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7 ad .eoe. No. 2229 
NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Bütçemiz 
1932 bütçeai seçeD .. aeki bü!• 

Çemizden 15 milyorı lira no~oaDJ· 
le 171 milyon lira olmak üzere 
tesbit edibnittir• Geçen ııenek;i büt 
çe de 1930 bütçesinden 36 milyon 
noksandı. Binaenaleyh 1930 da 
en yüksek hadde va~t ola~ 222 
milyonluk bütçed~n uç sen~dır ar· 
kası sıra aıaiı duımekteyız. Ve 
bu üç aenelik atağı İnİf, 1927 ae
neainden aonra üç senelik yukan 
çıkıttan daha seri olmuftur. Zira ı 
1927 den sonra ÜÇ sene, 194 
milyondan 1928 de 207 mil· 
yona, erteıi aene 202 milyona ve 
nihayet 1930 d a da 222 m ilyona 
çıkmı,tık. 1932 bütçesi 1927 büt· 
~esinden de yirmi milyondan faz· 
la aşa ğıdır. 

-----·---

Heyetimizin yarm sabah muvaselet edeceli Mo<Jl:ovMl•n bir m.tıızarıı .• 

Bütçelerdeki bu müvazene•İz· 
l ik ve tabii müvazeneaizlik dola
Y•Jİle maaarifin tenkiai yalnız bi
zim memleketimizin hususiyeti 
değildir. Cemiyeti Akvamın mali 
komitesi, Yunanistan, Bulgari.atan, 
Avusturya ve Macariatanın mali 
~aziyetlerini tetkik ettikten aonra 
Meclise verdiği bir raporda bu 
hükümetlerl yanlıt bir iktıaadi ıİ· 
Yaaet takip etmit olmaktan tama• 
mile tebrie etmiıtir. Maliye 
komisyonunun raporuna söre, bü 
tün bu vaziyetler umumi buhran· 
dan doğmuıtur. Amerika Reiai
CÜmhuru Hoover de seçen hafta 
sazetecilerle bir baabubalinde 
Anıerika bütçesinin açığım ber 
lreain anlayabileceği bir lisan ile 
anlabnııtır. Reiaicümbur demittir 
ki: 

ismet Pş. ve heyetimiz dün sabah 
8 de Odesa'ya çıktı •. 

Heyet denizde sefaini harbiye, karada ricali resmiye, 
asker ve halk tarafından azim tezahüratla karşılandı! 

Başvekil Rus matbuahna beyanatta bulundu. lzvestia'nın 
şayanı dikkat ve mühim bir makalesi .. 

Mübadillere 
Tevziat 
20 gün bonra bono

lar tevzi edilecek 
ANKARA, 26 (Telefon

la) - Mübadil muhacirlere 
kıyei istibkaklanna mabıu 
~ verilecek bonolar Maliye 
vekili tarafından tamamen ib 
zar edilmittir. Bonoların muh 
teviyab 5169159 lira tutmak 
tadır. Üç kupon olarak tertip 
eclilmit olan bonolann birin-
• kuponu 1316328 liradır. 

Bu kupon ilk safta ita edile
lcıektir. • 20 gün sonra bonola. 

rm tevziabna ber tarafta bat 
!anacaktır. 

Nis ve Milano 
Turizm sergileri 

Murahhasımız Reıit 
Saffet Bey bazı 

teıebbüslerde bulundu 
Niıte ve Milinoda açılan bey 

nelmilel Turizm sergileri kütat 

p ve qmuharl'in 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umaaıl Nepiyat 

Eı'EM 

ve Yuı Müdürij 

iZZET 

•• 
Yüz çocukta 43 ten 

fazlası ölüyor! 
Türkiyedeki nüfus hareketlerinin 

mezarlığa doğru 
ac lan geniş kapısını kapamalıyız 

istatistiklerdeki kara rakamla1 
Şu çocuk haf

tau içinde sö
rülen man:ura 

çocukla 
l'lllllZI diiıün

diiiiimüz hia-
oinl verir. E
vet, çoeuklan
IDIZID aanecle 
bir bafta bay
runları güzel 
bir f"Ydir. On
larra cflendikle 
rinl ve netelen
diklerini gör
meiı: insana ayrı 
bir haz va-iyor. 
Fa.kat bizim bu
,.cı. bahaed• 
eelimiz mevzu, 
bu kadanrun 

"Amerika devletini tedvir et
inek için 4 milyar dolara ihtiyaç 
vardır. Bunun iki milyar dolan 
borçJamnızın faizleri ve harPte 
IDalUI olanlara verilen tekaüdiye
lerdir. 700 milyonu da haddi as
gariye indirilmit olan Müdafaai 
Milliye maaraflandır. Geriye 1 
ınilyar 300 milyon dolar kalıyor 
ki, Amerika bütçeainin bu aeneki 
açığı tam bu mikdara baliğ olmak 
tadır" 

Hoover'in bu kıaa izahından 
anlıyoruz ki Amerikanın varidatı 
ancak düyunu umumiyenin faiz· 
lerine ve Müdafaai Milliyeye ki
fayet etınektedir. Bu masraflar 
çıktıktan sonra Amerika devleti
nin tedviri için elde bir para kal
nuyor. Amerika ne yapıyor? Maa
rafları tekrar tenkis ediyor. Ve 
Yaridatın tezyidi için eaki vergile
ri artbnyor ve bir takım yeni ver
giler ihdas ediyor. Yani son sene
ler zarfında dünyada her memle
ketin müracaat ettiği mali tedbir
lere müracaat ediyor. Bugünkü 
§erait altında bunun üçüncü bir yo 
lu Yoktur. 

ODESA, 26 A.A. - Sabahın 
saat sekizinde Profintern kruvazö 
rü Türkiyenin Moakova Büyük el
çisi Hüseyin Ragıp Bey ile Ukran· 
ya bükümeti ve hariciye komiser• 
liği mümeuillerini hamil bulundu 
ğu halde Türk Batvekilini istik· 
bal etmek Üzera sür'atle ilerleme 
ğe başladı. 

resminde hazır 
bulunmak ve be) 
nelmilel otomo 
bil yollan kong· 
resine ittirak et 
mek üzere Niı 
ve Milinoya gil 
mit olan Kocae· 
li meb'uıu ve 
Türkiye Türinl 
kulübü reisi R e 

1!111••1!111111 1 kafi olmadığım 

.. Şimdi tekrar kendi bütçemize 
donerek varidat nokaarunın aebep 
~erini iyice anlayabilmek için bun 
an ayrı ayrı tetkik edelim: 

1 - Evvela kontenjantmanın 
tatbiki dolayıaile varidatnnızm en 
"1Ühim kalemi olan giimrük vari
datınıız azalmııtır. Kontenjantma 
nı kabul ve tatbik etmeseydik, pa· 
r~zın kıymeti sukut edecekti. 
B~enaleyh ticaret müvazeneai· 
k.ıın temini ve binnetice paramızın 

Ylnetinin muhafazası için bir 
luann varidattan vazgeçerek bu 
udaulü tatbik etmek mecburiyetin

e kaldık. 
2 - Yükıek kıymetli mamulat 

!ahtıtının tenakuıu dolay11ile tütün •n . ıaarının varidatı azalmıtbr. 
3 - Ayni ıebepler dolayıaile 

~e alelüınum satışlar da azaldı
:ından müskirat inhisannm vari .. 
atı da tenakus etınittir. 
4 -:-- Kontenjanbnan sisteminin 

!,atbıkı dolayıaile idhalat azaldı· 
"''ndan muamele vergisi de azal
kQı§br. 

5 - Cihan buhranı dolayısile 
ma?sulatın kıymeti dÜftüğünden 
tcdı~e. müıküli.tı karııaında arazi 
vergısı azalnuıtır. 

6 - Ticaret muamelatı hac.mi
ııin küçülmesi dolayısile kazanç 
ve damga vergileri azalmıttır. 

Görülüyor ki varidattaki bu 
tenezzül umumi buhranla ali.ka
dar olan amillerin tesiri altında 
olınuttur. Buna kartı ne yapılabi
lirdi? Geçen ıeneki bütçeden 15 
>nilyon lira tasarruf yapıldı. Bu, 
ki.fi gelseydi, vergilerin tezyidi 
Ye yahut yeni vergi ihdası lazım 
gelmeyecekti. Fakat 15 milyon 
taaarrufa rağmen bütçeyi kapat
>n.~k mümkün olmadı. Binaena
l~yh hükiimet timdi bir takım ted
hırlerle müvazeneyi temin etme-
ği tasavvur ediyor. Ve bu tedbir
l~ri kanun li.yihalan teklinde Mec 
lıae takdim etmittir. Tedbirler ')l 
Yolda huli.aa edilebilir: 

1 - Maaf ve ücretlerin aieçen 
•en-;ki buhran vergiıinden maada 
Yeıııden % 10 vergiye tabi tutul· 
Olası. 

2 - Bina vergilerine % 30 dan 
~· 50 ye kadar zam yapılmaaı ve 

uhra.n vergisinin Akara tetmili 
3 - Dahildeki ~ker fabrikala-

rı · · 'Y-ıatıhıali.tmdan kilo batına alı-
!'ba.I~ _istihlak vergisinin 8 kuruta 
1 agı. 

b .
1
4 - Nakliyat vergisinin otomo 

1 -;:e kamyon gibi bilumum 
j.;.tülhare~e vesaite de teımili ve 

t
u •. mevkılerde vergi niabetinin 
ezyıdi. 

l ~ - Milli bankalann muafiyet· 
erınin ilgaıı. 

Bu yeni matrahlar ve nisbet-

Biraz sonra ufukta, Grouzia va• 
purunun geldiği görüldü ve kru· 
vazörde "Hazır ol" kumandaımın 
verildiği işidildi. 

Topçular toplannm batına geç 
tiler. Grouzia vapuru yavaş yavaf 
ilerleyordu. Kruvazör 20 aeli.m 
topu attı. iki gemi birbirine yak
laıtı. Şalupalar denize indirildi. 

Sovyet Rusya mümeuilleri ta• 
lupalarda yer aldılar. M. Brodev• 

.. . ıit Saffet Bey l ı 
tanbula avdet el 
miıtir. Niste v< 
Milinoda teıia t. 

ki, Ukranya hükUmeti namına; M. 
Paıtukof, icra komiserleri reisi 
M. Molotof ve hariciye komiaer· 

Başvekilimizin dün sabah vasıl olduğu Odesadan bir manzara 
dilen Turizm ser Rtşit S•fttt ,,, 

gilerine memleketimiz de iıti
rak etmit ve memleketimizi tem 
ail için tesis edilen pavyonda 
Türkiye menazınna ait ree~ 
ler, afitler broıürler tetbir edil 
mittir. Retit Saffet Bey Niate 
ve Milinoda Türkiye Turing 
kulübü namına mübim temas· 
larda bulunmuıtur. Bu ıegilere 
Türkiyenin ittiraki büyük ala
ka ile karıılanarak, aamimi au
rette takdir edilmittir. Niıte te 
sis edilen Turizm ıergiai 26 
Martta açılmıı ve Reıit Saffet 
Bey resmi küşattan ıonra Sen 
Rafaelde 12 kişilik bir ziyafet 
vermiştir. Reşit Saffet Bey Can 
ne'de bulunan sabık Hidiv Ab. 
bas Hilmi Paşa tarafından Lut 
fullah yatına davet edilerek te

!iği namına misafirleri seli.miadı- raya çıktılar ve kendilerini nhbm danının hQfftmediyi mutazanımuı 
lar. da eyalet ve belediye erkanı istik- beyanatını dinledi. 

Nihayet gemi, Odeaa limanı nh bal etti. Mevcut kıtaatta geçit remıi yap 
tımma yanaftı. Misafirler Sovyet lamet Pata Hazretleri kendile- bnldıktan aonra bütün hasırun 
hükiimeti erkanı ile beraber ka- rini iıtikbale memur kıta kuman- (Devamı 5 İnci sahifede) 

[.'i~·~·~·k;~·i~~~t;lıiif ~i'öi;·k~;ü~i~i''''' 
teklifi reddedildi! Yakalandı 

Muhakeme dün bitti. Müdafaa 
yapılacak ve karar verilecek .. 

Limon kıralı Diyamarıdi (X) Efendi velı:illuile beraber mahkemede 

Liman kaçakçılığile maznun 
methur ve limon kralı namile ma ... 
nıf limon tüccarı Diyamandi Ya
nakaki efendinin muhakemesine 
dün mevkufen gümrükteki sekizin 

!eri etrafında fikir ihtilafı olabi
lir. Fakat herhalde hükumetin, 
yeni mükellefiyetleri mümkün 
mertebe fakir halka tahmil etıne 
mek mülahazaaile hareket ettiği 
sarihtir. Milli bankaların muafi. 
yetlerini il 'la, bir kaç bankanın 
pul masra fını ve bazılarının da 
tahvilat eshabıru ali.kadar eder. 
Otomobil ve kamyon nakliyat ver 
gisi eıaaen her memlekette mev· 
cut bir vergidir. Şeker fabrikalan 
nın ihtiluali.tı Üzerine vazedilen 
iatihHik vergisi tekerin fiyatı Üze 
rine bir te•İr yapmayacağından bu 
tirketlere tahmil edilmiş demek
tir. 

ci ihtiaaı mahkemesinde devam e
dilmittir. Mahkeme aalonu gümrü 
ğün büyük koridoru hınca hınç 
dolmu9tu. Yüzlerce kiti bu mühim 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bina vergilerine zam etmek
le hükumet yakın zamanl.::.eda ay 
ni vergiden yaptığı tenkihatı kıs· 
men iade etmiş oJuyor. Müvazene 
vergisinin de maa~lar ve Ücretler 
Üzerine- olan tesiri, bunlan bare
min tatbikından evvelki hale irca 
etmiı olmc:ısrndan ibarettir. 

De ilebilir : Ma dem ki hüku
met baremi tatbik edemeyecekti; 
o halde maaşlar da 1929 da 
tezyit e dilmeme li idi. Bu, mü
nakata kaldırır b ir iddiadır. Fa
kat herhalde mcml1rların söyleye 
ceği söz olmamalıdır. 

Diğer taraftan hüküınet teka· 

Öteye beriye beyan
nameler dağıhyordu 

1 mayııın yaklatmaaı üzerine 
bazı komünist taslaklarının öteye 
beriye beyannameler gönderdik
lerini yazmıttık. Bunlardan birisi 
beyanname atarken polis tarafm. 
dan yakalanmıştır. 

Bu sahıt nrkadatlarının 
olduğunu söylememektedir. 
kikat tamik olunmaktadır. 

kim refine bir çay ziyafeti verilmit· 
Tah- · . . . 

(Devamı 5 ıncı sahıfede) 

Masraf 
Bütçesi 

·················--·····-·····-······-·--· 
Romen 
Mualllmlerl 

~NKA~, 2~. (Telefonla) - ı Ortodokaların paskalya yor 
Yem sene butçeaının masraf kısmı· tusu münasebetile Bulgaristan 
na ait teferruat cedveUeri de alika. d h · · 
dar ekiıletlerce ikmal ed"I . ı ve Romanya an şe nmıze sey 

v 1 mıı ve 1 b k f"I 1 · 1 kt d. o·· Meclise gönderilmi,tir. 

1 

ya a ı e erı geme e ır. un 
Romanya muallimlerinden ıe-

K ı kiz kişilik bir grup ıehrimize 
asırga j geldiği gibi Romen prenılerin-

MENPHIS, 26. A. A.- Bu sabah , 
Tenne11ee hükUıneti dahilinde, bir
çok kasabalarda bir .kaaırsa çrknuı 
olduğu söylenmektedır. 

Haaarat miktannı tahmin etmek 
henüz mümkün değildir. 

Kentucky eyaletinde birçok telıir
lerde kasırga çıkmıttır. 7 kişinin öl 
müı olduğu öğrenilmittir. 

...... 
üt kanununa dokurunaınıttır. Me
murların iıtikbalini temin edecek 
olan bu umdeden inhiraf edilme
miıtir. Sonra müvazene vergisine 
karı• hükiimet bu kanunun eıbabı 
rnucibeıinde hayahn ucuzluğunu 
ileri ıünnektedir. Filhakika ha
yat 1929 senesine nisbetle ucuz
dur ve daha çok ucuzlayabilir. 
Belediyelerin bunu nazarı İtibara 
alarak ve eldeki mükemmel ka
nunlarda n da istifade ederek bu
nu temin etmeğe çalışmalan la
zımdır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 
den Prenı Kalmiaki şebrimize 
gelmiş ve Perapalaa oteline in
miştir. 

ve daha derin· 
lere inilmesi ve 
haklkatın gö
rülmeai İcap et-

. tiğini ortaya a-

l 
taıı k..-. rakamlardır. lstetiıtik u
muııı mGdürlüğü yakmda bir kitap 
nep-edecek. Bu kitapta iki güzide 
11ıııfımız ara11nda tesbit ettiji ço
cuk ı;liiınleri nisbetleri var, Bu nlı
betler fÖyl~ gösteriliyor: 

Ali tahsil ırörmüt memur çocuk
lannda % 25,38. 

Ali tahsil s6rmemif memur ço· 
culılıırıncla % 34,83. 

Nisbetlerin nılcamla Uadeai ''"" 
durı 

Ali tahsil sören 3859 ınanur ai
lesinden 5158 i 10,171 çocuk yap. 
nıq ve bu coculdardan 2581 i alb 
yqına kadar ölmüıtür 

Ali tahsil gönneyen 32,958 me
mur ailesinden 28140 i 106324 ço
cuk Y•Pmıt ve bu çocuklardaa 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Şehrimize gelenBulgar DarOHOnunu emlnl(X) Sfrlı:ecide fııtikbal «liliyoı 

Bulgar muallimleri 
bugün geliyorlar 

Sofya Darülfünun Emini dün geldi 
ve bir program tanzim edildi 

Misafirler 8 mayısa 
Şehrimizi ziyaret edeceğini yaz 

dığımız Bulgar muallim ve profe
sörlerinden mürekkep 80 kiplik 
heyet bu sabah Bursaz vapurile 
muvasalat edeceklerdir. Heyete 
refakat etınekte olan Bulgar Da
rülfünun emini ve Edebiyat fakül 
tesi müderrislerinden, Bulgaristan 
asan atika enatitüıü müdürü M . 
Boğdan D. Filow dün refikaıile 
b_irl!kte kon~a~>&yonel trenile teh
rımıze gelmııtır.M. Boğdan Filow 
istasyonda Darülfünun emini Mu
ammer Ratit, Edebiyat fakültesi 
reisi Muzaffer, Bolu meb'usu Ha
san Cemil, Maarif miiateşan Salih 
Zeki, Maarif umumi müfettiflerin 
den Bedri, Retat Nuri, Harunür
reıit, Ekrem, Galataaaray lisesi 
müdürü Fethi, erkek muallim 
mektebi müdürü Saffet, kız mual
lim mekt.,bi müdürü Halit Ziya 
Beyler ve Bulgar jeneral konaolo-

kadar kalacaklar 
au ~· Bal~ezoy ve muallim mek 
tebı talebeaınden bir grup tara
f'?'dan kar,danmııtır. M. Boidan 
F~.ow G~lataaaray lisesinde bir 
:u~~<;t ısti~ahat etmit ve öğle ye 
egmı yedıkten sonra bazı ziya

r<;tlerde bulunmuttur. M. Boğdan 
":•l~w bundan evvel iki defa şeb· 
r';'Dıze !i'elerek asan atikayı ve •· 
~ıd~l~n ziyaret etmlttir, memleke 
tımızı yakından tanıyan bir zat• 
tir. 

Dün M. Boğdan Filow'u ve refl 
kasını Galatasaray lia.esinde ziya 
ret ederek görüıtük. Muhterem 
misafirimiz bize latanbul'u ziya. 
retleri hakkında ıu beyanatta bu· 
lunm.ufturı 
"- Türkiye'ye bu seyahati ter 

tip etınekten maksat Türk aaan 
atika ve tarihi abidelerini ziyaret 
ederek muaJlimJerimizin ilmi _. 

(Devamı 5 inci sahiJedt1) 
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• 
işsizlere iş, işçi 

istiyenlere 
Avusturya 
Belediye 
intihabı 

müzakere 
işçi buluyoruz l 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

Milli meclisin dağı
tılması muhtemel 

VtY ANA, 26. A. A.- Avusturya 

Yeni Prusya meclisi 24 mayısta 
toplanacak, hükumet istifa edecek 

Saraçoğlu Şükrü B. geliyor, bir 
kaç gün sonra Parise gidecek 

ANKARA, 26 (A.A.) - Saraçoğlu Şükrü Bey bugünkü tre 
le İstanbula hareket etmi§tir. Müşarünileyh iıtaıyonda Anadol 
Ajansı muharrirlerine atideki beyanatta bulunmuttur: 

Bize yazınız 1 
lı arayanlerla ifÇi arayanlar a

rasında tavaHuta bqladıfmıa 

günden beri, ırerek it arayanlar
dan ırerelne iıçi arryanlarclan pek 
ı:ok mektuplar almaktayız. Bu 
mektuplar maksadı teshil edecek 
bir tarzda taınif edilmektedir. 

ze bildirirlerse br.ıe muraeaat et
miı ve adreslerini bırakmıt olan 
iısizleri kendilerine bildireceğiz. 
Bu auretle hem i.pi:ı kalan n 

memeJeketin nere~nde it bulab.i. 
leceğini bilmecliii için bunalan 
vatandaılanmrza hizmet etmiı, 

hem de memleketin her tarafrn• 
bir çok ııüzide itçilerin daiılarak 
müfit hizmetler deruhte etmeleri· 
ne yardım etmİ§ olacağız. 

