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Başvekilin seyahati 

ismet Pş.nın bu ziyaretinde dost
luğumuzun ifadesinden 

başka bir mana aramak abestir •. 

iki memleketin kuvvetli doıtluk mOnasebetinde 
normalin haricinde yeni bir vaziyet yoktur 

Batvekil Paşa•. l yük bir ~~Ja ~lm111tu. Ruayadaki ~ 
heyetle Rusyaya seya ıı i; ha- J~ ele ilk tamyan .devlet Tür. 
riçte olduğu kadar dahilde ele kiye olmuttur. Rejimla- ara.mı 
büyük bir alaka ile takip edile. daki bu doatluiun batJa~ıç 
ceğine §Üphe yoktur. Bu seya· ı noktaaı budur. . . 
lıate, asıl mevzuunwı haricinde lamet P~tanın zı!areti bu 
türlü türlü renkler ve fekiller ~f d~tlu~u daba •>:•de talıı 
verileceğini de timdiden tab. vıye edecektır. Ve bu zıyareUe 
min ediyoruz. Maatteeuüf, po- aamimi _doa~uğun ifade.inden 
litika meselelerinde ve heie bqka bır mana aramak abeetir. 
Türkiyeye taalluk eden itlerde H~etin kal~balık olmaaı btıau 
daima mübalağa edilmektedir. , si bır man~ ıfa~ ~-· KCMa· 
Hakikatte iıe iki memleketin ıumuz yanı yenı bi

5
r ta~ tel:; 

·· b 'k · -'- - rübeler yapıyor. anayı ve zı· rnunase atı no taı nazarın0&11 L. d · t · t 
· · · · bi raat samııın a yenı e.Na ya. normalın harıcınde yenı r va. ··be'--'-' "---•-. k l p bu pı•or. Bu tecru _... ,.,. __ 

zıyet yo tur. smet atanın ' . · k L-. 1 . ._. k sanayı hayatına yeaı aya .,.._ 
seyahatı; olsa o sa Jt<I omtu T·· k. · t-•-ı·aı"yeolen· 

1 da • M.I"' " san ur ıyenın .,.... nıeın eket arasın , ta ı ıı m.. . · ·f _. _ _.. 
d 1 . . ·ık .. lerincle batla için füph8ız ıaya•ı ıatı a ...... ır. 

ca e emızın ı gun . Za ttiiimi:ıe aöre mÜJta· 
Yan güzel münaaebetlenn, doat . bi nne d S et 'şuralar 
1 d sıp r zaman a ovy 
uk münasebatının evamnn . l · 1 · R · · 
·· · b · isaldir 1 l ttihadı cra Komııer en etaı 

gosteren yenı ır m . M Molotof bu ziyareti iade 
Türk. Rus dostluğunun hv.· ecl~tir. lki milleti yekdi. 

ıusiyeti ıudur ki, bu doctluk po ğerine daha iyi bir surette ta. 
litikası yalnız diplomatlann "" nılmağa yardım edecek ol• 
· d - ·ım ·iri leket halin n egı r, ı mem . . bu mütekabil ziyaretlerin ayni 

da bu politikayı kerıdılenne zamanda d~tluju da talrriye 
ınal etmi•lerdir. Halkın efk&rı ed -· .. he -•~--

Y ecegıne tUP yuınur. 
umumiyesi tarafından hot gö. 

Siirt Meb'uw 
MAHMUT 

J#li/ıfWi/ vt1pWUn ~ rıhtımda tezahürat yapan hsllıı sellmltyor.... Ve vapur hareket 
ırttiJ.un 90nra Bqvelcil motörlerle te~yi ediliyor. 

İsmet Paşa dün akşam halkın 
samimi tezahüratı 

arasında Rusyaya hareket etti! 
Başvekilin seyahat hakkında mühim beyanatı 

Heyet yarın sabah Odesaya 
Başvekil nasıl geldi, nasıl 

vasıl olacaktır. 
hareket etti? 

M. Litvinof'un Ankarayı zi., ve Tevfik Rü,tü Beyin kerima. li.mlayarak teftit etmit ve Hay 
yaretipi iade içiı'I Aueyaya git- si Hanınıefendiler, dün sabah darpaıadan (Sakarya) motöri. 
ınek üzere Barekit 1~ Pata ı Ankara treninin sonuna baitla· le ve refakatlerinde bulunan :ze.. 

1 · H · · irili nan huauıl vaıonla ıehrimize vat ile birlikte doğruca Dolma. 
Huret erı .e ıınaye ve I . 1 • L-L- ·f ı · ı 
Tevfik Rüttü Bey " 1 a an nunda vali Muhiddin, Adliye dir. Pata Hazretlerinin refika. 

rüimüt, tasvip edilmit bir poli. 
tika, daima ve her yerde kuv.et 
ifade eder. Moskova ile Ankara 1 
dostluğunun kuvveti burada. 
dır. f 

. .. refı 1 ı ııe mıt er, Haydarpap ıatasyo. .....oyc sarayını t~n ey emıt er 

,,. .. i!!i!!l .. •IH!l!mllliliiil!m .. -•••••••••iiilll!I vekili Yusuf Kema C. H. Fır. 1 lan Hanımefendi, Haydarpa9a. 
kaaı umumi kiıtilı; Af- dan Kadıköyündeki lamet Pa. 

Bu münasebetle, bilhauıt fU 
esaslı noktanın üzerinde cNr
ınak ve vaziyeti hali anlamayan 
lara izah etmek icap ediyor: ı 

Türkiye • Ruıya dostluğu: 
her iki memlekette hakim olan , 
rejimin ayrılığı ile asla alaka· J 

dar değildir. Filhakika Rusya· 
nın siyasi mezheb;; komtt: 
niznıdir boltevizmdir; halbuki 
Türkiy~; koyu bir nasyonaliat 
devlet olarak meydandadır. Bu 
!ki idare sistemi arasındaki fark 1 
ise zahirdir. 

Her memleketin kendiıle 
tnahsus bir gidişi, bir idare si•
tenıj olur. Bu sistem; umumi O· 

larak daima memleketin kabili. 
Yet, şerait ve ihtiyaçları f:' ')zö· 
nüne alınarak tatbik ediliı · •" 
ni Rusya· çıkar yolun komü· [ 
nistlikte ~lduğu kanaatindedir. 

1 

Binaenaleyh memleketini bu 
Prensiplerin esasları dahilinde 
':'iriitmeğe çalıııyor. Bu kantla
tınde iaabet ettiğini ııörmektoo 
elbette memnun oluruz. Kendi 
kanaat ve prensiplerimize aelin 
Ce; bunu büıbütün ba9ka bir :sa 
l'iYeclen memleketimizin ihti· 

J • • • 

Y.aç, kabiliyet ve ıeraıtı zavıye. 
sınden tetkike mecburuz. Bu tet 
kik, biıze komünizm aistemin: 
deıı memleketimize hayır gelmı 
Yeceği, belki Ruaya içi~ fay.~al~ 
olan nıal\im prensiplenn Turki 
J.ere zarardan batka bir tel'. ııe
tınneyeceği, neticeıini venyor. 
Onun için on be! ıen~ye 
Yak.latan Türk • Ruı do8tluau· 
nuıı seyri eanasmda daima ay· 
11İ esası muhafaza ettik: Sov· ı 
Yet Rusyarun idare sistemine; 
kendi memleketlerine münhasır 
kalnıak fartile daima, iyi na~r j 
la baktık. Kendi memleketı
lnİ.zde İse milli bir politika yo· 
lunu tutmayı selamet ve men· ı 
faatinıize daba uygun buldu~ .. 1 

Türk · Rus dostluğu, her ıkı 
tarafın da rejimine kartı. m~te· 1 
kabil bir hürmet esasına utınat 
ediyor. Münasebatımızın onbeş 
senelik tarihinde her iki taraf ' 
ta bu prensipten asla inhiraf et 
lnemiştir. Rus komşumuz ken
di refahını kendi arayıp buldu 
ğu Yolda ~ördüğü gibi, biz de 
kendi refah ve saadetimizi ken
di Yolumuzda arayoruz. Yeni J 

Türkiyeyi ilk tanıyan devlet 

Sey hat "e ziya e 
programının şekli 
Rusya' da neler yapılacak, 

neler görülecek? 
Batvekilin Rusya'ya mt1-

latmdan avcltıtine kador -'I .,.. 
lacak procrun tanzim ediJnılttt.. 
e. proırnun aynen ıudıır: 

26 Nu°": 

......,_ b4iptlı lwiltlık diıoe 

.,., - talıılMlı .....ı latkl. 
JM~: 

Wıaıtıe,.in beyr- ......... 
itle vaki ohoak r-i .-çitte bu-

'ı, Odeıaye muvasalat, ren - lu 
raoim, ayni ııünde Motlı.ovaya ha Olf..S... - ı.tinıltat. &.

ırh l.U,a sel~ ele Wr ~ 
ziyaf9ti verilecelı:tlr. 

roket. 

27 Niıan: 
K.iyef'len ıreçerken l ılasyon

da Hariciye ajanı ve dlier tehir 
erk8ru tarafından reomi selim. 

28 Ni.an: 
Sabtı.hleyin saat 10 ela Mosko

vaya muvasalat. istasyonda res

mi selim ve istikbal. . . 
Ayni günde ziyaret ve 1ade1 

:oiyaretler: . 
clttihat reisi Kalenin, komı

ııerler meclisi reisi Molotof, HM'i 
CIİye komiseri Lltvinof, Hariciye 

ikinci komiseri Karahan." 
Akf8111 Sovyet dinesi. 

29 NWın: 
Sabeb akademiyi, Timiryuev· 

laaya (Ziraat akadanlti) :ilİya

ret. 
Oileyin K=l od,... rrincle 

harbiye komiseri M. v .,...,.ilof 
n•dinde öfle yemeli 

Oileden sonno at koıulan ve 
Dinamo spor klübünde bir oyun. 

Akf8111 Sovyet dinesi: •2s, 29 
alqam dinelerinin biri Molotof, 
diğeri Litvinof tarahndan verile
cektir. Bunlardan birini mütea
kip reımi kabul, diğerini mütea
lop operaya ııidilecektir.'' 

30 Nisan: 
Sabahleyin Moskova civann

daki fabrikalardan birini ziyaret 
Oileyin Sovyet clejönesi. 
Oileden sonra Moıkova kon· 

seyinde (ıehremaneti) resmi ka-

bul. 
Keza öğleden sonra fırkarun 

tetkilatı hakkında Paf8 Hazretle 

rine bir fortraa. 

Aktam L ...... rat'a hareket. 

2 Moyı•: 
Sabahle.yin L .. inarat'a mu••· 

salaL 

3 May .. : 
2 mayıs ve 3 mayıa Leninıırat 

ta. Şehir, müze, tiyatro fabrika 
ııibi ziyaretler. 

Akf8111 Leninıınt'tan Moslco
vaya hareket, 

4 Mayıs: 
Sabtı.hleyin Moskovaya muva

salat. 
Akıam Moskovadan harelcet. 
Proııramda bundan sonra bü

yük bir sanayi merk"2İ ola" Dnye 
pentroy ıebrini :Uyaret kmm 
,-etmektedir. Bu tehir Ulı.ranya 

Ciimhuriyeti dahilindedir. Harkof 
.,., Dnyeperstroy seyahatlerine 
nuaran il mayıs sabalu Harkofa 
munsalat, iki üç saatlik bir te
nkkuftan sonra Harkof'tan mü
farekat. 

6 Mayıo: 
Dnyepentroy'a muvasalat. 
Aktam Dnyeperatroy'dan ha-

reket. 
7 Mayış: 
Sivaatopol'a muvaıalatlA. "Va

pura birunek. 
7 Mayıs ııünü Kmmda istira

hat ve ıezintiye tahıiı edilerek 
akf&Dll vapura binmek le müm
kündür. 

8 mayıs: 
Seyahatten sonra istirahatleri 

için, vapurla Kırım sahilinde bir 
tenezzüh dahi yapılabilir. 

1 

yo meb'u~u · uavmı ta Hazretlerinin biraderleriııia 
f aıW, i'olia muaunı • A•I kıza, ikametaüıma ve öı}lederı sonra 
Tütün inhisan sa kumum mti saraya ııitmitlerdir. Yolda, Rus 
dürü Behçet Beylerle Kolordu aeliri Suriç Y oldat Cenaplarile 
kumandanı Şökrü Naİo!I Paı• 1 (Devamı 5 inci sahifede) 

Rus sefiri Suriç Y oldaı Cenap
ları ve refikaaı ve diiter bir çok 
mülki ve askeri rüessayi milli. 
ye ve sefaretler erkanı tarafın· 
dan istikbal edilmitlerdir. Gri 
bir kostüm ve pardeaüyü U.bis 
bulunan lımet Pata Hz., tren. 
den betuı bir sima ile İnmi~ler 
ve müstakbelinin ayrı ayrı elle. 
rini sıkarak iltifat eylemiıler. 
dir. 

istasyonda · 

Baıvekilimiz, İltaayonda ken 

Bat 
Muharrirlmlz 

Siirt rneb'uıu Mahmut 
B. lımet P,. ile 

beraber Rusyaya gitti 
Baımul.arririmiz Siirt meb't1ıu 

Mahmut Bey, dün lomct Pata ve 
hey'etilc benıbtt 
Rusyayn hareke• 
ebnlıtir. Mafı. 
fllUI Bey lımet 
Pata Hazretleri
nin temaıJan ve 
Sovyet Ruıyada. 
lı.i seyahat intibe 
lannı muntaza . 
man gazetemize 
bildirecektir. 

Batmuharriri~ 
miz bet ıe-ne e.v 
vel de komıu Rus 

dilerini selamlayan bando mu. 
, zika ve kıtaatı askeriyeyi "Mtt 
1 baba aıker, nasılsınız" diye ıe· 

yayı ziyaret etmit ve yazdığ ı şaya 
nı dikkat yazılarla Türk eflı.r.
rı umumiyesını tenvir etmiıti. 
Binaenaleyh ıimdi beı sene sonre 
tekrar ziyareti kendiıine o zaman
ki Ruıya ile ıimdiki Ruıya arasın
da bir mukayeıe yapmak imkinınt 
da bahıetmiş bulunuyor. Milliyet 
karilerinin. btı.ımuharririmiz Siirt 
meb'usu Mahmut Beyin lıalemile ya 
zılacak bu yaz.tarı ataka ile okuya
caklarına fÜpbemiz yoktur. 

1 

Basv~fril Türk. - Rus bsyraklarih dooanan vapura çıkıyor .. 

Sah'p ve .datmuharrırı 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

u....r Nefriyat .. y UI MOdOrll 

ETEM lzZET 

1 Masraf 
Bütçesi 

171, 112, 705 lira ola
rak meclise verildi 
Aıakara (Telefonla) - 932 

maaraf bütçeai be...,eçhiitidir: 
Bü;yülr Mill.t Meclüi 2,467,000 
Riyaaeticümlaur 324,452 
Divanı Muhasebat 550,020 
BGflJ"lralet 962,409 
Şurayi Devlet 200,734 
1.tati.tik umum mütlilrlillü41,958 
Diyanet it leri riyaşefİ 607,196 
Maliye vekaleti 9,596,412 
Düyunu umumiye H,744,,601 
Tapu umum müciiin~ 997,000 
Dahiliye Vekôleti 3,735,926 
Emniyet ifleri umum mödürlüğü 

J,1139,000 
Umum jandarma lnnnonda111.lı 

8,384,000 
Hariciye velıôleti 2,600,000 
Sıhhat ı>elıdl.tt 3,501,884 
Adliye vekaleti 1,620,670 
Maaril v.lrôleti 9,132,.94() 
Nafia velrMeti 10,002,593 
lktual v.lıdleti 1,US,(110 
Ziraat v.lıôleti 4,074,600 
Giimriik ve lrıhüarior HlıdlMi (in 
lai.aT idareleri dahil tlelllıJl,) 

tas.-, 
Afuhafaze umum J.rm sn t.ı""'4 

i,6H,JH 
Giiımriiltlw 1,681,156 
Milli Müdalaa lrera Mi«efarlılt 

32,181,JIS 
Hava mÜHefQrlalı 943,000 
Denis mü.terarlıfı 3,805,580 
A•keri labrilralar 2,9fl4,800 
Harita ""'""' mii<lllrl/Jfd 641 ,Mfl 
Po.ta ı>e T .Z...al """'"' mUilr
ıaı;; 4,845,820 

U.....,.,; Yeln1n: ITl,112,TO!I 
&ütçe kanunundaki eeaılara 

ııöre varidat bütçeai yekuau da 
(Devamı.Sinci •hil.a.e) 

inhisar 
Bütçeleri 

T evhitten sonra 1 buçu 
milyon tasarruf var 

Memur Ç1karmak için eld 
ki mikyas nedir 1 

~&lıtr ve inhi_.ı.,. velrfletl 
aılbtefllll Adil Bey 

Gimriikler ve İahiNrlar Yekal.,.. 
ti altt..,.n Adil S.7 diia Tüth 
ı.ı..u.;:r idaresinde lnJ.iurlar ida
relerinin 932 bilt981İnla tetkllı:i ve 
vekllete ait bazı itlerle meıpl ol• 
m'lftur. Adil B. dlin bir maharri
rinün İnhiearlann J'Hİ bütçesi 
ve memvrlar aruında yapdecak 
ta.fi,.. haldıunda fU ieahak ver
lbİftlr: 

"- Bu MDe taMrntf ıeneai ol. 
dllfu ifin inhioar idareleri bütçe • 
ledade zait masraflar terkedilo. 
rek a•amİ taearnıf temin edile. 

(Devamı.Sinci sahifede) 

Yeni vergi layihalan 
dün Meclise verildi 

Müvazene vergisi nasıl alınacak; 
muamele, buhran, 

nakliyat ve bina vergileri. 
ANKARA, 24 (Telefon) - Sahiplerinin ikamet ettikleri 

Vekiller heyetince taavip edil. meakenlere bu miktarm nııfı 
mit olan yeni verııi layihaları zammolUDUJ'. 
bugün Millet Mecliıine takdim B - Dahlldelı:i ıdc:er fabrika 
edilmittir. Layibadaki eaaalar lannm iıtihlik reami kilo baıı
ıunlardır: na bet kuruıtan aeki:s kuruta ÇJ 

1 - Bilumum ma&flı, ücret. karılmııtır. Hariçten ııelecek 
li, devlet, vilayet, belediye; ha. tekerler a.kiıi aibi v-.ı vere. 
kiki ve hükmi tahıalar ne"Zdinde cektir. 
müstahdem memur, ecir ve aai· C - Muamele •ergiıl nisbe
renin aylık iıtihkaklarmdan ti yüz~ 6 dan yüzde ona çıka· 
buhran verııiıi ııibi her ay tedi- rılıınıthr. Muamele verııiai ka. 
ye suretinde ka.ilmek iizere mu nununun hututu eeasiyesi mah
vakkat müvazerıe vergiıi namİ· fuzdur . 
le yeni bir vergi ihdas edilmit- D - Nakliyat vergisi bilu. 
tir. mum :ıatülhareke vesaiti nakli· 

V erııi 1 Haziran 932 tarihin yeye tetmil edil mittir. Layiha. 
den itibaren tatbik edilecektir. ya ııöre bu vesaitten almacak 
lıtiınaları yoktur. Kanunun tat reaim vesaitin oturma yerleri. 
bikatı buhran vergiai kanunu. nin adedine, motör kuvvetine 
nun tatbikatının aynidir. veya tonilato mikdarma göre 

2 - 1ktısadi buhran veraisi tahakkuk ettirilecek ve seneliği 
devam ettiği müddetçe aıağı- dört taksitte alınacaktır. 
da yazılı vergilere buhran zam E - Demiryollarına müvazi 
mı yapılacaktır. olan ıoselerde çalııan vesaitle. 

A - Bina vergilerine yapılan re vergi mikdarlanna yüzde el· 
zam mikdarı bugün tediye edi. li zammedilecektir. 
len verginin yüzde otuzundan Diğer taraftan Milli Bankala 
yüzde ellisine kadar tahavvül et rın muafiyetlerine dair olan hük 
mektedir. Verginin hesabı gay. mün yeni mali senede tatbik e
ri ıafi iratlara göre alınır. 2 bin , dilmeyeceği anlatılmaktadır. 
liraya kadar iratlı vergilerde ihdas edilen ve gerek tef· 
vergi nisbeti yüzde 30, 10 bin i mil olunan verııi niıbetleri.nden 
liraya kadar yüzde kırk, ondan j mütevellit yeldin da 18 mılyoa 
fazlası için de yüzde ellidir. lira tahmin edilmektedir. 



hya - Balıkesir 
hattının ehemmiyeti 

eclis ~eisi B~lıkesirde irad ettiği 

• 
nutkunda şayanı 

dikkat malumat verıyor 

Kütahya • Balıkeair hattınm İf
letmeğe açılması münasebetile B. 
M. Mecliai reisi Ki.zrm Pt. Hz. 
Balıkeıir'de mühim bir nutuk irat 
etmiştir. MKlia reiai Gaai Hz. nin 
aelam ve muhabbetlerini tebliğ 
ettikten sonra 23 Nisan cününün 
ehemmiyetinden bahsetmiştir. 

