. Bebek, bana lıtnabulun 
kantadaki yemeklerin yağla~ yonlardan -. heyeti uınamiy• ır .~ .. a !loru~. 
aebze ve etine dökkat edilecektir. de kararlara raptedildi. Miinaka yadaki butun dıtıler gıbı rancle de hurctini çektiiimia bahar 1'C1' mahallesi gibi gelir. 
Lokantanın idame ve pifirme mu .,.ıanla .,.rı. muaikiainin Po)ypho V'iıye ıeç gelen bu minı mini yaklaııyor. Dikkat ediyor _. ZDI ıert, temiz havumı 
rafı çıkanldıktan an~ra ye~ı.:: iqne bir muaiki haline getirilip se mablUk, erkeğinin buretle ka- ıunuz? Baılıaıa ıirdik diyemiyo doya koklayabilmek için o 
maliyet fiyatına verılecektır. tirilm-i -ıeai dama meycla bar ö" üne 1 k k rum. Çünkü, ıabllhlan bili &ır tramvay gu··rültüıü, benzin 
tediye bu lokanta ile hem .ucuz 1" na çıkmıf ve milnakaf&)arm rnhn an. ı. gı . yaı ~ra a· 
mel< yedirmek, hem de ~iğ~r bu- nu tetkil etmiftir, Biz. en mühim bahatinı affettırme~e çalıtır. tımıza diken batmıt ıilıi ürper kuau olmamalı!.. 
auai lokanta fiyatların~ ı~dıril~e ve mmıml meeelelerde MltGn A.,. Erkek kumrunun ıeaı. Daha bl meler veren ıerinlijin tesiri al- En hararetli gençlik s 
ainde miieair olmak fı~n~dedı~. nıpalılar ve Mıurlılarla bera'ber- kim daha hararetli ve biraz da tmdayız. Maamafib, telqa -
Lokanta kooperatifini ·nıle~de ~·· dik. Çalııımak lbnn olan teY ,.. ıitc:..ıe doludur l~aarılar aı· bep yok. Şunun turumda ni. rim yukarı Boğazda geçti 
fer iatihlik konpel'llti en ta P dıırı Şark muaikiainin tarihi tekl •--- d ek ı"d ~ ' · h b" h f kald Eaki ç.in, bu tirin sabile b-ı i 
edeeelrtir. Belediye, ileride bir de mülünü bilmek, anan 1 , d k a.w ne em o ugunu, gel11n ayet ır a tamn ı, ·,.. 
bü,ük bakkaliJ" ntibli.k koopera kalmak, onu ııevmek ermİ.:fe~- )er, kumrudan öğrenıinler! Bu nisanın oııunu bulduk mu, artık de tarif edilemez bir haıret 
tifi yapmak ve bu aUJ"etle koope- mek, ameli ve nazari o~ak ya· kar9dıkb ötütmelerin, bu bay. korkmayın .. Kaıımın yüz elliıi Öylelerini bilirim ki, bü 
ratife ittirak edeceklere ucuz bak l"lmak. Konııre, bu eaaılan koy• ran hayran bakıtmalarm bu ga ni çoktan geçirc!ik. Eıki t crii- külfetlerine katlanarak yaz 
kaliye mevaddı aabnak taaavvu· mata muvaffak olmu,~-- " eı· 1 • ' • • bel" -' 1 ·· 1 deri d' nındadır. Lokantada bir öğünlük ...... ~· gagaya g. ıt enn. ~evgıyı 1 auam ar, fOY e er ı: Boğudan aynlmazlar. 
yemek fiyatı otuz bet kunıttan ifade etmekteki kudretını, han. - Yüz elli, yaz belli!. içine alııan biriıi için, or 
fazla olmayacaktır. imkan görü· Memlekette ıi ilim •tkta bulabilininiz? Yaz belli olmasa da bahar baıka bir yere taıınmak, 
lürae fiyat otuz kunıl" kadar İn· Kumru böyle.. Ya bülbül? beli' d ekf ·· t" 
dirilecektir. Beledi".e, ·~dilik ı... Bı·r kadın Ya bülbüldeki hararet nedir? 1 em ır... guç ur .. 
kantayı mahdut bır tekilde aça• ' Bu aeneki Kurban bayramı• Muhitin mabdutluğu, .IC 
cak, bilahara zamanla geniılete- Derler ki bülbül güle atık. nı, Allah vere de yaiınurauz id komıu, akıamlan çıkılan 
rek y~eği abon~lerin evl!rin! ~- idama mahku ... m tar. Güller açılınağa ba ".dığı rilı: edebilıekl Geçen - y •• çül.. köy kahveıi, bir balık 
dar gonderec;ekt':"·. Beledıye "ı.ıtib gibi bülbül de verir f •yadı. lovaya yaptıg·-·· Matbuat t- hikayesi, bir banyo batı 
lak kooperatıflennı çoğalbna a G""ll 1 .. - - v 

h t halılı"'ı ile fiilen mücade -- u er, ıo mağa yuz tuttugu za nezzübünde ııraıklam oldu"-· bir konı macerası ina•-ı b 
aya pa " bül" b""I d BM ' -

le edebileceğine kanidir. Efendisi ile evlenmek man u e ıusar. muzu hatırlıyorum da keyfim ri olmadan Boğaza bağla 
Otobüsler • . . Birde~ ~ire ıükutf keailen kaçıyor. Eğlentimiz, adeta bur lir. 

ıçın kimaeler ıçm: numuzdan gelmitti· ln•allab • • • • . • • 
Belediye otobüa m...,J .. ile meı -. 

ıul olmai• batlamıttır. imtiyazın hanımını zehırlemişti - Dut yemit bülbüle dön· bu ıeferki ona berızemes. • Siz bu ıatırları okurken 
eaulan tehir meclisi daimi encil dü l diye aöyleniriz. Bülbiil, dut • • • • • • • • 
meninde tetlük edilmektedir. Di· de ~~nmefe11~1:.:t.iy~.... yediii için mi ıuauyar ac:al.a? Dört ıün bayramda latabal ram da ginnit olacak, Ku 
:rı.a:~o!:f.':.ti =e !ir.:: ...a.'ii'.:.:k' İçill •er..- -~ Hayrr, ba o demek clejil.. naaıl ejlenec:ek7 B=i= de - lıllyramı, w aene teaad· 
dar__.., ettitiDi ı-ap -1<· 1• hiametçi A1.-. Ad•ne Alır Dut çıktığı nman, artalr rak ettiiim bu.. Bofaziçinin ca h~ımed- olarak cumarteı 
tedir. Belediye ,.m otobüs ruha ceza ma1ıı.-e1ince 1c1._ maJa. oil) meydanda yoktur. Güliiatan na yalma köylerinde bayat, ne. nu bethJor. Tamam bet 
tiyeal ..-;,,_. Fakat ha mauna k(lm eclilmiftir. h•- ........1- i L--lar T ba 
iyetten en.ı -ı.ea ~ ..._ •rap olmqtur. Giil olmayın- ._1e uyanma a -, •• a· yram. • 
Jer, belediyenin karannı bilmedik Ödemiş kaymakamı ca bülbül qkmı kime .ayı. biatin üaene be- yaratıp Y• Ucm tarafından e"l 
terinden otobüılerin ellerinde ka· •in? Kimden medet -un 7 fil krep üaerine iılenmit zarif " 
Jacağım ve matdur olacaklanm takdir edildi Tabii a"-• •rmu olur ve bir oyaya benzettiği dn- M· nin ıırrmı ketfedenler için 
aövl-kte ve kendilerine de ruh •- -... bili bu bü ·· l bul lunmu bir fıraat.. Bir de 
-tive ... erilmealni ntemektedirler. 35 ilk mektep Y•P-l'• - ıevıiliaini unutm•i• çalıprak ere, aene tun ıtan 
Bu huauotaki müracaatlar e•hir vaffak olan Odemit kaJ1Dakaau ağaçlarfn arumda kurduğu J'1I akın akın kotacak mı acaba? ıüzel oluraa yok mu, dollCtd 
meclisi d11imi encümeni tarafın· Maarif vekaletinden bir takdirna. vuma çekilir. Ri .. yetlere bakılına eveti. keyfine •.• 
dan tetkik edilecektir. me almqtır. Anadoıuda uzun -ıer bu- Dün biriai, bana teklif edi- Benim Bursaya kadar 

Haseki hastanesi Borçlu bir adam lunmut, halk adetleri ve Yat•· yordu: bir aey..hat yapmağa niy 

d k! 
Jltı baklanda tetkikat fapatlt - Y abu.. Gel tu Boğaziçine 1 

Belediye Cerrabpqa baataha· orta a yo bir zatm anlattığına gire bele tqm .. Dört odalı geoit ~ var. npllab kaplıca aula 
neai ,.anında bir kadın haatahane d turnalann atkı, pek yaman, ft li, kutu gibi evlerin kiruı on U boğuntuya ıelmeyiz! .. 
si 1aptırmak taaaVYurundadır. An A anada yeni İltaıyon bü. ... 