~ Milliyet " memlekette ço
ğaldığından bahaedilen İtsizlitin, 

itııizlerin ihtiyaç sahalarma claiıl
:nac!ıldarnıdan ileri ııeldiiine ka
nidir. 

Birçok kaza merkezlerinde, 
hatta vilayetlerde makine-:i, mo
tôrcü, teıviyeci, tornacı, iyi bir 
dülııer, maraqoz, üitr ziraiye 
tamirciıi; elektrikçi ıu veya bu 
ihtisu itÇileri •• uataLın yoktur. 

Onun için biz İfıizl.-la ifçi ia
teyenler araoında tav&HUtta bu
lunmak uteyorwı. 

Gerek lıtanbula, ırerek mem
leketin her köıesine f&IDil olan bu 
tnaHutun daha müımir ve fay
dab olmaıroı iateyoruz. Onun i-

Ricamız ıudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; diğeı- taraftan beledi
ye reisleri, fırka idare heyetleri 
reialeri; ticaret müdürleri Ye ala
kadar idare amirleri bulundukları 
;-erl.,rdeki İfçİ ihtiyacını (tekil, 
mahiyet, evaaf, verilecek ücret 
ve İf ıartlan tesbit edilerek) ı,;. 

Hususi mü,eıısesat sahipleri d< 
bu husustaki ihtiyaçlarını biZ< 
bildirirlerıe memnuniyetle kayd 
edeceğiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyac:ımz var? 

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

Bize bildiriniz. 
Memur, katip,, muhaıip yeya 

diğer hi:ımet talep edenlerle ihti
yaç sahipleri arasrnda da bu la· 

vauutu yapacağız. it isteyenler 
de, İtçi ve memur arayanlar da 
mektuplarını '"lstanbul, Milliyel 
gazeteıi İf tavassut bürosu•' na· 
mına ııöndermelidirler!. 

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

• • • 
iŞ ISTiYENLERE ! 

Tesviyeci olduklannı beyan edip te it ara
yanlar arasında isimlerini ve adreslerini bize 
bildirmiş olanlarm tercümei hsllerile bonser
vislerinin birer suretlerini acilen matbaamaza 
göndermeleri. 

• Muntazam ve temiz yazan bir daktiloya 
ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin muvazzah ad
reslerile Beyazıt posta kutusu 12 No. ya tah
riren müracaatlan. ,_ 

Poliste 

Bir depoya 
Hücum 

Beşiktaş tütün deposun 
da bir a·:bede oldu 
Dün sabah i§ istemek üzere 

Be,iktqta Hacı Remzi beyin 
tutün deposuna giden tütün a
meleai:nden Ali ve Mehmet ken 
dilerine i~ olmadığı cevabı veri 
lince orada toplanan arkadatla 
rının teıvikile bıçak çekmek su 
retile depoya hücum etmifler 
ve usta batı ldriı ve depo ame 
lesinden Ali ve diğer Aliyi leh 
dit etmitlerdiT. Bunun üzerine 
onlar da tabanca ve bıçak çek
mi~lerae de mesele yatııtırılmıt 
tır. Tahkikat devam ediyor. 

Yangın 

Mıntaka - Federasy( n 
ihtilafı 

Mmtaka ile federasyon ara
sında tahaddüs eden ihtilafı tel 
kik için futbol federasyonu ev. 
velki aktam bir içtima yapmış. 
tır. F ederas:ı-on bu içtimaıı.da 
mıntakaya verilen mühlet zar
fında gazetelerde intişar eden 
tebliği tekzip etmediği için fe
derasyon nizamnamesinin 200 
üncü maddesinin son fıkrasını 
tatbik ederek kendilerine ceza 
verileceğini ve gene nizami 
müddet olan be§ gün zarfında 
itiraz etmelerini kararla§tırmış 
ve keyfiyeti mınta.kaya bidir
miştir. Tabiatile mıntaka azası 
bu mühlet zarfında itirazlarını 
yapacaklardır. Aksi halde eğer 
itiraz etmezlerse cezaları be§ 
gün sonra kendilerine tebliğ e
dilecektir. 

Bir sinema yandı 
LONDRA, 26 .A. A.- Dün ak

,am çıkan bir yangın, Mançester'in 
en büyiik sinemalannda birisini tah
rip etıniıtir. Hasar ıniktan 85,000 
lngiliz lirası tahmin edilmektedir 

belediye intihabatı merkez fırkalan- B":RLIN, 26. A. A. - Yeni Prus 1 hüklımetinin hemen çekilmesini iste
nrn hezimetini ve bilhaHa büyük ya diyet meclisi 24 mayıs salı günü mektedirler. Bunların resmi gazete
Almanlar denilen fırkanın ricalini 1 toplanacak~ı~.~u tarihi bu sabahki na !eri Naziılerin timdiki hükumetlerin 
ve kf'Za intihabattan evvel hassaten zırla.r medısının İçtimaı esnasında akalliyete dütürülmüt olduğu yer
Viyanada f.Uk bir mevki kazanmıt t~sbıt etmq olan Prusya hükumeti lerde ve bilhassa Prusyada iktidar 
olan hıristiyan sosyalistlerin sukutu dıyet meclisi içtima eder etmez hü- mevkiinin meıuliyetini deruhte et
nu gös\ermektedir kumete ademi itimat beyanı hakkın- meğe amade olduklarını yazmakta. 

Bundan böyle Viyana belediyesi- da bir takrir verilmesini beklemek- dır. 
n·1 L"tü"" • ti · . 1. t sizin istifasrnı vermeğe de karar ver- Nazisler fırka ile t~•riki mesai et-n 1JU n memunye ennı sor.ya ıs . • . -x • 
ter inal edecektir mıttir. mek ıateyenlerin reddetmıyecekleri-

Fakat, bu hadise• Almanyada müf Prusya kanuna esasisi mucibince ni ilave ediyorlar. 
rit milliyetperverlerin muvaffakiyet- di~et meclisi yeni bqvekili intihap Prusya merkez ıırubu liderlerin
lerile müterafik olmasr dolayisile e- edı_nciye ~dar Braun hükıimeti ca- den birisi merkez fırkasının kendiıi
hemmiyetten hali değildir ri ıtlerin ıdaresinde devam edecek- ni meıruti inti.zamm kifili telakki 

Avuıturyalı milliyetper~er soaya· tir. MalUın olduğu üzere yeni bat· etmekte olduğunu beyan etmiı ..e 
liıtler kayde ıayan kazanç temin ey vekili~ di.yet ~ec,Jisi a~ımn mutlak bazı Nazis ııazetelerinin tesvilitmı 
lemiıler Viyana, irinın o/, 18 ni a- ekaerıyetile ıntihabı lazımdır. Ne reddederek merkez fırkasının gaye
t•iı A..;,sturyada 3 13 ünÜ ve Salz ~ğ cenah ve ne de sol cenah mutlak sinden hiç kimsenin ıüphe etmeğe 
bourg'da C1 20 si~i ~ide etmiılerdir bır ekseriyete malik değildir. Bi- hakkı olmadığını ilave etmiıtir. 

VIY ANA, 26. A. A.- Abend ga: naenal,eyh tim.di.ki . ~·elci•. o.ıı? Merkez fırka_ .. , de~lete. bi~met et-
:ıetesinin verdiği bir habere ııöre B~a~n un . ~al.elinın ıntihabı ıımdiki mek ve mesruti rensıplen bımaye et 
sosyalist milliyetçiler Avuaturya hükilmete •ttırak eden merkez fırka- mek arzuaundadır. 

/ milll meclisinin dağıtıl hakkı • tı ile sağ cenah fırkaları araamda Siyasi mahafilde deveran eden bir 
da "arayı umumı·y ~11 

1 d!'l. bir koalisyon yapılabildiği takdirde •ayiaya naza•an Hitler pek yalunda 
eye muracaa e ı .. kü" I ktı B r , el ek · 

meıi meıeleıini pek yakında ortaya mum n o aca r. er ın e I' ec tır 

ataKacaldardrr. Meclis reisliği Fransız matbuatının endişeleri 
nuni eıaıi ahki.nu mucibince 

bu te§ebbüste muvaffakiyet temini BERLIN, 26. A. A.- Pruaya- PARIS, 26. A. A.- Ak!am gaze· 
için 200.000 imza toplamak kifidir. run yeni diyet mecliai reisi, hiç fÜp- leleri Pruaya intihabatı hakkında u
Halbuki geçen pazar günü yalnız. heaiz bir nasyonal-soıyalist olacak- zun uzadıya mütalealar serdetmek
Hitler taraftarları kendi baılarma tır. te ve umumiyetle endiıelerini ııiz. 
bu miktardan daha fazla im:ıa teınin Bu hadiıe, ayni zamanda Prusya lememektedir. 
etmiılerdir. Arayı umumiyeye müra batvekilinin de hazır bulunmakta ol L'lntranaiııeant ııazetesi, Alman
caat muvaffakıyetle neticelendiği duiu 3 ler komitesine, diyet meclitl ya tarafmclan bir tehlike melhuz ol
takdirde bükUmet, parlamentonun reisinin iştirak eylemesi basabile e- duğunu söylemenin muhik bulundu
dağıtılma1r hakkında bir kanun la- hemmiyetten hali değildir. işbu ko- ğunu yazmaktadır. 
yibası tanzim ve tevdi etmeğe mec- mite, Prusya diyet meclisinin feshi- Temps ııazeteıine nazaran Alman 
buriyet hissedecektir. ne ekseriyetle karar verebilmektedir. ya kendi kendini kontrol etmek mev 

Cenevre 
Müzakereleri 

Yortular münasebetile 
talik ediliyor 

CENEVRE, 26. A. A.- Tahdidi 
Teılihat konferansı umumi komis
yonu silih kuvvetlerini keyfiyet iti
bariyle tahdit ve tenkisi hakkmcla 
teknik komiıyonları raporlarını ve.
recek.Jeri tarihe kadar komisyon mü 
zakerelerinin tehir edilmeıi ve kon
feransın Pante Conte yortuıu müna 
sebetiyle 13-16 Mayıt'a talik olun
ması hakkında konferans bürosu ta 
rafından vaki olan teklifleri kabul 
etmiştir. 

Cemiyeti Akvam meclisinin 13 
Mayıs'ta bir içtima yapacağı tily
lenmektedir . 

Belçika kralı döndü 

istifa etmiyecek mi? 

BERLIN, 26 . A. A. - Prusya 
hükumeti pazar intihabatrnın neta
yicini bu.,.ün tetkik edecektir. Hü
kumetin istifa etmiyeceği ıimdiden 
muhakkak ııibidir. HükUınet haziran 
bidayetinde diyet meclisi huzuruna 
çıkacak ve ihtimal verildiğine göre 
o zaman iskat edilecek, mamafih ca 
ri iıleri teıviyede devam edecektir. 

. . Nazis'ler, hükumetin çekil
mesini istiyorlar 

BERLIN, 26. A. A.- Naıyonal
Sosyaliıtler M. Braun ve Snering 

Yunan 
Maliyesi 

M. Venizelos yeni bir 
nutuk söyledi 

BRÜKSEL, 26. A. A.- Kral ve ATINA, 24 - Meb'uaan medi· 
Kraliçe buraya avdet etmiılerdir. ainin bu geceki içtimaı, müthit bir 

Bir soygunculuk kalabalık huzurunda akteditmit· 
tir. Çünkü başvekil M. Venizeloa, 

PORTSMOUTH, 26. A. A. - hükumetin yeni mali ve iktıaadi 
20.000 ln~liz lirasınr ihtiva eden programını va iktısadi buhrana 
bir çantayı hamil bulunan bir tah- kartı koymak için alınacak ted
sildar ile ona refakat eden bir banluı birleri izah edecekti. 
memuru bir haydudun taarruzuna 
maruz kalmışlardır. Haydut otomo- M. Venizelos, bu husustaki la
bilden inmit, çantayı kapmıt ve tek- yihaları mecliae tevdi ederken al-

i trn mikyaaının terkedilmekte bu-
rar otomo1'i e atlamııtır. Otomobil lunduğunu tebliğ elmiıtir. HükU
hemen hareket etmiıtir. Haydutun metin bankalann, ecnebi kambiyo 
refakatinde 3 arkadaıı var idi. Tah- su Üzerinden olan borçlarının tecli 
sildar otomol,ilin haıamağına çrk- yesini de tecil etmektedir. 
ınış ise de otomobilin sürati yüzün 
den yere yuvarlanmrt ve yaralanıruı Oç ay sonra bu borçlar tediye 
tır. edilirken tediye günündeki kam-

R 1 ·ı· • biyo fiati üzerinde ödenecektir. us- n<n ız ticareti ~ • Bu borçların tediyesi için kam 
LONDRA, ıs. A. A.- M. Rumc1 biyo verilirken yüzde yirmisi tev-

man Rus-İn<Jİliz ticaret itilifınm İp kif olunacaktır. 
tali hususunun mevzuu bahis olup M. Venizelos nutkuna devam e-
olmadığına dair Avam kamarasmda · 
•orulan bir ıuale fU cevabı vermiı- derek alınan tedbirler aayeoinde, 
tir: bu sene ithalattan yedi milyon 

'' Ru, ticareti memleketimizde sterlin taarruf ~dilecefini harici 
fı.ik bir mevki tutmus olduğundan borçlar takaitlerinin tediye edil
bu mesele hükumetin hu sırada met memc•inden ve merkez ihraç ban 
gul olduğu dütünceler ara11nda da- . · · d d 
bil bulunmaktadrr. kasına tevdı edılmesın en olayı 

L d I k 3,800,000 sterlin miktarında bir 
or ar - amarasıuda . kambiyo tasarrufu hasıl olacağını 

LONDRA, :!6 .A .A.- Lordlar ka altın ile tediyesi meşrut Yunan is-
mara.,, 1705 senesinde nctredilen !İkraz tahvilatını hamil olan Yu-
knnuna tevfikan İşbu tarihten sonra 1 1 t k ·ıı · drahmı" olarak ibda d"lmi t kam! nan ı ann a sı erı 5 e 1

• ' nezare ma arını almağa davet edileceklerindenı 
as~leten ışgal eden zevatın cezai bundan da büyük bir tasarruf el-

kiinden çıkmıtbr. Bu ııazeteye na-
2&r&n, Hitlerizm ve komünizmin mu 
zaaf tehdidi altında bulunan Alman
ya ile yapılacak itilifların Avrupa
nın iılah ve imarı ve sulhun yeni
den tenaiki sahasında ne gibi netice 
ler verebileceği İcayi süaldir. 

Debata ııazeteıi Nazislerin muvaf 
fakiyetini Avrupa için pek mühim 
addetmekte ve tahdidi teslihata ait 
müzakerelerde bu cihetin nazar1 dik 
kate alınmasr lizrm geldiğini kay
deylemektedir . 

Gazetelere nazaran M. T ardieu, 
evvelki kararı hilafına olarak intiha 
battan evvel Cenevreye gitmiyecek
tir. 

1 Changhai 
Mütarekesi 

Çinliler lngiliz formü
lünü kabul ettiler 

LONDRA, 26. A. A.- Çinlilerle 
Japonlar arasrnda bir mütareke akdi 
hakkında 1 ngilterenin Çin Orta
elçisi tarafından bulunan yeni ıek
lin Çin hüklımetince esas itibariyle. 
kAbul edildiği Londrada teyit olun
maktadır. 

Bu formülü Japonyanın da kabul 
edeceği ümit edilmektedir. Şayet bu 
formül her iki tarafça kabul edile
cek olursa cemiyeti akvamın Ondo
kuzlar komioyonunun tetkikine tev
di olunacaktır. 

Tahkik komisyonu 

TOKYO, 26. A. A.- Tchang
Tchoun'dan Rengo ajanarna bildiri· 
liyor: Mançuri hükumeti, Cemiyeti 
akvam tahkik komiıyonu azalarmı 
hususi itleri için gezen seyyahlar 
telakki etmeğe karar vermİftlr. 

Bu hükUınet, komisyon azalarrnın 
istikballeri için hiçbir proııram tan
zim etmiyecek ve bunların Mançu
riden uzak nuntakalardan geçitleri 
esnasında hadia olabilecek vak'alar
dan dolayi hiçbir mesaliyet kabul 
eylemiyecektir. 

Karagümrük Niıancaaında 
Mimar Sinan mahallesinin Ha. 
remçavut caddesinde 8 numara 
lı Saide Hanımın evinin alt kat 
oı!a!mda bulunan mangaldan a. 
te~ sıçramak suretile kaplama 
tahtaları yanmağa batlamıt, it
faiye tarafından söndürülmü11-
tür. 

mueyyedelere maruzkalmak11zın a- d d"l b"I • · · söylemi•tir 
. 17,5 lira müsadere edilmi§ ve vnın kamarası müzakerelerine iştirak ., e 1 e 1 ecegını • · 
tahkikata başlanmıştır. edcmiyeccğine d"i• olarak tevdi e- istikraz meselesi 

Hüklımet komisyonun Tchang
Tchoun'a muvasalatıncla tevdi ediJ. 
mPk üzere Mançur milletinin eski re 
iim altında çekmit olduğu ıztıraba
tı izah eden bir rapor hazırlamakta
dır. Bu raporc!a M•nçuride. sulh ve 
İnzibatın teessütü için esaalı tartın 
yeni devletin diğer devletler tarafın 
dan tasdik edilmesi olacağı bildiri
lecektir . 

~ o kağa düşen çocuk 
Fatihte BabaHasan alemi ma 

ha ıcsı l'. '"'er sokak 8 numara
h hanede sa.kine Refika Hanı
mın dört yaşındaki oğlu Necmi 
hanenin üçüncü katından soka 
ğa dü9erek başından ağır suret 
le yaralanmış, Etfal hastahane 
sine kaldırılmıştır. 

izinsiz iane 

dilen muaddel projeyi bütün safa- .. 
Biri birini bıçakladı. ar lıatile tasvip ve kabul eylemiıtir. ATIN.~ 24- lngılız~er ~arafın 

b k ğ d 
ltbu proje, derhal kral tarafından 1 dan har.acı b".rçlar':" tedıy~sıne.de-

A anoz ıo a ın a oturan tasdik edilmit ve kanun hüküm ve vam. edılmesı ?artıl.e teklıf e~ı~en 
Kiryakiçe iıminde uygunsuz nüfuzunu iktisap etmiıtir. 2 mılyon sterim mıktanndakı ıs. 
bir kadın gene ayni sokakta otu E · F 1 T • 'd tikraz efki.rı umumiyede birçok 
ran Katine iıminde diğer bir mır aysa orıno a dedikodulara sebebiyet veriyor. 
kadınla kavga etmi•tir. Kavga- ROMA. 26. A. A. - E ... ir Fay- Hükıimet ağlebi ihtimal bu tekll-

T ~al, eveliıi l'ece Torinayo hareket fi reddedecektir. 
run kızgın bir dakikası.ıda ikisi ~tmiştir. Çünkü teklif edilen para mikta 
de bıçak çekerek biribirlerini ya Lausanne konfransı rı, Cemiyet Akvam mail komitesi 
ralamı§lardır. huzurunda, izah ettiği mali ve ik-

Bal ta limanında içtima günü !:·~~~;f~fr~rarnmın tatbiki için ka 
·fi· w • b 1 BERLIN, 26. A .A.- lngiltere-

ÇI ıgı asan ar ı nin Bertin sefiri Sir Horace Rıım-

Mançuride hahrikat 

HARBiN, 26. A. A. - Gayri 
muntazam Çin kuvvetlerinden mü
rekkep ııruplar, trenleri alete ver
mit ve ,arkl Çin demiryolunda pek 
büyük hasarlara aebep olmuılardır. 

Bulunamıyan 

Çocuk 
---<~-

L in d be r g bu iti 
Alcapone'ye verecek 

"lıtanbulda iki üç gün kaldıktan sonra Parise gideceğim. H 
kılmetçe bana tevdi edilen vazife orada münhasıran Osmanlı bo 
ları meaelesile meşgul olmaktan ibarettir." 