Kazım Pı. Hz., bu şayanı 
dikkat nutuklarında Demiryollan 
nm faidelerini fU suretle izah et· 
mitlerdir: . • 

Şimendifer hattının ışleme.ge •· 
çılmaaı veaileaile yalnız d~oJ. 
tarının faideleri hakkında bırkaç 
aöz söylemek tasavvurunda idim. 
Fakat, bugünün 23 ni•ana tesadü" 
fü bende Balıkesir vilayeti halkı· 
nın vatanperverliğine taallUk e· 
den bir hatırayı nakletmek arzu. 
aunu uyandırdı. Şimendiferin e· 
hemmiyeti hakkında uzun beya· 
nata hacet yok. "Demiryolları, in 
sanların kan damarlan gibidir'' 
derler. Bu aöz pek dofrudur. KA· 
fi derecede tlmendlfer yolu bulun 
mayan bir yerin bugün layikıyle 
müdafaaaı .,. iktıaaden inkitafı 
mümkün delildir. Asayitin temi
ni, maarifin tamimi, milletin me
deniyet aabaımda terakkiai timen 
diferin lüzumlu vazifesidir. Har · 
bı Umumi'de demiryolu mevcut 
olmıyan yerlerde aakeri harekitın 
ne kadar müşkülatla yapıldığını 
hatırlayoru:ı. Memleketin bir u
cundan diğer ucuna yetiımek için 
yollara dökülen millet efradı pe· 
rişan ve aefil oldular. Eğer hudut 
lara doğru timendifer hatlan ol
ıaydı kuVTetlerimiz İcap eden ma 
hallere zayıatsız ve Yaktiyle yetiı 
tirilebilir ve yolsuzluk yiizünden 
binlerce vatan evlidı mahv ve 
helak olmazdı. 

Muhterem Arkadatlanm; latik 
lal muharebesinde mi!H cephelere 
erzak ve mühimmat yetiıtimıek 
için mu.htaç oldutumuz vasıtaları 
bir llhza dütününüz. Fedakar 
Türk kadınlan sarp yollarda, fe· 
na havalarda güalerce yük tatıdı· 
lar. Büyük zahmet ve me,.kkatle 
re katlr.ıdılar. Bu kafilelere ve 
Kağnı arabalarına cephelerde İn· 
tizar ettifimiz zamanlar ne ka· 
dar ubrapla geçmittir. Bu hal 
Türk kadını için tarihi ve ebedi 
teref olmakla beraber hazin bir 
hadisedir. Biz o günleri unutmu
yoruz. Bizden sonrakiler de bil
meli ve unutmamalıdır. Ve ona 
gÖ•e çahtmalıdırlar. 

Bugün i4letıneie açılmakta o
lan Balıkesir • Kütahya demiryo
lunun aynca bir kıymeti var. Hat 
garbi Anadolunun mühim bir ku
mını bugün Sıvasa kadar sür'atle 
rapteden Ye ileride vatanın diğer 
ucuna raptedecek olan en kısa 
yoldur. Milli tarihimizde yüksek 
bi~ mevkii haiz olan Balıkeairin 
ehemmiyeti bugün bir kat daha 
artmııtır. Bundan dolayı Balıkeai· 
re vilayet halkını tebrik ve bu vi
liyetin meb'uau ve hemıehiriıi aı
fatiyle meserretlerine ittirak ede· 
rim. Bu eserin bütün milletimiz i
çin iftiharı mucip bir muvaffakı
yet olduğunu da bilmeliyiz. lıtik
lal muharebesinde lzmir ıimal 
m~ntak.aaının geri ile irtibatı Ba

nin tetekkülünden beri intaaına 
tetebbüa edilen şimendiferlerin 
mecmu tulü iki bin iki yüz küaur 
kilometre olduğuna göre takriben 
onda biri demektir. 

Vatandatlıır; Büyük Millet 
Mecli&i şimendifer itini milli, ik
tıaadi ve ıiyaıi bir mesele olarak 
telikki ettiğinden milletin azami 
kuvvetini bunun üzerine teksif et 
mittir. Bu husustaki gayret timen 
diler inıaatınrn geçirdifi ıafhala .. 
rı mütalea etmekle anlaşılır. 

O&manlı lmperatorluğu 68 sene 
evvel Anadoluda ilk olarak l:mıir 
• Aydın timendifer hattı imtiya
zını İngiliz sermayesiyle teşekkül 
eden bir tirkete vennittir. 130 ki
lometre· olan bu hat 11 senede ya· 
pılmı,tır. Bundan bet sene sonr& 
lıtanbul - İzmit hattının İnşa&ına 
batlandı. Bu hattının tulü 90 ki
lometredir. Üç sen,de yapılabil
mittir. Türkiyede şimendifer inşa 
atı a11l 50 aene evvel inkişafa ba, 
Jamıf ve o zaman birçok imtiyaz 
talipleri zuhur etr.1iştir. Mitti ida
re teşekkül ettigi zaman h•,dutla
rımı:z dahilinde 3i90 kilometre 
tulünde demiryolu mevcut idi. Fa 
kat, bunların hiç birisi hükUmet-e 
ait deii!ldi. Hepsi birtakım imti
yazlı şirketler idi. Milli bükü. 
met 10 sen~t! ~- hatların 1600 
kilometresini ı l aldı Ye ayrıca 
intasına t~~cbbi.. ettiği 2200 kü
sur kilometre tulündcki hatların 
1600 kilometresini ıkına) ve faali
yete gelirdi. Şimdiki halde hüku
metin idart)si altı_ .. da işleyeı-ı hat
larımızın yekunu 3480 kilometre
dir. Şjrketlerin elinde kalan 22~8 
kilometre hatla beraber 5698 Lİ· 
lometre demiryolu milli hudutları 
mız dahilinde mevcuttur. Bu ra
kamlar Cümhuriyet hükumetinin 
ıimendiferlere verdiği ehemmiye .. 
ti tebarüz ettiren delillerdir. 

Şimendifer siyasetinin milli var 
Jık ve birlik meaeleai 0Idi1ğunn i
~aret eden Büyük Rei3İmİ7 Gazi 
Mu&tafa Kemal Hazretlerinin yük 
sek namlarını bu eserin önünde 
hürmet ve minnetle yadederim. 
Bu da onun milletimize yaptığı sa
yısız iyiliklerden biridir. Şimendi
fer siyasetini birç?!c mütküllta 
rağmen isabetle idare ve Büyük 
bir gayret ve imanla tatbik eden 
muhterem l&met Paşa Hazretleri-
nin bu husuıtaki vatanperverine 
himmetlerini tükranla zikretmek 
te vicdani borcumdur. 

Şimendiferin inıaaında mühen· 
dialerimizin büyiik kabiliyet ve 
ehliyet gösterdiklerini iftiharla 
beyan ve kendilerini tebrik ede
rim. Nafia erki.o ve memuriniyle 
demiryolları müatahdimin ve ame 
lesinin şimendifer işlerinde gös
termekte olduktan gayret ve faa· 
liyet memnuniyetle kayit ve tak • 
dire şayandır. 

Sabık Kayser 
Nadim değil 

lıkesir • Bursa Karayoluna munha LONDRA, 24 A.A. - Sundey 
ıır kalmııtır. Gerilerdea ıevkedi.. Chronicle gazetesi muhabi-rlerin
len imdat kuvvetleri günlerce yol den birinin sabık Kayıer nezdine 
yürümek mecburiyetinde bulun- yapmıt olduğu ziyaretin .. fabatı
duklan için vaktinde cepheye ye• nı bu aabah netretmektedir. Mu
titemiyorlanlı. lzmir etrafındaki bahir, sabık imperatoru çok zaif • 
milli cephelerin sukutundan sonra lemit ve ihtiyarlamış bulmuıtur. 
timal mıntakaamdan Anadolu içi- lmperatör, dünyada daha fazla 
ne dbğrn timendifer irtibab buluq ı lı.alamıyacak olan bir inaan inti- . 
mamaaı yüzünden utradıtımız zil . baııu vıırmelıı:tedir. 
yiat ve miifkülit maliimdur. Ma· S.bık Kayser, memleketinin 
uisa • Bandırma deıniryolu üze- 1914 vakayiinde mes'ul olmadıiı· 
rinde her ne varsa bulundukları nı hararetle müdafaada devam et 
yerlerde kaldılar, yahut tahrip o- mektedir. Müsaİ-ünileyh, beyanatı 
lundular. Bu yol o vakit itsal al- arasında ıunlan söylemittir: 
tında olan Manisa. da Afyon bat- Hiçbir teYden pipnan değilim. 
tına merbut bulunduiundan va- Hayatımı yeniden yatamakltğnn 
ıon lokomotif gibi ıimendiferlerin icap etseydi, memleketinin nef'i 
cnalzemei müteharrikeai askeri nanıına yaptıklanmı tekrar yap· 
depolar veaair emval ve eıya ge· mak mecburiyetinde kalacaktım. 
rilere naklolunamadı. Takviye 
lı:uvvetleri vaktiyle, cepheye rele 
nediler. Milli kıt'alar mabrumi· 
yet ve mütkülat yÜzünden inhili-
1e uğradılar. O zaman Kütahya • 
Balıkesir hattı olsaydı bunların 
hiçbiri olmazdı. Şimdi bu cihetten 
memleketimize vaki olabilecıok 
herhangi bir tecavüz &Ür'atle kar 
§ılamak için büyük kuvvetlerimi
zi matlup noktada tahtit etmek 
imkanı da ha&ıl olmuttur. Bu iza
hat Anadolu içinden Akdeniz sa
hillerine doğru yapılan bu hattın 
askeri kıymetini tebarüz ettirme· 
ğe kafidir. 

Kütahya • Balıkesir battmın İk· 
tııadi noktai nazardan iae. fayda· 

M. Herriot'un bir 
nutku 

PARIS, 24 A.A. - M. Herriot 
meıhur ihtilalci Mme Roland"ı~ 
aiyaset meydanında batını aatıra 
tevdi ettiği urada aöylediii "Ey 
hüriiyetl aenin namına ne cinayet 
ler ika ediliyor!" cümleıini ·ı.nzi. 
ren "Ey itimat! senin namına ne 
suiiıtimaller yapılıyor!" diye ba· 
ğD'lll.lftır. 

Avuslttrya'da intihabat 
propagandası 

tarı pek çoktur. Bu yolun üzerin- VlY ANA, 24 A.A. - Dün ak· 
d ve yakınında mebzul miktarda ıam hemen bütün aiyui fırkalar, 
krom, kömür, antimuan, bakrr gi. tetrii İntihabat propagandaaı yap 
bi kıymetli madenler, vi&i itlen- mak için büyÜk kafileler tertip' et 
memiş onnanlar milli servetimizi mitlerdi. Şimdiye kadar Viyana. 
tezyit edecek va&ıta.lardır. Bun- dlın böyle bir propaganda tekli 
dan batka bu havalinin bütün A- görmediği söyleniyor. Saat 23 e 
naclolu ile iktııadi münasebatının 1 kadar ıayani kayit hiçbir hadise 
sür'atle inkitafı bu İrtibat •aye- it'ar edilmemittir. Zabıta, bugWı 
sinde temin olunacaktır. Kütahya için iatianai tedbirler ittihaz et• 
• Balıkeair demiryolunun tulü 250 ! mittir. Yarın gece yarısına kadar 
J...ilometre kadardır. Milli idare· bütün mevhaneler menedilmi•tir. 

• 
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Lausanne 
Konferansı 

DA.K
Aiman yada 35 milyon Kütahyadan ilk posta 

müntehip rey verdi treni dün kalktı Yeni konferans 19 
haziranda toplanacak 

PARIS 24 (A. A.) - Per
tinax, Echo de Pariı aazeteıinde 
netrettiği bir makalede tunları 
aöyliyor: 

S Alman devleti dahilinde intiha
bata dün sabah erkenden başlandı 

M. Tardieu ile M. Mac Donald 
dün l.au&anne konferansının 16 I 
haziran tarihinde içtima etmeıi 
nı kararlattınnışlardır. 1 

Bu haber resmen ilan edilecek 
tir. 

1 
ltalya, Belçika, Japonya ve Al 

ma1'ya gibi davet edilen memle- . 
ketlerin muvaffakiyetine intizar 
ediliyar. 

Grup namına lnciltere hüku
meti Çekoslovakya, Yugoslavya, 
Romanya, Yunaniatan, Lehi.tan 
ve Portekizi davet edecektir. 

iki baıvekil ayni zamanda tar 
ki ve merkezi Avrupaya ait mea· 
elelerin Lauaanne'da mevzuu bah 
aedilecefine karar vernıitlerdlr. 

BERLIN, 24 A.A. - Pruıya 
Diyet meclisi intihabının arifeainp 
de Berlin sokakları çok garip bir 
manzara İrae ediyordu. Her arnıf 
kafilelerin batında muzika oldu
ğu halde yaptıkları nümayif ve 
tezahürler, ve Nazia'lerle komÜ· 
niatler araıında vukua gelen arbe
deler haricinde bütün evlerin pen 
çereleri en aedit ve bariz renkler .. 
le donanmıı bulunmaktadır. 

Neukoln işçi mahallesinde üzer 
le~inde "!lrak ve Çekiç" itlenmit 
ve koyu kırmızı renkli bayraklar 
hemen her evin Üstünde dalgalan 
maktadır. 

Bilmukabele Hitler taraftarla.n 
nrn ikamet etmekte oldukları Steg 
litz'de gamalı bayraklar hakiın 
mevkii işgal etmektedir. 

Diğer mahallelerde aoayal de • 
mokratlann kırmızı ve 3 Hnkli 

Terki tcslihat 
işleri·· 1 (Kırmızı • Siyah • Altın) pllkah 

ı bayrakları oldukça ekseriyeti tet· 

"Yavaş g;diyor, fakat 
yuruyor .. ,, 

1 

kil eylemektedir. 

Muhtelif fırkalara mensup aa -
hiplerin evlerincle oturan kiracı
lar tarafından her katta ayrı, •f!• 

CENEVRE, 24 A.A. - Cemiye 
ti Akvam nezdine memur edilen 
gazeteciler birliği taraf..dan ve
rilen öğle yemeğinde müteaddit 
devlet adamlan nutultlar irat et
mir.ler ve ezcümle M. Mac Donalcl 
mÜteveffa M. Briand'ın hatıraınru ı 
taziz eyle'!'i,tir. 

Mwnail.,yb demittir ki: lngilte 
re terki teılihat konferansına it- . 
tirak eylemekle yalnız milletleri 
ezen mali yükü tahfif etmeii iı
tihdaf etmiyor, fakat ayni zaınnn· 
da cihan ıulhü meaelesine de hi •· 
met cbn,,..k iıtiyor. 

K~nferanstan bahseden ltalya 
hariciye nazırı M. Grandi bilhaı .. 
sa §Jlllan aöyle1nittir: 

"Y avaı gidiyor, fakat yÜrüyor. 
E&ash olan da budur." Snvyetler 
hariciye komiacri M. Litvinoff, 
k:onferanam muvaffakiyete ikti· 
ran edeceji hakkındaki ümitleri
ni iı:har etm.it ve Franıız iM.'! mu
rahha&ı M. Paul Boncour ıh, Ce
miyeti Akvamın muıirrane ve ıe· 
meredar meMİsini hürmetle yadey 
lemittir. 

Borçlar v~ 
Tamirat 
V AŞINGTON, 24 A.A.- Ayan 

dan Borah'm yakın doatu M. Le
vinaon, tamirat bedellerinin ten•İ· 
lini ve beynelmiattefikin harp borç 
lıınnm İptalini istihdaf eden bir 
proje tevdi etmittir. 

Tayyareci Costesdöndü 
LE BOURGET, 24 A.A. - Tay 

yareci Costea, Tours'da bir merha 
le yaptıktan sonra diin saat 16,35 
de buraya vasıl olmuttur. Mumai
leyh lapanya'dan gelmektedir. 

Arjantin,de zelzele 
LONDRA, 24 A.A. - Briticb 

United Preaa'in yazdığına göre 
Arjantin'de Mendoza mıntakasın
da yeniden zelzele aademeleri 
lıUaedilmittir. 

Maiıçuri,de kıyamcıla· 
rın faaliyeti 

CENEVRE, 24 A.A. - Mançu
ri'de gayi-i muntazam kıyamcılar 
kuvvetinin hali hazırda büyük bir 
faaliyet göstermekte oldukları aöy 
leniyor. 

Sir John Simon 
dönüyor 

CENEVRE, 24 A.A. - Cenev
re konferansından dönen Sir John 
Simon, aaat 13,15 te Cenevre tay
yare karargahından Le Bourget 
ve Croydon'a avdet etmek iazere 
havalanmıtbr. 

Hint valii umumisi 
QUE1T A, 24 A. A. - Hint 

umumi Valisi hava tarikile Pe
f&Ver'den Quetta'ya gitmittir. 

Yunanistana para .. 
ATINA, 24 - Yunaniatarun 

Londra aefaretinden gelen bir 
habere göre evvelce Yunaniatana 
borç para veren grup yeniden 2 
milyon lngiliz lirası vermeyi ka
bul etmiftir. Bu para ile eaki borç 
taksitlerinin tediyesi mümkün ola
caktır • 

b.ıyraklaı• mütahede edİllltlekte
dir. Bu da birçok müna:ıaalara 
meydan vermektedir. ~ 

Kat'i gün 

BERLIN, 24 A.A. - 35 milyoıa 
mjintehip btıgün, Prusya,. Ba•t•· 
ra, Vortemberg, Anhalt ye Haıı• 
bourg Diyetle.inin tec,lid~ ;,ıa Yfl· 
pılan intih<lbata iştirıdı: «!ecel.tir. 

Şu itibarla, bugünün Alonaaya 
aiyaaetinin i•""'-" ve veeh.M Ü· 
zerinde t,•t'i bir tapiri olacaltbr. 
ffitkr'ci erin bili Al.,_yc'ıl'a İk· 
tjdar -vkiiai kanuni -itle el
de •tmefe muktadlr olup olmadık 
lan yatı..t iltıııitlerine veda etme· 
leri li.Eım gelip gelmlyeceii anlatıla 
caktır. • 

Pruaya'da vwiı..ı. olan rey. 
!er bu meael.n k~nckıı hallede 
cektir. Slinlcü 8-\ifera'.la, Vor
temberg te, Anhalt ve Haıııbourg 
ta ntöfri lenn kazanıaaar Hıin cid
di bir ta "b yoktur. 

veriliyor . ., • ... 

- BEltL N, 24 (A~.) - Pl'llOfa, 
Ba ryera, Vo•temberg, Aahalt T• 
Hambourg müntehlpleri ~allat!!" 
S..kizinden beri Di?fl ffllalerl· 
nin intihabı için ray vetlyorlar. 

S.at 17 de kapa-•ak olan rey 
verme hareketi, harpten beri Al· 
maftfa'da görülmemit bir İn\i.laa• 
ınücadeleıine nihayet verecektir. 

Alman müntehipleri 13 ınart
tan beri riyaseti cumhw intihabı 
için iki defa davet edimif olması
na ratmen mevcut aiyaai ihtiras
lar o kadar tiddetlidir ki bu Üçiİll 
cü intiha.tan evYel l,ıile hiçbir yor 
gunluk ve alakasızlık amareai l'.iia 
terilmemittir. 

, .. Müfritler 

Bucün intihaplannı yapan ve 
SO milyon halk içinden 35 milyon 
ruünlahjbi cem'edea 5 Alınan dev 
leli dahilinde muazzam İntihabat 
içtimaları, açık havada kütle ha
linde nümayiıler yekdiğerini taki
ben ve bilafaaıla devam etmekte. 
dir. 

Fırkaların hepsi gözü kapalı ._ 
larak mücadeleye ablmıtlardır. 
Fakat mücadeleyi en tiddetle ida 
re edenlerin Nazialer oldutu ıüp. 
hesi"Zdir. Hitler 5 Almaa devleti 
araziıini yalnız baıına tayyareıi00 • 

le dolaımakla kalmamıt ayni za • 
manda müfrit fırka taraftarlan 
en büyük faaliyeti köylerde ıröa
tennitlerdir. 