1 • b' kad L-- f, 1 pek amanıızaııf. raya! .•• " M. Salibadd" cak, bu aene er 1enı ır ın ....,. eaini itleten talyan tebaaam-
tahaneai yapmak kabil olama1aca dan M. Duikarello kaybolmuı 
ğı anlafılclığınclan Haaeki baata- tur. Bir rok ı.-ıan t•Yia ~ 
baneainin tamirine karar verilmit " """~ -
.,., bu ;,., baılanmııtır. Haatahane lan bu adamm firar ettiği aöy. 
nin dahili kuunlannın daha meb· lenmektedir. 

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ............... ... 
Dişçi mektebinin Noter Bir Fransız mekte 

laboratuvarlan Dairelerinde gemisi geliyor 
DiKi mektebile darülfünun 

emaneti araımda bir ihtilif çık 
mıttır• Bu ihtilifın esuı tu· 
dur. Vaktile darülfünun emane 
ti ditçi mektebi kılinikleri için 
bet bin liralık bir tabaiaat a
ymnıttı. Bu tabaiaat bittiği i. 
çin liboratırnrlarda tedriıat 

zul bir suretle ha•a ve siya alma 
u için pencereleri büyültülüyor, 
elektrik teaiaab yeniden yapıllJOI', 
haotabane1e kalorifer de konu
yor. Bundan batka haatahane ci
van d .. temislenec:ektir. Bu auret 
)e, yeai bir kadm haatahaneai 1•· 
pılma-• mtiza.- Ha ... ki haata 
haneaİ daha matazam bir bale ko 
nacaktır. 

Şehre getirilen etler 
Hariçten keailmit olarak tehn 

setirilen etler hakkında Belecliye 
ce ba-1- J"Dİ bir talimatna· 
_,. söre, kara uğır ve mmal.i 
haJftnabn etleri ortadan iki7e ve 
yahut iki but, iki kol olmak üzere 
dörde, koJUll Ye eınaali ıibi ba1· 
yanlar da biit1in veyahut iki1e a7 
nbmt oluna ,.ı- ıirebilecektir. 
~ ıetirileeek alel" "' aaJra. 
tat iiin belt-eı.aı seldiii 1..m 
_.,._ baJtan tarafından ..... 
oldatuna dair verilmit Wr rapcıl' 
bn)wcakbr. Kwilıııılt etler -
bahada_,_ edileNk damsa 
lan n• ... orada k..U.. etler si 
iti .-i abucaktlr. 

Bomba ile avlanan 
balıklar 

8-ba ve dinamide halık ta• 
tulmau -a oldutu halde ba· 
zılaruun bu -- uaulü terket· 
medilderi anlaplmaktaclsr. Bunla· 
mı, hafif tcairli Ju.nba)ar lnallan 
mata batlaclıldan anlatılmakta· 
dır. Hafif b nc-balar, balıklan par 
ça1-c1an bayılttıfı İçİll .... -
retle avlanan balıklan, balıkha· 
nede kola7ca tefrik .,m.,..JNk. 
tedir. Babkha cı - hafta için
de 300 kilo balık müaadere edil· 
mittir• Bomba ile CD faala baJık 
tutulan 7erler bmit, Silim, Tiril· 
:r .. MıldaDJS " Alurkapı tarafla 
ıdır-

Define 

lzmirde Bomovada ı&nülii 
bir define b.ıl\lllduğu bükWıJe. 
te haber verilmİftir. Bu huaua 
ta teharriyata batlaDDJJttır. 

lbrahim Tali Bey 
bugün geliyor 

ANKARA, 15 - Birinc:i 
umumi müfettit İbrahim Tali 
Bey hükümetle olan t-uıa. 
nm ikmal etmittir. Busiin lı· 
tanbala harelııati mnbrrerclir. 
Bayram ert•i Diyanbelüre dö
necektir. 

yapmak ııüçl91mittir. 
Ditçi mektebi darülfünun 

emanetinden yeni tabıiıat iıti. 
yor. lbtilifa aelMıp ba tabai
aat meaeleaidir. 

Uskumru ucu 

Bayramertesi mutat 
teftişlere baş1amyor 
BaJr&merteaİ noter dairelerin 

da micldeiwnamilik tarafmduı 
mutat senelik teftifata batl•Dll· 
c:akbr. Teftit bir ay kadar d.,,.... 
edecek, teftit neticeai hazırlana
cak raporlar vekilete ıönderiJ. 
dikten _.... aifaa daireleri -
melltm tdtfıine baılwcaktır. 
TeftitJ • ... .............. __ • • =· ...................... ... 
ı--.. 1-U Hakkı, Cavit, Sab
ri, Naanıt Beyler tarafından :rapı! 
maaıı mabhmeldir. 

Bu sene p..lak u•h•N 
uc:uzdw. ue1mmramn okkası Müukkaf at komiıyon-
t~= =:r .W:"!;: lumda faaliyet 

Jeanne d' Arc ismin 
Franaız mektep gemisi 13 
yııta limanımaza gelecek v 
mayıaa kadar kalacaktır. 
buradan Köstenc:eye gid 
25 mayııta tekrar boğazda 
çecektir. 

Bayramda seyahat 
çıkan talebe 

Giiael San'atlar eJrıder 
Mimari tubelinclea 211 Te 

çi mektebiH. 30 l&lıılıe, 
all•leri refalıatincle Anka 
ya, MüllıiJ'e tahluıindea 
feadi de Sunaya ıitmifler 

cılw fiab lıet kunıta ~ fmiııöail kanımıla iı:ra7i 
Ayda 100 toıı pamuk cektir. faaliyet eıılaı ıs, ZI, 40. llO -

Balalııplu fiatlarıa lııll lıa· maralı tahriri mil• "afat .... Ziraat vekiletinden I• 

Atıllar 

Bet M- aaenaaı:at ·lalın. dar clüpne1indea m••m ele- miayoalan iti ıiai Mtiı•• bir t&rlmcle Aiıllu lıan• 
kan konaolcıthaneıniz ftlıtui iillerdir. Bir n.- .--ı...: aalıi 11-ilrteı bvnmaı ı ···•· m lıaı .ut:ıetlenle tatbil ,.--- -·- - • • clil.ı 'I" • L....L!-ıe 
le Tiirkiyeıılm a1da 100 tma lıi, u4 u lııollut-dan eıM1i dir. a wralı a.lulri .._ ~m 1 

.' - m'" 
panmk almak ieteıılikleriai lıiJ. te -,.... 11kkafat laıaiia,_ de Sarqe. abaidlannl tamar etthilae.i, : 
dirmiflerclir. riD talaira.. lıeıla-ııtır. Ha- wwwyan Jerlente onnaı 

Yunan emim len E""r Bali ı.. ... -. çalq· dan tedarik olunacak kere 
Pr. Malcbe'in tetkikab Maliye ,,.wı.tin'• .... _ .... olana k-ieyonda da lede ajıl Yiicade setirilmeti 

riak mıllar -~'"-"-- sel. y•lnıMla ba kaza dahillndelri temini lüzumu bi).aı....:t-ı...tiı 
-· ... -- tabrirlerini "--· eııleı.L .. _ ...... _ 

Profeaör Malche Eaaa ve bir tahrintta Y-nh -ıam - - ...,. 
Ditçi ıııekteplsi miicleırialeriır kimilen İzmir ,,;J&yeti .Jefteı• tiktat Ye .Sanyer kazaların. gı 
dm mektebin ıalabı neye mü- !erinin tanrim eıılilerek Ziraat çeceldentir_. ___ _ 
tevakkıf olduğuna dair bir ra- bankaama devri •• ıayri m6- lzmirden gı" den af•on Havalua .. ıiwiıııl 

lılldil boııo)an L--·1---t. •• .1 Ki aİlel• :.... C Mide lıl 
por İltearittir• IUU- - h • .1......... ~ .... ( re ıiir'atle müzayedeye komıl- eyetı ----· la,.__., 

L"...l!..!1-! ....,.. fula nıllıct ...... 
v.bn a1· • li muı .Uuirnmittir. lkt.at veklletile tema. et- mektcdir. A...._. _Wı • 
~ S v ısı ge yor Metrik mallar miidüriyetia mek üzere Anlıaraya Pim Af pek ........ Dilw ....._ ı.. 

KJlına valiııi Sir ı-.Jt Stroa 
Menini ııiJarct tı1miftir. Oradan 
...... '" .... ~·1 tir. 

ce bir defter bazırlanac•k " - he-6' ._ _ _._,e .-.ı~ e--=- - ..,,..,..,, alt • ..., • 
ı- ırn ._. Yun -,. ol- lıir ..-&. mi s .... .-

bütün y ımaa emlaki Ziraat • • ........ ,,,.,_, • ... .. pmo 

B 11.S " a . ııl•'ııi 
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;!Billiy~t 
Aarm umdM *JllLLIY&T" tir 

16 NiSAN 193'.J 
l~: Anb.la ca~· I, 

ıoo Ho. 
Te.lcraf adrwl: t.n. JılllKyet 

Telefon Nunıaralan ı 
BqmuhanW '"" MadOr 24311 
Yazı lf)erl MUdllrltıttı 24319 

İdare n Matbaa 24310 

A.BONE OCRETLERl: 
Türlciye it;in 

l aylıii 
6 

" 
12 

" 

L K. ·' 5(1 
14 -

Harit; için 
LK 
8-

14 -
28-

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nllahaler 10 lcu
: uştur. Guetıe '" matbaaya aiı 
i ler için mlidiriyete müracaat 

edilir. Gazetemi• ilinlarm meı'tt · 
yetini kabul etınez. 