Hilalialımer geçen sene ınülıim 
gardım/arda bulundu 

Kongre bugün toplanıyor 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Hilaliahmer cemiyeti sener 

kongresini yarın aktedecektir. 
Cemiyetin geçen sene yaptığı imdat ve muavenet yarduı:ıı 

329.706 lirayı bulmaktadır. Bunun 130.590 lirası Ağrıdağı hare
ki.tında yaralanan kahraman ordumuzun efradına sarfolunmu§• 
tur. Seyli.ptan zarar görenlere 133.443, zelzeleden zarar gören· 
lere 10.632, mühtaçlara 33. 788 lira tevzi edilmiştir. Bundan bat• 
ka Kıbrısta heyelandan zarar gören Baf köyüne 908, evi yanan· 
lara 250, esirlerin celbine 1.111, Diyarıbekiı· sıtma mücadelesine 
2000, gıdasız çocuklara 2000, İstanbul Hilaüahmer san'at evine 
2~, rr.uhtelif hastahanelere 2659, malullere 232, şubeler : vasi• 
tasıle yardım suretile 28.671, muavenet suretile 7828 lira aarfo· 
lunmuştur. ~u sene 22 hasta bakıcı hemtire daha yetiştirilmittir• 
Bu suretle dıplomalı hemşirelerin adedi ı 15' i bulmaktadır. 

Bir kahve taciri daha mah
kemeye verildi 

IZMIR, 26 (Milliyet) - Bir kahve taciri yeniden mahkeaıe
ye verilmiştir. Kahve tacirleri bugün ticaret birliğinde bir içtim• 
yapmışlardır. İçtimada gelecek ay yapılacak olan kahve tevziat•· 
tekli hazırlanmıştır. 

Yeni iskan kanunu 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Mühim bir çok ahkamı ihtiv• 

eden iıki.n kanunu layihası Dahiliye vekaleti tarafından ikmal 
edilerek Heyeti Vekileye verildi. 

Gayrimübadillerin talepleri 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Maliye temyiz komisyonu enı• 

li.ki milliye müdürü Rüştü Beyle beraber Gayrimübadillerin ta• 
leplerini tetkike ba§lamıştır. Gayrimübadiller heyeti temasların• 
devam etmektedir. 

Ankarada kahve, çay ve şeker 
fiatları gukseldi 

ANKARA, 26 (Telefonla) - Ankara gümrüğüne Mayıs ayı 
için 20 bin kilo kadar kahve kontenjanı verilmesi muhtemeldir. 
Perakende çekilmit kahvenin okkası 200, çay 500 ve şeker 562 B 

çıkmıttır. Bu maddelerin Ankarada toptan alış veri§i yapılmakta 
dır. Bilha11a çekilmemiş tane kahve bulmak hayli müşküldür. 

lzmirde Gazi Hz. nin heykeli 
lZMIR, 26 (Milliyet) - Gazi Hz. nin heykelinde noksanlar 

bulunmuş, bunların ikmali Mr. Kanonikaya bildirilmiştir. 

Fırka grupunun içtimaı 
ANKARA, 26 (A.A.) - C. H. Fırkası Grupu bugün rei• 

vekili T ekirdağı meb'usu Cemil Beyin riyasetinde toplandı. Mü• 
takil meb'uılar için Balıkesirde açık bırakılan yere fırka müntebi 
bı>anileri tarafından intihap edilmiş olan Balıkesir meb'uıu En· 
ver Beyin vaki müracaatı üzerine C. H. Fırkası Grupuna kabıı· 
lünün fırka riyaset divanınca tensip edildiği C. H. Fırka11 katibi 
umumiliğinin it'arı ile grup heyeti umumiyeaine arzedilmit f/O 

başka müzakere edilecek bir şey olmadığından celseye nihayet 
verilmiştir. 

Cihan buhranı ve Yunanistan 
ATINA, 26 (A.A.) - Atina Ajansı bildiriyor: M. Venizelo• 

Meb'usan Meclisinde beyanatta bulunarak demiştir ki: ''Cihan 
buhranı Yunaniıtaru, bütçeıinin ve daima açık olan ticaret biliıt 
çoaunun tevzinini istihdaf eden iktıaadi ve mali ıslahatı tam yap• 
tığı bir sırada vurmuştur. Salahiyettar olanların hepsi altın eıa• 
ımın ida111eıi noktasında mutabık kalmışlardır. Altın esasının 
yüzde yirmi beti ki altın e1asmn lağvından evvelki kambiyo üze
rinden tediye olunacaktır. Şayet Yunaniıtan Cemiyeti Akvam• 
dan istediği mali muaveneti ııelecek ay içindeki içtima devresin· 
de elde edebilirse kupon tediyatını etkrar ecnebi parasile yapacal< 
akai takdirde Yunan iatikrazı hamillerile müştereken her iki ta· 
rafın menafiine en muvafık sureti halli tetkik edecektir. 

Milli sanayi sergisi açılıyor 
ANKARA, 26 (A.A.) Milli iktıaat ve tasarruf cemiyetinin te 

tebbüıile 1 Mayısta açılacak Üçüncü Milli Sanayi ıerııisiniıt 
bu sene her senekinden daha parlak ve daha zengin olacağı an• 
!atılıyor. Serginin ölÇılma merasimi pazar ııünü Hat 15 te yapı· 
lacaktır. Milli lkt11at ve Ta1arruf cemiyetinin umumi katibi b· 
mir meb'uau Rahmi Beyin bir nutkunu müteakıp sergi lktısat 
Vekili Muıtafa Şeref Bey tarahndan açılmı§tır. 

Tayyare kazaları 1 

MALTA, 26. A. A.- lnıriliz Bab 
riyesine menoup olup tayyarelerinin 
denize düımesinden dolayi Malta A
claoı açıklarında f8Claidi havaya ma· 
ruz kalan bir tayyareci mülazim ile 
bir zabit nam:ıeti telef olmuılardır. 

Tokionun mudafaall 
için 

Dün sabah saat 9 da Balatta 
Afr:ka sinagogu Musevi kehya 
sı Albazar Efendinin Balatta 
Fer.er caddesinde elinde tepsi 
olduğu halde müsaadesiz iane 
topladığı görülmüt, tepsi ile 

Balta limanında iki çiftliğin mü 1 ~ld, Lau•anne konferansının 16 ha 
aell&h dört kiti tarafından bıısıldı zıranda topla~maSI . hususunda Al
ğım yaznıı~tık. manyanın İne-ıltcre ile mutabık o-
Jandarmanın takibatı neticeı.in 1 lup olmadığını anlamaf, üzereAlman 

de bunlardan Oıman, Ahmet, di- hariciye nazn·ma bir nota vrnniştit-. 
ğer Ahmet yakalanmıştrr. Bunla- Alman hükUınetinio vereceği ceva
rın arkada9larından Tevfik aran- lnn müsbet mahiyette olacağı temin 1 

maktadır. c.mmcktedir, 

Yunanistan 10 milyon i•terlin 
ve beş sene borç taksitlerinin teci 
lini iatemektedir. Hükıimet tasar· 
ruf meselesile ciddi ıurette mq
ğul oluyor. 

Hatta tasarruf maksadile Gar
bi Trakya, Girit ve Epir valii u
mumiliklerinin liğvedilecekleri 
. .>uhakkak addediliyor. 

HOPEVELL, 26. A. A. - Lind
berg'in çocuğunu elde etmek ıçın 
Alcapone tarafından yapdan teklifi 
tetkik etmekte olduğu söylenmekte
dir. 

Mamafih riyaseticümhur dairesi 
tarafından verilen emirlere tevfikan 
Alcaponc, hapishane harici ile hiç· 
bir münasebette bulunmamaktadır. 

LONDRA, 26. A .A.- iki askeri 
tayyare East Guinstead (Susaex) ci 
vannda uçuı esnasında çarpıtnuı
lardır. Plotlardan biri ölmüf, öteki 
arqütle kendini kurtarmaia muvaf
fak olmuıtur. Tayyarelerin ikisi de 

LONDRA, 26. A. A.- Tokiod•" 
Reuter ajansına bildiriliyor: Tokio
nun müdafaası İçin yapılmakta ol .... 
21 tayyarenin irıtasr hali hazrrda .,. 
mumi iane ile imkan dahiline ginnit• 
tir. 

Bu hava frrkası, bilhaua harp ci; 
hazlarını ve en İyi Japon tayyare"' 
zabitleri tarafmdan ;cı.., edilecel< :' 
lan bombardmıan tayyarelerini ibtr' 

hara ol tu • 
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Yeni ispirto fabrikaları yapılması karafılaslı .. 
Ekono'llli Yeni ispirto 

Fabrikaları 
Yeni hat bovunda .. 

Milano sergisinden 
sonra Parise 1 

iki fabrika daha laıa 
edilecek .. 

zengin madenler var! 
1 ••••••• 

Milanodaki eşyaParise götürülüyor 

Benzine iapirto karıttırılm.aıı 
için Ankara'da tetklkatta bulu
nan komiayooun itini bitirirerek 
raporunu Ziraat Vekaletine verdi 
iini yazmıtbk. Komisyonun, iatih 
lik edilecek benzine azami yüzde 
otuz nisbetinde İspirto karıtbnl· 
maamı muvafık gördüiü anlatıl· 
maktadır. 

Bütün bu madenler gayet iyi bir 
istikbale namzet bulunuyorlar 

Milano aergiaine İftİrak edilen 
emtia ile may11ta Pariıte açılacak 

sergiye ittirak edilmesi İktuat 

vekaletince tak a rriir e tmiftir. MI. 
lano ıergiainde bulunan Tilrk h• 
yeti, Tica ... t umum müdürü Naki 
Bey de dahil oldufu halde m-· 
cut •§Ya ile birlikte ayın 2T ainde 
Parise hareket edecektir. 

Gelen malılmata ......... Mil&
no aergiıincleki Türk pavyoau 9"iı 
muvaffak olmut ve b6yilk bir tak 
tir kazanmıftır. 

Irak fÜmrük resmini 
artın yor 

Irak hükumeti gümrük tarifele· 
rine ıureti umumiyede ,6ade 20 
tereffü karan vermlttlr. Y ab11s 
Türkiyeye karıı iatiana.iyeti kabul 
edilen eıya bu karardan hariç tu· 
tulmuıtur. 

Norveç hükfuneti de stimrÖk 
tarifelerini yüzde 20 tezyide ke
r•r vermittir . 

Portekiz hükUınetine de parll· 
mento tarafından ithallt efya
ııııı ribümunun yüzde IO tesyidl 
İçin aallhlyet verilmiftir bu .U.. 
bet yüzda yüze kadar çıkarrlabi· 
lecektir . 

Avustarya ithalab tah
dit ediyor 

A vuıturya hilkıinteti ithallt et· 
Yaaı ithallb üserine tahdidat va· 
.zına karar vermittir . 

Avuıturyada bu buaueta tetki
kat yapmakta olan komlayoa eY• 
veli lüka maddelerden tahdidat& 
baılamait kabul etmiftir. 

Pariı borsası 

PARlS, .a3 (A.A.) - Piyaaa. 
mevcut betbinane tahminata ,... 
ırayir olarak, dünkü celoeala bicla 
Yetinde nihayetine kadar meta• 
net ve aaflamlıiı muhafaza ea. 
mittir. Son fiatlar günün en :rük· 
•ek teacll&b.. karlp ve g..,... ı.J. 
ta bazı eahamda vuku bulan za• 
rarlann bir luammın izale edilebi
leceğini nıilaahedeye milaalt bu· 
lunmaktadır. 

Franaız rantları oldukp gayri 

MahkemelerdtJ 

nıunta-dır. Nakit daha aailam 
dır. 

lngiliz liraıı 

LONDA, 116 A.A. - fngiliıı: il· 
... flatmda görülen dilfüldllk bu 
aabah bira• daha artmııbr. Parla 
O.erine kambiyo fiab 92,ISO Ye 

N...,.ork ii:ıerlne kambiyo fiatı 
3,3411 olarak tealılt edilmiıdr. ı.. 
sllbı cleYlet eııhamı fiatlarmda ha· 
111 bir te...ffli görillmiiıtür. 

BORSA 

26 Nisan 1952 
Ak,.. Fiatlan 

fıtlluadar 

lot. dılllll 99, -
Şirk d. yolları 3,46 
ıı. Manblıldı 41,1/ 
Glmrllder 6,10 
kydl ••ili 5.H 
llqdat 6,-
T. askeriye 1,50 

Talı9'11t 

Elettrll: 5, -
Tramvay .+,H 
Tlııel 5,-
Rıkum t6,76 
Anadolu 1 11,tlO 

. m tr.

.Mırneııu tt,70 

EıhMn 

11 B .. kuı 9,l!O Terkos 18,71 

.Aıııdolu 11,- Çimtaıo }J, l,fl 

Reli 4,10 Ooyoo dey. ııo .so 

Şfr. bayrly• ı•,-· Şark dey. t.30 
Tramvay 49,- Balya 1,80 
Umoaılllıorta 10,30 Şart•· eoa ı.-

Bomoıti 13,tS Teleloı il,-

ç.ı. fiatlan 

Paıiıı ll.06 Praf 16,9! 
Loadr1 771,IS vıv-. ı,r7,61 

Ntiyort 47,55 Mıdrll 6,16 
MJl&ao 9,t7 Berllıı 1,99,71 
BritHI 1,19 Vıre:oYa .... 
Atlu S7,TO Peıtc 1,71 
cı ...... i,44,I Blkre~ 7t,N 
kly• 65,40 Bel ırat 17.40 
A•i1terdı• 1,17,J/8 Mo,toYa ICll't,IO 

Nukut (aatıı) 

~ l:tırllf 

10 t. Frnııa 170.llt ı ırna, A~. M.-

ı Ytedta 171,50 ı ptaetı uı,-

ı dolar ııt.- l mark IO,-

111 .Urtl no.- 1 ••iti H,-

ııt f. Be~ı ııt.- 1 PHJO 30,-
10 lıy 14,-

tıt drlllıl 41,- tt dlıır 74,-
10 ı. lsvlçrt ın,- 1 ç. ...... 
111 ıtn u.- ı Alua tli,-
tO !lorla u.- ı MeeldiJo 41.-
10 im Çet.I 115,- ı Bıaluaoc 1,51-

Bu karar memleketimiz a.anayi 
ihtiyacını inkiıafa aevkedecek ma 
hlyette görülmektedir. Ancak bu 
karar hemen tatbik edlldlli tak· 
tirde elyevnı memleketimizde ia
tlhaal edilen lapirto miktan buna 
kifayet etmiyec:efi anla9ıldığın
dan yeni iapirto fabrikaları yapı· 
laoalı haber alımnaktadır. Ailebl 
ihtimal bu fabrikalardan biri Kon 
ya Erefliainde, diferi de Adap&• 
:aannda yapılacaktır. 

Memlekette 

Yedi tayfa 
Boğuldu 

Karadenizde fırtına yü
zünden kazalar oldu 
Zonııuldaktan yazılıyorı -

Son fırtınalarda İnebolulu Meb 
met kaptanın 120 tonluk ııemi· 
ıi, ıiddetli dalııalar araamda 
kalmıt ve Ereyli sahillerinde 
kara.ya dü9erek pa.rçalanmııtır. 
Gemide bulunan yedi tayfa de
nize dökiilmüt, zava.lldann 
kurtanlmalan mümkün olama 
dıtı için h..,.I boiulmuttur, 
Bundan bqka Meıbmet reiı ia. 
minele bir kaptamn idare ettifl 
100 tonluk yelkenli ııemi İne
bolu önünde demirini koparmıı 
ve dılııalar araımda Sinop iıti· 
kametine açılmııtır. Gemiaia 
ve tayfaların akıbetlerindmı ha· 
ber yoktur. 

Diğ6r Jcaza/ar 
Difer tara~an latanbllla ge

len malfunata •öre aon fırtına .. 
naoında aynca yedi yelkenli genıl 
Karadeniade karaya olunnut. par 
çalanmıt va batmıılardır. BunJa
nn mürettebatmdan bofulanlarm 
adedi beıtan faaladır. Alaplıda 
kayalara çarparak parçalanan 
(Leyleikadir) iamiadeki bir yel
kenlinin bütün tayfaları bofulmut 
tur. 

Şeker ve kahve fiatla
rında yapılan ihtikar! 

Adanada bir fırtına 
Evvelki ııün saat dokuz bu. 

çulda Adaoada ti.ddetli bir fırtı 
na batlamıt ve geç vakta kadar 
devam ederek büyük hasarat ve 
aayiata sebebiyet vermittir. 

Bütün ııün sokaklar ve cad
deler tozdan ve bilhassa dam· 
lardan kalkan topraktan geçil. 
mez bir hal almııtır. Evlerde, o 
dalarda rahat oturmak imkan· 
ıız bir ıekle ııirmittir. Fırtına. 
mn kaldırdığı toz toprak, en in 
ce bir menfezde bile yol bula. 
rak her tarafı istila etmiıtir. 

Komisyoncu vaziyetinde olanlar 
dün beraet kazandılar 

Şeker ve kahve fiatlerinde ihti· ı diae olmuıtu. Bu itte maznun o
l.ar yapmakla maznun Vitali Ba- lan Çolak Hayri ef. nin. dün de 
ruh ve Rafael Kandiyoti Ef. lerln Ajtrcezada muhakeme11ne devam 
irıuhakemelerine Sulta-hmet edlldi. 
Sulhcezada devam edilmif •e mas 
11\lftların müdafaa•• yapılmqtır. 
\r ekil müdafaasında fiatlerde ib
tikir olmadığını o tarihlerde inti. 
f<lr eden gazetelerle iapata çalıf
Dlıtbr. Hakim, karannı önilmii:ade 
iti cumarteai günü teblll edecek
tir. 

Beraet ettiler 
Kahve ihtikarın• .. bebiyet •

••ide maanun Amar, Mody ..... 
lluan, Sal-, And..,adia, A.. 
Efendilerle diier dört reflldala 
diin Sulh cHada - dunqaalan 
Japıbıutm. Mununlana y.W~ 
kahve komiay_..luP ,...._.,... 
anlatılmlf ve lhtflı&rıı tebebb'el 
•erdikleri aabit olamacblıad.ıa 
hepıi de beraet -ltlerdir· 

Bir komilniıtfn 
muhakemesi 

Maznun vekili, Şükrü çavuıu 
öldürenin kim oldufu kat'i aıırel• 
te aıılqrlmak üzere hldiae mahal 
linde ikinci bir keıif yapılmaaıaı 
iatedi. Müddeiumumi, ildnoi kef
fe lüzum gormedi. Bu huM&Ota .bir 
karar verilmek iizere muhakeme 
batlı:• bir gilne kaldı. 

Malmüdürliiklerinde 
tebeddüller 

AldıillllllZ malW...ta Fn Fa· 
tllt -bnüdiirii Adalara, Adalar 
malmüdiirii Niyaai B. KadıköyÜ· 
- Kadrkö:r malnoüdürii -'allhal· 
da B. •uhaaebecill.k li11•anlle Fa· 
tlla -lalidtirlüfliae ta,._ ecllle· 
aeklercUr. 

Kadri Raıit Paıanın 
konferaoıı 

Birçok evlerin camları, hatta 
çerçiveleri kırıldığı gibi damlar 
daki bir kıaım çardaklar ve ki
remitli evl~rin saçak kiremitle· 
ri hemen ekıesiytle uçmu§ ve 
çinko örtmelerle çürük saçak. 
larm da pek çoğu devrilmiıtir. 

F ırtınanm tiddet peyda etti
ği öğleden •~nra bazı ağaçlar 
kınlmıt bilhassa bağ ve bahçe
lerdeki meyve ağaçlarında he
men hiç bir meyve kalmamak 
tartile kamilen yere dökülmüt· 
tür. 

Sebze.• bahçelerindeki seb
zelerde de pek hayır kalmamıt 
ve bilhaua ekinler büyük hasa· 
rata uğramııtır. 

Çartıda uçan bir çinko ört
me elektrik tellerinin üzeri
ne düterek ceryar. ı .ellerini kır 
mıı ise de derhal merkeze ha
ber verilerek ceryan kesilmit ve 
nüfusça zayiatın önü alınmıttır. 

Fırtına akşama doğru zaif
lamııtır. Köylerdeki hasarata 
ait henüz malUınat alınmamış. 
tır. 

BALIKESIR, 211 - Kütahya 
• Balıkeoir hattının iıletmefe •· 
çılmaaı münaaebetile Milliyet ka· 
rilerlne bu hat ve göser•alu hak
knıda biraz tafaillt vermek her 
halde faideli olacaktır. 

Telgrafunda hullaatan bildirdi 
iim veçhlle bu hat 24,5 milyon 
'tilrk llraaı sarfıyla ve 4,11 .. nede 
vllcuda getlrilmlttlr. Hat aakerl 
ehemnıiyeti haiz oldufu kadar, 
belki çok daha ziyade ikbaadf bir 
kıymeti haizdir. 