Komünistler 

Müfritlerden sonra en fa:ıla f•
aliyet gösterenler, komünistler ol
muttur. Komünistler her yerden 
fazla hali hazırda idareaile ala
kadar oldukları bu devlet dahi • 
!inde Almanya'nm serbest diier 
17 devleti araziainde olduğundan 
ziyade alaka.tar bulunmaktadır
lar. 

Geçen gke rey verilirken tid
datli hadiseler olmuf, polis he
men her tarafta tamamen sefer
ber hale gelmit ve büyiik tehirler 
de zabıta, •İlahları omuzlarında 
kauçuk sopaları kemerlerinde •••· 
h olarak aokaklan dolatmıtlar
dır. 

Berlin'de naıyonal • soayaliat 
fırkası azasından biri bir arbede
de öldürülmüıtür. Her tarafta bi
raz hararetle hareket eden Al
man vatandaılanndan birçokları 
vakitlerini aükiinetle geçirmek il
:ııere polis merke:ıılerine cötllrill
mütl•rdir. 100 kadar tnklfat ya
pılmıttır. Bu sabah, intihabat kay 
de tayan hadise olmaluızm devam 
etmiştir. 

Müntahiplerin 3 80 inden faz. 
laaınm intihaba ittiraki çolı: muh-

temeldir ki, bu •şimdiye kadar hiç 
bir Diyet intibahında olmamıştır. 

Hindenbourg, sabahleyin erken 
den reyini vermek için ıandık ha· 
tına gitmiştir • 

Arbedeler 

JUDENBURG, 24 A.A. - Dün 
aktam mahalli bir içtima netice
sinde Hitler taraftarlarile muha
srmlan arasında bir arbede zuhur 
etmittir. Birçok naayonal • aoıya
liıtler ağır surette yaralanmışlar
dır. 

Prusya başvekili ne diyor? 

BERLIN, 24 A.A. - Prusya 
baıvekili M. Otto Braun Hava• a
janıı muhabirile iki ıaat kadar 
görüımü~tür. 

M. Braun, Hitlere kartı yükse
len mukavemet dalgaaının ruhu
dur. Mumaileyh, büyük bir ehem 
m.iyeti h.aiz olan tntihabatın arife
ıiı1de,, halkın izhar edeceği reyle 
ria neticeıini aaabiyet~iz olarak 
beklemektedir. 

Keadiai hiçbir kehanet savur
mak niyeti1tde delildir ve diyor 
ki: Karıtıkhldarın bu kadar derin 
olcl,ujv. bir zamanda konulacak 
tethialerin heınen hepai faidesiz •e blt6ttur. Yalnız iki fırka kendi 
!damlerından emin olabilirler. 
uunlar da ~yal - demokratlarla -1c.. lırkaı.rıdır. Çünkü bu İ· 
kl fn-b lcendÜ.rine itimat eden 
ft •l17onlarea insan veren metin 
ve aatlaın tetltilata malik ve sa
hip bufurunaktadırlar. 

Alman 
Muharrirleri 

iki maruf müellif Isviçre 
tabiiyetine geçiyor 
Bl:RLIN, 24 A.A. - "Garp cep 

heainde y-i birteY yqk" eserinin 
müellifi olup romanının iııtitarı Ü
zerine N aayeaaliıt ıtnultitlerin tld· 
detli hücualanna ~z kalan I· 
rich Marla R...,a..,...e, Almaaya'. 
yı terketml§tir. 

Mumaileyh, Felemenk ve Fransa' 
da ikamet ettikten sonra nihayet 
daı.i sou-ette laviçre'yi intihap ey 
le111i§tlr. Şimdi, lıviçre tabiiyetini 
iktisap ~il v11ku ltulan müracaatı 
Almanya'cla hazın ve elim bir hay 
ret te\'I it etmiftir. 

Difel' taraftan, ıenelerd6n beri 
lsviçre'de ikamet etmekte bulu
nan maruf Alman muharı-iri E
mil Ludwig'~e lsviçre tabiiyetine 
geçmek için talepte bulunmuttur. 

Eskifehirde soğuk 
ESKiŞEHiR, - lloi günden be· 

ri misli görülmemif bir aofuk dal 
gaama ınaruz bulunuyoru•. 811 a• 
ratla şiddetli !tir de karayel fırtı
nası çıktı ve bazı evlerin duvarla~ 
n yıkıldı. · 

-.--

Ucuz yiyeo~ 
TRABZON, n - lki gün ıle

Yam eden ftrtınadap aoara E.riııll 
Fafınurlar yaidı. Zürra Mvİllf i· 
tladedir. Bu Mne -ı..uı pelı: be· 
reloetli olacakbr. Mevaİlll aehele 
Pi bol . ve ucuzchw. icar ve flyina 
ne derece pahalı ise yiyecek o ka
dar ucuzdur. 

Top tecrübeleri 
letanlHıl Vilay•tind-: Bu ayıa 

24 den 27 ci gününe kadar Tu:ııla 
civannda donanma tarafındaıı top 
a~ıılan yapılacatı illn olun\U'. 

Müıterek temsil 

San' atkir Ratit Rıac B. dtin 
alqam F ranau: tiyatroawıda 
Yunan muharrirlerinden Spiro 
Melaa'm "Bir ıece ve bir ha. 
yat"e piy~ni temsil atmiıtir. 
Bu temsile Ymıan artiıtlerlıı. 
den Mel Elana HalkıMl'do itti• 
ralı: etmit, Vedat Ürff B. de 
"Nikos" rolunü deruhte etmlr 
tir, 

Mel Halkusl ParLı konserva. 
tuvarından mezun olmuı Ye as 
saman zarfında Yunan aabno· 
sinde büyük bir muvaffaldyet 
kasanmıttır. 

Trenin geçtiği yerlerde muhtelif 
madenler mevcuttur 

KÜTAHYA, 24 (Milliyet} - Hattın küşadı merasiminde h 
zır bulunan heyeti hamil olan tren bugün tam saat 17 de burayr 
vasıl olmuş, istasyonda parlak bir surette karşılanmıştır. Fırka. 
da heyet şerefine sazlı bir çay ziyafeti verildi. Şehrin Çini fabri• 
kalan gezildi. Burada 3 saat kaldıktan sonra Ankaraya hareket 

adilmittir. Nafia müsteşarı Atıf Bey yeni hat hakkında bana J 
beyanatta bulunmuştur: 

- Deyirmisazda bulunan kömür madeni zengindir. Yüzd 
yirmi beş mikdarında Ereğli kömürü ile karıştıktan sonra bu 

hatta kullanacağız. Hat üzerindeki kron madeni de hattı ko. 
rumaktadır. Civarda demir madeni vardır. Tavşanlı'da krom• 

madeni bulundu. Bir de antimon madeni var. Palamut, ceviz küt" 
ğü nakliyatı için hat çok faydalı oldu. Bu hat en ehemmiyetli ha 
lanmızdan biridir. . 

Kütahyada tezahürat devam etmektedir. Hattın açılması 

bütün köylüleri ıevindirmittir. Bugün ilk posta yapılmıştır. Haf· 

tada üç gün posta treni kalkacaktır. 

Gazi Hazretlerinin tel2rafları 
ANKARA, 24 A.A. - Rei ı yet hükumeti ve tahsım hak. 

ıkumhur Hz. !eri Balıkesirde kında izhar ettiği ıamimi duy. 
bulunan B. M. Meclisi Reisi ' gulardan dolayı teşekkürlerimi 
Kii.:ıım Patadan atideki telgrafı arz ile sevinclerine iştirak ede· 
almışlardır: rim. Gözlerinizden öperim. 

Balıkesir - 23 · Kütahya • Ba Reisicümhur Gazi M. Kemal 
lıkesir hattının itletmeye açıl-
ma merasimi bugün çok büyük Yine hattın küşadı münase
bir halk kütlesinin içinde yapıl betiyle ikinci kolordu kumanda 
dı. Eüyük Reisin timdiye kadar nı Ali Hikmet Paşadan gelen 
milletine yaptığı misilsiz bir. telgrafname ile Reisicumhur 
çok iyiliklerden bir tanesini da- Hazretlerinin cevapları da ber· 
ha derin heyecanlı bir sevinç i. veçhi itidir: 
çinde duyan ve teait eden halkı Balıkesir, 23 - Bir zaman 
mızın li.yezal minnet ve merbu lzmirde inşası hükumete tavsi. 
tiyet hialerine çok yakından ye buyurulan Kütahya • Balıke 
tekrar ,ahit olmakla bahtiya. sir demiryolunun bugün küşat 
rım. ı reımi yapılmıştır. Bu havalının 

Yu"k k h k" · .ı • ikt11adiyat ve selametine keşa-se ve re a ar ıaarenız • . 
altında "t d" d"l k t y19 ve resanet temın edecek o-mu eıra ı 1 t a ve 1 b . . . h 1 . 
ıayretle ktıntale doğru ilerle- an u_lehmrı azı?'ıd ~su e ·ıge.tı: 

'il · · · 1 ren o ı am ve ıra eı samı ennı 
yen mı ettmızın <urtarıcıaına b .. ·ıı ti t bc"l 
karşı bugün daha hararetle iz· ugun ~1 e ": ya .ve te ı. e· 
har ettiği şükran hislerini arza d~rek hımmetı fah~m~~elenyle 

.mücaseret eyler. Tebcilkar hür mıllet. v_e memleketımızın. bu-
m t t · ı · · k b l b nun gıbı daha çok mazharıyet· e ye azım enmı a u uyur 1 .1 1 • · · ı 

· t' h d · ere naı o acagı enıyasıy e arzı 
manızı ıs ır am e erım. "k · 1 · Ef 

§U ran ve tazımat ey erım . 
B. M. Mecliıi /teui: KAZIM Kolordu kumandanı ferilt. 

Reisicumhur Hz. leri buna Ali Hikmet 

atideki cevapla mukabele buyur Gazi Hazretlerinin cevapları: 
mu,lardır: Kütahya • Balıkesir demiryo 

Kütahya • Balıkesir demiryo !unun i,Iemeye açılması müna
lunun işlemeye açıldığını bildi- sebetiyle hakkımda izhar buyu 
ren telgrafnamenizden pek mü. I rulan samimi hislere teşekkür 
tehassis oldum. Bu münasebet- , eder ve gözlerinizden öperim.. 
le muhterem halkın Cumhuri. Reisicümhur Gazi M. Kemal 

inhisarlar bütçe ve tevhit ka· 
nunu da Meclise verildi 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Dünkü Vekiller heyeti içtima· 

mda Gümrük ve İnhisarlar vekaletine ait bütçe ve inhiaarların 
tevhidine müteallik kanun layihası da tetkik ve tasvip olunarak 

Meclise ıevkolunmuştur. Bu hususta Gümrük ve İnhisarlar ver 

kili Rana Bey diyor ki: 

- İnhisar idareleri bütçeleri 1931 seneaine nazaran esaılı 
tasarruf temin edecek surette tanzim edilmiş ve bu idarelerin1 

1932 mali senemiz zarfında tedricen tevhitleri salahiyetini Ye·' 

kllet• verecek bir kanun li.hiyaaı bütçelerle birlikte Meclise tak• 

elim olunmuıtur. 

Sayım vergisinin tadili için 
KOT AHYA, 24 (Milliyet} - Kütahya'nın köylü meb'usu 

Oıner B. aza bulunduğu muvazenei maliye encümeninde saynn 
verıisinin tadilini teklif ve müdafaa etmittir. teklif encümPndt 
tetkik edilmektedir. 

Gazi Hz.nin teşekkürleri 
ANKARA, 24 A.A. - Riyaseti cumhur Katibi umumiliğin 

denı Reisicumhur Hazretleri 23 nisan bayramı münasebetile reı· 
mi ve huıuıt makamlarla bir çok zevattan aldıkları telgrafname
lerden bu suretle haklarında izhar olunan samimi hislerden do• 
layı memnwıiyet ve tetekkürlerinin iblii.ğına Anadolu Ajansını 
tavsit buyurmuşlardır. 

Başvekili karşılayacak olan he
yet Odesaga vasıl oldu 

MOSKOV A, 24 A.A.. - Türkiye ıefiri Hüseyin Ragıp Bey
Lt, Hariciye kombıerliil ıark itleri ıubesi müdürü M. Pastukof 
baricıiye komiawliiinin Ukranya cumhuriyeti nezdindeki mümeı 
ıHt M.Brodovski Ye Sovyet matbuatı mümessilleri İsmet Pa~a 
ile Tevfik Rllttll Be)'i ve diğer Türk misafirleri kartılamak üze· 
re Odeaaya hareket etmiılerdir. 

Türkige-lsveçhakemmuahedesi 
STOKHOLM, 24 (A..A.) - Her iki meclis te Türkiye laveÇ 

ulatma "9 hakem muahedesini tasdik etmi.ılerdir. 
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lth-alat ve ihracatımız 
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halde? 
Ek on o 111 i Belediyede Mahkemelerde Poliste 

EsrarhanQ 
Basıldı! 

Çocuk 
Haftası Kahve artık hiç bulu

Şehrin 
Planı 150 Esnafın aleyhle

rinde istida 
verdiğ.i iki adam 1 •• 

Dün Maksimde bir 
balo verildi namaz gibi oldu! M. Yansen'in planı 

yapacağı anlaşılıyor 
Bir ev taharri edildi 

ve esrar 
çekenler yakalandı 

Gümrükten çıkarılan kahveler ne 
oluyor, yeni 

Şehir mütehassısı mimar Yan· 
sen dün Belediyeye gelerek heye
ti fenniye müdürü Ziya Beyle u
zun müddet görütmüştür. M. Yan 
sen bugün memleketine avdet e
decek bir müddet sonra tekrar 
lstanbula gelecektir. lıtanbul pla
nının da Yanıcne yaptırılacağı 
tahmin edilmekte İse de, Belediye 
erkinı bu hususta keturrı davran· 
maktadırlar. M. Yana<!ne lstanbu
la ait bazı haritalar verilmiştir. 

Ağırceza dün bu adamların 
tevkifine karar verdi 

Evvelki gece görülen lüzum ü
zerine sabaha karşı saat beşte Tak
•İm Eğri sokağında sabıkalı Arna
vut Refetin oturduiu hane aranmıt 
tır. · 

~nnelı;r birliği tarafındı 
tertıp edılen gürbüz ÇOCll 

musabakasile Çocuk hayran 
dün Maksim salonunda yapı 
mıştır. 

1stanbulun yüksek ve kiba 
ailelerinin de bulunduğu bu e 
lenceye birçok miniminiler iş• 
rak etmi!ti. Eğenceye İstiklı 
marşile başlandı. Küçüklerde 
Erdoğan ve Ercivanın muvaff 
kıyetli bir konserinden sonr 
Füruzan Hanım tarafında 
muhtelif danslar yapıldı. Bu~ 
dan sonra Gürbüz çocuk ır.üso 
b~kasına başlandı. Müsabakay 
~~çok sevimli ve gürbüz yavr 
ı9tırak etmekte idi. Dr. Hüse 
yİn Kenan, İsmail Kenan Fev 

bir hiyle yolu meydana çıkarıldı 
Taharriyatta eroin, eırar kama, 

tabanca bulunmuıtur. Bu evde ea
raı· İçmek Üzere toplandıklan anla
tılan Üıküdarlı Yahya, Zihni, Leon, 
Hacı Bekir, Şemıi, Refet yakalan
mıştır. 

Piyaıada kahve bulmak imkanı 
çok güçletmiıtir. Bulunabilenler 
de mahlut kahvelerdir. 
l< Ticar'!t m~dürlüiü yaptrğı tet
.~at ~etıceaınde lıtanbul gürn
~ldennden çıkan kahvelerin 

rakya ve Anadolunun Ticaret 
llıiidiriyeti bulunmayan ıehirleri
k~ ~vkec:lildiii anlatılmııtır. Çün 

u ihtikarla mücadele vazifeai Ti
c•ret müdürlerine ait.olduğundan 
;.k!•tanbul Ticaret müdürlüğü ih-

1 arla 11kı bir ıekilde mücadele 
~!lirinden fıraatıan istifade için 
kır luaıın tacirler bu tekilde hare-
~~ etmittir. Maamafih Ticaret 
~udürlüğü bu ıehirlerin Vali ve 
.a.Yınakamlarile muhabereye gi

tı~rniıtir. 

Yapılabilirse - . 
ıyı 

ı,. Mevcut iktıaadi buhrana karşı 
Ynelmilel ticaret aleminde iti

~~dın daha ziyade kavileıtirile
I e leıanüdün temini için Fransız 
·~ tarafından beynelmilel bir ce~ 

"''Yet teıkili dütünülmektedir. 
.. İarni. Beynelmilel ticari ve sınai 

~u~?k_~bil iştirak cemiye,t~. olm.~aı 
fUnulen bu cemiyet butun dun

~- _ticaret erbabını bir çerçeve da
k~lıne toplayabilmek gayeaile teı

ıl edilmektedir. 
Cenıiyete bütün dünya tacirleri 

:~a olacaklar ve aidat vere~ekl~r 
lı ır. Buna mukabil bu !acırle_rm 
er hangi bir zararı tesvıye edıle-

0•ktir. 

~ l'icaret mektebi müderrislerin .. 
:ıı liakkı Neıı:ihi Bey bu tetek

<ulle alakadar bulunmaktadır. 

Gümrüğü artbrayorlar! 
Franıada, ithal edilen meyve 

:• konaervelerden alınan gümrük 
••minin tezyidi için bir proje ha
tırı 

anınııtır. 

k Bu proje, ıehrimizde endite ile 
, artılanmıttır. Ticaret odaıı Fran 

1.,d., alakadarlardan .,aliimat ia
enıiştir. 

Yeni bir usul 

"1 r.~naniatanda ihraç mallarına 
fırı .1 •limeti farika vaz'ı için bir 
ile, 

0 Je hazırlanmıştır. Bu projeye 
tı., ~•ran Yunaniatandan ihraç olu 
ıı., •o.~ ~er nevi eıya ambalajları· 
"•k~ıllı alameti farika vazedile
~e b ır. Y ahıız zeytin ve yaf mey-

Undan iatina edilmektedir. 

lhtikarla mücadele! 
a;r "d · · d ın.u detten beri fehrımız e 

• 

bulunan lktıaat vekileti Tic .. ·et 
müstetaı•ı Hüsnü Bey dün A~1 ~.ı· 
raya a.vdet etmittir. Hüsnü Bey, 
dün sabah ihracat Ofisine gelerek 
ba ... ı izahat almış;tır. 

Hüsnü Bey şehrimizde bulundu 
iu müddet zarfında ~il~a~sa Ti
caret müdürlüfünün ıhhkarla mu 
c.adele mesaisile alikadar olmuş· 
tur. 

Henüz karar yok 

ithalatın tahdit ve tenkisi içın 
Avusturya henüz bir karar verme 
mi~tir. 

Bu kararın ıa:ylUI nihayetine le· 
hiri muhtemeldir. Çünkü o zama
na kadar merkezi Avrupa memle
ketleri arasında iktısadi bir itilaf 
yapılabi)et,.;ej-i bu taktirde İse itha 
!Atın tahdidine lüzum kalmıyaca
ğı zannolunmaktadır. 

Haliç şirketinin vaziyeti 
Jatnnbul umumi meclisi çarşam 

ba günü yapacağı içtimada Haliç 
iirketinin vaziyetini görü~ecektir. 
Bu münaaebetle ~ehrin umumi mü 
nakali.tı dn mevzuu bahıolacaktır. 

Ete narh konacak mı? 
Son zamanlarda et fiatleri 

yükseln1ektediı·. Şehir umumi mec 
lisi ~te narh konmasına karar ver 
diği halde, bu h .. nüz tatbik edil
memiştir. 