BUGÜNKÜ HAVA 

Kandilli Raaatanuind• veri
len maliimata röre, hararet dün 
azami l 6, aapri 8 derece idi. 
Burün rüzgi.r lodostan kuvvetli
ce eoecek, bava umwniyetle bu
lutlu olacaktr. 

Hikaye 

Beşer sene sonra 
Birinin adı Necdet, birinin adı 

Mualla .. 

Necdet Mualliya bir akşam çalıt 
tığı maiazadaa çıkarken tesadüf 
etmişti. Artık o ründen itibaren ta
nışmışlar ve ırllrü,meğe bqlamı,. 

lardı. Necdet her akfam reoç kut: o 
turduğu evin dvarında bir yere ka~ 

dar götürüyordu. Böyle kol kola gi 
de.-lerken de dereden tepeden, his 
ve kalp meselelerinden bahsediyor
lardı • 

Mualla bir alrtam dedi ki: 

- Necdet seni seviyorum. Artık 
seninle günde yarım aaat görütmek 
bana kafi relmiyor. Evi bırakıp •e
ninle beraber Yatamağa hazırım. 

MiLLiYET CUMARTE:;l 16 NiSAN 1932 

- Zavallı Muallil 
Genç kadın delikanlmın elini tut 

tuı 

- Necdet, dedi, bee ltayatnnda 
ancak seni sevdim. Ne zaman İtler· 
aeo, sana ıelebilirim. Sen yalnız ba 
na l(iinü ve saatini söyle .. 

r'ranıızça, lngilizçe, Almanca, lıpanyolca, ltalyanca 

BERLITZ 
Çabuk iyi ve Ehven öğretir. 

Sınıf ve hususi dersler 
Memurin, Muallim ve Zabitana buauof tarife 

Kayıt açılmııtır. 
Meccani Bir Tecrübe Derıi Alınız. 

ı\nkara: Hacıbayram caddesi latanbul: 373, istiklal cıaddeıi 

KATE DE NAGY'nin 

Necdet bu vait karf111oda önüne 
~ hat n zevk dünyasıru düşü
-8 hemen bir randerii tayin ede 
cektl. Fakat düıünceaioi derinlettir 
eli.Bununla böyle entrikalı iılere gi
rerse,rahatı kaçmıyacak mıyıdr? Son 
ra Muallanın bir kocası vardı. Bu 
kocayı tüphelendirmemek için bin 
bir türlü hilelere müracaat etmek 
lazımdı. Maazallah şüphelenirse, bu 
haşin ve kıskanç kocanın bir gün 
kamını takip ederek hakikati öğren 
dikten sonra, tabanca, kurşun ve sa 
ire ile oynaması ihtimali de vardı . 

ZEYTİ DAGI .. ~: .. 
Falih Rıfkı Beyin en çok beğenilen eseri MELEK te 

Necdet, bir cinayete kurban git
mek ihtimalini göz önüne getirince 
hemen cevap verdi: 

- Mualla Hanım, bana cennetin 
kapılarını açmış gibi oldunuz. Fakat 
ne yazık ki ben yarın lzmire gidiyo 
rum. Orada da ne kadar kalacağımı 
bilmiyorum. 

Ve Mualla bu cevap üzerlno :rü· 
rüdü, gitti. 

ZEYTINDAGI gazetemizde intişar eden 
tefrikalara yapılan birçok ilavelerle bir misli 
daha büyümüş ve ayrıca kitaba merhum 
Cemal Paşa'nın papyekuşe üzerine basılmış 
bir fotoğrafı ile memleketi terkederken Falih : 

Bet aene sonra bir kett daha kar 
tı kartıya re!mezler mi? 

- Vay, Necdet Bey siz ha? 
- Vay, Mualla Hanrm siz bura-

1arda mısınız? 
Genç kadın dedi ki: 

Rıfkı Bey'e yazdığı bir mektubun kopyesi 
ilave edilmiştir. 

Zeytindağı Muallim Ahmet Halit kitaphanesinde satılmaktadır. 

Fiatı 125 kuruttur. 
.-----~----------------' ALJUGJUSLJtPJA&AlU2LJhLhiiRJ 

lttilıaclı ~illI 

- Biliyor muıunuz Necdet Bey, 
ben ,imdi serbestim. Kocam çok ra 
kı içiyordu. Geçen sene kalp sekte
sinden düıtü, öldü. Ben yine eskisi 
gibi sizi seviyorum Necdet Bey .. f. 
ki oğlum, bir krzon var. Benim ço· 
cuklanm sizin C}Ocuklarmız sayılır. 

Necdet Bey bu vaziyet karşısın- TÜRK SIGORT A ŞiRK.ETi 
da neredeyse Mualla Hanımın boy- Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
nuna sanlacaktı. Fakat dü~ündü. icra eyleriz. 
Muallayı alırsa, haydi neyse ne? s· rt ı h Ik · · .. 't 't' h 'd' , <ki . .. ıgo a.arı a ıçın musaı seraı ı avı ır. 
...., n gerıye uç çocuk daha vardı. . · · Ü 
B kl b' · ki d ? Merkezı ıdaresı: Galatada nyon Hanında u çocu ar ne ıçım çocu ar rr. , f 
Alkolik babalarından kim bilir ne- ı ııı Acentası bulunmayan şehırlerde acenta aranmaktadır. il 
ltr tevarüs etmişlerdir? Allahım ne 1 ~ .... Tel: Beyoğlu : 48R7 "'3 iiiiiiiııı.ı 
azim bir mea'uliyet tekabbül etmek 

lazım geliyordu. Dedi ki: [ RADYO J ı 
- Mualla Hanım, bana katı gös-

terdiğiniz teveccühe layık olmak ne ------------.J 
Davetler 

Tütün ikramiyelerini 
almıyanlara 

1 

1 

1 

büyük muvaffakiyetler 

kazanıyor. 

Senenin en zengin operetidir. 

RASPUTIN: Sefahat 
yatında. 

ha-

RASPUTtN: Şayanı hayret 
iıinuı alem
lerini yapan. 

RASPUTIN: Kadmların 
şeytanı 

RASPUTlN: Mümessili : 
CONRAD 
VE t D T 

RASPUT1N: Sözlü ve Rus 
ve Çingene 
şarkıları havi 
film. 

ART1ST1K 

kemali 
sinemasında 
muvaffakiyetle gösteril

mPktedir . 

ilaveten: Sözhi halihazır dünya 

ASRI SiNEMADA 

BÜYÜK 

SERGÜZEŞTLER 
PEŞINJ)E 

Bugün Bayram n1Ünasebetile saat 
16,30 matİnf!sinde Programa 

kadar emelim olduğunu bilirsiniz. 
Fakat biz istikbalimiz için tatlı tat
lı hulyalar kurduğumuz zamandan 
bugüne kadar seneler, seneler geç
ti. Doğrusu ya, artık bir çocuk ba
bası olabileceğimi pek zannetrniyo-

Bugünkü Program 
ISTANBUL, (1200 M. 5 kilo

vat) 18 Gramafon, 19,30 Darütta
lim musiki heyeti, 20,30 Opera, 21 
Darüttalim, , 22 orkestra. 

Hasköy şubesinde 20 No. 18 ilaveten 
inci Kolordu 118 nakliye kol. K. 17. EN G 1 N VAR YET F 
mülazim Abdüsselam oğlu Maruf. ~ N U M A R A L A R 1 

- Gel öyle iae.. rum. 
Hasköy~ No. A. 17. T. j 

3. BI. 9. nefer Hurşit oğlu Şükrü. FRA NSIZ TIY ATROSUNDA 
Yeni nefriyat Ve Mualla Hanrm bu cevap Necdet böyle cevap verecekti, 

Üzerine yürüdü, gitti. 
fakat düşündü. Evet Mualla güzeldi 

Bet aene daha geçti. Necdet 
tdtlı bir kızdı. Güzel bir hayat arka B b' .. H · Al' Ef d' . ey 1r gun amamı ı en ı 

da ·ı olurdu. Fakat bir kere beraber k - d k b' d 

Türk Spor j 

Macar takımının şehrimiz
de yapacağı maçları hemen a· 
kibinde haber vermek için Türk 
Spor bu hafta (20) sahife ola· 
rak maçları müteakip inti!ar 
edecektir. 