Büyük Millet Mecllai reiıi Ki· 
zıa Paıa Haaretlerlnin nutukla· 
rmda aöyledilderi ıılbi, garbi Ana 
doluyu s,.... .. ve Sunauna ballı· 
yan lıa battın cenneti andıran ırii· 
_.glhı ,..,,p. maden ocaklanna, 
onnanlara ve yerli .. nayle malik· 
ttr. 

Simav ,ayı ile yan yana ilerll· 
yen bu lıat •atanın en feyi:ıli sa
halarmm laldtafına hizmet ede· 
oektlr. Hatbn İflemlye açıldıir 
giinden ltlbaren me•cut dem!ryo
hı hatla..-ızdan en faidellal ola· 
oajtna, - iyi l9leyeceiine ve hat
ta klr edeeeitine h~ fÜphe yok
tur. 

Hat gilurglhıru anlabnıya bq 
laınadaa evvel hattın huauaiyetle 
rini ya:zmak daha doğru olacak
hr. 

Hat pek ziyade arızalı eraziden 
kllprüler kurula...ı., dailar deli· 
nerek, imlllar yapılarak ve yar
llUllar vücude ••tirilerek uzatıl
mı9tır. 

Kütahyadaa itibaren 262,6 ki
lometre olan bu hat Üzerinde tam 
37 tünel vardır ve bu tünellerden 
eberiıi kayalıklar delinerek VÜ· 
cude getirilmiıtir. En uzun tüne· 
lin boyu 887 metredir. Hattın ııeç 
lifi arazinin kıamr mühitnmi dağ· 
lık ve ormanlıktır. Hatta gayet 
büyük iki viyadük ve 24 demir 
köprli vardır. Hattın giizergihı 
teıbit edilirken Kütahya ile Balı· 
keair araıındaki en kııa meaafe 
gözönünde bulundurulınut, fakat 
bazı noktalarda hattı uzabnak za 
nıreti hiııl olmuıtur. Bu zaruretin 
en ziyade hisaedildiği yer Dada 
ile Mezitler iıtaıyonu araıındaki 
sahadır. Kimile'.' d":ğ~ık ve kaya· 
lık olan bu arazıde !kı iıtaıyon 
beynindeki meaafeyı köylüler dağ 
lan tırmanarak, bayırları aıarak 
5 kilometre yolla kattebnektedir
ler. Halbuki hattın bu bet kilo
metrelik meaafeyi 12 kilometre i
le geçmeıi icap etmit, bu zaruret 
yüzünden de tam bir buçuk mil
yon lira fazla par!" •arfol.unmu,. 
tur. Bu uzatmayı ıçap ettıren §ey 
Da danını Mezitlerden 191 metre 
yükaekte olmaaıdır. Bu yükıeklik 
farkını 5 kilometre dahilinde te
li.fi etmek kabil olamamıı bu yük 
seklik ancak 12 kilometreye yedi
rilebilmi9tir. Hattın intaunda 
Türk mühendiılerinin fevkalade 
muvaffakiyetlerini kayıt ve tak
dir etmemek hakıızhk olur, 

Hattın iktıaadi kıymeti çok yük 
ıelrtir. Öteden beri pek mühim bir 
.... at şehrimiz olan Kütahyarun 
hattın mebdeini teı"!I ebneıi ba1• 
lı batma bir kıymettir . 

Çinicilik ıan'atınrn mehdi olan 
bu ıehirden biraz levekkufla bah. 
aetmek İsterim. 

Çiniciliğin m~hd~ olan bu şehir 
timdi maalesef lahdı oluyor. Koca 
Kütahyada kala kala yalnız bir 
tek çini fabrikaaı kalmıftır. O da 
ismi gibi ölmez bir azmü imanla 
yaşatılmakta ve asıl şayanı takdir 
olan cihet çinicilikte tekamül ya
prlmaktadır. 

Komüniıdikle maalMlll Malıaatot 
C:.lltettin Ef. .aı muhak-eame 
diin Aitmıesada deY- edll•it

tfr.. Muhakame halt oiarak -· 
>'an etmittlr. 

ikinci keılf 
yapılmayacak 

Dr. Kadri Rqit Pı. dün Halke· 
Yinde bir konferana verecekti. Fa
lıat dlnleyiel olmadıimdan konfe. 
rans tehir edllmittir. 

Fırtına devam ettği müddet 
çe hava zaman zaman karar
mıt ve yağmur ali.metleri gö
rülmüş ise de maattessüf bekle 
nen yağmur yağmamıttır. Ma. 
amafih bu fırtınadan sonn a • 

El ve göz emeğiyle bin miiJkü
lat içinde yaıatılan bu Tiirk aan'
atının makineleştirilebilmeai la
zımdır. 

Dit tabipleri kongresi 
Fakat fabrika kredi bulamadı

ğından mü1tekidir. Ancak Adapa
zarı bankası fabrihayı himaye et-

Müskirat inhisar idareai de bu 
fabrikaya 40,000 likör tiıeai sipa· 
riı etmek ıuretile kıymetli bir hi
maye •Ö•tenniıtir. Fabrika bu ai· 
paritl tealim için hararetli bir fa
aliyete batlamak Üzeredir . 

Kütahyada bir de tuiia ve ki
remit fabrlkau vardır. Bu fabrika 
memleketin en mühim imar ihtiya 
cını tatmine muvaffak olınuf ta· 
yanı takdir bir eıerdir. lnkiıafile 
pek meıhur çinicilik sanatımızı 
da ölümden kurtaracaiına ve 
hatta inkitafını temin edeceğine 
ıllphe yoktur. 

Kiitahya kiremitleri Marıilya 
kiremitlerinin çok fazla fevkmda 
bir metaneti haizdir ve bu ciheti 
bizzat ecnebi miltehaaaıalar taatik 
etmiılerdir. Kütahyadan sonra 
miihim iıtaayonlardan biriıi de 
Tavtanlı iıtaıyonudur. Çlftçiliii 
ve leblebiciliğiyle mqhur olan bu 
kasaba timdi mühinı miktarda ce
viıı: kiltüiü ihraç etmektedir. Fa
kat ıerek burada, •erek Duraun· 
bey iıtaıyonunda cevialerin bade .. 
ma keailmeıi menedilmiıtir. Çün
kü kütük aatmak hıraıyla en mah
ıuldar ağaçlar bilitereddüt dev· 
rilmektedlr. Tavıanlıda zengin bir 
krom madeni de bulunmu9tur. Fa
kat henüz iıletilmemektedir. 

Deyirmiıaz iıtaıyonu maden 
nakliyatmın merkezidiT. Burada 
krom ve kömlir madenleri iıletil
mektedir. lataıyondan bir kaç yüz 
metre içeride olan bu madenler İı· 
tuyona hattı havai ile getirilmek
tedir. Linyit madeni 90k zengin· 
dir. Heniiz damarın ıathmdan lı
tifade edilmektedir. Derinlere i
nildikçe kömilrün iyileımekte ol
duğu görülmekte, daha derinlerde 
de Ereğli kömürleri ayannda kö· 
mür bulunacağı ümit edilmekte
dir. 

Duraunbey ve Gazellidere iıtaa 
yonlarmdan daha ilk ıünde 50 va 
gon kereste nakledilmittir. Hattın 
itliyeceğini duyan bir Alman •ru· 
pu muazzam çam ormanlarını İf
letıniye baılamııbr. 

Dün de Bahkeıirden ilk poata 
treni ile bir ecnebi grupu Alaçam 
onnarunda iıletme tetkikatı yap· 
mak Üzere Alaçam ormanlarına 
gitmittir. 

Tavşanlıda zengin bir de anti
muvan madeni bulunmuıtur. 

Huli.aa 5 • 10 kilometrede bir 
maden vardır ve bu ocaklar ııayet 
zengindir. Hat Üzerinde demir 
madeni de bulunmuttur. Fakat bu 
nun fimdilik itletilmeai imkinaız 
görülmektedir. Devlet Demiryolla 
rı idare•i bu hat Ü.zerinde bulunan 
kömür madenlerinin inkişafını te .. 
min için bu kömürleri İstihlike 
karar vermittir. 

Yalnız kömür lazım gelen kuv
vei haruriyeyi haiz olmadığı için 
yüzde 75 niıbetinde Ereğli kömü. 
rüyle kantbnlacak ve bu auretle 
yeni Linyit madenlerinin iıtihliki 
temin olunacaktır. 

m. SAIT 

Boğazlar komisyonu 
azasının ziyafeti 

Diin Boiazlar komiayonu reiai 
amiral Vaaıf Pı. tarafından komis 
yon azaaı ve sefaretler erkinı fO• 

refine Beyoğlunda Eden ıalonla. 
rmda aenelik mutat ziyafetlerden 
biri veril mittir. Ziyafet eınaaında 
orkeıtre tarafından güzide parça 
Iar çalınarak davetliler izaz edil .. 
mi,lerdir. 

Bulgar köylerinde 
tetkikat yapılacak 
Mülkiye mektebi talebesinden 

2~ kitil.ik bi.r ~eyet muallim ibra. 
hım Al.• B. :n ıd":resinde yakında 
Bulgarıstan da koy letkiliit . ve 

Maarifte -------
Tıbbiyeliler 
Bayramı 

• 

• 

.. 
Çocukların 
Beşinci günil 

12 mayıs için ıimdidea 
hazırlık yapılıyor 

1 Mayıaın 12 inci günü, Tıp fa-

Bugün ~ürbüz çocuk 
müsabakası var 

.. B~~n çocuk haftaaırun betinci 
g~u.dur. Bugün Halkevinde bir 
gurbuz çocuk müaabakau yapıla
cak~. ~üoa~aka Dr. Ali Şükrü 
Beyın rıyaaetınde bir heyet tara
fmdan idare olunacaktır. 

lcülteai talebe cemiyeti, tıbbıyeli
ler bayramını muazzam bir şekil
de teıit edecektir. Bu huıuıta e
saslı hazırlıklar yapılmaktadır. 12 
mayıata Haydarpatadaki fakülte 
konferans salonunda içtima edile 
cek ve Tıp tarihine, Türk tababe· 
tine ait konferanslar verilecektir. 
Merasim ve konferanslardan .aon· 
ra en güzide müziaiyenler tarafın 
dan alaturka bir konaer de verile 
cektir. Bayramın teıidine bütün 
doktorlar ve Tıp'la alakadar ze· 
vat davet edilecektir. 

12 mayıs aktamı da Tokatliyan 
aalonlannda davetlilere mahıua 
muhtetem bir balo verilecektir. 

M. Malche raporunu 
yazmağa başladı 

Darülfünun mütehassısı profe· 
sör M. Malche yapmakta olduiu 
tetkikatını ikmal etmi9tir. Profe. 
sör bu husustaki raporunu yazma 
ğa batlamııtır. M. Malche may11 
ortalarına doğru projeaini ikmal 
edecek ve 21 mayuta Ankaraya 
giderek raporunu Maarif veki.le
t;ne takdim edecektir . 

Divan pazara toplanıyor 

Darülfünun divanı ônümüzdeki 
pazar günü içtima edecektir. Bu 
içtinıada Raıim Ali B. meaeleai 
müzakere olunacaktrı. 

F eyziati lisesinde .. 
Profeaör M. Malche huauai liae

ler hakkında da tetkikat yapma. 
fa batlamııtır. Dün ilk olarak Ar· 
navutköyünde Feyziitl liaelerinl 
ziyaret ederek deralere ginnit ve 
verilen takrirleri dinlemiıtlr. M. 
Malche mektepte gördilitü inti
zam ve ciddiyetten dolayı beyanı 
memnuniyet et.mittir. 

Belediye 
Seyirci mi 
Kalacak? 

Ticaret müdürlüğü 
baıka çareler arıyor 
Ticaret müdiirlüğü tekere 5 7 • 

58, kahveye 130 • 132 kuruı aza· 
mi fiat vaaettiii halde bu iki mad· 
de üzerindeki ihtikar bütün ıid
d.Ule devam ebnektedir. Piyaaa
da perakende teker 62, ve kahve 
280 kuruta kadar &atılmaktadır. 
Ticaret mildürlüiü lktısadıyatı 
koruma kanunu veçhile ihtiki.ra 
mini olacak tetbirler almak ve 
ihtiki.r yapanları mahkemeye ver
mek uli.biyetinin kendisine ait 
oldufu, fakat ihtikar yapanlan 
takip etmenin Belediye lktıaat mü 
dürlüğüne ait oldujtı kanaatinde 
dir. 

Halbuki Ticaret müdürlüğünün 
müteaddit tekitlerine rağmen lk. 
tıaat müdürlüğü cevap bile verme 
mittir. Bu vaziyet kartııında Tica 
ret müdüriyeti Vili.yet makamına 
müracaatla kaymakamlıklar ve 
Belediye zabıtaaı memurluklarile 
doğrudan doğruya temaaa giriı
mek hakkının verilmeıini isteye .. 
cektir. 

Adliye Vekili fidiyor 
Bir müddetten beri fehrimizde 

bulunan Adliye vekili Yuıuf Ke
mal Bey, bugün Ankaraya avdet 
edecektir. 

Milli talebe birliği . . 
nızamnamesı 

Milli Talebe Birliii eaaa nizam 
name.ini hazırlamak: üzre te,ek· 
kül eden komiayon dün içtima et
miıtir. 

lçtimaa müderria Mualihlddin 
Adil Bey riyaaet etmiı Ye nizam
namenin eaaa noktaları teabit • 
dilmittir. 

Ankara tren yolunda 
bir arıza 

Dün lstanbuldan Ankaraya ha· 
reket eden marıandlz treninin bir 
vagonu nasılsa Tuzla iatasyonun .. 
da yoldan çıkmış, bu yüzden An
kara muhtelit trenj 4, Ankara 
sür'at katan da yarım ıaat teab
hurla Haydarpa,aya gelebilmİt· 
tir. 

Doktorlano kongreai 
Etıbba muhadenet cemiyeti ae-. .. . 

Müaabakaya i9tirak edecek ço
cuklar annelerile beraber gelecek 
!erdir. Müsabakalardan sonra Dr. 
Ali Şükrü B. çocuk bakımı hak
kında bir de konferanı verecektir. 

Çocuk haftaaı mlinaaebetile per 
şenıbe gÜnÜ Feyziati liaesinde de 
bir çocuk müaamereııi verilecek.. 
tir. 

Beledlyede 

Istanbulun 
Planı 

Mimar M. Y ansene 
yaphrılması 

tekarrür etti .. 
Aldığımız mevauk malUnıata 

göre, lıtanbul planının da nıimar 
M. Y anaene yaptırdmaaı tekarrür 
ebnittir. M. Yanaen bir iki ay 
aonra tekrar lıtanbula gelerek 
plan için esaslı tetkikata baflaya. 
caktır, 1932 aeneai bütçesinde 
plin için 100 bin lira tahsiaat 
mevcuttur. 

istihlak kooperatifleri 
lıtanbul belediyeııi hayat< u· 

cuzlatmak huauaunda ltat'f •• cid 
di tedbirler almıya karar vermit 
tir. Belediye lktıaat müdi1rii A· 
eım bey bu huauıta bir rapor ha
zırl&Dllf ve Belediye riyaaetine ver 
mittir. 

Bu rapor mucibince Kanaf Ban 
~~11run yardımı lle f:.hrlnıl:ıde bü 
tün belediye daire erinde birer 
bilyilk iatihllk kooperatifi tesia e 
dilecek, buralarda yat, pirinç fa 
aulye, et Ye saire gibi ııanui ••· 
da maddeleri halita gayet ucwı 
ffatle aablacaktır. DIJer taraftan 
belediye kahve, teker, gaa •ibl 
maddeleri ucuıılatmak nıakaadi
le Ticaret mlldilrlilfG Ue miitte
rek tekilde lıarekete geç-ktir. 
Raporda bu slbl madde!- .... 
mt flta konulmaaı Hlawnlu göriil 
nıektedir. Belediye m-urlan ge 
rek toptancılan, perakendecileri 
ukr bir aurette kontrol edecek
ler, ihtlklr yapbklan anlllfllan. 
lar derhal m .. bkemeye •erilecek. 
tir. Rapor tetkik edlhnektedlr. 

Ekmek fiah 
Bu hafta eknıet fiyatı on P•· 

ra daha Jilluelerek 8,11 obnuttur. 
lkb .. t miidilrii bugiln tehir m" 
liainde aon ekmek tereffü!I hak· 
kında izahat verecektir. 

Galip Bahtiyar Beyin 
takriri 

Umumi mecliste bugÜn azadan 
Galip Bahtiyar Beyin hiç aebep 
yokken ekmek fiatinin niçin yük
•eldiği hakkındaki aual takriri mü 
:ıakere edilecektir. Galip Bahti
yar Bey mevcut formüllere naza· 
ran ve Niaan ayı içinde bufday 
fiatlerinde husule gelen tereffüe 
rağmen ekmek fiatinin 7 kurut· 
tan yukan olmaması lazım geldi· 
ii kanaatindedir . 

Bizde ekmek narhı tesbit ıiate. 
mi esaaen beynelmilel uaullere 
uymadığından ıalim bir narh ıe .. 
biti kabil olamamaktadır. 

Galip Bahtiyar Bey, ekmeiin 
7 kuruıtan aahldıiı taktirde un
cunun da fınncınm da azamı men 
faali gane alabileceklerini temin 
etmektedir. 

/ A•kert tebllsat 1 

Askere çaiınlanlar 
Beyoilu Şuknntlen: 
1 - 931 aeneai nlau> n tetrinl 

evvelinde tana ve nıaıf ve keza 
932 .. neııi alsanmda ıuaıf bedel 
naktl veren efradın hemen Beyoi 
lu aakerlik ıubeıine müracaatla-

"· 2 - 322, 323, 324 doğumlu ve 
bunlarla muameleye tabi kısa hi;ı: 
metli ve yiikıek ehliyetnameli olen
dilerin hemen tıibeye müracaatla 
rı illn olunur. 

Darüll/Jnurr Talim taburu ku· 
mandanlıjırrdan : 932 seneai ma
yıaının birinci günü açılacak me· 
zunlar kursuna •taiıda yazılı fe· 
raltl haiz efendiler alrnacaktrı .. 

Müracaat mayısın haftaaına 

kadardır. Binaenaleyh Bayazıt'ta 
Tabur karargihına müracaatlan 
ilin olunur. 

A - Darülfünun veya muadi
l j yüluek mekteJ> mezunu olup he
nüz bu sene için askerlikle al "' ka· 
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A..-ın wndettl "Jl/LLIYEr' tir. 

27 NiSAN 1932 
I~: Aalıara e&ddui, 

100 No, 

MlLLl YE f (,:AKŞAMSA '27 NlSAN 

rak söylüyorum, İ§i mugalataya lef değilsiniz ve bu milletin he RAD YQ bunları okumuı ve affına sığma Evet, iane vermekle rnükel. ( J ı' 
vurmuı, diyor ki: men hemen on dört milyon nü , 

"Benim. futbole ve teıkilôta on 1 fusu da sizin gibi dü~ünüyor... , ____________ , 
paral~k bır yardı~ım '?lmuş m:.ı?: Lakin bize galip gelen milletle Bugünkü Program 
Edebıyatta hanııı eaerım baıka lı • f d ·· 1 t 
aana tercüme cdilmif ve hangi ec rın e ra ~ spo~ oy e tu. muyor .. 
nebi kitaba tefevvuk etmiı? Bu Para verıyor, ıane verıyor, ku
ncden beni yerin dibine geçirmi- lüplere hami aza oluyor .. Miika 
yormuı? Göi•~mii 'e~e g_ere ya:;; fatlar, hediyeler ihdas ediyor, 
dıiım_ gazdemn. tıraıı dun!a? ~" LPlediyeler şehirler stadlar ya-

lSTANBUL (1200 m. 5 kilovat) 
18 gramo'on, !9,30 Cennet Hanıın, 
20,30 operı:, 21 Bedayii musikiye 
heyeti, 22 cazbant. 

1932 

SiNEMA AR 

BU KŞAM iKi BÜYÜK FiLMİN iLK lRAESI 
Telgraf dftei: let. M:Wlyet 

Talefon Nwnaral.arı: 

hangı memleketınde lıangı •ılık ' . . 
11azdenin tirajından yukarı imi§?. pıyor ... Ve netıcede bu ış mer-
Neden bunlardan utanmıyormu- gup oluyor .. 