Belediye reis muavini Hi.mit B. 
bu husust:l diyor ki: 

- Bu r.ıcaele makama ait bir 
i~tir. lhtikitr olduğu anlaşılıroa 

Konferans neye karar ,. narh konur. lktısat müdürlüğü ;ıe 
ma!tamın yapacar;-ı müşterek tet-

verdi? kikat neticesinde daimi encümene 
ihbar Pdilir. Daimi encümen de u

Limon i3kefesi civarındaki eı· 
naftan zorla para almak ve ver· 
mek istemiyenleri döğdürerek 
cebren para tahsil etmek iddiaaile 
aleyhinde 150 kişilik bir mazbata 
tanzim edilerek eınafça haklarında 

~ikayel!e bulunulan Haydo ve 
kardeşi Yusuf evvelce istintak dai 
reıince kefaletle tahliye edilmi•
ti. Bu iki maznun, haklarmdaki 
tahkikat ikınal edilerek Ağ1rceza 
ya tevdi edilmi~lerdir. 

l\ıl~rkumların muhakemeaine 
dün başlanmıştn·. Maznunlar mü· 
dafaaya çalıtarak taarruza uğra· 
yan kendileri olduğunu söylemit 
ve h8.diseyi tevil etmek istemitler 
dir. Mahkeme, meıelenln asayi.fe 
olan tesirini nazarı dikkate ala· 
rak Haydo ve kardeti Yu•ufu tev
kif etmiştir. Muhakeme, ıahit cel 
bi için tehir ediltniştir. 

Adliye vekili 
Bükre~te, Bulgaristan, Yugos-

d ·ı Iavya ve Romanya arasın a ıatı-
ı sadi meıail hakkında itt:raki me .. 
~ai etmek Üzere bir konferans ak
ledilmiştir. 

sulü dairesinde narh koyar. Fa- Adliye Vekili Yuıuf Kemal B., 
kat makanı buna Iü,um görme- dü~ Adli:ı;e daireıine .-elerek Müd 
dii{inden daimi cncünteni böyle deıumumı Kenan Beyin nezdinde 
bir harekete tahrik etmemj~ti.r." · bazı tetkikatta bulunmuftur. Ve· 

1 

kil Beyin bugün Ankaraya avdet 
Buz istihsali arttırılacak etme•İ muhtemeldir. Üç memleketin kooperatif te

•ekküll erinin ittirakile aktedilen 
bu konferanıta Avrupalı sınaı Karaağaç buz fabrikaları için 
memleketlere kar~ı ittiha, edile- yeniden iki makiM •ipari~ edil· 
bilecek vaziyet düıünülmii~ ve miştir. Bu senf'! İstanbulda daha 
bu üç memleketin mahaulatının fazla buz iotihsııl edilebilecektir. 

Kaçak etler 

Başka ıüne kaldı 

Kızı Sabahat Hanımı fu~a teş
vik ettiği iddiaaile maznun Kemal 
Ef. nin muhakemeaine dün Aiır
cezada devam edildi ve Sabahat 
H. dinlendi. Sabahat H. pederinin 

kendisini fuhıa tefvİk etmediğini 
aöyledi. Diğer şahit Liitfiye H. da 
hiçbir ıeyden malUmatı olmadı· 
iın• tekrar etti. Diğer fahitlerin 
celbi için muhakeme batka güne 
kaldı. 

Kahve ihtikarı 

Kahve fiatlerini yükıeltmek ve 
ihtikiı· yapmakla maznun dört 
tüccarın mubakemeaine dün , Sul
lanahmet 1 inci. ıulh ceza mahke· 
meıinde devam edilecekti. Tica
ret odasından sorulan feylere he
nüz cevap gelmediğinden muha
keme batka güne kalmıttır. 

Kasa hırsızları 
Kasa ve .mücevherat hırsızları 

hakkındaki zabıta tahkikatı ik
mal edilmiı ve maznunlar Adliye 
yeye tevdi olunmutlardır. Tahki
kata vazıyet eden 5 inci istintak 
haklmliii hır11zlar hakkında tev
kif müzekerresi keamittir. Muha· 
kemeleri mevkufen cereyan ede
cektir. 

Hasan Recai Bey 
Altı aydtın beri mealeki tetkikat 

icraaı i~ln Berlinde bulunan lat&11bul 
mahlı:ertıei aaliye aaa mülıbımların
dan Hasan Reoai Bey tehrimize av
det etmiytir. 

Rec~ Beye ken.ıi aahaoanda pi-
9eceii ;,ı.r.ıe nıuvafftıluyet temenni 
ederiz. 

sınai memleketlerden alınacak eş 
yaya karfı mubadele edilmesi ka
rarcir ohnuıtur. Oç memleket ara· 
aında ve diğer memleketlerde iıç 
memleketin mahauli.tı ziraiyesinı 
sabnak ÜzerP. bir mf"rkez bürosu
nun ihdası kararlatlırılmı~lır. 

Bu büro bundan başka müıte
rek mesai tar7.ını tanzim edecek 
ve fiatlerin tesbiti ile meşgul ola· 
caktrr. 

Son üç gün zarfında ıehrinıiz .. 
de 123 kilo kaçak et müsadere e
dilmiıti. Bu etler Mecidiye köyün
den getirilmektedir. Yapılan mu
ayene netice:1inde bu et1erin elrle 
salih olduğu anlaşılınıtt:r. Nezba
haya aevkedilerek reımi alınmıt 
ve sahiplerine iade olunmuıtur. -------

80 Kişilik bir Bulgar 
heyeti! miyesi geliyor 

imza yapıldı 
. Gelen ma1ümata zöre Avustur 

yanın Almanya ve Fransa ile yap· 
tığı takas mukaveleleri imza edil
mittir. 

Hububat ihracı 
MERSiN, 24 - Bilhaaaa Kon· 

ya ve havaJiıinden 3evkedilen kül 
liyetli buğday ve çavdar gelme!<· 
te ve vapurlara yükletilmektedır 
ihracat Filistine yapılmaktadır 
Sevkiyat muntaza.ınan dev.'.l.m edİ· 
yor. 

VllA·yette 

Çiçek 
Sergisi .. _ -

Ziraat odası dün istih-
zaratla mefgul oldu 

Tarih ve coğrafya profesörlerin
den mürekkep 

o~an heyet tetkikat yapacak .. 
ler verilecektir ve llmi münue 
betlerde bulunulacaktır. 

Reçineden yan dalar 
Paşabahçede müakirat fabrikaaın 

da . am_ele Bolulu Hasan, kaynamıı 
reçınayı borulara dökerken ayajı ka 
Y.•rak düşmüt ve kızgın reçine üze. 
rınc dökülerek tehlik,..Ji surette yan 
mıtlrr. Beykozlu CRfer de yüzün· 
den hafifçe yanını\tır. 

Tel koptu 
. Dün alqam saat 17.20 geçe Tak 
sımde tramvay teli kopmuttur.Tram 
vaylat yarım saat kadar seyrüsefer 
den !"eri kalmışlardır. 

Sultanhamamı yangını 

Sultanhamanında Külıiftar mağa 
zaıının yanması meıe1 inin ~üpheli 
sörüldüğünü yazmıttık. Bu huıuata 
tahkikata devam ~dilmektedir. Ya
nan aksam Türk sigorta tirketine 
20 bin, diier bir ıiaorta tirketine de 
3 bin liraya ıi.-ortalıdır. Zabtta 3 ki 
fİyi kefalete raptetmiştir. Tahkikat 
devam etmektedir, 

Bir ihbar 
Dün aelMtaya fiiyle ltir ihltar ya

Plhnı§ır: 

Eyijpte oturan Mehmet Ali, Hak
ı., Veli İamind üç erkekle Niaa ia
minde bir l\adın Kurtuhııa bahçe
vıı.n Bekir Ef. nin evine gelmi,ler
dir. 

Bu 11rad. Bekir Ef. evde yok
muş ve annesi. N~n Hanım haıta 
yabyormuı. Üç erkekle btr kadın 
te.bancalara uırı.lmıtlar, ve tehdide 
batlamıılardır. 

Bu sırada Bl"kir Efendinin zey .. 
ceai Ülfet Hancmdan cebren (620) 
lira alarak kaçmı.lo.rdır. Polia, tah
kikat yapmaktadır • 

Rüıvet teklifi 
Tramvaylarda yankeaicilik yapan 

mahut iki ıabık•lı vardır. Bunl•r ıı 
çan Salahaddin ile Kürt Abdullah
tı.r: Bir kaç ~Ün evvel yine yankeıi
cılıl< yaparken yakalanan bu iki ka 
~a~aı, mahkemeye rönderilmemeleri 
ıçın Beyoğlu Merkezi serkomiıeri 
":a!8'" Be_ı:e 20 lira rüıvet vermeğe 
cur et ettıklerı ,ırada cürmü met· 
hut halin.-le yakalanmışlardır. 

. . 
zı, ve Hüsameddin Beylerde 
mürekkep bir jüri heyetinin h 
kemlik yaptığı bu müsabakay 

500 Ü mütecaviz çocuk iştira 
etmiş ve birinciliği Harika, iki 

ciliği Güneş Sezai, üçüncülüğ 
Selma Edip, dördüncülüğü Fe 

da Rüstem, beşinciliği Üstü~ 
Muhiddin Hanımlar kazanmıt 
!ardır. Bundan sonra bir çol 

danslar yapılmış ve oyunlar oı 
nanmıştır. Nihayet Anneler bi 

liğinin piyangosu çekildi. Kü. 

çüklerin bu tatlı eğlencesi d 

bu suretle nihayet buldu. 

Galatasaray lisesinde 
müsamereler 

Cocuk bayramı münasebetil• 

faaliyete geçen "Çocuk Se. 

mcemuası" dün ve evvelki güı 
Galatasaray lisesi konferans sı 
!onunda kendi kulüp azalarını 
müsamereler vermi§tir. Bu mü 

samerelerde monoloğlar, şur. 
ler, söylenmiş, piyesler temsi 
edilmittir. Onbeıinci mektep 

talebelerinin çocuk dansı numa 

ralarile temsilleri çok alkışlan
mııtır. Galataaaray lisesi talebe 
!eri tarafından temsil edilen 

"Babür Şahın Seccadesi" ile 

"Arapça değil mi uydur uydur 

söyle" namındaki piyesler bü

yük muvaffakıyet kazanmışlar

dır. Bu müsamerelere 5000 ço

cuk ittirak ederek çocuk hayra 

mını ne,eli bir surette geçirmiş 

!erdir. 

Maarifte 

ithalatımız azalıyor, 

Ziraat -0da11 dün toplanmıt 
tır. Bu içtimada 26 mayıata açı 
lacak olan çiçekçilik, meyvacı
lık sergisi için görütülmüttiir. 
Serginin mükemmel olmuma 
çalı,ılır. ak tadır. 

Şehrimize yarın vapurla Bul
gar tarih ve coğrafya prof .. ıw
lerinden ve sekıen kitidee wqji. 
rekkep bir heyet ıelecektir. Bu 
hyet m•yanında Bulıar Maarif 
neaareti mtbttıtarı il~ Sofya da 
rülfünunu emiai de bulvıunak. 
tadır. Bulııe.- ilmf heyeti buıü11 
V arnadaJı harelcet etmit buluaa 

caktır. Heyeti nhtımde. Dartll

fünun nam•na bir heyet iatllc. 

bal edecektir. Heyet IDÜ9eleri 

Heyet bwadan Bursa ve E
dinıeye de ıiderek tetkikat ya· 
pa~kbr. Heyete Darülfünun 
111üd.rriılerinden bazı zevat ile 
tarih ve coğrafya muallimlerin 
deta bazıları refakat edecektir. 
Bolu meb'uıu ve Türk tarihi 
tetktk cemiyeti azaaından Ha
ı-.ı Cenııil, Darülfünun emini 
Mua1111Jter Ratit ve Maarif müı 
tetarı Salih Zelci ve diğer alaka 
dar zevat dün vali muavini Faz 
lı Beyi ziyaretle Bulgar ilmi 
heyetinip ziyaretleri huıuaatı 
hakkında görütmüılerdir. 

Bulunan silahlar 
H~biyede Altın bakkalda küçük 

Rafetin kahvesinde bir kama ve dos 
tu Safiye Hanımın üzerinde bir pa· 
ket Heroin blunmu,tur. 

Talebe gezintisi 
Edebiyat fakültesi talebe cemi

yeti perıembe günü Alay kötkün
de bir müsamere verecektir . ihracatımız iyidir 

1932 nin ilk üç aylık mukayeseli 
istatistikleri yapıldı 

Itır,. . "lk .. ty Cet ofiıi 1932 senesı ı uç 
ııı~t ilİt ihracat ve ithalatımızın 
~İt . Yeaeti bir iıtatiıtiğini ne9ret 

tir. 
Ofia· ıı.; 11 il ~ bu iıtatiıtiiinde bu ıene-

rıe . it llç ayhk ithalab seçen ıe
... ~:: mukaye... edilmekte, ba~lı
... ~ aç etyamızın ithalat ve ıh
ı,r;1 tının geçen senenin ayni ay
"e be IDukayeaeleri yapılmakta 
llirı : arlar zarfında .-eçen aene
tl, Yılı •Yl•rrna nazaran ihracın 
de( adıl. Ye fazlalık .-örül- mad 

er r·· ı93 oıterilmektedir. 
"e M 2 leneai kanunuıani, ~bat 
~dil art zarfında ithal ve ıbraç 
tıe,.erı eıYanın kıymeti ve 1931 ae• 

1 ty . . 
dtıı-: 111 ayJarile mukayeseın f"" 

ithalat: T. L 
1( 1931 1932 
.ş~bSarıi 12,241,446 5,321,577 
~ .. ~t 10,254,672 4,542.860 

r 12,851,526 6,918,233 

35,347,644 16,782,670 
İhracat: T. L. 

.. 1931 1932 
"'· San,· s b 11,039,807 9,890,272 1'!' at 62 "' 9,306,131 7,735,3 

~rt 10,592,957 7, 716,425 

~0 .. . J0,938,895 25,342,059 
"•rıirır~luyorki ithalabmız bu se
~"de uç ayı zarfında yarıdan zi-
1~rac ~:ı:a.lmıştır. Buna mukabil 
~~ l~ 'llıı:ı:daki tenakus 4,5 mil-

ıt" ... - •• 

Baılıca ihracat maddelerinin 
1932 senesi K.Sani, ıubat ve mart 
ayları .zarfındaki ihracat mi~ta!ı 
ve kıymetlerile 1931 senesı ıle 
mukayeseleri fÖyledir: 

1932 Miktar - K. G. 1931 
Madde 

K. Sani, Şubat 
Mart yekunu 

K. Sani, Şubat 
Mart yekU.nu 

Tütün 6,270,859 7,467,300 
Pamuk ham 2,530,490 4,499,020 
Fındık iç 4,382, 160 2,231,456 
üzüm kuru 8,633,148 4,241,127 
z. Yağı 9,171,957 956,466 
Afyon 66,088 51,503 
Yün 537,913 511,794 
incir kuru 4.524,693 1,121,857 
Arpa 7,730, 122 39,433,374 
Yumurta 3, 751,949 2,628,224 
Tiftik 424,882 186,325 
M. Kömürü ton 6,388 63,883 
Kıymet. T. L. 1931 1932 
Tütün 7,809,786 8,211,190 
Pamuk ham 934,948 1,453,794 
Fındık ic 2,217,309 1,203,115 
üzüm k~ru 2,493,852 1,554,187 
z. yağı 2,939, 769 339,931 
Afyon 666,169 379,424 
Yün 236,562 174,882 
İncir kuru 619,269 135,242 
Arpa 284,894 1,618,344 
Yumurta 2,273, 118 1,161,774 
Tiftik 357,850 67,868 
M. Kömürii 91,357 663,447 

: ... ~1 .... :lQ ') 

Anadolu ajansının 
tavzihi 

ANKARA, 24 A.A. - Fener
bahçe takımı tarafından Ankara
da oynanan birinci müaabakanın 
Ankara muhtelitine değil kulüple 
rin hususi muhtelitine kartı oldu -
ğunu ve keyfiyetin Futbol Heyeti 
resmi lebliğleriyle ve Ajans Bül
lf"nleri ile daima bu auretle ilin 
edilmi~ bulunduğunu tavzihe Ana 
dolu Ajansı mezundur. 

Kadınlar birliği 
kongresi 

Kadınlar Birliği senelik kongre· 
•İni mayıaın ilk haftasında z.kde
decektir. Kongrede, Birliğin daha 
faal bir vaziyete geçmeıi için ba
zı yeni esaslar tesbit edilecektir. 

Içtimaa davet 

Fener Yılmaz Spor klübü ri
yasetinden: 

Evvelce tehir edilen kongre
miz 28-4·932 perşembe günü 
akşamı saat 21 de yapılacağın
dan bütün Yılmazlılarm muay
yen saatta Fenerde klüp merke 
zinde hazır bulunmaları rica o
lunur. 

bnda ihracatında fazlalık görülen 
maddeler ve kıymeti şudur: 

Madde 
Pamuk 
Arpa 
M x " 

Kıymet - Valeur 
1931 T. L. 
261,659 
122,907 

11'>. 

1932 
456,405 
322,824 
~~.ı JC• 

• 
mektepleri, asarı atikayı ziya-

ret ederek tarihi ve coğrafi tet 

kikatta bulunaealdır. Heyete 

ıehrimizde müteaddit ziyafet. 