. so agın an geçer en, ır ev e ce 
yatamağa batlarlaraa tabıati değiı J h ı ğ ·· d'' B b'ld' • · naze azır ı ını gor u. u ı ıgı 

mez miydi? Müstebit, kıskanç ve ev Mualli. Hanımın evidi. Fakat 
tahammül edilmez bir kadın olmaz b d' b M ıı· H 
mıydı? Belki de müırif davranır ve 
ka,l\nılan para ihtiyacına kıifi gel
mezse, kim bilir belki de ihanet et-
mez miydi? Bunları dütününce f(jy 
le bir cevap verdi: 

- Mualla, benim bir tek arzum 
var. Seninle oturmak .. Fakat ben va 
ıiyetimi düzeltmedikçe böyle bir ka 
rar veremem. 

Ye Mul\lla bu cevap üzerine yü-
rüdü, gitti. 

Beı ıene sonra tekrar biribirleri 
ne tesadüf ettiler. 

- Vay, Necdet Bey siz ha? 
- Vay, Mualla Hanrm siz bura 

larda mısınız?. 

Mualla Necdcte evlendiğini SÖy

ltdi, Necdet sordu: 

- Bari mea'wt musunuz? 

Genç kadın hayıfla başını salladı. 
Gayet hatin bir adamla evlendiğini, 
kocaamdan zerre kadar muhabbet e 
••ı·i rörmediğlni anlath. 

et sene ır aca a ua a anım 

bu evde oturmuı mu idi, çıkmıt 
midi? 

Hemen kalabalığın arasına ka 
rıtarak soruşturdu. Kendisine JÖy 
le bir cevap verdiler: 

irtihal 
- Efendim, dul bir kadmmı1• Mütekait Erkanı harbiye 

Oç çocuğu ortada kaldı. kaymakamı ve Devlet Demir· 
O zaman Necdet Bey ölünün yolları malzeme dairesi müra· 

kim olduğunu anladı: Mualli. ! kibi Rifat Beyin validesi ve 
Tabut kapıdan çıkıyordu. Nec muharrirlerimizden Ali.ettin 

det Bey içinden bir sesin yüksel- Beyin teyzesi Ayşe Hanım dün 
diğini duydu. Bu ses diyordu ki: vefat etmiş ve Acıbademdeki 

- Necdet, ben hali. seni sevi- hanesinden kaldırılarak Edirne 
yorum. Hayatta birleıemedik. Ba kapıdaki aile kabristanında al
ri me7arıma kadar beni'.1'le gel.. ı l~hın rahmeti~e tevdi e~ilm~.ş

Necdet Bey cenazeyı takip e- tır. Allah gerıde bıraktıgı aıle 
den kalabalığa karışmı:.k üzere sine sabırlar versin. 
idi. Fakat düşündü. Çiinkü müsta 
cel ve mühim bir is için kendisini 
bekliyorlardı. Ccn~zeyi takip ede ' 
rnedi. 

Ve bu vaziyet karşısında Mu 
alla Hanım aon defa olarak yürü 
dü, gitti. 

ilin 
Osmanlı Bankaaının Galata, 

Y enicami ve Beyoğlu devairi, Jydi 
Milli nıünaaebetile Nisanın 23 ün 
cü cumartesi günü kapalı buluna 
c.a.ktır. 

Cihangir ıubesioden 5 No. Ne- RAŞIT RIZA TiYATROSU 
fer Emir Muıtafa oğlu izzet. SAN'ATKARLARI 

Cihangir ıubeainden 14 No. 
Binbatı Ali Rıza B. 

Cihangir ıubesinden 19 No. Za 
bit vekili Hüsnü oğlu Mehmet Zi
ya Ef. 

Cihanırir tubesinden 22 No. Ne 
fer Hauaa oğlu Ali Ihsan Ef. 

Cihangir şubesinden 28 No. Mü 
lazim Miirteza oğlu M'!!ımet Ef. 

Cihanl'İr şubeıinden 29 No. 
Mül&zim Hasan oğlu Abdullah 
Calip Ef. 

Cihangir tubeıinden 30 No. Ne 
fer Nikoli oğlu Paoayot. 

Cihangir ıubesinden 32 No. 
Mülazim Oaman oğlu Kadri Ef. 

Tenzilatlı Bayram Temsilleri 
Bugün 15,30 da ve gece 21,30 da 

YARASALAR 

Piyes 3 perde 

Nakleden: Mahmut Yesari B. 
Kişe sabahtan a~ıktır. 1,ocalar 400 

mevkiler 100 - 60 - 50 · 30 k. 

.. -. HACI FiDAN --· 
merhumun halefi: Fenni sünnetçi 

M. EMİN 
• Betiktaş,Müzdan han No 4 • 

Cihangir tubea'.nden 33 No. , kazası nefer Halinı oğlu Ahmet. 
Yüzbaşı Salahaddın B. K 1 ı· b · d 2 N K ., . ı ıça ı şu eaın en o. • .a. 

Kılıçali ıubeaınden 19 No. A. A S/l BI 2 f . T f ·ı 
f 

• . . . ne eı u an og u 
17. T. t. BI. 3. ne er Ahmet oğlu l .1 
lb h

. smaı. 
ra ım. 
Haaköy şubesinden 47 No. Se- Kılıçali ıubesinden 4 No. A. 

yit Ali çelebi Mah. Batçavuı Sa- 70/33 BI. 10. ihtiyat müli.zinı Oa 
lih oğlu Ali. man oğlu Kazım Ef. 

Hasköy şubesinden 75 No. Yukarıda iainıleri yazılı §flbit 
Kihtane kariyesi Ba§Çavuş Hüae- yetim ve ailelerinin tütün ikram.i· 
yin oğlu Ali Faruk Ef. yelerini almak üzere hemen ıube 

Ci!ıangir tubesinden 19 No. Ne ye müracaatlan ve 25 Nisan 932 
fer Hasan oğlu Mu•lih Ef. ye kadar gelmeyenlerin hakları 

Kılıçali şubesinden 15 No. Of zayi olacağı ili.o olunur. 

SiNEMALAR 

• 
Asilerin iıyanı 
Kalelere hücum 
Suvari alayınm cür'eti 
Kalebentler 
Kumlar fırtınası 

• 

ÇÖL MENFiLERi 
(Les Exilea du Desert) 

sözlü ve 13rkılı görülmemiş muazzam filminin baıılıca sahnelerini 
teşkil ediyor, 

BAYRAM MÜNASEBETILE o p ER A SiNEMASINDA 
takdim edilmelctedir. ,. 

MARLENE DIETRlCH 'in rakibesi ! 

GRET A GARBO ' ya kabili kiyaı yıldız 

TALLULAH BANKHEAD 
•• 

GUNAHIM · 
·-------(Mon peche) filminde. 

KARMENS1TA 
WARNER BAXTER CONCHITA MONTENEGRO 

EDMUND LOWE 

MA J 1 K 'te 
Mevsimin büyük muvaffakiyeti 

AL JOLSO 
''MA MM Y,, 

ilaveten: P. D. C. halihazır dünya havadisleri. 
Bayram r ünleri saat 10,45 te tenzilatlı matineler 25 kuruş.,.,. 

Bugün E L H A M R A SiNEMASINDA 
Mevsimin büyük muvaffakiyeti 

Henry Garat ve Meg Lemonnier'nin 
temsili muhtetemi 

NE SEVİMLİ 
-(İl est charmant) 

filmini gllrüoüz. 

Hayat Kua ve 

Slrgortalannızı Galatada Ünyon hanında kilin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Yangın Hayat 

.ANA.~C>L~ 
StGORT A ŞİRKETİ 

Tf'şkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 

İş Bankasıdır 
Telgraf: 
İır.tiyaz 

Milliyet'in Edebi Romanı: 71 Yalnız bunu istiyorum. ı olmasa belki bir gece soğuktan ' Dedim ve .. ili.ve ettim: nan, nağme dolu bir seı. Güzel mı hayat batağının içine d~ 
Düşünmeyen, İ donup öleceğim. - Çamur Ruhi!. de bir kadın. Orta yaf. Fakat, tü ve çamur oldu?. 
Bilmeyen, 1 - Vah çamur!. - Niye çahtmıyorsun? Di- her halde kuvveli makyajı var. Neyıe bütün bunlar şiıı' 
Tanımayan.. 1 Diyen bıle olmayacak!. lencilik iyi şey mi?. Genç gözüküyor. bir tarih. Kara, korkunç, ıı1 

Hissetmeyen!. Kim kime, kirr.in nesine?. Dedi; fakat bir liralık kağıt - Otuzdan fazla.. raplı ve Hzılı bir tarih!. Ari 
Hatırlamıyan Ruhi .. Kal- uzattı. Lirayı kaptım: Denmez. Çok iyi de gıyını. ne Naran, ne de o Ruhi yok!'. 

mak istiyorum. Halta içinde - Teşekkür ederim.. yor. Sincap mantosunun içine Ruhinin, Çamur Ruhill' 
Oh .. Bu tek başına kalışhk- Darülbedayi kapısında ış Dedim ve .. ona cevap ta ver 1 öyle bir bürünüşü, öyle bir gö- serseri Ruhinin bu ande telı 

- Kaldır at!.. Serseri Ruhi.. taki rahat başka nede var?. var!, m;s oldum: rünüşü var ki .. Ben bile bu ha- meli: Kı,ı geçirinceye kadı 
Korkma!. Dilenci Ruhi! Ben kendi kendime sormak, Bir kaç akşamdır postu ora -· Bu halde nasıl çalışayım !imle onun fevkaladeliğini, üs- bu tiyatro kaprsında tutun•lı' 
Dütünme.. Ayyaı Ruhi!. - Neydin, ne oldun?, ya serdim. efendim?. tünlüğünü çarçabuk sezebili- mek! 