BELGRAT (429,8 m.) 20 Alman
ca ders, 20,30 konferans, 21 "1rkı, 
21,30 viyolonsel konseri. 23 h•ber
ler, 23,20 gramofon. ME EK Sinema ında Elhamra Sinen1asında 

Bqmuharrir ,,. MUdUr 24318 
Yan ltlerl M!ldllrlllltt 14519 

İdare ve llatbu Z4310 

ıum? •• Eğer siz de onlar gibi yapsay 
Görüyar•unu;r; ya, cuma güniı dınız §İmdi hicabınızdan yerin 

Milli takımımı;z;ın Macarlara 4 - 1 .ı·b· d J d ( 1 d 
·ı · · b"t'' , 1• t" b cı ın e o maz ıruz.. ant; en 

yenı mesının u un me3 • ıye ı o k d .. . .... • 

CLIVE BROOK 
MYRIAM HOPK1NS 

ile beraber 

(GONAHlM) filmin.in yıldızı 

TALLULAH BANKHEAD 

.\BONE OCRETLERl: 
Tid:i1 içlo 

L JL 
Hariç için 

LK 

na ait oluyor. Çünkü ben futbole ma sa ım maddı hır alaka hıs-
•adaka veya İane vermiyor, çün- ~etmediğinizi göstermekti) .. 
lıü benim gazetem Aıırupa gaule Neden evveli Slivy yı en. 
leri lıadar aatılmıyar, fÜnkii be- dik. Azizim o bir gayri tabii. 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) 20 kon 
feranı, 20,30 Şopenden parçalar, 22 
opera orkestrasının konseri, ?.3,30 
haberler vo çingene muzikaıı. 

ROMA {441.2 m. - 20 haberler, 
21 gr:ıınofon, 21,15 tıbbi muııahabe, 
21,45 opera . 

Felaket Geces · amusLekesi 
! aylllt 
6 

4-
, 50 

nim edebi eurlerim baıka lisanl'I lı'lttı' z 't · k' - Si' 
ı t ·· d'/ · b' ... anne meyın ı, avya 

- ru. ercume e ı mıyor ve ecne ı t! k h• · · · VARŞOVA (1411 m.) - 20,35 
gnımofon, 20,45 radyo jurnal, 21 ka 
bare koı1!eri, 21,55 edebi parplar, 
22, 1 O '8· kı, 22,40 Hanri Marteau 
tarafından Keman konıeri, 23,20 
radyo jurnal, 24 dans havaları . 

(NUlT TRAGIQUE) (LA FLETRISSURE) 
filminde. filminde. 

2 
" 14 -

14 - ı •erlerine tefevvuk etmiyor. Yoksa yı a ır kuvvetımızle yendık ... 
11 - Milli takım ada yenılmu/" Futbolden anlayanlar size Slav 

ı 
Azizim Peyami Safa Bey! yayı neden yendiğimizi anlatı

Şu lafların mugalata olduğunda verirler. Ben bunları bu sütun-

HAŞiYE: Amerikan sin~ma san'abrun en son iKi ŞAHESERi olan bu iki filmi hıuııa.t~'ll tavsiye 
lliive:<'n: PARAMOUNT JURNAL HALiHAZIR DÜNYA HAVADiSLERi. 

ederiz. 

Gelce evrak ıeri Yerilmez -
llcldetl geçen nllahalar 10 ku

-r:ııtur. Gasete ve matbaaya aiı 
ışler için mildiriycte mUrac:ut 
edilir Guctemlr lllnlann mcı'u-
iyetini luibul etmer. 

' 

zannederim sizin de ıüpheye !arda izah etmek istemem .. Ma-
mecaliniz yok... Ben mağlfıbi. aha:ıa. ke,ke yenmeseydik te 
yet sebeplerini ayn yazdım.. kendimizi böyle senelerden be
Si:ı: on.ları ağzınıza bile alma. ri devaynasında görmes ydik ... 

VIY ANA (517,2 m.)- lS,50 fran 
sızça dM"ı, 20,30 konser, 21,45 mü
ı be, 22.10 komedi, 23 danı bava
lft.rı . 

1 
mıtarnrz... Ben bizim futbolcü Ondan sonra aldığımız netice. 
adedinden, Macarlarll\ olan kuv ı ler h~ normaldir. Hep kuvve. Türk lisan ve edcbiyab 

____________ ,. vet niabetimizden, memlekette timizin, tecrüberuizin ubassa Refik Ahmet Bey tarafından R d-
BUGONK Ü HA VA futbol Hhalarının yo-.~uiluğun laardır. İnanmalıyız ki; futbol- yoda Türk liıan ve edehiyatr hak
Y .. lli<öy askeri raaat merke

zmde" alcbfımız malumata söre 
b ırün bava bulutlu n yağmurlu 

c.lacaktır. Rliqir timal istikamet
lerden eoecektir 

Dün bava tuyıkı 753 milbnet 
b'e, en fazla 1Jcaklık 16 en az ... 
cald.ic 12 derece idi. 

dan, milli maı;larm çok seyrek j de gerid.!yiz... kında biı· konferan• serisi verilmeğe 
yapıldığmda;J bahsettim. Onla- ı' E 0 halde neden oynuyoruz?. başlaıımı,br. ilk konteranı dün ak-

'-" ·ı k kı t•m veri1mittir. rı sü,.ut 1 e geçiştirme ya şn- Niçin yenileceğimiz maçları 
mıy?ı?... Anladığınıza .. füph_e. kabul ediyoruz? Sizinle ııene Sclitn Sırrı Beyin 
etmıyorum. am~a teca~ul edı- ' arniacağımız bir noktaya ııel- konf eranst 
yor~unuz dıye ızah edeyım: dık .. Her ıeyde olduğu kadar . .. .. 

Bütün bu gazetecilik ed.ebi- , spord d .. "ki b k 'b. Yarınkı Per~em ırunu aktamı 
. . . ' . . a a sumıı u '.>Ce gı 1 saat ıekİ2 bucukta Selim Sım bey 

yat, ıane ve ıaıre bahıslerın or kabuğunun içine çekilip otur- ! radyoda ''Baba yedigirları" mev-
taya ab!rm futbold~. ~.aşka mak en fena, fakat en gi:rültü- zulu bir konferans verecektir. 

1 
-DAi ı ıeylerd.., de Avrupaya ustun ol süz harekettir. Eğer spor idare 

, ~adı~ımı.zı .•ize ha,tırlatm~k ~- dleri başlanna belii açmamak, İ L A N r ELE 1 dı. Mıs~lı .bıraz yaı<mdan ın~~-1 hamiye sizlik, basiretsizlik gibi Konyada tüccardan Sıvıulı zade 
• - - hap etı::ııştım. Her noktada mut ağır ittihamlara maruz kalma. Terzi Kamil clendini" alacaklrlArına 

B P ı• tefi~ ~e~ıl miy~! Futbolde ~ay mak isteseler, hiç maç yapmaz kar,ı teklif e)lcyip komiserlikçe u-

1 
Askeri fabrika

lar ilan•arı 

Kilo 
Z25 

1115 
425 

1285 
890 

90 
1350 

2110 
775 
995 

1520 
1120 

360 
90 
8 

Taze balda 
Sakız kabağı 
Çalı fasulyesi 
Ptttates 
Kuru sovan 
Taze sovan 
Taze ayıekadın fa-

sulyesi ! 
Patlıcan 
Dolmalık biber ı 
Taze bamya 
K•rmızı domctes 
Taze barbunya fa-

İspanak 
Dere otu 
May~anos 

sulyesi 

U Se er eyam bedı,ımızde . sızı yere geçır~ Jıı.r, siz de yere geçmezsiniz, sulen tanzim ve berai taadik KonY" 1 

Safa Beye M.aca.~arın bıze ,tef~vvuku degıl ben de böyle harıl harıl cevap mahkemei ,..Jiye . .ıL-uk dairesine ----
mıydı .. Neden. dıyorum, yal. venneğe mecbur olmazdım .. La tevdi kılman konkordatonun yevmi 15 

Doğrudan doğruya nız futbol oyununda Macarların kin 0 zaman zaten dü•:nekte o. teıkikı olarak tayin etlilen 7 Mayiı Askeri San'ath.r 
bize üstünlü~u meydann çıktn- , lan futbol büsbütün "tepeaşağı 932 Cumart<:si i'.'inündc alacaklı!~- . ~i~ Haz;ran • ~32 ~pticlasmda~ 

Geçende bir Macar m'lli ta. ca utanıyoruz da batka §eyler 1 gideı·di... rın mezkur konkordatoya karşı hır ! ıtıbaren T qrınısanı 932 ayeaı 
kımına bizim Milli tal m mağ· de hem daha can alaa:k §eyler , B"l I' . k" .

1 
d giina ıtirazlan o ğu taktir-le mah- ne kadar altı aylık yukaraa ya-

liıp oldu yal. Bunun patırdısı a deki zaafımızda? utanmıyoruz. . 1
m: 1>:1zk. ı; kyem mB~ ~ kemeye müracaat eylemeleri lüzumu 1 zılı on bet kalem yetil ıeb .. enin 

ı h -'-- b • b d yenmenın ını anı yo tur. utun . • b'l ··'-- _ · 1. 1 fakı tutuyor... §le ..,..ız u ı:.ugum u ur. b .. kü' b .. ük" fu b l '--) ilan olunur. ı mün,......a ıtasma ta ıp o an-
H. d .. . - - V be b • t .. . , ugun uy t o ta1<1m a- 1 t . .. k .. u a g01termesm aaa:-ı ız- e n unu anı t essure ve sen ti ti .. il .1 k Sul nahın be . . lh b k k ar şar nameyı gorme uzere 

mihlil bir yerde infiallere atfeJiyorum. Kaldı rı, a e_ erb grreşçl erdyenı e;e hakim~"' d et .fn:, ~11 ını:;,~u her gün ve münakuaya girmek 
Ehibba •İyvei yagm· ada meb- ki· dünyanın bütün medeni ye •• mege a§ amış ar ır.. • gın en: "': e0>ne e- için de 23 Mayıs 932 paz rtesi 

.. ' ) · · · · 1 B. t ft · · "b" ·· 1 memızce vazıyet edılen Mustafa ef. hut eyler adayı mem eketlerınde spor maglu!:ıı- ır ara an sızııı gı ı mute- . . _ . . gunü zevalden sonra Toptıane-
Beytini bir ııpor mağlubiyetin yeti muc'bi hecalet bir şey dP- fekkir zevat "Efendim kaybede ve şenki Osman _clcndıyc.ıut zından de Satın A nıa komi&yonuna 

d ki d 1 ğildir. Belki bu fikrime iltihak ceğimiz takımlarla maç neden k~pu'.nıla Ç re. cıler sokagında 9 No gelmeleri ilan olunur. ( 1659) 
cm ıonra r.ya anan ost arın t . . b Ik" • . 'b b yapılıyor?." diye muahaze ede dukki.n ve ard1ye de mevcut kuru * * * 

hareketlen. kadar belı"g· ı'nAJlt ~ e mezsınız, e ı sızın gı ı u r . •- t t , L .L, • 

O era -Artistik 
Sinemalarında 

Bugünden itibaren en· yaz fiatları 

20 kuruş 
30 

Balkan 2 inci 20 kurll{ 

" " 1 inci 30 ,, 
30 

" 
Birinci 30 " 

50 
200 

,, 
" 

Hususi 
Loca 

ve 

50 
200 

Sirgortalarınızı Galatada Ünyon hanr.ıd~ kain 
tlNYON SİGORTASIKA yaptırmız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVO 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

,, 
" 

.. - ~- fikr' ' k b 1 k d" - t ft "N yemıı eın~ası op an o;.ara,. 1 "'ncı E K M E K den hadıse giı~ bulunur. .mı a u etmeyenler çok- en ıger ara an sporcu: e ant 
A..kadatım ve sevdiğim arka tur .. Lakin bu çokluk dünya te. den beni sık sılr kuvvetli takım ":~~7Y~- ç~if mıttır'..1 .~932 ~~ Aakeri S n'atlal' Mektı:bi ·- i 

datım Peyami Safa (Canoide) fekkür ve temeddün aleminin larle. karşılatirrmıyorsun ?,, di- rı •n e musa pazar ııunu •aat çin Haziran 9~2 iptidasından l. EBEVEYNıN1ZLE, YAVRULARINIZ 
SEVDlKLERlN1Z1N 

VE 
· B 'k" de satılması karnrgjr olm•lt hulun-

ınevkutesinin (Oui ou non) ser kabul ettiği bu telakkiyi tabii ye soruyor.. unun ı ısinin or- tibaren Tetrmisani 932 gayes;-
b 1 k k b ') d ld malda talip ol n!arın mezkiır gün 

levhaamı taklit eden (Evet ve değittirmez. Spor aleminde a. taamı uma a ı eği ir. ne kadar (19440) kilo ekmek ve saatle qyarun bulunduğu ıelme-
Hayır) başlığı altında Yeni yıp ola.ı şey bu müsııbal !arda 1 Şimdi sözümü bitirmeden ev leri liizumu ilan olunur. alınacağından şartname. i gör-
Günde yazmağa Ot:ıladığı gün- bile yapmak, gayri i .sani hare vel 21 Nisan tarihli (Cümburi. mek için hert;ü...ı ve münakasa-
lük yazılarından birinde bu ket .etmek, m deni ahlaka mu-ı yet) te çıkmış bir yazınızın son lstanbul birinci iflas menıurlu~un ı ya gu·n;ıek_ ~~re 21Mayısl>92 cu 
maçta ağlfıbıyetimizi eline a- gayır bareketleıde bulunmak, kısmını istinsah ediyorum: dan: Müflis Yahya Kemal Beyi:ı lf- marteıı gunu zevalden sonra 
lıp sporcu ve spor idarecilerile mfüabakadan ~~çmak, k~lleşlik 

1 
"Ben bu makaleyi edebiyat. las idare AZMı istifa etmiı .,ld11ğ 11n Tophanede satın alma komiıyo 

cı acı zeklendikten sonra (siz etınek falım ırıbı ~eylerdır... la meşgul her bıanı benimle dan ha~kasını acilen intihap zınırun- nuna müracaatları. (1661) 
bızim haysiyetimizle oynuyor- Diy~ekıiniz ki maglfıoi~c't! beraber utanmaya davet için ya da alaca!.Uarın28-4-932 perternbe gü '-' * " 
sunuz, biz utancımızdan yere ge kız lmaz mı?.. j zıyoıum ve aağ eli avukatlar nü sa&t 14 te dairede içtima etmele- Et liiinı: 
çıyoruz) di_ ordu.. Kızılır, mütee:ısir olunur, hat sporcular ve doktorlar sol eli ri i•an olunur. Askeri San' atlar mektebi için 1 

Ben bu satırları vesile ittihaz ta aglanrr •.. Lakin hıcap.tan ye-
1 
de lise talebeleri tarafutd~n tu- Haziran 932 İptidaaı:-dan M.a. 

ederek her kaybedilen maç fer- re eeçılmcz.. İnsanı hıcaptan tularak yerden kaldırılmağa ç.a Sultan Aha:et üçüncü ıulb hukuk yıs 932 gayesine kadar bir se-
dasında böyle ayakla.nan hasb' yere geçiren şey ı:amussuzluk, l tışılan edebiyatıllll7.ın imdadına hakimliğinden: Erat Bey.ıı m;idJei 1 nelik (87~0) kilo et münakaaa
ve hassas muahezecilere umumi vekarsızlık, hayıiyebizliktir. , koşn:a.k mecburiyetinde olduğu ale)h lstanbulda Küçük pazarda Y0 ya ko:ıulınu5.ur. Şartnameyi 
bir cevap verdim. O cevabımı Spor musaba alarmda eger muzu hatırlatmırk istiyorum." ğurtçu sokai;ında 24 numaralı hane- g(; mek için he• gün ve müıı.ı- I 
okuyanlar anlamışlardır ki; , mağlup olanlar Lu de. ekey" düş Tamam! .. Sizin sahada da u- de Haci Ahmet ef. aleyhine istihsal kataya iştirak etmek üzere 18 
maksadım: Spor da, edebiyat, st.ler spor aleminde y e geçme tanacak şeyler varmış •. Öyle i- eylediği 932-142 numara ve 29-2 11.~ayıs çerşa;ııba günü zevalden 
ticaret, senaat gibi bir cE:maatin 

1 
miş kimseye rastgelemeyiz... se siz de onun hicabile hallenin! 932 T. ve 260 liı-ayi havı ıl'mı · u sonra T ophaneJe •atın alma ko 

muhtelif içtimai hiidisele- ' imdi gelelim sizin futbole Maçın mağlubiyeti hacaletini maileybin ikametgahı~ın meçhul misyo:ıuna müracaat eylemele
nnden biridir ve hep bu saydı- iane ermenize... de ehline bırakın!. Spor için !>ulurunaıma mebni baı kiıtip ihb r- n. (1660) 
ğım şeylerle bir presede gider. ! Vakıa c!edığiniz gibi futbole bir Macar m ğlübiyeti telafi namesi tebliğ edilememiş ve ilanen 
Bir n:emlekette edeb"yat, tica- İane vermekle mükellef ueğil. i- kabul eder amma, zatıalin;z gi. tebligat icraoına karar verilm4 oldu- Ademi iktidar ve 
r t, san'at ve saire aşağı olsun r..iz, Futbolün sırtından geç"nen bi zevatın, tıpkı sporcuların ede ~~dan bir ay '-~~ında. r.ıahkemeye 
d ınor üstün olıun görülmüt J ... rden olmadığınızı izaha lu- biyata karı~malannın zıddı ola mur~caat etmedıgı ta~tırde ba~- bel g·evşekliğine 
değildir. Aksi görülmedi~ gİ· :o.um yok! Bunu eğer bana bir rak spor itlerine·müdabale et. ~~gıy ben~uamele ıcra kdınacagı kartı en m.:euir deva SERVOIN 
bi .•. Sonra spor cemaatin : ken ima yaprr.ak için yazdınızsa ya meleri izalesi güç keşmekeşler 1 ılanen teblııc olunur. haplandır.Dep0su, istanbul'da Sirke 
diline atfettiği ehemmiyet ve nılmış ve mana11z bir gaf yap. tevlit eder .. Efkarı umumiyeyi Or UTİ El cide Ali Riza Merkez eczaneaidir. 
müzal.eretle rnebsuten mütena. mışsınız .. Benim futbol ile mad yanlıt istikamete ıevkeder... • Taşraya 150 kuruş posta ile ııönde-
sip randman veren bir teydir ... " di hiç bir münasebetim yok!. Frenklerin dediği gibi: Cilt ve ,übrevi hastalıklar mü· rilir. lzmir'de lrııat paiaı.,ndaki, 
demekti. Eğer böyle bir maksatla yazma Danlmaca yok!.. tehassısı. Karaköy, büyük mahalle· Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerin-

Peyami Safa arkadaıımı:a dınızsa nabemahal bir lif... FELEK bici yanmd.a 34. de bulunur. 

--
Milliyet'in Edebi Romanı: 79 

GÖZYAŞLARI!. tı !. 

Etem iZZET 

Deliyim! • 
Perişanım: 
Bitkinim! • 
Senin sevğin beni böyle yap 

Bana acımadın mı?. 
Nasıl kıydın?. 
İçin nasıl rahat etti?. 

yin onu ilk tanıdığı, sevdiği, Hali seni seviyorum. 
kendini kaptırdığı anlardaki Hali sana itılam 1 •• 

- Biliyorum seni ben böy-
le yaptım! 

Çok . 1 
pıımanım .. 

Şimdi dehtetli azap duyu
yorum .. 

Seni gördüm, tanıdım, acı. 
dım!. 

kendimi iyice tamttım.. Mev
kiim, kazancım, nüfuzum, kıy
metim her feyİın arttı. Kendi 
bapma iı yaprnaia bqladıın ! .• 

Bunları ıôylerken ilk önce 
bir şey anlamadım. F.)lat, ıon 
cümlesi kafamda burkvlch.. 

- Ne iti?. 
Dedim. Libyt ve ıakin: 
-ı, .. 

Hatıralarını daima muhafaza etmek İıter misiniz? 

FOTO FRANSE'de 
A.ğrandismanlarmı yaptırınız. Fiatlar mutedil, iş 
fevkalade 11an'atkaranedir. Elinizde mevcut en küçük, 
en eski fotoğrafı gönderiniz, canlandırılı. büyültülür. 
Yalnız 75 kuruş gönderiniz, mukabilinde REISICOMHUR Hz.nin tabiı 
büyüklükte, •an'atkarane bir büst portrelerini elde edeceksiniz. Türkiye' 

nin biliimum ricali aliy~nin portrelerinin fiatları dahi aynidir. 
Poata masrafı yukarı.ki bedele dahildir. 