Memlekette 
~~~--~~~~~~·~ 

Merıinden Kıbrasa 
Bayram münaaebetile tatilden 

istifade ederek Spor kafileaile be
raber Kıbrua sitınit olan zevattan 
20 kitilik heyet dün Meraine av
det etmitlerdir. 

Lefkotada pazar sünü yapılan 
ilk maçta aporcuları•nz 3 - 3 
berabere kalmıılardır . 

Hayır müesseseleri 
birleştiriliyor 

ANKARA, 24 - Hilaliahmer 
cemiyetinin umumi kongreıi l'ele
cek hafta toplanacaktır. Verilen 
maliimata göre, kongrede muhte. 
lif mıntakaların azaları taraf111-
dan mühim bir teklife bulunula
caktır. Bu teklif, ayni makıat ve 
ayni emelle çalıtmakta olan bayır 
müesseselerinin birlettirilmeaidir 

Bu mühim teklifin kon.-renin en 
mühim görüıme mevzularından 
biri olacağı muhakkaktır. Birleı
tirilmesi faydalı telakki edilen 
müeaseseler, ezcümle, HilAliah
merle Himayeİ Etfal cemiyetleri
dir. 

Muallimler seyahati 
IZMIR, - Şehrimiz muallimle

ri !2 mayısta Ödemiş, Tire ve 
Bayrndıra bir ıeyahat vaoac•klar 
"'··· 

Halit yakalandı 
IZMIR, - Torbalının Arapçı 

köyünden Fatma iaminde bir genç 
kız yedi yerinden yaralanarak öl
dürülmüıtü. Yedi aydan beri orta 
dan kaybolmuı olan katil Ali ya
kalannv9tır. 

Agra ıakileri 
ADANA, 24 (Milliyet) - Airı 

Daiı ıekavetile maznun otuz dört 
mevkuf daha bayramda ıehrimize 
retirilerek bapiaaneye konulınUf
lardır. Bunlarla hapiaane mevcu
du 843 kiıiye balif olmuttur. Bu
nun yirmi dördü çocuktur. 

. Birkaç güne kadar Ercift•n bir 
mıktar daha mevkuf getirilecek
tir. 

Hapiaanede aari bir haatalıiın 
çıkmaman için her türlü tertibat 
alınmakla beraber mahpuılar her 
gün bükfunet tababeti tarafından 
muntazaman muayene edilmekte
dir. 

Saim Beyin muvaffa
kıyeti 

Gelen malılmata nazaran Niı'te 
yapılan ko§ularda mülazim Saim 
~eX K~smet iamindeki hayvanile 
~çuncu Belçika ->Üvari mükafahnı 

-

Romanyada Türkiye 
hakkında konferanslar 

Türkiyeyi Romanyada tanıttır 
mak gayeaile iki sene evvel tefek 
•.:!~ etmiı olan Amicu Turciei cemi
., ... memleketimiz hakkında bir 
konferanslar serisine hatlamıttır. 
Bu konferanalar Bükrette Kralın 
sarayı karııaındaki büyük ve muh 
t"tem Fondation Carol 1 müe ..... 
sinin a.alonlarında verilmektedir. 

ilk konferana geçen hafta pa
zar .-ünü Bükreı sefirimiz Ham
dullah Suphi Beyin himayeai altm 
da ve münener bir a:ümre huzu
runda verilmittir. G. Muru ismin 
de bir Romen edibi tarafından zen 
cin ve firin Türkiye mevzulu bir 
konferanı verilmiftir. Hatip ltu 
konferanaında T'lrkiyeaia tabii 
süaellikleri, aon badioeleri, içti
mai ve aiyaai inkıllplan anlatmıt 
fevkalide alkıtl•nmıtır. 

Bili.hara Bükreı konıervatuva
rı muallimlerinden Mitel Vulpea-

"Ş k M :L· ... • cu ar ua ... ıaı ne aıt bir kon 
ferana vermiıtir. Oç dört aene ev 
vel memleketimize Romen _ Türk 
talebe cemiyeti ile müteaddit defa 
lar gelen M. Vulpeıcu Türk halk 
musikisinden muhtelif parçalar o 
kumu, ve tiddetle alkıtlanmııtır. 

Bütün bu konferanaların tertip 
ve tanziminde M. Mitel Livedorn 
ve umumi kitip Horia Butece&eu' 
nun hjmmetleri bilhaşsa kavda de 

Talebe cemiyeti, cuma günü de 
bir Yalova tenezzühü yapacaktır. 

Bulgariıtana seyahat 
Darülfünun ditçi talebesi yakın 

da Bulgariıtana bir seyahat tertip 
edecektir. 

Konferans neden kaldı 

Dr. Ali Şükrü Beyin Halkevin
de dün vereceği konferans talebe .. 
ye vaktinde tebligat yapılamadı
iından, başka bir .-üne tehir edil 
mi9tir. Çocuk haftası bitmeden 
konferab• verilecektir . 

Mektepler açılıyor 

iki .-ünden beri kapalı bulunan 
mektepler bu.-ün tekrar derslere 
batlayacaktır. 

Talebe birliği 
nizamnamesi 

Milli Türk Talebe Birliği en 
modern ve Avrupadaki talebe bir 
ilkleri nizamnamelerine müaabih 
~! ni~amname vücude geti~elc 
'!m bır komiayon teşkil edilmi,
tır. Bu komisyonun mesaisine mÜ· 
derria Muslihittan Adil B. de yar· 
dım edecektir. 

Kongreye davet 
Beynelmilel talebe birliği umu

mi katibi M. Koınik M. T. Tal -
be Birliğine bir ınektup .)azarak 
27 temmuzda Brün fehı·inde top· 
• • - L:-ı de A.:ıvet 
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PAZARTESi 25 NISAN 

1 
baılığı altında yeni hatladığı le dinliyorduk. Arkadatın kat-
yazılanndan birinde (Son maç) ları çatıktı, seai hiç evvelki se 

ı1 ı ele alarak ağzına geleni söy- sine benzemiyordu. Kudret ba 
lüyor ... Hulasa eder5ek bu ağ- ba taşırdı ve köıesine büzül-
zına gelen şeyler şunlardır. dükçe büzüldü: 
"Gene mi rıizgıir terı esti, ge· - Evet, aramızda ne yılan 
ne mi hakem haksız, gene mi "' Les trOİS lar be.liyormutuz. Bu çetin 
seyahat yorgunluğu var?. Bun graCCS günlerde hayatımızı dişimizle 
lar yok ! .. O halc!e neden yenili- Üç arkadatız, üçümüzün de 1 birimize de Çolak çıktı. kazanmağa uğrasırken, meğer I 
;voruz. Böyle yenileceğimiz şey İti bir caddede.. Akşamlan hep 1 Eh, artık değme keyife.. Kudret baba denilen bu adam, 

Aıri vekayii ht.zırayı musavver ... . 
Yükıek kibar &!eminin iç yüzünü ... 
Asaletin maık~ıini .. 
Adilikleri aizleyen ııldığı ... eöıteren film. 

Felaket Gecesi 
(Nuit traııiqu ) 

Emsalsiz: artist un 

lere girmeyelim.. Bu bir şeref buluıuyoruz .. Mizaçları aşağı Esatir devr:nin halledemediği biz yokken buraya geliyormuf. 1 

meaelesidir ... İnsan utancından yukarı uygun, kafaları denk bir meseleyi bır çırpıda hallet İşte isbatı: Karanfiller, top. 
yere geç.,cek. Bu topla değil üç arkadaş işten çıkınca elbet- miştik. Artık her arkadaf raklar, hercailer .. Bu ne öemek 
h.a~siy~ti~i~le o!ııamaktır" Te tı; her akşam buluşurlaı:ı. şöyl~ ~~'ada1payına düşen üçlerc!en 

1 
bu? Benim anladığım bir ıey 

sın ve nJ1alı sen olan bır adam ı bıraz sohbet ederler degıl mı bırme Korta,, elmeğe mec-, var. Arkadatlığa ' hanet.. Bu 
dan başka şey beklenmez ... La- ya? burdu. Bu tabiyenin çok fayda· ı karanfilleri, bu toprakları, bu 
kin ben bizim Peyamiye ve o- Bir glİn kıı.rar verdik. Bey. smı gördük. Bir deJiğimiz ikı hercaileri kabul edenlerin iha
nun gibi söyleyen ve düşünen- oğlunda İ:>ir pansi!o~da üç oda 1 o~muyor. Elbiselerim<:;: ütüle- ' neti... Ben şimdi pılımı, pırtı- 1 (ŞPn mülazım mümeHileıi) M y R ı A M H o p K t N sile beraber 

l 
!ere bu vesile ile Junlı.rı sora- tutalım, ak9am ıçtımalarımı:z ; myor, çamaşırlarımız yıkanı- m toplıyorum ve gidiyorum. temsil ettiği ilk sözlü filmi. 

CLIVE BROOK' 

yım: daha mazbut bir hale girer de- İ yordu. içimizden birinin ha- Siz ne isterseniz yapınız? j Ön;imüzdcki Çarıamba alqaımndan itibaren 

1 

1 _ Evvelen şu galip gelme- dik ve bi~ ev bul~uk. .. fif bir baş 'lğrısı olsa, hiase- Siz ne isterseniz, yapınız 
1 

M E 
aini istediğin futbole, futbolcü· 

1 

B~ evı~ erkeğı yok. Uç ~~~ ~üşen üçlerden biri değil, olur m~?. Derhal. arkadatın k~- EK 'le 
11--------------ı !ere f ·d ett ' ğ' · hemşıre bır arada oturuyorlar. uçu bı.-den ne yapacaklarını ~a- rarına ıltıhak ettık ve çıkıp aıt ı •••• ... __ ,, 

ı 
, ve onu ena ı are ı ını y k k 'k' od O k d ı· d' • "' 

Gelen enıık _.. 9erllmcz - so''yled'" t kil't · Ik . u an atta ı ı a.. rta şırara e ı ıvane oluyorlar- ~;k, a••• ıkın et a a on para ı k b' b.. .. k b. d d 
Maddetl ıes-ı nlııb•I• ıo Jcu. yardımın oldu mu?.. b~ttda Mıraz uyuce k ırd~I'" ve ı. ·ı I Çapak, D~lak ve Çolak ara 

1 

.. 

ruıtur. O- v.; matbaaya ait .. ır e eryem ana an ı ı ya. Bütün bunlar ne iyi değı aında •aşırıp kalan Kudret ba 
itlor ı,ı.. ınUdlriyete müracaat 2 - Macarlarla ı:u~kle~ ara: n~n putlu ve mobil· asız küçük mi, diyeceksiniz? Evet, pansi- 1 banm bu badireden kurtulmak 

Kadın kendisine ram olmak iıtemediği için "1'kek K 1 /. A R M ı !? 

edilir. O..temb Uln.larııı mea'ıı · sında ~tbol k~l'.metının nısbetı bır oda.. yonda oturan bir gencin elbi- için nasıl bir kudret gösterdiği 
'iyctl •. i kabw etıMz. ne oldugunu bılıyor musun?.. Artık her akşam orta kat- sesi ütülenirae iyi, çamaşırı yı ni bilmiyoıuz. 1 NAMUS LEKESİ 

D E M 1 R L E &'Öğsüne ... 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yatl:ldSy ulı -i hava ruat 

merke&inden alcbP,ız malumata 
naz ran buırlin han bulutlu ve 
yaimıarfu geçecek rüqir cenup
la ııarp ıırımndan eaecektir. 

24-4-932 tarihine!~ tazyiki ncıi 
mi 759, hararet azami ı6 ıuııa· 

rl 8 santiıırat idi. 

Istaııbul binaları 
Bina llfmı aevmem. Çünkü 

Rütdiye mektebinde bize bina 
okuturlardı ve ben o dersi hiç 
sevmezdim .. Fakat itiraf ede
rim ki; İstanbulda timdi yapı
lan binaıara bakıyorum da o 
eski oinaya pereetit eJeceğim 
geliyor •.. 

Şu günlerde, ıu glinlerde de 
ğil ya, birkaç senedir latanbul
da yeni l.ina yapmak hUmmaaı 
11lgm bir halde .. Fena alamet 
değil... Demek paramız var • .' 
4.mma bu binalara kiracı çıkar 
ını, çıkmaz mı orasını Allah 
bilir Benim tM. yeni intaatta en 
çok kızdığım nokta ıu: Bir so
kakta yanyana yapılan binala
nn ilslGbu, teızyinatı, yüksekli
ği o kadar biribirinden aykın 
ki; bunları yanyana görm•k ka 
dar insanı muazzep eden hiç 
bir teY yok!.. Baıka yerlerde 
belediye bu ite karışır... Soka
~ umumı manzaruını düıu
nür ve cephe tezyinatını, yük
sekliği bazı tahdidata tibi tu
tar ..• Ben bütün bunlardan vaz
geçtim... Hiç ol:nazaa yanyana 
yapılan binaların katları bir hat 
'Üstüne gelse ne olur!.. Bu da 
para ile pul ile aeğil ya!. 

Şeref yalnız futbol 
oyununda mıdır? .. 
Bir futbol oyunu kaybettiği 

miz zaman memleketin her sı
. uf, her tabaka adamlarında fut 
bolcülere ve spor tef ilatuıı ida 
re edenlere kartı bir galeyan bil' 
hiddet nümayan oluyor. O de
recede ki; bulaalar ve yapabilse 
ler hemen bu adamlan linç ede 
cekler ... 

Bizim Peyami Safa da "Ye
ni Gün" de - Evet ve Hayır -

3 - Diğer memleketlerde taki büyücek odanın masası et kanın;ı iyi, hafif başı ağırırsa, 
Milli V" temsili takımların se- rafı'1a toplanıyor, cıvil cıvıl ko 

1 
ev sahiplerini1J hemen imdada 

1 nede kaç maç kaybettiğini müta nuşııyorduk. Bizim bu neş'emi koşmalan İyi .. Hele bunlar 
lea ettin mi?.. zir. ev sahiplu-ini alakadar et- meccane.1 olursa büsbütün iyi .. 

4 _ Bir spor müsabakası memesi 'i.nkanı yoktu. , Çok 
1 

~ a~at biz üç genciz. _Bütün 
kaybetmek utanacak bir şey ol geçmeden onlar da evvela res- bu ıyılıklere karşı mesela Ça
madığını dUşünemeyecek ka· . mi duruşları, na~ikane oima~a 1 pağın lam gazele okurken, ba 
dar sııora bigane olduğun halde ç:ılışan tavırları ıle sohbete ıı- şmı omu:ıunuz:ı daya mas ·na, 
bu ite ne karışıyorsun?. lır~..: et~eğı:_ .ba,ladılar. Dalağın eli~izi _avucunun içine 

5 F tb ld M 1 1 
r~n o>uyugü .. Kırk ya11ların- almasın;,, ı.;olagm saçlarınızı 

- u o e acar ara ye- d .. .. .. b' · I k k h l · 'ld'k B k 1 d ·1 'd '" go.ı:unun ırı so a aymış, o •amasına ta ammü etmenız 
nı ı ... aı a §ey er e ı en e- .. .. ki 1 d 1 b · k 1 · - d B' d 

l 1 1 E • t · f d' I ın.. Kı e ını on tara a avuş· ammu ettı . u mü et za.-e a a ım. y gaze ecı e en ı. . .. 1 b' f d b d ! 

Yeni 

Çığ 
l';enç ,.c kıy"Det)i şair, Behçet 

Kemalin çok kuvvetli bir şiir mec· 
rnl'as( olan (ERCIY ASTAN ÇIG) 
iıirnli eser Muallim Ahmet Halil 
kütüphane" tarafındarı neşredil
miştir. 

• 
Ano:-mal Çocuk 

(La Fletriuure) 
damgaıını \•urnıutlur ••• 

B•ı, bir zaman P O L A N E O R l'nın muvaffakıyeti olmuştu . 

Çartamba Aktamından itibaren 

Elhamra sineması d 
( G O • A H 1 M) flminin büyıik yıldızı 

T ALLULLAH BANKHE4 D'ın 
p·.rlek muvaffaklyeti olacaktır ... miyiz? En basta gazeteciliği e- 1 dyu.ı:u lç~pal. ~r-~ ofu kır a. hazım ~)r. .ıkz üçB ördtday ta-

G... .. .. d - turup oy e masumane ır otu- ın a ız t:n oda arımızın para 
ogsunu gere gere yaz ' " '" ga k. - d b' k ı· b · ed'l t · t" . d. . d · . 1 ruşu var ı.. agzın an ır e ı sını ı c ıstem ı er. 

ze enı1nk ~~aıh u_P~ : "~n~ı me çıkmaz, sadece dinler, din- ' öyle rı:.hata ka vu,tuğu
dem ~ ·e 1~.k ingı t Y. u :.e ~ın ler ve kartı odadaki putlar gi- nu7, hatta oda kira ı bıle ver 

Yüksek m••allhı mektebi müdir 
muavini Naci Beyin eıericıir. Mu- [ RADYO J 
allimler ve müreb\Jiler için luy-
ıne li bir t .. tkik men:uudur. Tav- ··----------
ılye ederi::. Satış y()ri muallim Ah· 

İHTiRA BERA Ti 
Türkiyede 22 K nunu•anı 

1931 tarihinde iıtih ... I edilen ve 
''maktalı na.aden aksamının imalı 
için uıul ve te.ıaatına'' dair ihti 
ra beratı sahipleri, gerek ruhsa , 
gerek tamarraen aatıt suretile iş

letilmesi için Türkiye ı rı'atkarla 

rı ile müruısebata giıitmek arzu
sundedırlar Alakad .. ranı tekl;f. 
lerini (XXX Na 988) rumuzile 
latanbul 176 numaralı posla k••tu 
ıu adreaine l'Önderilmeai. 

d
e çı akn sıdı gazebe~ın Nıradıın bi oturur. mediğimiz halde t ahamınülü-
an yu an ır aca a ... e en ' B k d k ed · · k l ' d J bur d k · • ı · b • t' . u a ına ço m yun uz. muz.; genış t-ıtma azım ı e 

t d
a a 1 nıa?g u 'Ye ın sem u- Dış ardan alınacak bir şeye ih- gil mı ya? 

an ı rmıyor. .. t ' ? O 'd B" . fik' d d'k . . . ıyacımız mı vı.r. gı er, a-
1 

ız de o ır ey ı amma, 
6 - ~debıyatt~ hangı ~ser.ın lır. Çapağın omuzumuza day'<nan 

başka lısana tercume edılmış- 1-k" . . be l ba•ına Dalag' •n erkek avucu-
t . h · b ı ·ı 1 .. b ıncısı otuz ş yaş arın- , , • 
ır, angı eyne mı e musa a- d "• d k · · 1 ru ırine alan elin Çolag' m s:v· 

k k H . b a .. ıno aya uyma ıçın saç a- T - • ,, 

azanmıştır. angı ya ancı d h k B lan ok•amasma tahammül et-
k ı. t f k · • 1 B rını a a yem esmış. oy- ., , 

• tana e evvu etnııştır ··· u 1 l f d 'k' · b. mck mu avemetimı·~ı·n haricine 
d h b. . . nunun so ua m a ı · ıncı ır ·~ 

ne '!n ma cu ıyetı mucıp olma bo k d b '· .. k b' d r.ıktık Dü•ünün en müteham 
d M 1 •1• 1 yun a ar uyuce ır a- · T , -

sın a, acar ara >r. g up o ma ) ı B k d d mıl insanla ·ın kudretini dü•ü 

mel Halit kütüphuae•İdir. 

--· -
Kızılcık Dalla·lı 

Reıat Nl1rj Beyin •on eseridir. 
En kuvveti' bir tahlil rcmanıdır. 
Mnallie1 Ahmet Halit k'1tüplıane 
ıi tarafındaı bir Avrupa kitabı 
tarzınc!a tahettirilmiıtir • 

------
ikimiz · · d' . . 1 I aK var. una o a ar me yun • , • 

mız senı yerın ı. ıne geçırsın .• d · ·ı: ç·· k .. f 1 1. niın 
, egı .z. un u az a temız ı- ·• Kahraın~nlar ve Onr:r M.ara 

. ~ -. Dü~yanm hangi 700,000 ği, titizliği ,e .... oburluğu bi- Bir ,gün artık pansiyonu bı- tairi Yaıar Nabi Beyin aon tiİrlc-
kitılık fehrı lst,anbul kadar.~por zi rahatsız e<liyor. En müııa- rakıp bu clüzuhi temasl .. rdan ri bu isım alıı~~a bir k!tapla top-
sahasmd~n manrumdur. Dunya sebetsız zamanda odaları silip t kurtul ğa karar verdik. lanı~u,t~r. Natırı .~uallım Ahmet 
nın hangı tarafında İstanbul da süpürmeg' e gelir. ı N I 1 T d ki Halıı kıtaphane .. dır. 
k' ( t d ) k d k b' e yapa ım. anı ı ar. 1h • a ydum

7 
ad~r epaze ır Üçüncusü otuz yaşlarında.. dan ve ,;ıra sıra meclise gelen 

sa a var ır Ve unyanın han- S k' h I · . b" k )erden ho~rlJ b'. K d et ikinci ifliı ıner .. urlıı"unden· Miif · h · )' · İ b 1 k d an ı er >iM ır ronometre , • rep ıı u r " · 
gı t~ _ır ısı stan u a :r spor intizamı ile beşer sene faaıla baba vardır. Adı üstünde heı· lis Ynni Efendiye ait mutamba pu 
vesaıtmden mahrumdur .. B - ı ·1 d.. t .f . l B •eye ka'.dirdir kafir paı .!uvar k~ğıt ve yanhane ·e raf 