Diyen bir hia bazen ıçıme Eararke! Ruhi.. Demek istiyorum!. Dokuzdan dokuz buçuğa ka- Bir şey söylemedi, yürüdü. yor, seçiyorum!. Yahut ta bana En mükemmel, en rahat 
doğuyor, bu hını kendimde du. Katillere, hırsızlara eş Ru- İşte bundan korkuyorum!. dar!. Şimdi alıştı artık. Her gelişte öyle ~eliyor. Her halde bir ba- bu it· 
yuyorum. Fakat, yapaınıyo- hi.. Beni bu sorgu boğuyor, 0 Bir liradan eksik düşmüyor! j lira hazır. Bazan iki üç verdi- kıtta çeken, esir eden, bağla- ı; 
rum. Akaine onu önüme koyu- Çamur Ruhi!.. öldüııüyor, 0 delirtiyor, 0 ağla- - Allah bin bin bereket ver ği de oluyor. yan, büyüleyen, sürüyen bir ka Nasıl ~~a yarım ~aat, 

11 yor. Bu adam Ruhi Beyin istiha t o ı sın.. dm. Naran gibi bir kadın!. ; 1 saatte au ıçmde papelı kıvı 
- Ruhi çek cezandır !. lesi, onun kendisi, o hüviyet o· ıy r .• , Bir ay sonra tasviri. hep onun için kullanır rwn ! Hele hanımefendimiz ~ 
Diıye hüngür hüngür ağlıyo lamaz... Hayat tiyatrosunda son perde On ilıi gün sonra Allah şu kadını eksik etme· ona: • 'bi haftada birer defa uğrayıp il 

rum; gözyaılarr içinde yüzüyo- Diyorum!. Buna inanıyo· Dört ay sonra Her perşembe akşamı bir t sin! - Esir eden, büyüleyen, Üç kağıt bırakacak devamlı · 
rum. rum. Böyle olmak iıtiyorum. Kış.. hanımefendi tiyatroya geliyor. Ne iyi de kadınl bağlayan, sürüyen kadın!.. kaç hayır sahibi bulsam b~ 

Onun içindir ki, unutmak, - Dün böyleydim. Bugün de Fena soğuk!. Her halde lüks, kibar bir hanı- Alçak gönüllü. j Derdim. Fakat, ne tuhaf?. kıt keyfim yolunda deme · 
düşünmemek, vicdan azabın- böyle olayım., Ütüyorum.. mefendi! Yalnız geliyor, yalnız Otomobilden inince ben o- Hiç tanımadığım, yüzünü ilk Bizim zenaatta bu hanım gilı' 
dan kurtulmak istiyorum. Diye yalvarıyorum, onun Ne üıtte, ne batta var!. çıkıyor. Otomobilden iner in- nu görmesem bile kendi geli- defa tiyatro kapısında gördü- rıne: 

- Ben o Ruhi değilim!. için yerleri kazıyorum, onun i- Souktan titriyorum!. ır.ez daha adımını atmadan he yor, beni buluyor, soruyor: ı ğüm bu kadın bana sık sık onu, - Andavallı.. . 
Şifre müdüııü Ruhi Beyi ta. çin topraklarda debeleniyo- Sinirden titriyorum!. l men gidiyor, avucumu uz:ıtıyo. - Nasılsın Ruhi?. Naram hatırlatıyor!. Diyorlar. İster andavallıjı'. 

nımıyorum!. rum, onun için kendimi yerden Her gece çenelerim biribiri 'rum. 1Ik geldiğinde bana uzun Diyoı-. Yine avucuma bir iki j Kim bilir o ne oldu?. Acaba ter Vanlı olsun bana ne?. 
Dilenci Ruhi ile onun alaka yere çalıyorum!. ne çarpa çarpa ısınacak bir ko· uzun baktı: lira sıkıştıı·ıyor. Bundan daha hali. güzelliğini; bayıltan, de- ı çıkarıma bakarım!. 

sı yok!. Ah .. bir unutabilsem!. vuk, başımı sokacak bir delik a 1 - Senin adın ne?. iyi, daha insan kadın olur mu?. lirten, şaşırtan, köle eden sih- • 
O öldü.. Tekrar bir hafta evvelki Ru rıyorum !. 1 Dedi. Öyle de ahenkli, cana değen rini muhafaza ediyor mu?. Yok 1 

Bu bambaşka bir Ruhi!. hi olabilsem.. Eğer, hamam külhanları da - Ruhi bir sesi var ki .. Ytrnu~ak, tan- s:ı o da mı çöktü?. Yoksa o da ______ ..:..._ _______________________ ~~~-~~~~~~~-~~~~------------------------------------------~~--

GÖZYAŞLARI!. 
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Iran mektupları: 26 

Komşu memlekette sa
nayi ve dokuma işleri •• 

lranlılar yerli malı giymekte 
öteden beri büyük 

bir dikkat göstermektedirler 

Tahran'd• musanna ve kıymettar bir kapu 

I TAHRAN, (Milliyet) -ı mit bir nevi kumaıtan yapılır· 
ran halkının baş irca iti ticaret dı. 

Ve sanayidir. Avrupa kapıları Cenubi lranda keçeci- yapı 
•çılmazdan evvel handa her lan külahlar kullandırdı. Bun· 
türlü sanayi mevcuttu. Iran, lara Külahı nemet denirdi. 
vaktile ıan'at mahsullerini ya· Keçe killahların çok iyile
bencı memleketlere ihraç eden ri, mukavva kadar ince ve ka· 
bir diyar idi. dife gibi parlak olanlan da var· 

İranlılar, yaptıkları itte, d 
kendilerine rakip olabilecek sa '· Bugün handa kullanılan 
11-yi erbabına tefevvuk etmek önü ıemssiperli külah Pehlevt
iıterler. 

1 
)erin eaki külahlardan farkı, 

Meseli. İran halıcılığı, nası 
timdi ye kadar rakipsiz kalınıt· yalnız önündeki (viziyer) ler. 

•a İranın diğer sanayii de ataiı dir • 
Yukarı böyledir. Iranda dokuma tezgahlan 

pek çoktur. Biz dokuyanlara 
Şal ... 

kan şalları iki nevidir. Bi· 
tisi düz renkli, diğeri reuıi· 
renk şaUardır. Bu ıallar, elue 
riyetle ıki üç metre uzunluğun 
dadır. Bu bir parça ,alın iımi 
1'akedir. 

On beş yirmi liradan batlı· 
tarak iki üç yüz liraya kadar 

1Yrnette tal imal edilir. 

l hraç dilen şallar renga· 
renk ve çiçeklidir. Düz renk 
1allar, daha ziyade dahilde sar 
kolunur. İyi cins şaldan bir hır 
alık yüz - yüz elli liradan 

o.9ağ1 alınamaz. 

Kanavuz 

İranda Kanavuz denilen bir 
Q • , 
evı kuır.aşlar vardır ki bunlar 

Yaldızlı basma nevindendir. 

İpek ve gümüş telile itlene 
(ek dokunmuşlardır. KanaVUZ• 
F.'• çok yüksek fiatla satılır. 

ili •ene evveline kadar Rus· 
Yaya da ihraç edilirdi. 

Kalemkar 

d İran Kalemki.rları methur· 
rur. hunlar, ekseriya 120 san 
dıı:n eninde ve 2,5 metre boyun 

a kumaşlardır ki perdelik ola 
lak kullanılır. Kalemkarlar, 
d~İn. bezleri üzerine tenim e· 
d 1 tnıt .. Yazı, r~ıim ve çiçekler· 

en rnuteşekkıldir. 
Adi bez üzerine yapılmıt ol 

r;•kla beraber işçilikleri itiba· 
11 e bazan çok yüksek fiatla 
'•hlanları vardır. 

Asfahan kalemkarlarının 
,ıt~kaları 150 - 200 liradan 
""' - 1 •ge a ınamaz. 

Culih - Culfa denir. Son se
nelerde Avrupa aanayiine rağ· 

bet çoğaldığından Iranda yer 
yer fabrikalar yapılmaktadır. 

Çakmak ve kibrit 

lranda evvelce kibrit yerine 
çakmak kullanılırdı. Birkaç se
ne evvel Hacı Mehmet Rahim 
isminde bir tacir tarafından 
T ebrüı:de bir kibrit fabrikası 
açdmııttır. Halk, timdi çakmak 
yerine kibrit kullanmaktadır. 