;::OTO FRANSE,lstiklal cadde i No.128,BEYOCLU 

B ş Ateşçi Aranıyor 
stanbul haricinde kiin bir müesaeaei s.inaiyede istihdam edilmek üzre 

mul.tedir bir bat ateıçiye ihtiyaç vardır. 
Bu efendi şimdilik üç ay için muvakkaten ve bu müddetin hitamında 
;:abiliyetine ıöıe telıri 100 ihi 120 lira ma&!la daimi olarak tavzif edil 
ccktir. Taliplerin hizmeti askeriyelerini ifa etnıiş olmaları ve duvvar ka 
r.anl.ır hakkında vasi malii.mat ve muınareseıi bulunması şarttır.Avrup 
: al:.rikalarında çalışını§ olanlar tercih olunur. Arzu edenlerin yedi 
inde mevcut vesaik suretlerinin bir mektuba leffen ve (Makina) rumu 

zile lıtanbul l 76 posta kutusu adresin" göndermeleri 

TÜRKiYE SANAYi VE MAADIN
BANKASINDAN: 

3.148,60 lira bedel keşifli Unkapanı dejiımeaini.n çatı tamiratı pa281'lrk-
la talibine ihale olunacakbr. Kqif ve f81"blamai beı lira mukabilinde Ban
kada tevzi eclilmektedir. T"alip olanların (350) üç yüz elli liralık teminat ile 
5 Mayıs Pertembe günü saat on dörtte Bankay& miiracutları ilin ahınur. 

tanınmak ne bot ,ey cleiil mi?. 
lıtanbul seviyor, Londra ıevi. 
yor, Motkova le'riyor! 

Ben bir ıaılmı gibi dinli-
yordum. O, yine anlatıyO!"' 
clu: 

düzelir, ı:ıtırapların diner!. Çek 
tiklerin unutulur. Yaraların 
k8f>Bnır! • 

O anlatbkça ben açıhyor
dum. 

Diilıya cöalerimde bütbü
tün aydmlaruyonfu. 

Her teYİ bili)'ordum.. Tanı 
youhnn •• İ9itiyonhnn!, 

Manistim. 
Diye bağırdım, ıalıklar çal 

dım. Baıım yanıyordu, damar 
lanm yanıyordu, kalbim sökü
lüp çıkacak gibi çarpıyor, lelaş 
lanıyordu. 

iki elimi bileklerinden tul-
tu, beni sarstı, sarıtr: 

- Ne yapıyorsun?. 
Delirdin mi?. 

bi11inin, ruhunun, düşünüşü- ı Hali seninim!. 
nün tıpkısı idi!. Halbuki, bede I Ve .. durmadan kurulmut 
nim o değildi. Bu yıpranmış, bir makine gibi söyliyor, bur. 
serseri, sefil, ayyaş, bitik ka- rwmu onun kokusunu almak, 
lıp ve cesedi de görebiliyor, 1 doya doya içime çekmek, ciğer 
aeçiyordum. İçime birden bir !erime si.Ldinnek, ruhumda 
usluluk çöktü. Bedenimden tazelemek için ayaklarında do-

T ekrv beraber olaajaı .. 
Yine beraber yaşayacajı:ıı •• 
Her §ey unutulacak! • 
Hepıi bitecek. 
Beraber çalııacağız ! . 
Ve .. gözünde iri bir damla 

yaş vardı • lçt'en gelen bir dam 
la mı, yokıa aktör damlası mı 
bilmiyorum! Fakat, benim hiç 
sesim çıkmıyordu. Onun topuk 
ları dibinde onun kokuıunu 
ala ala sürünüyordum. Ve .. yi. 
ne o anlatıyor, o söyliyordu. 

Büyük iti. 
Dedi. 
- Yine anlamadım 1. 
Dedim. Daha ııakin: 
- Londra ve Mosko•a besa 

bına çalışıyorum.. 

- Tiirkiyenin bütün büyük 
leri ile ahbabmı. Her hanıi 
lair ıüphenin önüne geçmek i. 
çin Mısırda bir çiftlik hediye et 
tiler. Her ay Londradan Mı· 

l aıra, Mıaırdan da bana ıe. 
len tahsiaabm ıı\iya bu çiftlik 
hesabına oluyor! Mos-kovadan 
da çok para çekiyorum. Hiç 

İtaatli idim! • 
Dinliyordum .• 
Kelime kaçırmıyordum!.! 
Fakat, ikide bir de ııözü111 

kıbğıma ilitiyor: 

Dedi. Bilmiyorum bu ney
dı? Bir buhran mı idi, bir nö
bet mi idi?. Onun silkişinden, 
kuvvetle silkişinden sonra göz. 
lerimden büi:ün damarlanmı 
çekip boşaltan bir yaş bo~an
dı; müthiş bir ruh ve beden te 

! ıyrıldım. Onun karııaında laıtırıyordum. 
tekrar dirilen, geriyi getiren O iğrenmeden, tiksinti duy 
hüviyetimle duruyordum. Bir- madan boyuna ellerini yağlı, 
den ayaklarına kapandım: kirli, pis saçlarım üzerinde do. 

Naran .. Naran!.. laıtırıyor, 
Dedim ve.. devam ettim: - Seni yine ben kurtaraca-
- Ni e benı terkettin?. mı. 

- Şimdi rahatım! • 
Zenginim! . 
Çok param var .. 

Dedi, ilave etti: 
- iki tarafı da idare ediyo 

rum. Zor it amma, mükem. 
mel. Çok botuma gidiyor. Kor 
ku, heyecan, deh~et duyarak 
çalıtmak; ihtiras içinde didin
mek, yorulmak öyle zevkli bir 

sakınmadan, kıymadan para 
harcıyabiliyorum. Yine öyley
ken büyük bir servet yaptım. 
Bu muvaffakıyetimin basamağı 
ıen oldun. Bana oturup bön 
bön anlattığın devlet eıırarı ilk 
nüfuz ve tabaiyetimi yaptı. Son 
ra kendi kendime doğrudan 

- Bu ne pislik?. 
Ne iğrenç kıyafet!. 
Bv, adam ben miyim?. 
Nasıl bu hale geldim?. 
Diyordum. Kılığımdan, kı 

bbımdan tiksiniyordum!. 
- Fakat, bu kılığını değiş· 

tirrneden sana bir it vet"ece• 

' 



' 
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Birinci sahifeden geçen yazılar Davetler 

F cyziati mezunları 
şerefine müsamere 

Şirketi Hayri yeden: 

100 çocukta 43 
ten fazlası ölüyor 

(Başı Birinci sahifede) 
37.040 ı alb ,..,ma bcı... lllmDt
tür. 

- . , ' 1 • .. . . - -~..... .. . 

ismet Pş. ve heyetimiz dün sabah 1 Nis ve Milano 
8 de Odesa'ya çıktı - Turizm sergileri 

[Baıı I inci sahi/ed~] 1 RUS. TÜRK ademi tecavüz misa· 
Londra oteline tevecüh ettiler. ki beynelmilel münaaebabn umu- [Başı birinci sahifede] 

F eyziciti liseleri mezunların;; 
28 ve 29 nisan günleri saat IS le 
mektepte fereflerine verilecek mü 
sa•.ıereye biJU.mum mezun arka
daılann teırifleri rica olunur. 

75 .adet .Şirketi Hayriye hisse senedinin 332 •enesi faizile 79 
a.d~;1s.senın temettüü ve yedinci keşideye ait üç hissenin amor
tı .•. elı e~~a~.' tarafın~an henüz alrnmadığı ve nizamnamei da. 
hılın~n 4~ uncu ~addesı mucibince miadı hulul eylediği cihetle 
senekı Ahalhı!~ Ha~ıran.ı gayesine kadar talep olunmadığı takdirde 
mez ur ısselerın faız ve temettüü ile amortı' bedel' · k t 1 
d ·ı • · ·ı· 1 ı şır e e ma e ı ecegı ı an o unur. 

1 ki seviye ve maif'll farkındaki 
ölüm niıbeti 9,46 dlr. Bu maİfet ve 
hayat ıeYİyeıi ili tahlil gönneyen 
memura nazaran daha buit olan 
memleketin büyük kesafetine te,mil 
edersek, roemlelıetimizdeki çocuk Ö
lümlerinin vasati yüzde 43,83 oldu· 

Orada misafirlere huıuai apar mi sahasında yeni bir vesika ol· tir. Reıit Saffet Beyin tetebbü 
tımanlar tahaiıı edilmitti. muıtur. sü üzerine, memleketimize sey 

lımet Paıa Hazretleri mıntaka Türkiye ve Rusyanın harici s.İ· yah celbi için Niate Turizm 
icra komitesi reiai M. Pakbamof yaaetlerini idare eden zevat ara· 
ile Ukranya müme .. ili M. Brodov smdaki temaslar da ayni devrede sendikası reisi M. Denadei'nin 
•ki ve hariciye komiserliği mü- teeaaiia etmiıtir . riyasetinde ve Côte d' Azur T U· 

meaıili M. Gaylumky'yi ziyaret 1926 senesinde M. Çiçerin ile rizm ıendikaları ittihadı reiıi 
etti. Öğleye doğru bu zevat ismet Tevfik Rüttü Bey ara11nda Ode· Santiaggi ve Niı otelciler sen· 
Pata Hazretlerinin ziyaretini iade aa'da vuku bulan mülakat, Sov • dika reisinin i•tirakile bir Türk. 

ğunu anlanz. ettiler. yet Ruıya ile Türkiyenin ıulhcu· • 
lstatiıtik umum müdürü M. Ja- Fransız komı't- · t k'I edilmit 

kar Ankarada, Kalecikte 789 ana a- ismet Pasanın f!azetecilere yane ~il'..aaetinin bi~ ~ezah~~dilı;. ~01 eş ı 
l'a1tnda bir anket yapmıt n ıu ne- beyaııatı Bu mulakat, sulh ıııne ıupheaız ve mukavelenamenin imzası i-

licderi tesbit etmlı: ODES~, 26 A.A. - lsı_net. P.a~ hat~9o:::!::.".ie M. Karahan'ın çin Retit Saffet Beyle M. Do· ı 
789 kadın 3469 çocuk doiumwt. ~azretlen vapurda kendılennı ~: iadei ziyaret etmesi ve "Karahan· nadei'ye salahiyet verilmi!tdir. 1 

bunlardan 1686 ar ölmüı, 1883 Ü ya• tikb~le ·~len So"!et ~at~~atı °.'u Protokolu" nun İmza olunması Reşit Saffet Dey Niste bulun u / 
§Ayormuı. Himayeietfal cemiyeti rei °.'e"ıllenne fu sozlerı soylemıı- beynelmilel ıiyaai "meselelerde ğu esnada matbuat tarafından 1 
ıi Kırklareli meb'uıu doktor Fuat tir;,T .. k' d So t R Sovyet Rusya ile Türkiye arasın - şerefine verilen bir ziyafette ha 1 B Meclı'ıt rkad lan ela L' ur ıye en vye woyaya d k b 1 1 · k' b 1 d'I · e • aı arasın .. ır 1• h bb 1 t' d' ,. a vu u u an tema• arın m •ta· zır u unmuş ve irat e ı en nu-

Naim 
lzmir 

Vapur İdaresi 
sür'at postası 
(20 Saat) 
Lükı 

ADNAN 
Her 

hafta 

vapuru 

Perşembe 
günleri Galata rıbllmından saat 

lam 18 de hareketle do ru 

1ZM1R 'e 
0 

ve pazar günleri lzmir'den saat 
14 1/ 2 da hareketle latanbul'a av 
det eder. anket yapmıı ve ankete 130 meb'uı .., a1m ve n_ıu a e ge. ır. ımb.. fı aahaaında yeni bir merhale teı· tuklara mukabele ederek Nis 

iştirak ebniş. Bu 130 meb'uıun 607 svestıa gazetesıııın ır kil etmİ§lİr. I 
çocuğu olmut ve bunlardan 199 u makalesi 1930 ıeneıinde Türkiye harici- matbuatınrn Turizme vaki 0 an Tafsll.at için Galata, Gümrük 
ölmüt. Daha bazı misallere bakılır- MOSKOV A, 26 A. A. - lave.. ye -.ekili Tevfik Rüıtü Beyefendi- 1ıidemahndan dolayı teşekkür 1 karımnda Site Fransez Han No. 
sa, meıellı Ankara cıvannda Kızıl- tia gazetesi" Sovyet münaıebatı· nin Moıkovaya muvaaalatleri bu etmiıtir, Reşit Saffet Bey, Nis 12 yazıhanesine müracaat. 
lıi•ar köyünün 21 aileıinde doğan nrn merhaleleri" unvanile yazdığı temaım mahiyetini ve iki devletin te, belediye reisi M. Medecin ile ı •••• Tel. B.O. 1041. ...... 
117 çocuktan 66 11, gene Ankara ei- bir makalede diyor ki: takip etmekte oldukları aiyaaetin görüştüğü esnada 16 ıncı asır- • 
''annda Yakacık köyünün 36 aile- "Türkiye Baıvekili lımel Paıa sulhcuyane olan vasfı mümeyyizi-
ıinde doğan 228 çocuktan 129 Ü öl- Hazretlerile Türkiye Hariciye Ve ni büyük bir vuzuh ile meydana da Nis şehri ve civarının ve lstanbul 4 cü icra memurluğun-
mü• .... lla." .. Ya~yı•, maiıet seviye kili Tevfik Rü•tü Beyefendinin çıkarmııbr. Fransanın cenubunun Barbaros d , ,- , , an: Lefondi efendinin Anaıtaı e-
f arkları nazan dikkate alındığı za- Moskovaya muvasalatleri Türk • Sovyel Ruıya ile Türkiye ara- H3·;rcddin tarafrndan Fransa f .. 1 endıye o an borcundan dolayı ve· 
tnan, çocuk ölümlerinin nisbeti te- Sovyet münaaebatı için fevkalade aındaki münaaebaltn mahiyeti M. nam ve hesabına bombardıman 
halüf ediyor. Fakat memlekette u- ehemmiyeti haiz bir hadisedir." Litvinof'un 1931 senesinde Türki- edildiğini hatırlatmış ve şehrin faen mefruğ Galatada bereket zade 
tnumi vefiyat yukarıda yazdığımız Bu gazete, Sovyet Rusya ile yeye vuku bulan ziyareti ve "Lit- bir sokağına Barbaros Hayred· mahallesinin yonca sokaıtında atik 
gibi yüzde 43,83 tür. Türkiye araaında mevcut olan mü vinof Protokolu" oun imza11 una 12 cedit 18 No lu aharin uhteainde 

Halbuki bu niıbet lngilterede nasebetlerin arizi olarak vücude smda daha bariz bir suretle teza. din isminin verilmesini Türki. bulunan Kemer altı caddesinde atik 
100() de 12,3, Fransada 16,5,Alman· gelmiı beynelmilel bir terkipten hür etmittir. ye Turing kulüp namına teklif 

k . mJ fk d" f ı· ı• L ek 29 cedit 31 No lu meyhanenin, ha-Y.•da 12,0, Amerikada 11,4, Maca- mütevellit değil, belki i ı me e- boa ı aa ıyet ve u anatunr - etmif ve M. de Medecin bu t 
rıatıında 17,6, ltalyada 15,S tir. Fa· keti birbirine bağlryan aaflam ve zın muvaffakıyah Rus • Türk mü lifi kabul ederek bu meseleyi vaaını müıtemil bir bap depo el
kat hinde heaabile ... Bizde ise yüzde mütlerek menfaatlerin mevcudiye naaebabnm teve .. ü ihtimallerine beled• 1. . yevm apartmanın nmf hiueai ile 
43,83. tinden mütehusil tarihi bir dost- bağlıdır. Bu münaaebat, hiç ıüp- ıye mec uinin ruznamesı- yine Galatada Bereket zade mahal-

Büyük Tayyare Piyangosu 
4. cü ketide 11 mayıs 1932 dedir. 

Boy~~ i~ranıiJe 4 0000 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 liralık büyük 
ikramiyeler ve 20.000 lirahk bir 
mükafat vardır. 

KAP Elli 
(C A P P E L L 1) 

Büyük Filim, Pilak ve Fotograf Kağıtla. 
· Fabrikaımın bir Yeniliği: 

28 Nisandan itibacen bütün aatıcdarda 6 >< 9 ve 6.1 2 X il ebadında 
8 pozluk filimle.. bulacaluınız. 

Satış fiatı 6 " 9 : 6 pozluk - 40 kurut 

6 >( 9: 8 .. -50 ,, 
Bütün Türkiye içiıı yeği.ne depoziteri: 

UMBERTO J. REFORZO 
Beyoğlu Posta kutusu 2295 - Telefon Beyoğlu 4340 

Reımi istatistiklere göre, Türkiye- luk eıaaına iıtinal ebnekte oldu· heaiz iki devlet ara11nda ikbaadi ne idhal edeceğini vadetmittir. lesinin Kemer altı caddesinde atik 
de ilk mekı-lere devam ~·o;.ında funu ehemmiyetle kaydeylemek· meselelerde bir tema• ve tetriki Mili.Doda teaiı edilen Turizm Sanayı• Me A 
C7-ı2 raı) l~J46,28l çocuk ';;dır" tedir. mesai vücuda getirmek imkinm.ın sergisi Türk paviyonu da l8 Ni 29 cedit 31 No lu berveçhi mülkiyet ZUDU ranıyor 
Mektebe devam eden çocuk adedı Türkiye • Rusya dostluğunun tahakkuku niabetinde yeni bir İn· sanda R-it Saffet Beyin bir temellük olunur Agop koltuğu de- lıtanbul haricinde kain bir muesaesei ainaiyenin muhtelif makina daıre· -
<145 000 uk esaaı Sovyet Rusya ve Yeni Tür- kifaf sahaaına girecektir. -. l l melde arif bir adet terbetbane ge-
ı..1 • dir. Geriye 900,000 çoc kiye tarafmdan 1919 • 20 senele· Türkiye Cümhuriyetinin en mü nutku ile açılmı~tır. Büfede ta di . !erinde çalıştınlmak üzre hizmeti askeriyesini ifa etmiı on genç sanayi 

b~ •Yor ki bunlara ıihhat, gıda deği,I b 1 il' . "d h . . d--• K 1 H l I B kil ğınden münkalip dükkinın 120 se f di . 
Ulün bunlara -·---~ ı'kinci plan- rinde vuku u an m ıtanıl kmuh a ta ayyız aıyuet a

1 
ıunıarırun bat- ya ra ı azret eri e af Ve him ı'b'barı'le 15 aeb' . . ki . mezunu e en ye ıhtiyaç vardır. Bu efendiler tirndilik muvakkaten, ile-

d ·-- haleye kartı ~apılmıı olan a rı- larında Baıvekil amet Paıa Ha-· M M I' • • fi • • 'I ımının es ıcra 'd .. t ki · k b'I ' ı ._ kalan mektep ve hoca bile veremi , • . uso ımnın şere erme ıçı • k vfik . .. ' " e goı erece e.rı a ı ıyel ere göre dolgunce maaşla daimi olarak 
Yo-- maoane mücadele eınaamda atıl· retleri ve beraberlerinde Türkiye • t' R · S ff B · t aoununa te an bilmuzayede fu. tavzif edil~-'-lerdı'r, ·- .11• k mıt ır. etıt a et eym ~ 1 .. . . ~~-

8 _.____ d"k a mıttır. mı ı i bıat ve ziraat nezaretleri bb'· .. .. • 'k' T" k • ruhtu takarrur etınıştır, Cedit 18 Tali 1 . ·ı.· k . 
'nl ud '""""'. . lan gö.'.r '!. te~ sonrk Mezkur gazete, Sovyet Rusya müme .. illeri bulundug"u halde şe usu uzerıne ı ı ur gencı N 1 h 1 l h d d p enn vesaı ı aı enyeleri ile ıiındiye kadar çalqtıkları müease-
" a ık ki dd k 1 ·~ır ço 1 . M'I• l 'l'k kt b' o. u a en apar rnanm u u u: tta al ld ki ltii" . cı en m~t u .' -:" • zif ile Türkiye arasındaki münaaeba- Moıkovaya muvaaalatleri, So'l'}'et nm ı ano ote cı ı me e me sa n mı, o u arı bon ıerviı suretleri ve muhtasar tercümei halleri 
k ..-et), ve çok meıulıyetlı bır va e - inkiıafı aafahalrru leferrüatile Ruaya ve Türkiye iktıaat teıkilat gönderilmesi takarrür etmiştir. Sağ tarafı 14• 16 No. lu izzet B. ve- :nerbut olduğu halde (Sanayi) rumuzile İstanbul 176 poıta lı:utuıu 
•aıı•ıııdayız, . . alından tahlil ettikten sonra diyor ki: ve mü-tr mümeaaille"İ aruın Bu mektepte tahsil iki senedir. reseai apartmanı. Sol tarafı: Ahare i•••••••~adreıine tahriren müracaatları. 

l::d' eçen ıene beledıye tar •-•- "1921 tarihinde Moakovada İm· da daha yakın tanııınarun, muka T" k çl • b' k ait arıa ve bazen Produromoı ve aai ı . _ 
c . 1':"ekapıda açılan çocuk ~ıt'" za edilmiı bulunan muahedena· renet yolunda yeni bir aafha tet- ur gen erı günde ır aç sa• d klı:i ka 
b vı11\tn faaliyeti hakkında. ~~ • me iki memleket araımdaki muha kil edecefi ve Rus • Türk tarihi at derı görecekler ve diğer va- renin . ü "nı. Ar 

11 K~er altı Eyüp ıulh M. Ah. Şahıiye hi.kim-
~ ~nan tehir mediıi daımı eııc'!"'e denet ve teırilı:i mesainin oağlam mubadenetinin tanin ve tevsii kitlerinde gösterilen otellerde caddeıile mahduttur, Cedit 31 No. liğinden: Aynnsarayda atik Muı- . 