ı k'k . b' . ı e unyayı C!!rı etmış er.. u • · 1 an tet ı ettın ve ır gazetecı .. .. .. .. ) k I b' O d . . . .. lar açık arttn-mn ile 30-4-932 tarl-
aıfatile bunları i-stedin mi ki uçuncusunun so o u ır ay I ku retı sayesınde bır gun 

1 

. .. . .. . 
· •· .. . .. .. d'' d'" h ' mı, bet ay ını, bir sene tnıi, bet pansiyonun balkonurı<la ve ~ hıne musadıf cumllrleoı ııanii ıaat 

t!m"' gogsunuf ove ove day. sene mi, orası malfun değil, duran saksıla,-dan biri1Je dikil- onda Alaca hamamda Leblebici ha-
aıyetten, şere ten, vatan an, . b' d tıl kt t 1 enl · 'il b h d' ? gayrı muayyen ır zamanda mek üzere bir karanfil dalı ge nın a sa aca ır. • ey erın yev-
mı etten a se ıyorsun.. b kul . . B k 1 · zkU d mah ır d h bu 

N k d ! D" t 1 ur mut ımış.. u o u daı- lirmiş. Ertesi gün saksıların mı mc r a a m e azır . 
ed sab~ıydorefsunb~lr a ~t11• or ma sarılıdır. Onun için ağır toprağını beğenmemiş top- 1unm•lan ve müfliıin evvelce kabul 

aene e ır a ı e mı ı mar "k k ·d y k . . . .. ' ı s 1 ki · · 9 10 ı . . . d ~ yu al ıramaz. eme yapa- rak getınnış. Bır gun hercai o unan a aca ıya ınzunam~n - ı 
yapamayan, .. uvvetını este- E ·· .. S d . . D h b k L' 11 al ı Llı ı ki k ki' . t b' k f maz. v supuremez. a ece getırmış.. a a a§ a ır gün numar ı " aca .. arın a aca arı 
mt .e b 'i mı es ıt etme kı~ıki~- kedi gibi bir kenarda oturur bilmem ne getirmiş Hem de kabul ve oıra defteri düzeltilmiı: ol- ı' 
mı u &mayan, ve anca ı , b l . d ·· duğu ilan olunur. , 

üç yüz kişi arasından seçilen bir ve ara sıra o ruJ ve po rayı ne zamanlar? Biz Liçümüz ay. 
takım Avrupanın yüzbinlerle s~ratına b~sarak, tanıdıklarını ni caddede ayrı ayn dairele. i. 
bazan' milyonlarla' futbolcüsün'. , z!yaretle gıdcr<?rı.u? bu rüchanı mizde çalıştığım_ız zamanhı .... 
d .. "l" l t il" t bıraz da ev sahıbı ıle mukave- Daha açıkrası bız evde yok. en suzu up a man ems ı a- 1 . k d. · · · 1 "' 
kı 1 l. · 1 · 1 B eyı en ısının ımza amJş ol- ken ... Anladınız ya • kandalı? m ara ga ıp mı ge sın... unu d ·1 • r 
mu istiyorsun?. Azizim Peya· masın an ı erı ge ıyor. Bir cuma günü öğle üzeri 
mi! Sen ne zaman bu halinle Hulasa esatir devrinin meş- ı üç arkadaş Trois Graces larla 
çeki taşını küçük parmağına ta hur "Trois graces" ı bunların beraber oturuyorduk. Kudret 
kıp kaldırırsan, bu beklediğin yanında haltetıniş. baba da bir kenarda neş'eye 
mucize de belki o zaman hasıl Tesadüfe bakın ki, onlar da neş'e katıyordu . 
olur.. üç kişi, biz de üç kişi .. Tamam! , Arkadaşlarcian bıri ayağa 

FELEK Her birine bir isim verdik: Ça- 1 kalktı. Dedı ki: 
-------------1 pak, Dalak, Çolak.. . . - Meğer biz koynumuzda 
O A K TiEL Öyle amma, Çapağı kim a- ne yılanlar beıliyonnuşuz .. r • • lacak, Dalağı kim alacak? Ço- Bu mukaddeme ile başlayan 

lağı kim alacak? nutkun vereceği me•'ut netice· Cilt ve zührevi hutalıklar miı· 

tehass111. Karaköy, büyük mahalle· 
bici yanmda 34. 

Hemen bir kur'a çektik. Bi- yi bildiğimiz için halas fırsa
rimize Çapak, birimize Dalak, sına yol açan bu nutku dikkat-

t L ;\ N 
Beyoğlunda Ven< dik aokağında 

22 numaları ynzıhanede Detektif ga 

zele$İ neşreden ve bazı davalarını 

taki;> için beni tevkil ctm; olan E
nis ı7ahri Beyin ahiren haber ve ma 
lümatmı olmakıız~n nanur.ıa Yeki.let 
teknbbül ve İt tealıhüt ettiğini ha
ber aldım. M~mailcyh terikim olma 
dı~ı qİbi ne yazıhane$İle ve ne de 
ittigaliıtilc allkadar olmadığım• ve 
namtmı istima1e Gc kat'iyyen mezun 
bulunmadığını ıördüğüın lüzuma 
mebni ilan ederim 

Bahçekapı, Selamet Han No. 19 
Avukat B~sim Şerif 

Bugünkü Proifam 
IST ANBUJ, ( 1200 m. 5 kilovat) 1 

- 18 gramofon, 19,30 Vedia Ri
za Hanım heye!i, 20,30 Opera, 2~ ı 
Zeki Bey, Belkıs hanım heyetı, 
22 orkestra. 
BOKREŞ (394,2 m.) - 20 kon 

ferans, 20,40 muzik, 21,25 komo• 
di, 21,55 piyano konıeri, 22,15 aa 
!tın muzikaaı. 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) - 20, 
ı O Almanca ders, 20,40 orkestra 
konıeri. 

PRAC, (488,6 m.) - 20,20 
Brun'dan nakil, 21,55 havadis, 
23,20 muzik. 
VARŞOVA (1411 m.)-2CSIS 

muzik, 20 46 radyojurnal, 23,15 
buhr an muzika11 konseri 23 rad
yo orkellraaı. 

ViYANA, (517,2 m.) - 20,45 
orkestra konseri, 21,60 senfoı.lk 
konser, 23,35 danı muzikaaı. 

Süreyya opereti 
Bu akşam saat 21,30 da 

Kalamıı Pansiyonu 
Operet 3 perde 

Yu.an: Yusuf Sururi B. 
Be&tel~yen: Muhittin Fevzi B. 

Mahkemei A•liye ikinci TicRret 
dairesinden: Şalom Freıko Efendi· 
ye ait olup Galatada Çinili rıhtırrı 

hanında Hüro Stines müeısesesin• 

merhun ve l ıtanbul gümrüğün ut' 
Sara~ ' urnu antreposunun 5-6 numlı 
ralı <.mbarlannda mevcut mı.;htelif 
cinsten on sandık lamb..nın 9-4-932 

tarihinde yapılan müzayede<!e kıy· 

meti muahmmineyi bulmadığında• 

·ikinci arttırma oları.k 9 mayu 9::;2 
pazartesi ııünü ıaat 10 da mahalli 
nıe.zkürdıı açık arttırma ıuretile sa· 

1 
tılacağından tılipl~rin mezkur a • 
:..ıarda hazrr hulunmala.n ilin olunur• 

Acele Kiralık Büyük Depo 
Galatada ııüztl bir mevkide bulunan takriben 450 metre murabbam 

ıla büyük bir depo müsait ıeraitle ac 'e kiralıktır. Teklifatın (Depo) 
rumuzil İstanbul 176 No. lu poıta kutuıu adresine gönd ıilmesi. 

Yangın Hayat Kaza Otomobil 

A.:NA.ı=>C>LlJ 
SİGORTA ŞİRKETİ 

Tl"şkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 

İş Bankasıdır 
Telgraf; 
İır.tiyaz 

Milliyet'in Edebi Romanı: 77 - Yüz, iki yüz, bet yüz 
Ve •• ilive etti: 

bi kalmıtıın. Rengin sapsan. 
gözlerinin işığı solmu§. İspir. 
toyu filan keser. biraz munta
zam gıda alır, tedavi görürsen 

nuz? ... 
- Sen beni tanımadın am

ma, ben seni tanıyorum. Ru
hi Bey. 

ma gelen ve oradan bütün vü
cudüme yayılarak heT zerre ve 
her hüceyremde sihirli bir devir 
yapan sesi her cilmlesinde gen
lerimin önüne bir sahne getiri
yor, dalgınlığımı arttırıyor, 
ürpernıelerimi çoğaltıyordu!. 
İlk önceleri onun sayledilderi
ni benden batka birisinin hile& 
yeai ııibi dinliyordum. Sonra 
sonra kendimde yavqtan bir 
alııkanlık, benzerlik bulmağa 
batladım. Ve.. en nibyaet da
ha kuvvetli bir ıamıklık, daha 
tiddetli bir benzel'lik buldumı 
ve: 

sediyordum ! •. 
Fakat , her feyi hepsini, bii· 

tün hatıralarımı, bir araya to· 
parlayamıyor, onu teselsül ett• 
remiyor, henüz bu hakimiyeti 
bulamıyordum. Sadece kartılll 
daki kadmm söylediği sahne· 
ler gözlerimde dirilebiliyordu, 
canlanıyordu ve.. ben onlar• 
yakınlık buluyor, kendime beı> 
zemiyen, fakat yine bana: 

GÖZYAŞLARI!. 
- Niçin bunlara ahtbn?. 1 
- Bilmem ki .• kendiliğinden 

ı>ldu! 
- İçmesen olmaz mı?. 
- Olmaz!. 
- Ne kadar içiyorsun?. 
- Tartısı yok. Ne kadar 

bulabilirsem !. 
- Bırakamaz mııın?. 
- Hayır!. 

- Kendini biraz zorlasan .• 
- lmkanı yok!. 
- Niye bu hale geldin?. 
- Onu ben de bılmiyorum!. 
Konuşmamızın bu şeklinden 

sıkılmaga başladım. Ve .. yine: 

- Hanımefendi ne verecek· 
seniz verseı ız de gitsem!. 

Dedim. O hıç oralarda de
gildi. Boyuna lafı uzatıyordu: 

• ? 

Et•'" iZZET 

- Meyhaneye!. 
- İapirto içmeye mi? 
- Evet!. 

- Daha sonra? 
- Esrarcıya ! 
- Esrarı nerede çeıtlyor-

aun ?. 

- Çok para verirsen tayfayı 
toplar Saray palasa kabak 
çekmeğe gideriz •• 

- Kaç para istersin?. 
- Ne verirsen!. 
- Meseli. ne kadar?. 
- Dört kağıt •. 
- Yeter mi?. 

- Yetmez amma on kilıt 
ta sen vennezain?. 

Ben böyle söyleyince, gül
dü: 

- Ben daha çok veririm!. 

- F akal, istediğim adam 
olursan?. 

Yüz kağıt •• 
lki yüz kiğıt .• 
Be§ yüz kağıt!. 
BiTden zihnimi kanttırdı. 

- Galiba alay ediyor!. 
Dedim. Amma bozmadım: 
- On kağıt almadan git. 

menı.. 

Bu kadar maytap on kağı
da bile olmaz!. 

Kararını verdim. Yine o 
aöylemeğe batlarnıttı: 

- Sana yazık. Esrarı, is
pirtoyu filan bırakacaksın. Se
ni giyindireceğim.. Kuıataca
ğım.. Yatacak, oturacak, yiye. 
cek yer göstereceğim! Bol da 
para vereceğim. Jl:edir bu ha
lin. Kendine acımıyor m!sm?. 
Kendinden iğrenıniyor '11'.,- ı;:ı ?. 
Ayakların çıplak. Çamurlar 
içinde derilerin patlamq, nasır 
lanmq. Saç sakaldan yüzün 
gözün, görünmüyor! Zayıfla-

1 
yine eski Ruhi olabilirsin!, Sa
na hem çok kolay iıler yaptı
racağnn. Çok ta para verece
gım. Bu haline çok acıdım!.. 
Sen böyle olacak adam mıy· 
dm?. 

O kadar kuvvetli, o kadar 
acı ve tesirli söyliyordu ki da
marlarımda, kafamın içinde 
birden bir kaynatma oldu, yü
reğim sanki yabancı bir el ile 
11kılm.ağa baıladı. 

Beynim burgulanıyordu. Bu 
kadın ve .. onun seai birer birer 
ainirlerimi cxmbızlayor; kalbi
min üzerindeki kabuğu yer yer 
deliyor, kaldırıyor; kafa ta
sımı örten kalın, kabuslu, sis
li ve pıhtılı perdeyi yava§ ya. 
va§ yırtıyor, kanatıyor, içim
de bambatka bir his uyandın· 
yordu. 

Ve .. belki bu tesirledir ki o
na socdum: 

Dedi ve.. yine o kalbi de
len, sinirleri harekete getiren, 
gözlerdeki perdeleri kaldıran, 
hisleri coıturan, ıingin hüvi. 
yelleri dirilteo aeaile devam et
ti: 

- Hariciye nezareti tifre 
müdürü Ruhi Bey. 

Naran'm çılgın aşıkı Ruhi 
Bey. 

Güzel, genç Ruhi .• 
İyi giyinen Ruhi!. 
Sevimli Ruhi!. 
Kıskanç Ruhi!. 
Çok seven Ruhi!. 

Dalmııtıım Onun ıihirli, 
büyülü, çok ışıklı, sürüyen, 
bağlayan, kapan, esir eden göz 
!erine bakışlarımı tamamile 
düğümlemiştim. Vücudüme 
bir ürperme ve titreme gelmit
ti. Ruhum, hissiyatım, hüvi
yet ve varlığrm derin bir sar
sıntı geçiriyordu. Bütün ahen-

- O benim •• 
Dedim, benim hikiyemi, 

kendi kendimi onun ağzından, 
onun sesile dinlemeğe ba9la
d1m, 

Y avat yavat bir batka; bam 
baıka, yapyabancı bir hüviye
tin içimde ikinci bir İnsan gibi 
dirildiğini, kendimi, yani bu 
kalıbın içinde bulunan Ru
hiyi boğazlamak, yenmek, 
yere vurmak, ona, onun kalbi-. . .. . . . 

-Ben .. 
Dedirten bir alaka duyuyor 

dum. Ve .. kadınla beraber bell 
de: 

- Şifre müdürü Ruhi Bey;. 
Naranın çılgın atıkı Ruhı 

Bey .. 
Güzel, genç Ruhi 
İyi giyinen Ruhi! 
Sevimli Ruhi!. 
Kıskanç Ruhi!. 
Çok seven Ruhi!. 
Diyordum. Ancak bu .atı· 

neler gözlerimin önüne geldi1'• 
çe oradaki Ruhiyi ne kadıır 
bambaşka ve .. yabancı görii· 
yordum. 

• o 

z. 
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. D ·· nya harbini haber 
veren kadın 

Birinci sahifeden geçen-- yazıları ,,.s-A-Tı_L_ıK-K-öŞ_.K. 
, . . 

. .\. . , ' .. ;. ı .. ı .~r •. 

ismet Paşa Rusyaya hareket etti !inhisarlar bütçesi: 
[Başı ı inci sahiüde] çizmeleri, lacivert kilotlan, (Başı Birinci sahılede) ı 

Fenerbnhçe'de deniz kar,ısında 
Fener cadde•i 99 No. lu marul 
kötk bir luım2 etya İle birlikte sa
tıf,ktır. Büyük bahce ·ı f . 

Bütü hayat 
nıüddetin~e 
devam eden 
bir gftzeıııı-• J e fO &J 

Bu senenin de tarihte hahrası 
ııörüten Batvekilimiz, Sefir Ce yakalarında orak çekiç bulunan cektir. 
naplannın "hava, taliinize gü· haki caketlerile vapurun güver . ~u sene inbia.ar idarelerinin tev ı 
zel, seyahat iyi geçecek" deme- tesinde dizilen Ceneralin mai- hı~ındı;n ~e. mühiı:n taıarruf te- 1 

santrali vardır. Her nevi malUmat 
için Beyoğlu'nda istiklal cadde 
sinde 473 Bottcr Hanında No 1 1 

!lıilmon l.rt"nıl. ııu

drııı"ı • t" s:ıbuıuı

ııun mu11ta1.:ııut"11 

1 11••11 llf' ,.e .. mi 
faca• f'f 1 f' ıı;eu~·ll

/i I ff'1Dln f'ttl~I 
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silinmiyecek · " t 'yı"" dı"yerek muka t k 1 · · . 1• mın edılmıştır. lnhıaar idareleri-
sıne eve , ı - ye as er erının resmı ıe amma nin 931 932 ·· f ·t b··t 1 . 
bel d b 1 1 Gruz. a k bel • • mun erı u çe enn-

e e u unmut ar ve 1 mu a e eylemıılerdir. Gnızia d!' çok tasarruf temin edildiği gi-

ınüracaat. / -1 stanbul ikinci iı las memurlu-bir sene olduğunu söylüyor vapurunun hareket saati ctra· vapuru, heyetimizin seyahati bı 932 bütçesi ile tevhit bütçesi 
frnda ııörütmütlerdir. Pata Hz. münasebetile dahilen ve haricen arasında daha fazla tasarruf ya
ne verilen izahata göre, vapur Türk ve Sovyet bayraklarile pdmııtır. Yeni bütçede elde edi
sür'atli olduğundan 26 saatte çok güzel donatılmıştı. Vapu- len ~.ecmu tasarruf bir buçuk mil 

iundan: 

F ran•awn bir zamanlar İ•
ti.kbald«ı haberler vermiı olan 
nııilteveffa meıhur Mm de The 
beı'i gibi Be..ıinin de böyle bir 
kadını vardır. Madam Sylvia 
müstear i•mile tanınan bu ka
dın Avusturya Aristokrasisine 
mensup Kontes Beck'tir. Bu ka 
dın paranm düıtüiü zamanda 
meteliksiz kalmıı ve hayatı
n~. kazanmek için iti falcıbğa 
dokmüttür. Bu kadını i•tikbal 
l~rinden endite eden hükfu:net 
r~cali, artistler ve tanınmıt fl'h 
sı~etler gidip görmekte i
ını!ler .. 

Madam Sylvia timdi Berlin 
de diyor ki: 

- Benim o zamanki bu tefe' 
ülümün bili berhayat ıahitleri 
vardır. 

- Acaba yeni bir dünya 
harbi olacak mı, elersiniz? 

- Elbette! Sulhtan takri· 
ben on sene kadar sonra ola
cak .. Ve bu harp baılamııtır 
bile .•• 

-. Nerede batlamıt? 
- Aksayı Şarkta.. Zaten 

yakmda 1932 - 933 senesi i
çin tefe'üllerimi nt!§redeceğim. 
Şim<lilik tunları söyliyebili-

Od 
• 1 1 b"l kt"r O b yon >raya yakındır Şurasını da 

esaya vaaı o a 1 ece 1 • • ı run ordasmda iri türkçe buru ilave edeyı·m k. · h·. ·d ı · 
d 

" ·b· . ı ın ıaar ı are erı-
esaya P.~ogr.am mucı 1?~e ya- fatl~ (hoş geldiniz) ibaresi ya- n~~ tevhidinden maksat yalnız 

rın gunduz vasıl olmak ıçın va· zıh ıdi. Vapurun bir salonunda b~tçede. taasarrufu temin değil
purun akşam saat 18 de hareke gene türkçe olarak "Türkiye dır. lnhı~arl~rın bir ~iden idaresi 
ti ve gecenin Büyükderede va- cümhuriyeti mümessillerine sa- başllcah ~ır faı.de temın edcektir. 
purda geçirilerek sabaha karşı mimi selim" yazılı levha oku· veçhlleıaab~ ıdarelerıf·, bildiğimi.z 
K 

d . km h f f . ' >r aene za,- ında tedrı· 
. ara enıze çı ası ve a ı ıe· nuyordu. Salonun bir tarafında cen tevhit edilecektir. Tevhitten oon 

yırle Odesaya yarın sabah mu- gene türkçe olarak "yaıasın ra vekiletıe bir inhisar müdürü u
vasalat edilmesi Paşa Hazretle- Sovyet kardeıli - · dostluğu" m~mi!.iğ_i. t~ıkil edilecektir. Umu
ri tarafından muvafık görübnüş ve karşısında "Y ::~sın Türkiye ~..İ· ":ıudu_fl~ ve~aletin bir ı.ubesi 
t .. .. h . . 'J' ın e ı ayı vazıfe edcektır U-
ur. cum urıyetı" yazıları nazarı mumi müdürlüğe kimin t · · d" 

d"kka · lb 1 • • ayın ., ı 
Dolma bahçede 

Başvekilimiz, yolda vali Mu. 
hiddin ve Recep Beyler, Şük
rü Naili Pat• ile şundan bundan 
konufmutlardır. Sarayda, müs
takbelin ve bu meyanda Rus se
firi Suriç Yoldaş Cenapları Pa
şa Hazretlerine veda ederek mü 
farekat etmişleıdir. İsmet Pa
ıa Hazretlerile Rusya seyahati 
ne giden zevat ta saat lS de 
avdet etmek üzere saraydan ay 
rılnuflardır. Baıvekilimiz, saat 
on üçe kadar sarayda metgul 
olmuılardır. Bu esnada Japon 
maslahatgüzarı saraya giderek 
Hariciye vekilimizle görüflDÜf, 
müteakıben İngiliz sefiri Sir 
George Clark Cenapları da T ev 
fik Rüıtü Beyle bir mülakat ic
ra eylemiıtir. 

ı tı ce ediyordu. ecegı ancak haziranda anlatıla-
caktır. 

Vapurun salonundaki tezyinat 

Salon Gazi Hazretlerile İı
met, Kizım Paşaların, Tevfik 
Rüttü Beyin, M. Stalin'in ve 