Şeker fabrikası 

CUMARTESi 16 

Clark Gable 1 Richard 
Barthelmess Bundan alb ay kadar evvel 

iki kiti Hollyvood'da Metro· 
ıoldvin Mayer stüdyoıunun 
lokantasında bir masaya otur
mutlardı. Bunlardan bir tane
si bitkin ve yorgun gibi görü· 
ııüyordu. Sessizce yemek yedi 
ler. Yemek bitince kalkblar 
ve kapıya doğru yürüdüler. Dı 
ıanda biribirlerinin ellerini sık 
blar. Bunlardan ikincisi: 1 

- Allaha ısmarladık Clark, 1 
d_edi, bugünlerde tekrar geli- ı 
nm. 

- Beni burada bulabileceği- , 
ni pek tahmin etmiyorum. E
ğer işler böyle giderse ben Nev 
york'a kapağı atacağım. Orada 
belki daha iyi bir iş yapabili
rim. 

Böyle konuşan adam Clark 
Gable idi. 

Altı P y geçti. Tali kuşu ba 
şır:;. İ<ondu. Artık cesareti tü· 
keıımek üzere olan delikanlıya 
servet ve şöhretin yolu görün 
müıtü. 

Şimdi Amerikada ona yeni 
Rudolphe Valentino diyorlar. 
Hep ondan bahıediliyor. 

Clark bu kadar güzel mi? 
Hayır! Fakat öyle bir 9ahsiye-

Richard Berthe/me .• s 
Bir ıioeına mf"cmuaıı Richard 

Barthelmess'i töyle tarif ediyor: 
"Adına Richard Semler Barthel

...-sderler. Mektepte kendisine 
"hulyaperver Dick" derlerdi. Halboı 
•.: hiç te romantik değildir. Şür sev 
mez, danı bilmez. Bir türlü tango
yu öğrenememittir. Fakat musikiyi 

: ı~ver, Vagnere bayılır. Alab musi-
1 kıyeden hiç birini çalmasını bilmez 
1 Kumarda talihi yoktur. Bahis tutul fUUa daima kaybeder. At kotulan-
nı, futbolü, tenisi çok ıever. fyi ıü-

i vari, mükenımel şofördür. 1925 te 
plotu gök yüzünde vefat ettiii gün 
den beri tayyareye nadiren biner. 
Bir yatı vardır. Bot zamanlarmı -
büyük dostları Ronald Colmann 
ve William Pawell ile birlikte yat· 
ta ııeçirir. En çok ziyaret ettiği ar· 
tiıtler tunlardır: 

Gloria Swanson Loiı Wilton, 

1 

Paul Weitmımn F'torence Vidor, 
Elaie Janiı . , 

Grazie del Rio 
Parlamağa başlayan fıpan-

yol yıldızları arasında Grozia 

1 de Rio'yu da zikretmek li.zım
dır. Grazia hayatını şöyle an. 
!atıyor: 

- Babam maruf bir cerrah 
tı. Ben de kendisinin bir tek 
kızı idim. Babam seyahati sev 
diği için, hayatımın bir kumı 
şurada burada geçtt. O kadar 
ki şimdi dört lisanı mükemme
len kcnuşuyorum. 

.. Bilhassa Pariate terbiye gör 
dum. Fakat teganmye Milano 
da çalıştım. 

Danıı Anna Pavlovan'ın 
hocası Kameıky'den ogren· 
dim. Piyanoya alb yaşında 
başladım. Yedi sene ıonra dip 
lr.mamı aldım. Fakat ilk kli.
d k konserimi dokuz yaşında 
verrnişt:m. Sinemaya gelince; 
Crasını da anlatayım. ltalyada 
bulunuyor ve sahnelerde tt",gan 
ni ediyordum. On bet yaşında 
idim. Bir film için müsabaka 
açıldı. iki bin kiıi arasından 
beni seçtiler. Şirket artistleri 
ile beraber cenubi Amerikaya 
gittik. Orada birkaç macera 
filmi çevirdik. Sinemaya inti. 
aabnn böyle başlar. Muvaffak 

ı 
Şahsi mesleklerinin icaplarma 

u.y~al;< mechuriyetinde olan iki artiı 
tın ıyı karı koca olabileceklerine ka 
11i değildir. Güz,.l k~rısı ne sinema, , 
ne NlhnP. artiıtidir , 

1 

Muhabir mektubu 

Adapazan gitgide bir 
sanayi şehri oluyor! 

Bu kasabamız aynı zamanda mÜ· 
him ziraat ve 

ticaret merkezlerimizden biridir .. 

Ada pazarmda HülrUmet, Belediye ve jsnd•mıı dairel~ri 

ADAPAZARI: (Milliyet) Ada tandqlann buna itba eylemeleri 
pazan pazan Türkiyenin öteden• tartile. 
beri mühim bir ticaret merkezidir. 
B~ .m~b~rek. topraklann yetqtir
diiı küllıyetlı mabıuli.t biç bir :za 
man miiJterisiz kalmamaktadır. 
Kazanın senevi patates mabıulü 
eski ıenelerde (2,000) vaıron iken 
timdi 1,000 vagon yani 16000000 
kiloya iıunqtir. Bu senenin pata• 
teıleri iyi fiatlerle k&milen satıl-

1 

mııtır. Bundan ba4ka çok mikdar 
da mısır ve yumurta da elde edil 
mekte iıe de fiatler çok diiJmüş
tur. Kazanın kereste ihracatı da 
pek mühimdir. 

Mlliyet ve hamiyet namına 

Adapa.zan Tic:a.ret odasınm şu 
karan f&Yanı takdirdir. Gönül İs· 
terki umum Türk vatandatlan 
haftada bir defa üzüm ve incir 
bir defa zeytin ve zeytinyağı, bu'. 
defada fındık Ye ceviz cibi yerli 
mallar için cünler yaparak ı:nab
sulatnnızın istihl&kine yardım et
sinler! Yunaniıtan'da haftada üç 
ırün et yenilmemeai kararlaft • .l· 
mıt ve yÜkoek bir tasarruf duyııu
ıile bu karara he.- tarafta ri:ıyet 
olunmakta bulurunuştur. 

Sarr'at 

Çok seyahat eder. Kanada, Mek 
ıika, Küba, Ha.ay, Fransa, ltalya, 

~,.._.,, 1 lngiltere, lsviçre. Almanya, Avuı· 
turya, Maariıtan, Çb Japoıı, Mmr 
cibi memleketleri Jl!ezınittir. 

Yemekte sadelikten hoılarur. Bi 
raya baydll'. Men'i müıkirat kanunu ~ 
nun aleyhindedir . 

ClarJı: Glble 

ti var ki, bir gören bir daha u 
nutamıyor. Acaba neden? Gü. 
!ütü baıka, baktığı zaman göz 
!erinin ııığı batka.. Kadınlar 
onu görünce vücutlerinden bir 
raıe geçiyor, görmedikleri za 
man hayallerinde onu canlan
dırıyorlar. Clark cezbeden ve 
korku veren bir insan .. 

istasyonda bir manzara 
Adapaz.anna gidenler iataayon 

meydanlarında bir çok kereste yı 
ğınlarına teaadüf ederler. Bunlar 
demiryollarımız içi nmüteahhit
ten alınmıt traveriılerdir. Bu tra
verisler yaf iken kesildikleri yani 
ağaçlar aularıru bırakmadan ih· 
zar olunduklan için kamilcn çat
lamıtlar ve traverislik evaafıru 
kaybetmitlerdir. Bunlar az zaman 
da yağmur altında ve çamurlar 
içinde çürümeğe mahkumdurlar. 
Şartnameye muvafık olmıya.rak 
keailmif olan bu traverialer yüzün 
den ali.kadoırlar acAba ne kadar 
mutazarrır olmuş.tur? 

. A~apazarı bir oanayi memleko 
tı balını almıttır. Yerli mailar do 
kuyan bir fabrikanın mamwatı 
çok revaç bulmaktadır. topraktan 
~amu! her nevi çanak çömlek cö 
rulmege aeza bir nefasettedir. 
Dogramacılık, mobilyecilik ifleri 
de f&yan ıtakdirdir. Bunlar meya 
nmda Ahmet Şerif Efendi ıibi 
Avrupa'da taluil etmit aan'atkir 
larda vardır. Kunduracılık san'a· 
tıda pek terakki eylemiftir. Bir 
kundurA:ılar Ç&rJuı vardır ki cid 
den f&Yatıı tematadır. Buraya 180 
den fazla L.unduracılar içinde lı
tanbul vari P"k sık mağazalar cö 
ze çarpmaktadır. 

Boyu bir metre seksen bet, 
geniı omuzlar, mütenasip bir 
vücut •• Sık ve siyah saçlar ve 
iki göz .. 