~· 1Ua11~dan Adalı Avni bey ıu ıza· bir esa11nı tetkil e-İf ve 1925 ta vadisinde Jeni bir &mil olacağı çalıtarak iate ve ibate edilecek. lu dükkanın hududu:Apartmanuı bu tafapaşa mahallesinde Hamam soka- ' 
atı venyor: ' rihinde Pariıte imza edilmiı olan neticesini iıtimzaca müoaittlr lerdir. dud gibi olup arkası bavaaını te91ı:il ğmda 20 numaralı hanede sakin i-

Tavukçulukta muvaffak olmak i
çin mütehauısı Salih Zeki Beyin 

iki çiftlik 

. - Edirnekapıdaki çocuk bakını .,. • d ezı.· d MA--L. 
vı, 7 haziran 1931 tarihinden bu· Milinoda toplanan Beynelmi e en m ur apartman ır. ........,. ken 74932 tarihinde mirasçıları 
CÜne kadar ziyaretçi hem§ireler va: Kongre.. Limon kralının lel otomobil yollan kongresine ... Apartmanın umum zemin meaa- meçhul olduiu halde vefat eden ve 
"taıile 9 mahallede yaptıfı sıhhi Kuzguncuk Y ıldınm Genç- İftirak eden Re,it Saffet Bey hası 87,50 metre murabbaı olup Ke- mahkemece miralın doğrudan doğru 

AS R 1 

Tavukçuluk 
~Yllretler neticesinde altı yüz çocıı· ler Birliği umumi kitipliğin. Tahlı"ye tekJı"fi İstanbul • Londra yolunun bey met altı caddesine nazaran birinci ya idaresine karar verilen Çerkeıli 
•vı lı"'°!irelerinin bu ziyaretten ff- en: nuan cuma gunu oelmilel bir yol olduğunu ve ....,..~ erı e hanımın alacakhları ile borç-

kitabını mutlaka gÖz önünde bu
lundurmalıdır. Her kitapçıda bu
lunur. Ciltli takımı 3 liradır. 

a-u. muayeneye ıevk etmiştir. ~ d 29 · 932 ve yonca aoı.-,._a nazaran zemin ş 'f ı 
na11nda ve yahut doğrudan doğru- saat on bette fevkalade kongre Reddedildi beynelmilel vesaitle yapılması katından itibaren binanın zemin me !ulan alacaklarını ve borçlarıru kay-
Ya Polikliniğe gelen, tedavi edilen aktedileceğinden bütün azanm lazım geleceği fikrini serdetmit sahası 103,SO metre murabbaıda.Ce clübeyan etmek için bir ay zarfında --------------
haııa çocukların annelerinin okuyup Kuzguncuk Halk F. ocağın. [Bs11 I inci Hhifed11] ve bu fikri taavip edilmittir. dit 31 No. lu düWrun meoaluıaı mahkemeye müracaat etmeleri ve 
r•~ma bilmeleri esasına göre y~pı- da bulunmalan rica olunur. mda.·uhakemeyi dinlemefe gelınitler 22,50 metre murabbaıdır. Evsafı: aksi takdirde bilihara vuku bulacak 
an istatistik şu neticeyi venniı.tir: A Mlman ıra·· 5 katta ibaret ı cak dd 

Poliklinik vaaıtaıile evlennde Konser Diyamandi ef. ve vekilleri Naz 8 ) P k gır ~~ nl • 
0 

ik 1 a a i iaları mesmu olmayacağı i-
>nııayene ve tedavi edilen hasta ço- mi Nuri ve Ahmet Ramiz Beyler U gar olup 4 atın mer ıve en mo:ıay 1 lin olunur. 
cukJardan 1760 çocuğun annesi o- Maymn üçüncü günü Beyoğlu hazır bulunuyordu. Muhakemeye M }} ) ve son iıabn merdivenleri demirdir. ı ----------
~Y\lp yazına biliyor, 22~ \'.ocu- HiWiahmer ıubeai tarafından El· aaat 15 te Gümrük heyeti teftiti· Ua im eri Ön ve arka tarafta odalarm önlerine r. O... IHSAN SAMI 
!tun anneıi okuyup yazma &ılınıyor. hamra ainemaaında bir müsamere yeııinin raporunun okunmuile müıadif albp.r. balkon vard.ır ... Apart Gonokok Aşısı 

d • tertip edilmiıtir. Bu müsamerede batlaodı. Rapor Diyamandi efen- [Başı 1 inci salıiiede] d ka d ı z 
Bunlardan baıka doğrudan og- Tanburi Refik Bey, refilı:a11 n Rad diyi uaulıuz aktarma muameleai Yİyeaini yükaeltmek ve bu fıraat- mana çift eırur pı an gm ır. .,. ,Belso • ki • 'htili ı 

"1ya poliklinikte tedavi edilenlerden .. 'd , tlı:in Ce ak 145 d tan biliııtifade Türk ve Bulgar mu mini çimento bir antre üzerinde bir gu u~ . ve 
1 

t anna 
5~ çocuğun annesi okuyup. 'Y~ ii':ı:.d:::u~r..:p• bir heye~n: ~a~: ittiha.ın ~i ıkyor':~nu kaçır allimleri araımda aamimi bir ra. merdiven alb ve bir kömürlük olup k)~rıı peki teıSırllı ve taze a9ıdır. 
bı_lıyor, 1434 çocug"un anoesı de bil· b' k · B ıvaoyo u ulan Mabm ı t " rafından da güzel bir konser ve· Müdafaa vekili Nazmi Nuri B. ıta teıiı etme tir. u seyahata merdivenden çılı:ıldıkta merdiven ba be . N u ur· 
"'Yor. tik rilecektir. buna itiraz etti. lise tarih .,.. coirafia muallimleri b' k" .. l "k b' 2 N ı 1 11 0 • 189. Mu"eıı-enı'n , ev ziyarti ve po - • • k k d' H 1;1nda ır omuru ve ır o u 

~- d hi 1 · dini ıttira etme le ır. eyetle ayni · İnik teı'-"-'erı'l aynı· semtteki çocuk Bun an sonra ta l enn en · k odalar ve bir koridor ve bir matbah ,..... ıründe gelmeıruz mu arrer idi iııe lata b f 8 · • · 
lardan yüzde onunun 8.fll1Z olduk- meıine başlandı. Mavnacı Mah· de onlar bir gün taahhürle yarın bi.- kiler bir hela mevcuttur. ikinci n. u. . ıncı ıcra memurluğun 
la~ını mevdana c_ ıkannııtrr. mut reiı, Muıtafa reiı va Ahmet b d b I ki d ka z . . . . dö' I' b' l dan: Dımıtrı Ro•opoloı efendiye ez-

, da Nuri reiı dinleııdiler. Bu mavnacı- ura a u unaca ar ır. Heyetle l: emını .ı:aroaıyan ıe 1 ır 00• • • • 
8u müeueıede muayen eve te - M. Vladimir Nilı:olof riyaset et· f .. . d 4 da b' bel" b' mal 1 gayrı maıarıf ve faız ve Ücreti ve-

vi edilen haıtalıklar üç grupta top- lar vapurdan aldıkları Iinıonlan mektedir, içlerinde Darülfünun baa hu.zendn e O~. .. ır 
4
a ırk ti • 

1 
kilet hariç 241 lira 74 kurut borç-

la naaıl yekdiğerine aktarma ettik)e. I . d var ır. çuncu ve cu a ar l . .. .. 
nıyor· tarih müderria enn en M. Zlata- ı u Fenkoyunde ennen' k'I' · k 
u • rini anlattılar ve celoeye nihayet •• ikı'ncı· kalın aynıdır. Beıinci kat: Ze 1 1 ıaesı ar-nazım, teneffüs ve tegaddi haı- ki de bulunmaktadır. Muallimler·ı d 46 d ı ı ki verildi. ikinci celaede müddei u· . . . 1 b" ı k .. · d tmn a numara a Fırancalacı i-

c~k, :~n:~.;c;c:ık hc::k ~~al~i mumiHk makamı tahkikah yapan ;:'~~~~~ !':lJ~:t:: :~i:::c!.'i;;!'; ::. ;;:::t: v~r .:~k 1 

ve u;::::y: ~:: j ke~ halen İkametgahı meçhul ol-
haıta11dır. Bu haıtalık-lardan en,.,._ gümrük müfettİflerinin derhal cel ve ziyaret edecekleri tarihi abı'- . 1 k .. . . k .. t"l" 1 dugu anlatılan Ali ustanın İf bu 
- b' r bedilerek dinlenilmesini iııtedi. vı çamaıır ı ve uzerı çın o or u u bo k . . . 
gu ır Yatından altı yqına kadar b . . 1 deler hakkında kendilerine kiaa h ·ı.· af 1 f k----'.. 1 kl 'ki rca artı bır ıtıraz varsa tarihi i-
Çoc. uklar araıında azamı· de~ede .,;; Nazmi Nuri Bey una ıtiraz a mü- konferanslar verilecektir. er ı ı tar ta e ra ı """u u u ı 1• da . 'ba 

·~~ ·- fettiılerin bitaraf olamıyacağıru, b' da t k 1 kirik 1 an n ıb ren bir ay zarfında ta-
hıi~üror. Sütteki çocuklarda iıe ilti- bu kaçak hidiaeai aübut bulduğu Geçenlerde Sodfyayi ziyaret el· tara'sabatve ına il er3olıN vele de .. ,_,_, 1 rifatı kanuniye daireıinde serdi iti-

h
a.,, ema, ıui bazim, çocuk iıhalı mif olan Mühen iıı mektebi mü. terb ı mevcu ur. o u u....,. . . . 

~ üncü Kolordu ı 
lllınler' 

Ordu ihtiyacı için aleni mü
nakua ile iki kalem Serom alı. 
nacaktır. İhalesi 27 Nisan 932 
Ç&rfamba günü saat 16 da icra 
edilecektir. Taliplerin muayyen 
vakitte komiıyonda bulunma
lan ve tartnamesini almak isti
yenlerin her gün komisyona mü 
racaatları. (185) (1376) 

* * * 
K. O. için 400 odun baltası 

pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 
27/41932 çarşamba günü saat 
16-30 da komisyonumuzda ya
pılacaktır. Taliplerin şartname. 
ıini almak üzere her gün ve pa 
zarlığa ittirak edeceklerin de 
vakti muayyende komisyonumu 
za müracaatları. (230) (1645) aıta.lanna tesadüf edilmi•tİr, taktirde ikramiye de alacaklarını derriılerinden Salih Murat Beyle nın zemini tahta altı bodrum ve bir 1 r~ e~edı.~ı taktırde müddeti mez-

B·•-·- . 'lk ık - klan aöyledi. ıro"ru"tmekten pek memnun old··L . . .. . kurenın mururundan sonra --•-· 'ti' ......,.. evı, ı me ep çocu - ..-... ıırvanı havı olup uzPn tonoz kemer I • .. •aaı 1 • 
nın kellef 'k Riyaaet makamı mahkeme-· Sal'h M ı B Sofy 'd d -., d 1 ta bul --" b' 
b 

muayeoeaile de mü ı en • . . ı ura · a a ort d' N . B d 10 I' .1 ki raz mesmu o mayacagı o eme emri • n asuye ırinci hukuk dai. 
it i•e ·-L·n -·-·na kad- ~-lana- fahabrun tenevvuriı içın müfettiı konferans vermiıtir.Bu kabil •• ır. acı ay a ıra ı e racı- t bl''"' _ ... kam ka' olm - . d ' ,.., -·- •• -. 1 • h d ı · " . . . · -Ya Yal 1 k ·ı. d A e '"' m"" ına ım ak uze. reun en: Müddei Todori Definnen-tnanuıtı. Ahiren on bet, on yedi, on Bey enn ıe a el enne muracaat- hatlerın ıemad111nı arzu ederiz " 1 dır. nız e e trı var ır. part- .1• k fi 1 d k . . ta mahzur görmedig"inden bildir- · 1 o1ı:a· da re 1 an ey yet o unur. ci oğlu efendi tarafından müddaa. 
o ıız "e yirmi yedıncı mektepler Program yapılıyor manın a bnda ve yonca • ırın 

tn tab• ulm di .... müfettitlerin dinlenmeaine ----------------1 leyh Fenerde Tat merdivende kö-uayeneye ı tut uıtur. M Bo"d F'I w Dar"lf" :temini çimento ve kepenkleri iıt01' O .. 
Yirmı yedinci mektebin mevcudu baılandı. · g an 1 0 u uııun e- .. • ıkudar 6 mcı icra 'ti roğlu sokağında 21 No. lu Madam 

175 olduğu halde haıta nisbeti yüz- Evveli. ıehadetine müracaat e· mini Muammer Raıit ve Maarif duklı:in olup bottur. Apartmanın le J .. d .. .. ı raz mer. 
de yedidir. 19 uncu mektebin 263 J dilen müfettit Reıat Bey hi.diae- milfteıarı Salih Zekki it.le görü1• mammrn kıymeti muhammiııeai cıın en: ~dıköyunde muvakkitha-
lalebeı.i var ve halla ~isbeti de.~.z 

1 

SEYRJSEFA N nin ıafabatını anlattı ve limonla· müştür. Dün Galatasaray liıeıin- 10000 ve 31 No lu dülı:kanın tema- ne caddeaı 23 numerolu hanede mü 
do 13 üctür. Himayeıetfal, Hilili- Merkez acenta: Galata Köprü rın nereye çıkarıldığıın teıbit edi- de .müdür_ Fethi .B. İn ~!tira_kil':• mı da bin lirada. Mezkür apartman kim iken elyevm ikametgiıhı meç-
ahmer ve. belediye müesıeaelerinin başı B. 2362. Şube A. Sirkeci lem .. diğini, ei.ı.r edilae idi maz. s.aMlıh Zefkfı, EdG".bıeylatSafan~utllteaıArekı- 1 ve dülı:lı:inın ihalei evveli.'yeıi 30-5- ı bul Ayte Enise hanıma. Fırangiil e-
b.. . 1 .. gıdasız balmnı nunların adedinin fazla olması la- sı uza er, uz a ar a .. . . . .. fe d' · bi k t' _ . 
~ netice ere gore, ' Mühlinlarzade han 2. 3740. demı'ı'ı mu"du"ru" Namik l•-aı'I, Bul 932 musadıf pazarluı gunu saat 14 .n ının r . . ı a kun.turatto mucı· ıq olan muhiti takviye ebneleri icap zun geldiğini, maamafih, hatta -u b bed-" 

'-Jer TRABZON POSTASI ı resmi memurlardan da bazılarının gar konaoloıu.M. ~al~mezov ve t~n 17 ye kadar jcra kıluıacakta. Ta ı~ce ""•carda zunmetinde ala-
lıİanbulun en fakir semtini teş· (Karadeniz) 27 Nisan Çar Diyamaııdi efendiye yardım ettik- M. Boğdan ~ılow .•çlıma e_de;"ek lip olanlar müzayide olunan hl .... , cagı olan 184 liraaın temini zım. 

lcil eden bu dokuz mahallede 31 ıe- ! !eri kanaatinde olduğunu ıöyledi. Bulgar Muallunlerırıin fehrımızde ye kıymeti muhaınmineden isabet e- nında mukaddema habis edilen ve 
.... "I .. t- Bun / şamba 18 de Galata Rıhtımın Retat Beyden sonra dinlenen kalacak ırünler zarfında ziyaret , hi reh · .. -'• . li 0 esj içinde 201 ıtı o mut ur. · dan kalkar. d ki . yerler ve izaz ve ;ı.. den mıktarın 'j, 10 nu niıbetinde a ren nın paraya çeuumeaı yo 

la .. •daıı yuz" de otuz dokuzu ınaa.. tees- müfettit muavini Cevat Bey de e ece en •ram ı aki 1 1 .. . raf b 
1 tt 1 

- ~ aynı' ~kilde ifadede bulundu. ları için bir program tanzimi ile pey akçesi vermeleri li.zımdıı-. ~e- ~- v . a .ep. uzerıne .ıa - ım_ıza te .-
•uf iki ya•ma kadar o an ıu e ço- MERSİN .- d ) d ı öd k 

k ' ı.... POST ASI Bu 11rada maznun vekili Nazmi mefgul olmutlar ır. rek apartman ve gerek düklı:arun ev •:: e 1 en eme emn uzerıne va ı 
tu lardır. iki yaşından on ""' yaşı h · · 1 · · 
na kadar yüzde alb, on alb yııcın- (Anafarta) 29Nisan Cuma Nuri Bey riyasete bu 145 aandığm Bugün §e .nmue ge ecek olan aafı ve gerekse apartmanın kira mık ıtirazıruztu ref'i talep edilmit ve ta·. 
don ellı yaşına kadar yüzde on bef, 10 da İdare Rıhtımından kal gümrük resminin verildiğine dair Bulgar muallımler vapurda maa - tar ·ı ili · · hakkı d 1 yİn edilen günde itiraz merciinde ha 
etı· b' k ka lcar. bir makbuz fotografiıi taktim et· rif erkanı tarafından İstikbal edi- f z1a

1 1 
male ıa.g en ve ':'ıre 0 

a zır bulunmaklı"ınızın natık ta 
1 ıı · yaşından se ıen yaşı~ • lecekler ve Galatasaray liaeıi ile a umat almak ıateyenler 927- .• ~ . . ra-

dar Yiizde yirmi beş, sekıe~ bır y~-- ti. Bundan sonra hazır bulunan li- erkek ve kız muallim mekteplerin 3616 tapo No ıile daıremizdeki doı fı~:u teblıg edılen davetıye ıkamet-
t•~dan yüz Y•t•na kadar yuzde yır- k . 1 d K' de misafir edileceklerdir. Mual. yasına mu"racaat eylemelerı' ı"~n olu- g.ahınrz. ın meç. bul olması buebile teb 'l'\ı görii)üyor. man tir eh memur arın an amı- w. } J 

8 d f -'Aal kuvvetlenm.· izi gay.elerin. e- ran Beyin tehadetine müracaat e· )imler Paakalya yortusunu fehri- nur. ı ığ edı memıt olduğ'undan ilcinen teb 
u netice ~ok dikkate tayan ır. "' "'-if d'ld. M k'I' N · N · · d · cekler ve 8 m t ı· · ka fi . hemmİyt:lİ üzersnde t~K11 etmıyt..~ ı ı. aznun ve ı ı az.mı un mız e geçıre . •YI• e 1 ıgal ıcraaına rar verilmiıtir, yev. 