diğer Sovyet ricalinin yanyana 
resimleri ile süslenmiftİ. İsmet 
Pata çok betut idi. Vapunm 
kaptan güvertesine çıkarak bal 
kın selamlarına mukabele et
miılerdir. Vapura girerek leJ!yİ 
!erinde bulunan zevat ile ve 
Rus sefiri ile ııülerek görütü
yor, müsahabeler iyi seyahatte 
mennileri mevzuunda cereyan e 
diyordu. Teıyide, istikbalde bu 
lunan bütün zevat ile İtalya se
firi Baron Aloizi 'cenapları, 
Sovyet ve Bulgar konsolosları 
da bulunuyorlardı. Bu sırada 
Vali Muhiddin Beyin refikası 
nam~a lamel Pata Hazretleri, 
Tevfik Rüttü Beyin refikaları 
Hanımefendilerle Madam Suri
çe büyük birer buket ve aynca 
Sovyet konıoloıhanesi ve kolo
niıi namlarına da müteaddit 
buketler takdim edilmiıtir. 

- inhisar idaresinde yapıla
cak taafiyeye batladı mı? 

Adrea: Balıkpazıuında Taşçılar
da No. 12 de yağ ve yoğurt taciri 
-V:usuf Ziya B. ve Koça Beyko Efen 
dı: 

• BaJida İsmi ve adresi yazılı olan 

zaUann iRa11 açılıp taofiyenin ad CREME 
§•kilde yapılmasına ka,.,.r verilmiı 
olduğundan: 

1 - M~iı~e12 alacağı olan veyr s 1 M o N mallannda ıstihkak iddiaamda bul. 
nanlann alacak ve iddialarını İfbli 
ili.ndan bir ay içinde eyyamı resmi • 
ye müıteına olmak üzere ber ırün ı (ff.ftlEM 81MIO:'t) 
saat _1~ ten.18 e.kadar Sultanahmet ı--~ 
d~. vaki adlıye blDllSJnda icrayı va- Müzayede ile ııatıo: 
zıte e-A .. n ikinci ifliı daireıine gele- "J' 

rek alacaklarını kaydettirmeleri, ve CiDDEN ŞAYANI iSTiF ADE 
~enet ve defter gibi delilleri her ne- BUYUK VE MÜSTESNA FIR-

. Madam Sylvia fizamanına 
V ıyana sarayını sık sık ziyaret 
etınif olduğu için, misafirleri
ni bir saray kadını gibi kabul 
edıyormuı. 

Eğer amatörleri kabul eder 
•e Yüzünü örterek fala bakar
mış. 

Diyor ki: 

k 
· - Bir gün aynaya bakar-
en, kendimi siyah maskeli 

v~ beyaz saçlı bi.ı· kadın gibi 
iordüm. Bu suretle bir tebdili 
1<ıyafet fikrinin ilhamın• almıt 
3luyordum. Beyaz bir Peroke 
Ve gözlerimin ü•tüne kadife bir 
maske! 
. Madam Sylvia'nın tefe'ülle
rınden bir çokları bilihara ta
hakkuk etmittir. 1912 de Vi
Yana'da, Hofburıı'da Artidüte5 
İıabelle'in salonlarında bulunu 
Yorınuı. Çay masalarının etra· 
fında Arıidük Euırene, Pren· 
$es Elio de Bourbon diier bir 
çok Aristokrat misafirler otur· 
rnu,lar, konuıuyorlarınq. Ar
~idüşeı, o zamanlar ancak ah
bapları aruında hususi suret
te tefe'ülde bulunan Kontes de 
Beck' den fala bakmaamı rica 
etmiı. Bwıun üzerine Kontea 
&:?zlerini kapayarak dalmıt ve 
1ııhayet deınit ki: 

- Sizden Artidük Ferdi. 
0 and ile zevcesine kartı hu•u
~etten vazgeçmenizi rica ede-

çrı~ Onlara kartı iyi olunuz. 
unkü her iki•i de iki seneye 

kadar öleceklerdir. 

rim: 
1932 - 933 senesi tarihte 

unutubnayacak ve hatırası silin 
miyecek bir sene olacaktır. 
Bu sene milletleri, temellerine 
kadar sarsacaktır. Yer yüzün
de hiç bir sulh alameti görmi
yorum. Dünya harbi Mançuri
den başlıyacaktır. Orada, 
Mongolistana kadar ve Rusya. 
ya doğru tel örgüleri görüyo
rum. Aksayı Şarktan doğru 
bir dalga geliyor ve milletleri 
dağ silsilelerinin tepelerine atı
yor. Şarkta taş çehreli ve eli 
kılınçlı bir adam peyda ola
cak. lki sene evvel bahsetti
ğim bu adam, Rusyaya doğ
ru ilerliyor. Bunun neticesi 
ni bilhassa 1933 de göreceğiz. 

- O halde dünya harbi Le 
bistan hududunda mı tevakkuf 
decek? 

Öğle yemeğinde 

İsmet Paşa Hazretleri saat 
13 te refakatlerinde Hariciye 
vekili Tevfik Rüttü, vali Mubid 
din ve kalemi mahsus müdürü 
Vedit Beyler bulundukları hal
de iki otomobille saraydan mü
farakatle Beyoğluna çıkmıtlar, Rıhtımdan ayrılırken 

orada Vali Bey tarafından te- Vapur, saat 18 de selamet 
reflerine verilen <iğle yemeğini ve iyi seyahat temennileri, ka. 
bu zevat ile birlikte yemişler- radan ve denizden halkın yaıa! 
dir. Ba9vekilimiz, yemekten son avazeleri arasında yavaı yavaı 
ra Tevfik Rüştü ve Vedit Bey- rıhtımdan aynlmıf, Boiaziçine 
!erle birlikte İstanbul tarafına . doğru uzaklaııncaya kadar men 
geçerek Edirnekapıya kadar bir dillerle •elimlar teati edibnit
otomobil tenezzühü icra buyur- tir. Dün sabah Haliçten çıkan 
mutlardır. Avdette vilayet ve (Adatepe) harp gemimiz, Gru
kolorduya uğrayarak kartlarını zia vapurunu takiben demir al
bırakmıılar ve saat lS buçukta mııtır. Bu sabah Büyükderedaı 
Dolmabahce sarayına avdet ey hareket edecek oan Gruzia va-
lenıit. lerdir: Sarayda Talebe bir A f puru datepe tara ından Boğaz d Arıidütes İ•abeNe lazlamıı

/0 birini abnadığı için Arti· 

1
.uk Ferdinand'a kartı kin bes-
1Yornıuı. 

- Evet. Fakat Fransa ile 
Almanya için baıka tefe'ülle· 
rim var. Abnanya'da iki yeni 
hükilmet görüyorumı. Biri da. 
bilden çıkacak. Ötekini ecne. 
bi memleketler cebren kabul 
ettirecekler. Küçük bir hükii· 
met Almanya'nın iJlerine karı
şacak ve Almanya için hayli 
mütkülit çıkaracak. Tahditler 
daha vahim bir tekil alacak. 
Tasarruf hid ııayesine vara
cak. Fakat arkasından Alman
ya'nın uyanıtı diğer milletler
den daha seri olacak. Bu uya 
nıt ta Ru•ya ve Amerika ile 
bir itilaftan sonra huaule gele
cektir. Almanya'ya ancak hu
dutlardan çok uzaklardaki 
memleketler yardım edecek
tir. 

!iği namına üç kitilik bir heyet haricine kadar teıyi edilecektir. 
Bqvekilimize hayırlı seyahat- Vapurda dün ııece bir miiaame-
ler temenni eylemiıtir. re verilmittir. Vapurda Sovyet 

Halkrn teşyii ve tezahürat hariciyesine mensup ba111 zevat 
ta bulunmaktadır. 

H ·ki.- · ı öl v• Fransa, büyük ricalinden 
~i. ao:~,la~Şuna~abr CC:!;: birinin vefab ile nüfuzıxıu hay 
llıtt: li kaybedecektir. Fransa an

- Ayni tabancanın .kurıu- cak bir devletle müttefik kala-
nu ile.. caktır. Diğer devletler yavat 
. Bu ölümün neticesi ne ola- yavat kendisinden ayrılacaklar. 

~leceğini anlamak istemi,ler. dır. 
"-Ontea de Beck deoı.iş ki: Fransa ile lnııiltere arasrn-

t 
- Küçük bir Avrupa hari- da yeaideo itilaf yollan arana 

llsı ·· d.. H J 'b" b' caktır. Almanya için garp bu-
el b gor um. aya gı 1 ır dudunu tehdit eden bir tehlike 

, u haritanın üzerinde ağır 
~~ır dolaııyor ve bu elin ııeçti· görüyorum. f' Yerlerde de kırmızı iri leke· Madam de Sylvia geçen ıe-
er bırakıyordu. ne Almanya ile İtalya araam-
~ 8~~ üzerine Artidülder- da bir mukarenet husule ııele. 
en bın bağırmıı: ceğini, Hoover'in beynebnilel 

- O halde dünya harbi ele- büyük bir' mali tetebfıüate bu· 
•eniz ya! lunacajmı, Çin ve Japonya a-

Kontes de Beclı: fU cevabı raaında harp olacağını ve ıner-
~e~rnit: mt Amerikada zelzele!« Vll• 

Orada bir müddet meşgul o· 
Kimler gidiyor? 

. -. - Evelce de söylediğim cibi 
ınhıaarlarda umumi ıurette bir 
taafiye mevzuu bahis değildir. Fa 
kat İşe yaramıyan memurlar çıka 
rılacak ve bunlara kanun muci
bince tazminat verilecektir· bu 
iıte yenilik te buradadır. ' 

Bu surette çıkardacak memur 
!arın yerlerine batkaları alnunı
yacaktır. 

- Memur çıkarmak için elde 
mevcut mikyaı nedir? 
. :- . Mik?'aa aciz ve kabiliyet

s~lıktir. Bır memurun aczi müfet 
lif raporlan, her inhiaarın encü
menleri ve amirlerin fikir ve mü
tal&alarile tayin edilir. Binaena-
1!Y~ ~nhiaarda aczi ve kabiliyet-
sızlıfı tebeyyün eden mem .. 
d .. k ur ıror 

u çe çıkaracaiı~, bu surette kad 
ro ~a küç.ülmüt olıtcaktır. Netice
de ıda!".enın kendilerinden iatifade 
edecegı mem.arlann vazifelerinde 
bırakılacaklan anlaııll\caktır 

Tütün inhiaanndan en fazl~ me 
~ur çıkarılacağı hakkındaki neı
rıyat ta doğru değildir; hangi in
hisardan az, hangiıinden çok me
mur çıkanlacağı teabit edilmemit· 
tir. 

Masraf bütçesi 
[Başı birinci sahifede] 

171,118,800 lira olarak tesbit edil 
mittir. Osmanlı Bankaaı ile olan 
hazine hesabı carioinden maada 
kıaa vadeli avans ve heıabı cari
ler kütadına ve azami altı ay va
deli hazine bonolan ihracına Ma
liye vekili mezundur. Ancak t.da 
vülde bulunan lııaııine bonolan hiç 
bir zaman bet milyonu teca vüıı e
demea. Hazinede mevcut milli es 
ham ve tahvilat•. karıılık cöateril 
me kibara temin olunacak kredi
lerle veya bunlann &atıf bedelleri 
ile uzun vadeli devlet tahvilleri
nin aatm almmaııBa Maliye vekili 
mezundur. 

Muhtelif dairelerin 1928, 1929 
1930, .1931 senelerine ait borçlan 
bu MDelerin bütçeleriade kartıhiı 
olııun olmaaın, 932 bütçesinin mas 
raf tertipleri teferriiatından dü
yun faaıllanna nakl- tedl,...ine 
Maliye vekili mezundur. 

ıse bunlarm aıd veya musaddak ıu- SAT 
retlerini vermeleri, 2 _ Müfli·· bor 

la ~ Beyoğlu'nda, 1 ıtiklal caddeoin 
cu o nların yukanda ·· t .1 müddet içinde borçlarının s;~k':ı':r7'.' de (kap:•ı Yaıron-Ii acentalığına 
nı yazdırmaları hlahna hareketin ce muttasıl) 257 No. Buhran ha se
za ~a~un~ mucibince takibat ve bile faaliyetini tatil eden 
me~ ulıyetı mucip olacağım biJme. Büyük ve Lüks 
lerı, 3 - MüRiıin mallarmı nakit İ 
~e tahvilatı buna mümaıil kıymet- KLAR Ç OTELi 
lı ev•akıru htt ne ıu•etle oluna ol- 1 (Sabık lıtanbul Palaa oteli) 
•un ellerinde bulunduranlar iıt• ta nin fevkalade zencin ve mükem-
hıs ister banka ve sair müeııese ol- mel bir halde bulunan bilômum 
sun bunlarm üzerindeki haldan "fYA ve m<lnı§ah 29 niaan cuma 
mahfuz kalmalı fartİle o malları ay~ gününden itibaren müzayede ile 
ni müddet içinde daireye vermeleri aablacaktır. 
vermez!~roe cezayi takibat ve mes'- Güzel mobilya meraklılarile 
uliyete ufrayacaklanru ve mazeret apartıman ve hane tefrit edenler 
bulunmadıkça ruçhan haklarından için bulunmaz bir fırsattır. Sa· 

h !ılığa çıkarılacak mobilyeler bir 
ma rum kalacaklannm bilinmesi: 
4 4-5 932 kaç hane ve apart.rmanın sureti 

- - çarşamba günü saat mükemmelede tefrit edecek mahi 
~ 4 te yukarıda yazılı ifliı daireain-d yettedir. Her kimin tefri5ata ait 
e a1acaldıl.nn ilk toplamnalan Ye bir arzu ve ilttiyacı var i;e ba"'lUt 

müflisin müıterek '---1ularile kelil- ı ' ._,...\'-' yerden temin ve tedarikttn evvel 
lerinin ve bo~u tekellüf eden ··ır· h h ld bu · • - er a e tarihi bek!emeıi 
kimselerin içtimada hazır bulunma- menfaati icabındandır. 
ğa haldan olduğu ilin olunur. Mevkii fruhts vazedilen ~ya 

lıtanbul 5 inci icra memurluğun 
dan: Mabcuz ve aatılma11na karar 1 

verilen koltuk, kanape, halı ve sair 
efya 2 mayıa 932 tarihine müsadif 
pazartesi ırünü ııaat 13 t• itibaren 
Beyoğlunda Nitantaıı Kuyumcu ao 1 
luığında (21) No. lu hane önünde 
açık arttırma ile a.ablacafmdan -
hallinde hazır bulunan memuruna 
müracaatları ilin olunuJ'. 

lıtanbul 5 inci İcra memurluğun- 1 
dan: Bir dinin temini iıtifaaı için 
mahcuz vefuruhtu mukarrer mangal 
tencere, kilim,ve kereıte ve aairenin 
28-4-32 tarihine müaadif perfcımbe 
aranü oaat 10 da Karaaümrük Der
vitalJ maballeıi Dınunan aokağmda 1 
34 No. lu hane önünde aablacaiın
dan talip olanların maballi mezkur 
da hazır bulunacak memuruna raiira l 

caatlan ilan olunur. 

en müıkülpeaentleri bile mem~ 

nun edecek bir ırüzellikte olduk
tan maada hepsi de mük mmel 
ve müceddet bir haldedir. Eıya. 
nın birer birer tadadı kabil olma 
dığmdan bazıları zirde beyan o- t 
lunur : 

Franıız ve lngiliz muhteş~m 
markitri salon takımları, Fransız 
mumılitı bronzlu mükellef am
pir aalonu, Lui XVI ve Lui XIV 
yaldızlı nefiı ııeloniar, Viyana ma 
mııli.tı akaju ve limon afaçlann
dan bir çok ırüzel aa.lonlar, büyğk 
artiıt (Mille) İn icnali.tından fev 
kalide nefiı tark aalonu, aiil ağa 
cından ampir epolr oalonu. mün
tahap ve birinci nevi maroken ka 
nape ve koltuk talmnlan, aıri ye 
mek odaları, yazıhane talumlan 

' bir çok kadın yazıhaneleri, gül 

Umumi bütçeden m&&f alan bi 
lıimwn manur ve muallimler 932 
da vulru bulacak münhali.ta gerek 
ayni nevi mulıaıaaaatlı niıbetler 
dahilinde ve gerekoe bunlann 
birinden diierine tercihan veya 
aaklen tayinlerinde muhaaaıuat 
farklan taayyün tarihinden itiba 
ren 6 ay müddetle verilmez. 

Diyanet itleri rİyllHti kadro
sunda deraiim mikdan bütçede te 
aezııül edinceye kadar Y11ku bula 
cak münhali.t -vlnıt tutular. 

Muhaaebei wnımüye kanwau. 
...... celec•k .. neye ait taahhüdat 
İcraoı aallhiyetine ait 50 inci mad 
d~de yazılı itlerden intaat ta
ahlaüdatı 1932 mali -i zarfın
da tatbik olunmaz. 

lıtanbul dördüncü icnı memarlu 
fundan: Tamamına 3310 lira kıy. 
met talımin edilen Boiuiçinde Mir 
cüıı İakelesi luırtmnda eaki 30 ve ı 
yeni 36 No. lu aahilhanenin aeldade 
b-. hiuesi açık arttırmaya vazedil- I 
mİf olup 16-5-932 tarihinde tarlna· 
nMOİ divanhaneye talilr ......... 10- ı 
5-932 tarihine müoadff paıı;artesi cil 1 

ağacJftdan modern yatak odaaı, 
akaju ve limon ağaçlanndan mü
kellef bir çok yatak odaları, Pa
ris'ia en . birinci ıınd fabrikalann 
dan muhteıetn bronz avizeleri 
&on derece ırüzel cale li.mlıalan' 
biiyğk üstat tablolan, ( ezciiml; 
Soulacroix nam reısamm bir 
talıloıu bir müzeye li.yıktır. Kriı 
tof aofra takımları, kitaplar, yazı 
haneler, ooiutma kelvinatör depo 
!arı, paravanlar, çay sofralan u
fak m•M1••, vantilitörler ye --

ire. •• "'· ··-
S.tıı ııetindir, miiıterinin ,.üz 

!••~yei düyu? komisyonunca 
tedıyeaı kabul edılen düyun ... yj 
ye eclffir. 

nii ııaat 14 len - altıya lıaclar latan 1 
ı...ı 4 İİ1ldi icra tlalreoinde AP< 
arttırn. ıuretile aatrlac:akhr. Arttır 

maya İftiralı: i~ıı 100: de 7 teminat 

de :rirmi .... ...,. ~ .....,,,.,.; 
lhtmdır. - Hayu! Harp evveli Av- kua ıelec:eğini aöylemit oldu

~P&da olacak. Dünya harbi de junu ve bütün bu tefe'üllerin 
0ilibara bunun neticeei ola- tahakkuk ettiğini de ilive et. 
~. mektedir. 

lan Baıvekilimiz, saat 17,20 de 
Tevfik Rüttü Bey ve refikaları 
Hanımefendilerle birlikte saray 
dan ayrılarak Galata rıhtımına 
gitmiıler ve Halk tarafından 
sürekli alkıtlarla kartılanmıılar 
dır. Baıvekilimiıı:le birlikte Rus 
yaya ııitmeleri mukarrer olan 
diier zevat, bir az evvel vapura 
ıelmit bulunuyorlardı. Heyeti. 
miıı:in hareketini haber alan 
halktan büyük bir kalababk, 
nhtmK cloldurmU§tu. Civar bi
nalarui pencere ve balkonlan 
halkla dolmu:tu. Gru.ıı:ia vapu. 
runua etrafı da deniııden bir 
çok kayıklar, motörler ve sair 
vesaitle veçrilmit idi. Bunları 
dolduran halk, müteoıadiyen 
Baıvekilimizi alkıtlıyor, yaıa! 
diye haykırıyordu. Bu meyan. 
da liman tahmil ve tahliye ea
nafı ve mavunacılar cemiyetleri 
de temsil ediliyordu. İsmet Pa· 
şa Hazretleri, halkın medit al
kışları ve tezahürleri araaında 
ilerilemi!ler, kendilerini selim
layan kıtaatı askeriyeyi sel&m.la 
yarak teftiş etmi,ler ve mütea
kıben tetyilerinde bulunan ze
vatın ayrı ayn ellerini sıkarak 
rıhtıma yanatık duran vapur, 
binmitlerdir. Bu sırada bando 
muzika selam havaaını çalıyor
du. 

Batvekil Pata Hazretlerile 
birlikte refikaları Hanımefendi 
ve Hariciye Vekili Tevfik Rüt
tü Bey, refikaları ve kerimeleri 
fırka umumi katibi Recep, Sii~ 
meb'usu ve Büyük Millet Mec
lisi Hariciye encümeni reisi 
Batmubarririmiz Mahmut, AI. 
yon Meb'usu Ali, Ruten Eıref 
Gireson meb'usu Hakkı Tan~ 
Yunua Nadi, Yakup Kadri, Fa
lih Rıfkı, Yozgat meb'uau Tab 
ıin, Himayeie~fal reisi umumisi 
Dr. Fuat, latanbul meb'uıu A. 
lieddin Cemil, Utak teker fab. 
rikası müdürü R~zi, Sanayi 