Ticaret Odası Genit elbiseleri sever. Ya ~ bin 
diii zaman ne kadar mümkünse 
o kadar hafif giyinir. Fakat çıp- Buranın Ticaret odası m\4kül 
laldann (!'Ünün birinde dünyayı iı- bir vaziyete dütmüştür! Odaya 
tili edeceğine inanmaz. olmuıuın ki, ltalyada avdetim mukayyit tacirler aidatlarını ver- Kontrplak 

llk temsil cecelerini sevmez. de Cines 9irketi beni angaje et. memekte olduklanndan odanın 
Amerikada sinemalar ilk temsil ge- ti ve birkaç film daha çevir- sandığında on para kalmamıttır. Bunlar cenq sabblı pide cibi 
celeri verdikleri zaman, davet edi- dim. Ayni zamanda sahnede Oda reisi ile katibi kimseyi gücen tabtalardrr. Bu tahtalar kul"fUD 
len artistler, methale mevzu İ l dinnernt:k için tiddet ibrazından kalemi açılır ıibi kavak ve ıbla-
radvo mikrofonnuncla bir kac so"'- talyanca ve spanyolca skeç- mur ağaçlanndan çıkanlmaktad~ ' • d Ş d çekinmekte imi4ler ! ·~ 
söyleyerek seslerini bütün dü~ya- ler de oynuyor um. im i de lar Kalmhklan 5--6 milimetre-
ya dinletirler. Bu ~detten hoşlan- Fransada sahnede operet oy- Bu tacirlerden (180) i hakkın dir. Marangozlukta çok kullanıl-
mu. ! namak istiyorum. Tiyatroda da cez:ı keıilmit ise de nizaınna· maktadır. lıte bu tahtalar h<ıp 

Sinema artiılerini ~öhret diye bir ba§kalık var. lnıan halkın menin • Atbikinde mütkülat çekil- Avrupadan ıeldiği cihetle bir çok 
kabul etmez. Dünyayı eğlendirmek Ik d mektedir. Odanın ıöıtennekte paralarımız barice akıp gitmek. 
için merak uyandıran insanlar dive hararetini ve a ışını uyu· olduğu nezaket ve hüsnü muamc d' , te ır. Afaç ve ormah yüzünden 
kabul eder. Hollyvood'un iıtikbelde yor. leyi ihmal ederek para vermemek çok zengin olan memleketimizde 
modern san'at beldesi olacağına ka- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 yüzünden odayı müşkül bir vazİ· 
ni değildir. Televiziyonun ıinema- yete sokmak ve memurları ahi bir bunlarm imali mümkün iken ba-
yı ifli!.a ettireceğ'İne İnanmaz. Sine- Almanca ve fran11zca11 çok fenadO'. hale koymak tüccarlarımızın yük riçten cetirilm ... i ne kadar yıu:rk
marun "• tiyatroyu iflas ettireceği- Parasız saadet kabil olacaO;ına ka- sek meziyetlerile kabili telif bir tır. M~l~i bir ıirket bu iti pek ala 
ne inanmadığı cibi.. naati yoktur. Hiç bir şey icat etrnit hal olmasa gerektir. ya~ab_ılır ve paralarmrzda memle 

Müliıkab 1eY111ez. Bilhassa ~7•r d ·1d· K .. h · "d" ketımızde kalmıf olur. nl "kada 1 ~ eğı ır. oyu cum urıyetcı ır. Sa Oda heyetinin oon içtimaında 
ı;ü eri Amerı gazete erin çıkar bah dokuzdan evvel yataktan kalk- ayda bir defa memlekette (Yerl"ı Bataklıktan ~ika·yet 
dıldan resimli haftalık ilavelerden '< iğrenir. Modern mobilyaları '-"-en- tığı nadirdir.. Kuvvetli kokuları patateı günü) yapılmaaı tekarrür Şehrin b' 

il 
· """ ve mu"'cevh-tı sevmez. R·klam" fo ederek İcap eden mnkamata mu"'. ( .. . ır saat mesafesindeki 

mez. Ked" eri hıç seYmez. Amerika- --- ' Gokcevıra ) "'l" halkı . -"- · · racaat olunmu~tur. Bu çok verı"n· . n go U n bqı:na 
ela artık ıtandıu:uuoe tıp haline I'• toğraflan çekbrmekten de hoşlan- ' bır afet keailmi ti O ı d · len aarrtm kadınlardan bnalanmaz. mu." de bir karardır, fakat umum va- k" dil . f r. ra ar a u.--s ı1-••••-•u••- .... ·-•• .............. --·- an e mıf olan ahali ııtnıadan 

--...,...-~~~-.....,~------- kmlınaktadJrlar. Bu ıöl Adapa. 

1 

zarıru ~ılamakta oluduğundan 
aıtma ~u~dı;le teşkilatının o cöle 
kartı cıdd ı bır aeferberlik ilan ey 
lenıe•ine İntizar olumaktadır .. 
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Bu sene haşerattan ve 
kurtulmak için şimdiden 

bilhassa tahta kurularından 
bütün haşeratın yuvalarını FAYDA ile tahr·p ediniz. 

~~~--~~~~~~.~~ ~ 

aızı rahat•ı• ~•den 

~~ tcarın •••glnll~lnl 

izale ediniz. 

Halil LI N 1 A sentürünU gıyi niı. 

VücudOnUıde mevcudiyetini bile hisset· 
aılyeceksiniz . Gıydi§iniz enden i 1 ı ba ren 
ricudUnUz hLman bir• çok ıanl i:neiro 
ıncelecektir. Fazla ' olarak iyi ve elastiki 
tnkosıınıın daimi ve müessir masajı sayesin· 
de zahmetsiz ve yorucu rejimden ari olarak 
bfitfin fazla semizliği izale edecektir. 

Kütahya Kl·remı·d·ı 
1

( T••k.mna~.!.~.!Jürk~··~ 
ve Turkun emejile meydana ııelen 

Bunu, mağazamıza gelip tecrübe edi· 
nız. Veya karnınızın kulurunu ve mecmu 
irtlfaını bildirerek adresinize göndertiniz. 

Fiatı : 17. lira - Siyah 20. Ura 

Yalnız, BeyoQlu'nda 

Tünel meydanında 12 No. 

latlklAI caddesi 385 No. 

maQazaıarında satıllr. 

..... 8 ı lflO. Ro•lcl. Da•••nt••• 

--~ BAYRAMDA BÜYÜK TENZlLAT --. 

Foto Ferit lbrahim 
1 liradan 6 kart 1 kartonlu 
t " 40 X 50 çerçeveli agrandiıman ve 6 kart 1 kartonlu beraber 
8 ,. 40 X 50 çerçeveli Paıtel ve 6 kart 1 kar tonlu beraber 
Gazi Hazretlerinin Devairi Resmiyeye kabul edilen resimlerinden bü

yük agrandismanlar 75 kurut. 
Eıki solmuf reıim1erden en mahirane a"'°randiımanlar. 

Arthtik ve müceuem resimlerimiz herkesin tahtı tesirindedir. 
Vitrinlerimize bakınız. 

~~~~~~~~~~~~- ı 

MARSIL YA kiremidi 
KÜTAHYANIN eski 

lanndandır. 

ayarında ve bazı evsafça ona faiktir. 
zamanlardanberi maruf çini toprak-

Salahiyettar makamlardan müteaddit fenni tahlil raporlan 
vardır, en sonuncusu aş•ğıdadır. 
ISTANBUL VILA YETİ FEN HEYETiNCE yerli kiremitleri 

arasında DEVLET inşaatında tercihan kullanılmaktadır. 

Mühim şehir ve kasabalarda ajanları vardır . 

Mamulatı KÜTAHY ADA F ABRfKADA veya IST AN8UL satış 
deposu olan GALATADA KALAFAT yeri No. 74(Nihat Bey)de 
görülebilir. Telefon Beyoğlu 4298 

T.C.NAFIA VEKALETİ YÜKSEK MÜHENDiS \'IEKTEBl kimyevi 
Müdürü tahlilat Müderrisi ve TİCARET B O RSASI Laboratuvar 

NUREDDiN BEYİN Analiz Raporundan 

1 Jnhina mukavemeti 
(Mesnet açıklığı 30 ım) 

il Sikleti (Kuru halde) 

111 Niıpi mesamiyet hassası 
(Mas ve cezp ettiği su mikdarı 24 ıaatt 

iV Don tecrübesi. 
(Brart usuli) 

V Bir metre murabbaını ne kadar örter 

Kütahya kiremidi 

213 Kilogram 

WOOGram 

Yüzde JJ 

Vezni eksilmenıit 
ve patlamamış tır. 

14 

Marsilya kiremidi 

22!> Kilogram 

2700 Gram 

Yüzde 13,! 

Vezn'. eksilmemı§ 
ve pat~runamıştı&' • 

14 

Analiz, piyaaadan tedarik edilen 15 kiremit üzerinde yaprlmııtır. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: , 
M t .. . h "l L- b" d kil" . .. k M · ı ı · 1 Matbaası evcu numunesı veç 1 e ~ ın a et ımın muna asası 1 1 ye 

21 Nisan 932 pertembe günü aaat on birde yapılacakbr. Taliple 
rin nümune ve ıartnamelerini görmek üzere her gün ve münaka-
saya iıtirak için temina.t ve teklifnamelerile beraber mezkiir gün 
de muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. 0262> Ber N v i 

lstanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

10,000 kilo beyaz sabun: 24 Nisan 932 pazar günü saat 14 te 
açık münakasa ile. 

Yukarıda mikdan yazılı beyaz sabunun hizasında gösterilen 
gün ve aaatte münakaaaaı icra olunacağından ırtnameaini gör
mek iıteyenlerin her gün ve vermeğe talip olanların münakasa 
gün ve ıaatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kaamıpata'da 
DenR Levazım Satrnalma komisyonuna müracaatları. ( 1276) • =• Merhum 

Muallim Ma:bahat Beyin tercüme 
ettisll ve matbaamızda tabedilen 

Ameli Haıat alimi 

(Ber~e~ N. GASS~N)uu 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 

Mec.mua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDILIR 

Defteri kebir, Yevmire ve 
Kasa defterleri mevcuttur. 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA 

Milliyet Kitap 
Cadde~n 

Kısmı 
TeDe'ffon, 2431 o .. 24319 - 243'118 

-

• 

· ,.Terzihane Natli 
, 

Büyük 1'ayyare Piyangosu 
4. cü keşide 11 mayıs 1932 dedir. 

( Ahter terzihanesi ) 
Sahiplerinden ve mildir 

~üJüt itraıııiJe 4 0000 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 lirallk büyük 

1 

ikramiyeler ve 20.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

Muslu başoğlu 
Şevket 

Bey Yeni posta
hane kartısında 
36 numarada ye 
ni bir terzihane 

• 

• Tı:a=:şr=ayca:cg;:.:;;;;nd=e=ri=~=~=;=i;=~==ı:=;,=~=ç~=; =;=;s=~===:=~::.:e~=i :::a::::::...:=az. Gedik paşada J an darına 
lstanbul Evkaf Müdürlüğünden: 

tesis ettiğini ve 
badema müşte
rilerini oraya da· 

700 ili 800 K. Pirinç ve dökme 
350 ,, 400 ,, Bakır 

27 adet köhne saatler 
Hey'eti hazrrasile ,, halı parçalan ve saire eşya 

Şehzade ambarında mevcut yukarıda cinsleri yazılı etYa ay
n ayrı aleni müzayedeye konmuıtur. Talip olanların ıeraiti an
lamak üzere her gün Levazım idaresine ve etYalan gönnek için 
de Şehzade ambarına ve ihale günü olan nisanın yirmi birinci 
pertembe günü saat on dörtte İdare Encümenine müracaatlan. 

KARON 

(1152) 

ALMAN KlT APHANESl 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

Satınalma komisyonundan: vet eyledil)ini 
21 / Nisan/ 932 per§embe günü saat on beşte kapalı zarfla mü- ilan eyler. 

ı ~akasası yapılacağı l / Nisan 932 tarihinde ilan edilen on bir ka .. _________ _ 

.~m mutabiyeden 9520 adet fırçanın mübayaasından sarfı nazar Ademi iktidar ve 
t.dil~it ve 2500 adet keçeli bellemenin msfının mübayaasile ikti- b l 
fa zarureti hasıl olmuş bulunduğundan 1250 keçeli belleme ile e gevşekliğine 
7149 gebre, 9527 kaşağı, 4766 sünger, 2383 kıl kolan, 2383 bez kartı en müe11ir deva SERV01N 
su kovası; 2383 kayı§ yular başlığı, 598 yem torbaıı, 2383 ip haplandır.Depoıu, İstanbul'da Sirke 
kolan ve 4268 yular zincirinin münakaaaar mezkur 21 / Nisan/ 932 cide Ali Ri:za Merkez eczanaidir. 
perşembe günü saat on beşle yapılacaktır. Ve her kaleme ayrı Tqraya 150 kurut posta ile ııönde
ayrı talip olunabilecektir. Taliplerin nümuneleri ve ıartnameyi rilir. İ:zmir'de lrgat pazarındaki, 
görmek üzere her gün, ve münakasaya ittirak için mezkur gün- Trabzon'da Yeni Fenıh ec2&1lelerin
de muu.ven eaate !tadar komiıvonumuza müracaatları. (1316.} de bulunur . 

MÜTTEHiT ÇiKOLATA 
FABRiKALARININ 

tmal ettiği 

MİLLi ÇİKOLATA 
Piyasaya Çıkmıstır 

En son ve fenni şerait tahtında imal olunan 

MİLLi CİKOLAT A 
~ 

Temizlik, Nefaset ve Lezzet 
İtibarile A v rupa çikolatalarına faiktir. 

Milli Çikolata 
Türk vatanda§larının yerli mala göıterdiği teveccühten 

doğmuttur. 

Milli ÇiKOlATA 
Herkesin ve her kesenin çikolatasıdır. 

Bunun için MİLLi ÇİKOLAT A'yı daıma 
tercih ediniz. 

Bakkaliye ve şekercilerden arayınız. 

Toptan satıı mahalli: Eminönü Valde Han No. 19, lstanbul 

PiRi A 
Bayramı muhterem müşterilerine tebrik ile kesb ' 
'?eref eyler ve "ROTBART - LUX UOSA " ve 
" MOND - EXTRA " tıraş bıçakları baklanda iz· 
1''\rt tevecd ih buyu ran müşterilerine bu vesile ile ı1ülr 

ranlarmı arzeyler. 

Fatih kazası malmüdür1üğü~den: 
Fatih'te Katip Müslahattin mahallesinin Dıraman çeşmesi 

kağrnda atik ve cedit (20) No. lı hane açık arttınna uıulile s• 
trlacaktrr. Müddet 6/ nisan/ 932 tarihinden 30 nisan 932 tarihi 
kadar yirmi beş günd~r. Taliplerin 30 nisan 932 tarihine mü• 

I dif cumartesi günü satış komisyonuna müracaatları. ( 1391) 

Tütun in~isarı umumi nıü~irliğin~en: 
il Nümune ve tartnameaine tevfikan aleni münakasa i 
. (10,800) metre yerli bez satın alınacaktır. Taliplerin (o/o 7 1 2 
i teminat akçelerini hamilenı (7/ 5/ 932) cumartesi günü saat o' 
ı te Galatada mübayaat komisyonuna müracaatlan (1492) 

ı Ba1ra Mal MO~irliğin~en: 
1 

Sabık icar bedeli 26501 lira olan Bafra ııölünün miri re1mi ' 
b~raber b~~~ av!ama hakkı ~ !"lazir~~ 932 t~rih~~en i.~iba 

ı dort senelıgı 2 nısan 392 tanhınden ıtıbaren yınnı gtin mudde 
ı müzayedeye konulmuıtur. (1339) _ 

Sarıyer 
Kazası malmüdürlüğünden: 

8000 aeki:ı: bin lira kıymeti mu· 
hammeneli Büyükderede Büyük
dere caddeainde Mercan sokağın-

ŞüKOFE 
ltriyat Fabrikası 
Muhterem müşteriler n ~ 

._,avra- ·rı i.- n+'u~o:ı ~ 

da eaki 1 numaralı harap tuğla i· .. --. MU AL L 1 M -1111111'1 
malithaneai ile tahminen 36 dö· Dr NEŞET OSMA~ 
nüm arazisinin mülkiyeti 24 niaan • Dahili hastalıklar mütehas 
932 pazar günü aaat 14 le ihale Hutalarını Ankara caddetin 
edilmek Üzere müzayedeye konul 44 No. muayenehaneıinde her 
muttur. Taliplerin teminat akçe· 
!erile birlikte memuriyetimi:ze mü gün saat 2 den 6 ya kadaı· 
racaatlan. ( 1500) kabul eder . 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, lıtiklil caddeıi Bü

yük Parmak kapu, Afrika han•· 
na biıitik Apartıman No. 21 .

Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

Dr. Çiprut 
ClLT, SAÇ ve 
ZÜHREVİ 

haıtalıklan mütehassısı Beyoğlu, 

<\smalnneaçit, Atlu Han No. 2 
Tel. B. O. 3353 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehauıaı 
Cumadan maada hergün öileclen 

sonra saat (2,30 dan Se) kadar İa
tanbulda Divanyolunda 118 numa
rah buıuai dairesinde dahili haata. 
lıldarı muayene ve tedavi eder. T e

•Jnn: latanbul 22396 . 

• ı..1 

l oımı\:a 

ACELE SA TILIJ( 
Buhar ile kumaı, elbise ıemal 

ve boya fabrikası . Tesis T. 1 ;I 
lstanbul. Havi bulunduğu ıaha r, 
Mt. m. 

Elyevm faaliyettedir. Terki 
ret haaebile, ucuzca s:ıtılıktıt · 

mak İsteyenler Telefon, Be~~ 
müracaatları. .. _ ............................................ . 

MlLLIYET MATBA 