umum müdürü Şenf, Talim ve 
terbiye datresi reiıi İhsan, ku
mat fabrikası müdürü Şevket 
Turgut, İktıaat vekileti müıa· 
virlerinden Kamil lbrahiın, Ha 
riciye vekaleti üçüncü daire u
mum müdürü Vasfi, Batveki
let kalemi mahsus müdürü Ve. 
dit, Hariciye kalemi mahsus 
müdürü Kemal Aziz, gazeteci
lerden Vali Nureddin, Jurnal 
Doryan başmuharriri Ziya Muı 
lihiddin, SaYa, Hacı Mina ve 
Y ervant Beyler gitıniılerdir. 
Dün son dakikada bu zevata ili 
veten seyahate iftiraki takarrür 
eden gazetecilerden Selim Ra. 
gıp Bey de heyetle birlikte ha. 
reket etmittir. Rus sefiri M. 
Suriç te Batvekile refakat et
mektedir. 

••••••••••-m••I akçesi iıttt. Müterakim verlJİ ve 
~l~ye ve valuf icareei ıaiitt.-iye 
aıttır. Haldan tapu ıicilleri ile aalıit 
olmayan İpotekli alacaldıı... ile dl
ier alüaclarlann ve İrtifalı: hHlo 
aahipleriııin bu halı:lannı va bu....0-
le fai:ıı Te -.ife cloıir cılaa idtlialıı

..._ ilin tarilaindea itilıu.. 2IO sün 
iPnde --..lu mllobit.ı.wUıi bl...,__ 
!eri lbımcbr. Aksi balda .......... ta

pu Iİcillerile ııalıit o1ma,.n1ar a.aıı. 
bedeinin paylaımaınıclan ha-

Bilmüzayede SATILIK HANE 

Akaarayda tramvay caddesinde 
emut Nalbut ~kağmda (41) numıı 
nıh baM ywmki 31 nia.an 1932 ... 
h günü öğleden sonra Sultanaluneı 

wwn zn•n• tnV&UlkllJlttrzws-
• w 

ZEYTINDAGI 
Falih Rıfkı Beyin en çok beğenilen eseri 

ZEYTINDAGI gazetemizde in~şar 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 
Rıfkı · Bey' e yazdığı bir mektubun kopyeai 
ilave edilmiştir. 

Zeytiııdağı MuaÜim Ahmet Halit kitapbanesinde sablmaktadır. 

Fiatı 125 kuru,tur. 

Rus ceneralini takdim 

Vapurun merdiveni batında, 
Sovyet hükumetince Batvelrili
mizin mihmandarlığına memur 
edilmit bulunan kolordu kuman 
danlanndan Ceneral F okin ta· 
rafından istikbal edilen Baıve
kilimize, Sovyet hükilmeti na
muıa beyanı hoıamedi ve mai
yetindeki zevat takdim edibnit 
tir. Baıvekilimiz, C-a. 

.ı=!!!!m~==~~==========~-~Hn~••elini aıkmıs ve 

ismet Pa.~arırn beyanatı 

ISTANBUL, 24 A.A. - s..,.,._ 
kil J.,,.,,t POfG Hıaretleri Rıuya
ya hareketlerinden evvel Aruıtlo
/u Ajansına §il beyanatta bulun
mu,lard ır: 

"Rıuyo.ya seyahatte dost Sov
yetlere milli T ürkiyenin muhao
o.tli Hlcimlarını CÖtÜreceiim. Se
nelerden beri ciddi tecrübelerden 
.-pn;ı olan ilti memleket dodlu-

i_unun .,..,.ı bol,.vilt Ruıya ile mil 
liyetçi Tiirki,,.nin yiiluek m_,a. 
atl .. ri arasında ahenk ve miiııwu... 
r:ıetin ile oüyiilı İnkıl.S,,lar 6efiı'mif 
·~· .me'?'l~ket evlatlarında lııfribi
rınm -~ne ue niyetine itirnoılrn 
mecıcutlıyetidir. 

Dostlarım!% ile yalımdan t
ve tantfmak fıraahndan ben .,. ar
~adGf~~rım çok memnun olaca
gız. Sarar ve memnuniyetle l 
çılıı.)IOrum. "° a 

B"'inci ıulh mahkemeıinde arttır. 

- ....tile bt'iyyen a.atılacaktır 
ilci luıth, üç oda, iki sofa, iki hali 
Ye heh;e1i havi olan mezkUr hane-

nin laymeti mahammi,,..i bin lira 
0 

hıp seçen arttırmada kıJ metini bul 
madıiından aablanuunaıtı. Bu defa 
luıt'iyyen aablacaktrr. 

Hanciye vekili Tevfik Rüttö riç ı..ı.ı.r. Alüadanlrnı ı
~ey, hareketinden evvel kendi· ve iflio kanununun 119 un
sde görüten muharririmize 
doıt Rusyaya ııiderken çok' cu maddeoine tevfikan hareket etme latanbul mahkcmei aaliye lıirin-

leri ve daha fazla malumat almalc · · 
memnun olduğunu söylemit ve cı tic:aret dairesinden: N. Mayeı-
Batvekil Pa•a Hazretleri bulu- İsteyenlerin 930-468 doıya Na. sile K . 

7 em · ti · ompanı tarafından Selanik banka-
nurkeo fazla bir §ey söyloaveme m unye mae müracaatlan ilin a 

w. • ·ı -~ 1 Sma rmnedilip mahkemece açık art 
yı:cegıru ı ive etmiştir. Heyeti- anur. 
mız, yarm saat 11 de Odeaaya ı ı••·~~~~ .. ----- bnııa ile a.atılmaaına karar verilmit 
vasıl olarak muazzam meraaim 11 D o K T 0 R olan ve Ortaköyde aakeıi imilNıt 
le kar§ılanacaktır. Heyet, 9 ve. r .~ ı N ş o K R o karakolu civarında Fatma H-
ya 10 Mayısta avdet edeeekti n4 ili hu depoıunda mevcut bulunan 85.000 
la t p H eti r · talıldar mütehauıs . me .•'. a . azr erinin Han· H · kilo tütün lunntıaım alma"a talip a kil 1 er cUn öğleden aonra lıtanbul " 
cıye ve tınız e birlikte 19 Ma- Türt.. BaWli Caddeoi No. IC lanlann 27-4-932 çıırtambtı aaı 
yııta da Rom.aya hareketleri T.W- 2,1812 lo..30 ela -belffnde ..._ ıı.ı c 

ınukarre'.ijridıi•ı·llllll .... llllll~::::::::::::::::::::::::::::~~~::::.::::::;.. .. 1111e .......... ~~~ I 1 ı.n ilia oı-r. 



Günlük taz~.ı ıumurta, nefis taze tereyaS), 
yoS)urt, tif81erde [ Pastorize] aUt YALOVA Millet ve Baltacı Çiftlikleri 

mamulatı a a ECZŞ!! 

deposund• 

•- aluıız. Reçetelerim llı'"R~t ta .. ll&çlarla ciddi bir 
llltlkametle yapılır 

llOğuk alma, kırakbk, bat ve cllı 
ainlannda pek mU.e•ıdr ol- bu 
yerli mu•tahzarı tercih ecllniz. 

• BU DA O KADAR EYi , demek 
•mumiyetle daha az eyi demektir. 

1 

Bir dükkina ıiclilenir bir mal, meaeti iyi 
...._, bir labrilcanm mamulltmdan kor 
tiimlGk la.L yön bir lmnMı istenir. Diikkia 
aalıilıinde bu -ı yoktur, flıkat mealeti olmaH 
dolaJl'Dile sise aaın.k al'Reundadır. Y •hut 
o m•ldao ~- .,.,.. da daha fasla klr • 
4ebil ! r li batb bir malı aatm.k istemekte
dir. Bu eebeptea miifteriJe diğer Jnm.91 tav
.iye eder - bütin aadekati kalblyeai ile "bu· 

tun da dlfwi kadar i:rf" oldufunu binleTCe 
elime ile temin eder. MUıteri bu suretle hab. 

rmclan biç ıeçmemit bir malı almağa ikna edl 
lerek ekaeriyetle ancak it İften geçtikten aoıı• 
re "o da o kadar iyi" olduğu için aldığı maim, 
en-eke iatediğindr:1 fc a olduğunun farkına 
vanr. Y apdan koetüm çabucak eskiyerek bıi
simıiz bir hale ııelir ve parçalanır. Dükkan sa
Libi bekJediji kin çıkarmıı, mü9teri ise alda· 
blmıttır. 

Hafif bir rshauahll, vücut veya bat ağnla.. 
rı biaaediyonyn ve çabucak; sana o kadar yar 
dım etmit lllÜcft'nlp bir Ulç olan bir "Aspirin" 
almalı: iatiyonun. latıcı eline iki tablet sıkıştı· 
nyor. T eeadüfen tabletlere bir ıı&z ııezdiriyor 
ve sana verilen teYhı hakiki Bayer i9aretli 
" '\S PlRlN" ohnadıjtım anlayoraun. Buna iti 
raz c c1';ıce fU cevabı alıyorsun; "Efendim, bu 
da o 1, , - - 'yidtr." Gene ayni nekarat. Hayır, 
bu bir tav :r ; ve biç bir zaman o kadar iyi 
olmaz. Fak~I. ırcı bunlardan ihtimal daha 
fula klr etmektedir. Yalnu: en iyi şeylerin 
taklitleri yapılır ve "ASPİRİN" dünyayı kap. 
layan 9öhretini biç yoktan kazanmamıttır. B 
~ten hakikaten iyi ve em~- bir ilaca iki 
misli ihtiyaç vardır. Verdiğin parana mukabil 
iyi bir mal istemek hakkındır. Kendi menfaa· 
tin namına hakikaten halis "Bayer işaretlt 
ASPİRİN" almaita dikkat et! Taklitleri ek
.erlyetle gayri kabili tefrik bir surette yapıl. 
makta ve kısmen de ayni i9areti haiz bulvnı
makta ise de bu ltaretin üzerindeki "Bayer" 
kelimeei bulunmamektadır. 

1 
Fatih 3 elediye Müdiriyetinden: 

MEVKll Muayene tarihi Günü 1 

Fener N. M. 26/ 41 932 Salı 
» 27/ 4/ 932 Çarşamba ı· 
» 28/ 4/ 932 Pertembe 

Polis M. 30/ 4/ 932 Cumartesi , 
» 1/ 5/932 Pazar 

Karagümrük N. M 2/ 5/ 932 Pazartesi 
» 3 5, 932 Salı 

Şehremini N. M 4/ 5/ 932 Çartamba ı 
» 5/ 5.1 932 Pertembe 
» 7 / 5/ 932 Cumartesi 

Samatya N. M. 8/5/ 932 Pazar 
» 9/ 5/ 932 Pazartesi 
» 10/ 5/ 932 Salı 

Eyüp N. M 11/ 5/ 932 Çarşamba 
» 12/ S 932 Pertembe 

Balada gösterılen tarihlerde hayvanatın ruam muayeneleri 
icra edileceğinden beygir, ester, merkep sahiplerinin mezkur gün 
!erde ait olduklan nahiye merkezine müracaatları. (1607) 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanlan 1 

Kiralık Voli 

Hanımefendiler, 
IPEKİŞin bu mevsime mahsus 

nefis ipekli kumaşlarından istifade 
edebilmeniz imkanı hazırlanıyor 

1 Mayısta Ankara' da açılacak 
yerli mallar . ergisini müteaki ' 

lstanbul 
- ve -

Ankara'~a 
Büyük 1 P E K 1 Ş 
mağazalan aç1hn
caya kadar haaım
lanm1zın Avrupa 
mamulatından müı 
tağni kalmaları için 

HUSU Si 

Satış 

Şubeleri 
Açılacaktır. 

-~ 

· IPEKIŞ Ankara sergisine büyük. 
mikyasta iştirak ediyor .. 

Cocuk haftasında ku 
.;;. 

baraalav 

Babkamızın malı olan Anadoluhisarında Küçükıu volisi bir 111';.~llf 
ıene müddetle kiraya verilmek üzere kapalı zarf uaulile müzaye
deye vazedildiğiuden taliplerin ihaleye müaadif 30-4-932 cumar
tesi saat ona kadar Bankamızdan alınacak Jartnamenin leffile 
teklif mektuplarını 9ubemize tevdi eylemeleri E. (1430) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sahnalma Komi•yonundan: 
Alafranga ıiıtem bin bet yüz geyim eıter ve on iki bin ge· 

Jim at ki cem'an on üç bin bet yüz ııeyim nal ile dört yüz dört 
bin yedi yüz mıhm kapalı zarfla münakasaar 30-4-932 cumartesi 
eünü saat on befte yapılacaktır. Taliplerin tartnameyi ııönnek 
üzere her gün ve münakasaya ittirak için teminat ve teklifname \ 
)erile mezkUr günde muayyen saate kadar komiıyonumuza mü. 
racaatlarr. (1411) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4. cü keıide 11 mayı• 1932 decllr. 

lüJ~k ikranıtJe 40000 lira~ır 
Ayrıca~ 15.000, 10.000 lirahk büyük 
ikramiyeler ve 20.000 lirallk bir 
mükafat vardır. 

içi net'eyle dolu 
Birer kumbaramız var 
B~z atarız her yolu 
Çünkü kumbaramız var 

Bayram ne kadar tath 
Arabamız kanatlı 

Nef'emiz iki kath 
Çünkü kumbaramız var 

1 Türkiye İş Bankası 1 

Tütün in~isarı umumi mü~irli~in~en 
1 - Cibalideki Levazım ambarlarımızda elyevm mevcut bulu 

nanlarla bir sene zarfında birikeceği tahmin olunan (10,000) ki. 
lo yuvarlak ağaç (Trifil); 2/ 5/ 932 Pazartesi. 

..-BEBEK'te--. 
6 odalı mobilyalı aparhman 

kiralıkbr. 

BebekteAralanlı konağa müracaat 
Telefon: Bebek 86. _ .. 

2 - Haziran 932 iptidasından itibaren bir sene zarfında Cibali -----------
fabrikasında birikecek takriben (200,000) kilo kırpıntı mukavva 
ve kağıt ile (2000) kilo püıkül ve (500) kilo Ambalaj kağıdı pa· 
zarlıkla satılacaktır. 9. 5 / 932 Pazartesi. 

Taliplerin mezkôr eşyayi yukarıda yazılı olan depolarda gör. 
dükten ıonra fiyat vermek üzere o/0 7,5 teminat akçelerile bera
ber tayin edilen günlerde saat 10 da Galatada mübayaa komisyo-

rGözHekimi 
Dr.NuriFehmi 
Cağaloğlu, Süreyya B. apart. 
No 7 saat 3 - 6. Tel: 23212. 

Bctiktaş Akaretler Tramvay te
vakkufunda Fuat Bey Mobilya atd
yasrnda. 

UROLOG - OPERATÖR 

Dr. Fuat Hamit 
İDRAR YOLLARI 

Hastalıktan mütehassısı 

Avrupadaki tetkik seyhatinden av
det ebniıtir. 

Türbe, Mahmudiye caddesi 
N o. 10 Telefon: 22622. 

Beyoğlu Kazası Defterdarlı. 
ğından: 

Emlaki milliyeden Balmum
cu arnzisi dahilinde Büyükdere 
caddesinde Zincirlikuyu arazisi 
nin sağ cihetinde kain 5 dönüm 
arazi senevi 65 lira muhammen 
icar ile ve bir sene için aleni o
larak 20 gün müddetle müzaye 
deye vazedilmiştir. Talip olan
ların 4 Mayıs 932 çarşamba gü 
nü saat 10 da Beyoğlu kaza11 
defterdarlığına müracaatları i. 
lin olunur. (1510) 

, Beyoğlu 
Defterdarlığından 
Emlaki milliyeden Tophane

<1e Kılıçali Paşa topçular cadde 
~;nde 357 / 367 No. lı dükkan se 
nevi 240 lira muhammen icar 
ile •:e bir sene için aleni olarak 
20 gün müddetle müzayedeye 
vazedilmiştir. Talip olanların 
4 Mayıs 932 çarşamba günü sa. 
at 10 da Beyoğlu kazası defter 
darlığına müracaatları ilan olu. 
nur. (1592) 

3 ncü Kolordu 
116nları 

Birinci fırka ihtiyacı içiD ti' 
teahhit nam ve hesabına et -
bayaa edilecektir. Pazarlıiı 'I 
4-932 salı günü saat 11 de lı' 
misyonumuzda yapılacak~ 
Taliplerin ıutnamesini alJll"' 
üzere her gün ve pazarlığa if 
rak edeceklerin vakti mueY1' 
de komisyonumuza müraca•ı) 
n. (221} (1~ 

Naim Vapur idaresi~ 
lzmir sür'at posta•ıl 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
bafta erşem e 

Galata rıhtımından saat tam 
de hareketle doğru 

t Z Mi R'e 
ve pazar pnleri fzmr'den 
14 1/ 2 da hareketle lıtanbul'a • 
det eder. 

T afıilat için Galata, Gümriil 
kartısında Site Franıez Han l'I 
12 yazıhanesine müracaat. r 

B. O. 1041. 

İstanbul Aoliye mahkemesi 6 

Hukuk dairesinden: Ayte f.if 
Hanımın koca11 Saraçhanede lbf 
bey mahallesinde Hızır aokaP 
3 No. lu hanede sakin iken 
ikametgahı meçhul bulunan H-" 
Efendi aleyhine ikame olunaıı ~ 
§alllD8· davasının aryaben icra ~ 
nan muhakenıeai neticesinde td"' 
ileyhimarun botannmlarma ka,.t 

rilmit ve bu baptaki lıükmii 
5-12-931 (bq. on iki dokuz yiil 
tuz bir) tarihli ilimm bir nii 
mahkeme divanhane&İne talik 
mİJ olduğundan tarihi ilandan i 
ren bir ay zarfında ilAnr ınedtUt' 
tiraz edilmediği takdirde mu..,,;' 
kanuniyenin İfa edileceii iliD 
nur. 

Istanbul Deniz Lev zım 
Sa ınalma Komisyonundan: 

Ton Rekompoze kömürü 25 Nisan 932 Pazartesi ıi 
saat 14 le kapalı zarf us\ı!İ 

3160 Ton Lavamarin kömürü 25 Nisan 932 Pazartesi g' 
saat 15 te kapalı zarf usul 

5210 Ton Rekompoze kömürü 2S Nisan 932 Pazartesi gW 
saat 16 da kapalı :zarf uıııt' 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cins ve mikdarları 1 
zılı kömürün hizalarında yazılı gün ve saatlerde kapalı zarf .. ~ 
lile münakasalan İcra olunacağından şartnamesini görmek İİJ'. 
her gün ve v~nneğe talip olanların münakasa gün ve saatle;I 
muvakkat teminatlarile birlikte Kasımpata'da Deniz Lev'1! 

. Satınalma komisyonuna müracaatlan. (t;i 

1 Zon~ul~an davzai la~ıniJe uınunı mü~irli~io~ 
Bir kömür müesseseaininZonguldaktakiGelik mevkiindeki 11 

yesi için aşağıda yazılı şeraiti haiz bir Türk İşçi aranmaktacl~~ 
Bir sanayi mektebinden mezun bulunmak ve an.adin mül"' 

selerinde beş sene çalışarak tecrübe görmüş bir makinist tel 
yeci olmak, demirden inşaatın tersim ve tahtiti ve kömür la\fll' 
!arının montaj ve tamiratı işlerine vakıf olması prttır. Bu " 
fenin muhassasatr saatte otuz kuru9tur. . 

Bu şeraiti haiz olanların ya bizzat ve yahut tahriren vesailı1 

birlikte Zonguldak'ta Havzai Fabmiye umum müdürlüğüne~ 
racaat eylemeleri. ( t5 
-·-

Fatih Malmüdürlüğünden: 
Samatyada Hacı Hüaeyinağa mahallesinde yeni 15/ 2 f'l~ı' 

arsa bilmüzayede kiraya verilecektir. Müzayede müddeti 7 f'lıj!. 
932 tarihinden 1 Mayıs 932 tarihine kadar yirmi bet gün i•1 

1 
rına talip olanların 1 Mayıs 932 tarihine müaadif pazar günll ~ 
komisyonuna müracaatları. (!;;! 

Tütün in~isarı umumi ınn~irli~in~en 
Şartname ve nümuneaine tevfikan 98,500 kilo Sellüloz •~ 

rinci hamur kağıdı ile ince partömen kağıdı kapalı :zarf \il 
münakasaya konulmuttur. Taliplerin teklif mektuplarile l,'!c r; 
teminatlanm hamilen. 16/ 5 /932 ~azartesi günü saat 10 da/, 
)atada Mübayaa Komısyonuna muracaatları. (1 

Kocaeli Tütün in~isar i~aresin~en 
Adapazarından Düzce ve Bolu ha valisine ıevkolunacak •~ 

takriben 125 bin kilo mamulat ve levazımın şartnamesi mu'' 1 
ce nakli kapalı zarfla ve 20 gün müddetle yeniden müna~'1Q 
vazolunmuttur. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her guıı 
!atada tütün inhisar idarei umumiyesi mübayaat komisyol' 
ve Kocaeli, ~d~pazarı, Düze~. ve Bolu idarei 0inhisariye_lerİ~ 
münakasaya ıştırak eylemek uzere de (375) lıralık temınat ~ 
Ticaret odalarından alacakl~r.ı ves~i~i ~im.ilen 7 51~~~ ~ıı el 
tesi ııünü saat on betle lzmıt te Tutun ınhısarı başmudırı~ 
müracaatları. ( l 