Evla.mbiyanın h"'nesindc mukim Mar 
ko Markopuloa ef. aleyhine ikame 
eylediği alacak davasından dolayi 
tebliği muktezi davetiyenin mü
maileyh Marko efendinin ilı:ametga· 
hrrun meçhul olınası dolayuile H. 
U. M . K. nun 141 inci maddesi mu
cibince ili.nen tebliğine karar veril. 

miı ve devamı tahkikat 17-5-932 
tarihine müıadif salı günü 14 de 
muayyen buluntnuı olduiundan mü 
maileybin yövm ve saati nlezklırda 
bil'asale gelmediği veya bir vekil 
göndermediği taktirde takkında mua 
melei gıyabiyede bulunulocafı teb
liğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

•vayici zaruriyeyi her ne bahası· __ L tık Beyin hitamı muhakemeye kadar avdet edeceklerdır. mı· murafaa olan 7 ma na 1 ı. rek c_ok dağını& m. e ...... Y.e ~p ça Y ı 1932 
lıu 0 uraa olıun ucuzlaıtırnıa-. ve .. bet it gömı~klığimizın 0 nıspette müekkilinin serbest bırakılması Bu müddet zarfında Buraa'yı gelen Romen muallim ve hakim- rihi .. d'f 

1 
ta- Eyüp S. M. Ah. Şahsiye hiıkinı-

•ureUe bu feci sefalet manzara- ınuı • k .. " hakkındaki talebi üzerine m·~--. ziyaret etmeleri de muhtemeldir. ı · · d ne musa 1 cumartesi gününde lig" inden·. Ayvanıarayda ab·k Mu•ta sın, L. ,,, akamete duçar olacagrna anıım. ~ erı aynı zaman a mesleklerine 1 10 d Ü k . d I • 
1 ._.taraf etınek elzemun" d · > kereye ekil indi. Yanın aaatlık Romanyalı misafirler ait tetkikatta bulunmaktadırlar. ~"'.' . . e • ~. ar •~bul 6 ıncı ı fapaıa mahallesinde HAmam soka· 

ı Hazirandan itibaren iıçi kadııı· Sıhhiye müdürü de ne ıyor. bir müzakereden sonra müddei u"·imler Adliyeyı' zı'ya-ı ettikte ıcıa ıtmu: ınercıınde b 1 b 1 ••ın ·· . ki- b """' • ~ ızza u un- ğmda 20 numaralı haned sakin İ· 
r ı, !"ueaıesemıze çocu arını •- B huıusta 1thhiye müdürü umumilik makamırun talebi Üzeri Romen muallim ve hakimlerin. ri gibi mualliınler deMaarif müdi madı" d 
da a.bılmel-ı' ve onlann matluP' gı· u k' ne Dı'yamandı· efendı'nı"n mevku. d b" b' k .. d b . gınız veya muıa dak bir vekil ken 7-4-932 tarihinde vefat eden ve a ~· R B diyor ı• en ır grup ır aç l\1D en erı riyetinden :.:endilerine terfik edi. g" d d'"' · k 
d .. 

t' -'•bilmeleri ir_in tahsiaat koy- Ali ıza • ak'. d' · fen muhakemesinin devamına ve ~hrimi·zde bulunmaktadır. Erkek ı il' · on ereme ıguuz la dirde ğ-ryabmı- mira.,.tları m-hul bulunan Çcrk ~li " 9 Edirnekapıd ı ıspanıerın ~- en mua un Arif Feyzi Beyle bir ., ., 
bu İh ,32 ıeneıide ancak elli çocuk k - da tından çocuk vefiyatı mey· muhakemenin per,embe güaüne ve luz liseleri liıan, tarih ve coi· Jikle 44 üncü ilk mektebi, Galata za muamele ifa edileceği malumu- Şerife Hauımm miraaçılan v~rsa üç 
ıc.~ mazhar olacaktır. uyu kmaz Umumi istatistikle- tehirine karar verildi. Muhakeme rafia muallimlerinden mürekkep aaray lisesini ziyaret etmifler nuz olmak ve davetiye teblifi ma- ay zarfında mahkemeye bilmuracaa 

·~ ~-Ümrük eibi yerlerde elli ço- dana çı n ç;,.,uk vefiyat• bilakiı 5,5 aaat devamdan sonra 20,5 ta olan bu grupa M. Georıreı Roıtku tedriaat, maarif teıkilitı hakkın.' karnına kaim olmak iızere ilin olu- •ıfatlarını beyan etmeleri lüzuınıı i· 
ı,,,;llUn t.iınayeıi sıhhi mesaimiz nok re nazara d ,, nihayet buldu. riya.et etmektedir. Tenenüh için da izahat almıılardır. nur. ı•- olunur. 

Dazanndan iftihara bile değmez. a::ıalınakta ır. -· 



Hasan Kolonyası Halis limon çiçeklerinden mustahzar 90 derece bir harikai 
san'attır. ıtriyat Aleminde manendi ve naziri yoktur. 

Hasan mustahzarat fabrikası mühürüne dikkat.Taklitlerinden sakınınız. HASAN ECZA deposu 

~Qf1lın·· )11A\<!la 
. NEBATI~ VıfG~V..lıl• . VAGI ARIN 

KAPPS 

En Saf ve Halisidir 
Bilumum yemeklerde, ıaılı

larda, börekle.-de ve kızart· 
malarda tereyağ yerine kul
l anınız. H eryerde arayınız. 

Sipariş için: lsıanbul, 
Balıkpazan, Maksu

diye han 3 üncü 
kat T el. 2(1980 

Alman kitapçı, Alman kitapları 
en ucuz satar, Beyoğlu. istiklal 
caddesi 390, İsveç sefareti k:ırşısında 

Çocuk haftasında kumbara alayı 

Acele Kiralık Büyük Depo İçi neş'eyle dolu Bayram ne kadar tatil 
Arabamız kanath 
Neş'emiz iki katil 
Çünkü kumbaramız var 

Gıılataclıı ııüzel Wr mevkide bulunan takriben 450 metre miırabbaın 
da büyük bir depo müsait ıeraitle acele kiralıktll'. Teklifatın (Depo) 
rumuzile latanbul 176 No. lu posta kutuıu adreaine gönderilmeıi. 

Birer kumbaramız var 
Biz aşarız her yolu 
Çünkü kumbaramız var 

Zongol~at Havzai la~rniJe ornurn ınüdirliğinden 
Bir kömür müeHesesininZonguldaktakiGelik mevkiindeki atel 

yesi ~in ata~•da razı? teraiti haiz bir Türk işçi a~aktadır: 1 
Bır sanayı mektebınden mezun bulunmak ve maadm müesse

aelerinde bej sene çalı§arak tecrübe görmüt bir makinist tesvi- ~ Muz"'y e d .;: ... e satış 
yeci olmak, demirden intaatm terıim ve tahtiti ve kömür lavuar- CiDDEN ŞAYANI iSTiFADE 
lannın montaj ve tamiratı itlerine vikıf olmaaı tarttır. Bu vazi. BOYOK MÜSTESNA FIRSAT 
hınin muhuaasatı saatte otuz kuruttur. Buhran haıebile faaliyetini tatil 

Bu teraiti haiz olanlarm ya bizzat ve yahut tahriren vesaiki ile den: Beyoğlunda, latiklil cadde-
birlikte Zongulda·k'ta Havzai Fahmiye umum müdürlüğ·üne mü sinde(kapısıVagon-li acentalığına 
racaat eylemeleri. (1590) muttasıl) 257 No. 

KARON ALMAN KlTAPHANESl 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

Bursa Tayyare ıubeai •inema ve gazinosu 
kiraya veriliyor 

1 - 14 numaralı motörün makinesinde icra edilecek tamirat 
kqifnamesi mucibince pazarlığa konulmuştur. 

Türk Tayyare Cemiyeti Bursa Şubesinden: 
1 - Türk Tayyare Cemiyetinin Bursa'da inıa ettirdiği mu· 

azzam ve asri sinema, tiyatro ve gazino binası müzayede suretile 
ve kapalı zarf usulile kiraya verilecektir. 

2 - Sinema kısmı büyük bir salonla iki kat balkon ve dokuz 1 
locayı ihtiva etmekte ve bir ıahsa doksan santimetre yer ayni· 
mak 9artile 1000 kitiliktir. Salon dört kııma aynlmıı, mevkii 
mabaua, buauai ve lükı kadifeden mamQl koltuklan, birinci mev. 1 

ki kırmızı ve çiçekli kadifeden, ikinci mevki panduzottan, üçün- 1 

CÜ mevki ise çiçekli kontrplaktan mamul çok rahat koltuklan 
muhtevidir. Balkonlann her ikisine de kadife koltuklar konmut· 1 

tur. Salonun arkasında gayet müzeyyen ve mefrut dokuz loca 1 

vuk 1 

3 - Sinemanm antresi cephede gayet genit ve cazip bir hol 
ile hatlar. Giteler bu boldedir. 

4 - Daire müdürüne, muhasebeye, kaleme, rejiaöre ve mızı
kacılara mabaus hususi odalan muhtevidir. 

5 - Sahnenin yanında artistlerin tuvalet ve makyajları için 
kalorifer ile mücehhez aynca dokuz odası vardır. ı 

6 - Bu dairelerin klffesile giıeler ve sahne biribirine dahili 
telefon tertibatile merbuttur. 

7 - Binanın bütün akaamı kaloriferlidir. 
· 8 - Elektrik tesisatı çok zengin ve caziptir. 

9- Sahnenin önünde mükemmel bir müzik malıalli, ve bunun ' 
yanında muzikacılara mahsus bir daire vardır, 

10 - Artüıt odalarının üzerinde ve sahnenin yamnda çok bü· 
yük bir salon, dekor atelyesi olarak aynlmııtır. ; 

11 - Sahnenin iki tarafında ve ittisalinde sekizer kitilik iki 
artist ve kritik locası yapılnııt olduğu gibi bu localann üzerinde 
de birer projeksiyon mahalli vardır. 

12 - Sahne mükemmel ve müzeyyen bir kadife perde ile tec:
hiz edilmittir. 

13 - Birisi salon, diğeri de balkon müşteriılerine ait olmak 
üzere ferah ve genit iki fümuvar mevcuttur. 

14 - Salon kapılarının yanlarında muntazam,, vestiyerler ya 
pılmıttır. 

15 - Kadınlara ve erkeklere ayrı ayrı olmak üzere yirmiye ya 
kın kaloriferli halası vardır. 

16 - Binanın en üst katında yarısı camla kapalı ve kalorifer 
teçhizatını havi, yansı da tras ,eklinde gayet vasi, beş altı yüz 
kişiyi ihtiva eden bir gazino kısmı vardır. Kıtlık ve yazlık iki 
parçadan ibaret olan bu gazino Bursa ovasına ve Uludağa neza
reti haiz olup balo ve sair içtimalara gayet elverişlidir. 

17 - Binanın her tarahnda muntazam su teşkilatı ve müte
addit yangın muslu.klan vardır. 

18 - Kalorifer tesisatı dahi kiracıya aittir. 
19 - Yukarda yazılan müıtemilatı muhtevi bina 10 Nisan 

932 tarihinden itibaren bir ay müddetle müzayedeye konmuştur. 
Zarfların kütadında heyet teklifatı müsait bulmadığı takdirde 
müzayede müddetini yirmi gün daha temdit edecek, bu t 0 mdit 
müddetinin hitamında pazarlık suretile bir müzayede daha yapa
caktır. ihalede Bursa şube heyeti muhayyerdir ve neticeyi son 
müzayededen üç gün sonra talibine tebliğ edecektir. 

20 - Talip olanların şartnameyi tetkik etmek üzere Ankarada 
Tayyare Cemiyeti umumi merkezile İstanbul ve Bursa Tayyare 
Cemiyeti şubelerine müracaat eylemeleri ilin olunur. (1454) 

1 lstanbuf Belediyesi ilanları 1 
Üsküdar temizlik işlerine ait iki at 1-5-932 pazar günü saat 

onda Üsküdar Atpazarmda ve Adalar T. l. ait 3 merkep de 
8·5.932 pazar günü H eybeli ve Burgaz adalarında saat 13 te a
leni müzayede ile satılacaktır. Alman istiyenlerin o günlerde O• 

rada bulunacak memura müracaatlan. (1656) 

Tevfik efendinin vesaiti nakliye resminden olan borcundan 
dolayı haciz altına alman Şevrule markalı otomobil 30.nisan-cu 
martesi günü saat (11) de T ophanede Mehmet efendi garaji 
önünde bilmüzayede satılacağı ilan olunur. (1658) 

Büyük ve Lükı 

KI.ARlÇ OTELi 
(Sabık İstanbul Palas oteli) 

nin fevkalade zengin ve mükem
mel bir halde bulunan bilumum 
eıya ve mefruıatı 29 nisan cuma 
gününden itibaren müzayede ile 
satılacaktır.Güzel mobilya merak
blarile apartmıan ve hane tefrit c 

deni er için bulunmaz bir fırsattır. 

Satılığa çıkarılacak mobilyeler bir 
.kaç hane ve apartnnanı sureti 
mükemmelede tefrit edecek mahi 
yettedir. Her kimin tefrite.ta ait 
bir arzu ve ihtiyacı var ise baıka 
yerden temin ve tedarikten evvel 
her halde bu tarihi beklemeıi 

menfaati icabındandır. 

Mevkii fruhta vazedilen "§YA 

en mütkülpesentleri bile mem
nun edecek bir ııüzellikte olduk
tan maada hepsi de mükemmel 
ve müceddet bir haldedir. Eıya
nın bir.,. birer tadadı kabil olma 
dığından bazdan zirde beyan o
lunur: F ran11z velngiliz muhtqem 
markitri salon takımlan, Franoız 
mamulatı bronzlu mükellef aın
pir salonu, Lui XVI ve Lui XIV 
yaldızlı nefia salonlar, Viyana ma 
mulitı akaju ve limon ağaçların
dan bir çok ııüzel salonlar, büyük 
artist (Mille) in imalatından fev 
kalide nefia ıark salonu, g!U ağa 
cından ampir epok salonu, mün
'tahap ve birinci nevi maroken ka 
nape ve kcltuk taknnlan, aari ye 
mek odalan, yazıhane takımları, 

bir çok kadın yazıhaneleri, gül 
ağacından modem yatak odası, 

akaju ve limon ağaçlarından mü
kellef bir çok yatak odalan, Pa
ris1in en birinci sınıf fabrikalann 
dan muhteıem bronz avizeleri, 
son derece güzel gale lambaları, 

büyük üatat tabloları, (ezcümle 
Soulacroix nam reaıamın bir 
tablosu bir müzeye layıktır. Kris 
tof sofra takımları, kitaplar, yaz; 
haneler, soğutma kelvinatör depo 
ları, paravanlar, çay ıofraları u
fak masalar, vantilatörler ve aa
ire., v.5. Sabf peşindir,mü,terinin 
%25 pey akçesi vermesi laznndır. 

Göz Hekimi 
Dr.Nuri Fehmi 
Cağaloğlu, Süreyya B. apart. 
No 7 saat 3 - 6. Tel: 23212. 

Devredilecek ihtira 
beratı 

" ldrckarbon mürekkebatı iatihsa 
line mahsu& ameliyat ve aletteki iı
lahat" hakkında 1 ktısat Vekaleti Ce 
lileıi Sanayi Umum Müdürlüğünden 
istihsal edilmit olan 20 Nisan 1926 
tarih ve 456 numaralı ihtira beratı 

üzerindeki hukuk bu kere satılık 

veyahut icara verileceğinden talip o 
!anların Istanbulda BahçekapıdaTaş 
Hanında 43-48 numaralarda kain 
vekili H . W. ISTOK Efendiye mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

1 Türkiye İş Bankası 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Kumaıı dairede mahfuz ve membur nümunesine tevfikan i

l"ae edilecek fabrikadan alınmak üzere idare müstahdemini için 
220 ili 240 takım yazlık elbise imali aleni surette münakasaya / 
konulmuştur. 12 Mayıs 932 tarihine müsadif Perşembe günü sa-

\ at 14 de ihalesi icra kılınacağından taliplerin bu baptaki ıartna· 
meyi görmek üzere Galatada Rıhtım caddesindeki ldarei merke 

J ziyeye müracaatlan ilin olunur. (1584) 

Deniz Levazımı Sahnalma 
Komisyonundan: 

12 Ton benzin açık münakasaıı 4 Mayıı 932 çarşamba günü 
saat 13,5 ta. 

20 Ton benzin kapalı zarfla 4 Mayıs 932 çar§amba günü saat 
14,5 ta. 

95 Ton mayi mahruk kapalı zarfla 4 Mayıs 932 çarşamba gü 
nü saat 15,5 ta. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda mikdan yazılı benzin 
ve mayi mahrukun hizalarında yazılı gün ve saatlerde münaka· 
saları İcra edileceğinden şartnamelerini görmek isteyenlerin her 
gün ve verıneğe talip olanların münakasa gün ve saatinde Ka
sımpatada Deniz Levazım S11tmalma' · komiıayonuna müracaat· 
!arı. (1457) 

lstan~nl Evtal ıno~ürlülün~en: 
Kıymeti muhammenesi 
Lira K. 
1745 00 Tamamı (174) metro (50) santim terblinde bulu

nan Mollafenari mahallesinde Esirpazan sokağın
da etrafı dıvarla mahdut Bayrampaşa camii arsası. 

1

2140 00 Tamamı (123) metro murabbasında bulunan Ho
capaşa mahallesinde Nöbethane caddesinde atik 
(11) cedit (9) numaralı bir kahve ve bir nalbant 
barakalarını müştemil arsanın tamamı. 

672 00 'famam.ı (336) arşın terbiimle bulunan Kumkapı' 
da Tülbentçi Hüsamettin mahallesinde Hisardibi 
sokağında atik (71) cedit (91) No. lı bir kıt'a 
arsanın tamamı. 

420 00 Tamamı (36) arşın terbiinde Çarşıkapısm'da Kali. 
çeci Hasan mahallesinde Çarşıkapı caddesinde atik 
(14) No. ile murakkam dükkanın 20 de 7 hissesi. 

212 67 Tamamı (319) arım terbiinde Ortaköy'da Yeni 
meyhane sokağında atik (27) No.lı arsanın on 
ikide sekiz hiasesi. 

245 60 Tamam-ı (12) arşın (28) ıantim terbiinde bulunan 
Dayehatun mahallesinde Tığcılar caddesinde atik 
(67) cedit (69) No. lı bili bava kiğtr dükkanm 
üçte bir hiasesi. 

Balada yazılı emlakin icra kılınan müzayedesinde talip zuhur 
etmediğinden pazarlık suretile satılmasına karar verilmiştir. Mü. 
zayedesi Mayısın (21) inci Cumartesi günü saat (15) tedir. Ta· 
lip olmak isteyenler kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçelerile birlikte yevmi mezkura kadar Çember· 
litaşta İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mabliilat kalemine 
müracaatları ilin olunur. (1631) 

lstanbul Evkaf Müdüriyetind~n 
Kıymeti muhammenesi 

Lira 
60 

Anadolubiaarın'da Gökau'da Bantbane ca"ddeainde 16 No. lı 
münhedim hanenin (temel taşları hariç olmak üzere) enkazın 
pazarlıkla satılmasına karar verilmİ§tir. Müzayedesi Mayısın 
14 üncü cumartesi günü saat 15 tedir. Talip olanların pek akçe
lerile birlikte yevmi mezkura kadar Çemberlita§ta lstanbul Ev· 
kaf müdiriyeti binasında Mahliilat kalemine müracaatlan ilan 
olunur. (1636) 

Ge~ikpa~a Jan~arnıa sahnalına koınisJonun~an 
2500 portatif kürek kılıfı ile 1000 bel kayıtı, 500 omuz kayı. 

şı, 500 kütük, 1000 süngülük, '. 1300 tüfek kayışı, 1800 partatif 
kazma kılıfı, 50 portatif balta kılıfı ve 600 tel makası kılıfının 
21 Nisan 932 de yapılan münakasaaında verilen fiatler gali görül 
düğünden mezkiir techizat bu kerre pazarlıkla mübayaa edile
cektir. Taliplerin teminatlarile beraber 30-nisan-932 cumartesi 
günü saat on dört buçuktan on altıya kadar komisyona müraca.
atları. (1646) 

Ne cevap verirsiniz? 
Tütüncünüzden her zaman içtiğiniz -.igara. 

lardan istedi.ğiniz vakit size başka, daha ucuz 
bir sigara verilir veya bu baıka ıigaralardan 
almanız için sizi iknaa çalııırlarsa ne cevap 
verirsiniz?. İçtiğiniz sigaranın evsafına daha 
ucuz bir sigaranın malik olması kabil olamaya 
cağından siz bunun üzerine tabiatiyle istediği 
niz markayı almakta ısrar edeceksiniz. 

Şimdi başka bir misal. Kendinizi üşütmüı 
bulunmaktasınız, batmız ve vücudünüz ağn· 
yor ve bir eczahaneden "biT ASPİRİN" iste
yorsunuz. Bu takdirde ihtimal ASPİRiN ka. 
dar iyi olduğu söylenen başka bir ilaç almağa 
razı olur musunuz? Hayir, bu vaziyet karşı· 
unda sıhhatiniz noktai nazarından size timdi
ye kadar bir çok defalar yardım etmiş olan ha
kiki ASPİRiN almak için ısrar etmelisiniz. 

Her bir diğer iyi ilaçta olduğu gibi ASPİ
RIN'in de bir çok taklitleri mevcut olup bun. 
lar meyanında Bayer itaretine pek benzer işa· 
retler taşıyanlan da vardır. Bunlar ASPiRiN 
d e ğ i 1 d i r , çünkü yalnız bir ASPiRiN 
mevcut olup o da Bayer İşareti. altında tanın
maktadır 

HiZMET?? 
Darülaceze müdürlüğünd 

Bedeli keşfi 2884 lira 40 kurut olan Darülaceze irdahane 1 
rithaneıinin keşifname ve krokisi veçbile ve kapalı zarf ufll, 
münakasası 19 Mayıs 1932 perıembe günü saat 14 te icra ed1 

cektir. Talip olanlann yüzde yedi buçuk teminat akçesile Dara 
cezeye müracaatlan. ( 1 

ls~iı1o ve is~inolu i~tiler 
inhisarı umumi müdürlüğündeıı 
30/ 4/ 1932 tarihinde yapılma11 mukarrer yirmi bet mil'f 

fİfe mönakasası tehir edilmi,tir. ( 1 

~e~ıne plajları moza1e~e f artnamesi 
Hilaliahmer Cemiyeti lzmir Merkezindenı 
1 - 18 kabine • banyo ıoyunma mahalleri • 1 büfe, 1 ga:ıİ 

1 mutbak, elektrik dairesi, su tesisatı 1 hususi oda 3 dut 3 hali. 
müttemil Çeşmede Ilıca mevkiinüe kain plaj 5 sene müdde 
icara verilecektir. 

2 - Plaj arazisi müstakillen Hilaliabmer Cemiyetine ait ol 
bundan başka plaj sahası olmadığı gibi hiç bir kimse tesisat 'f' 
mak salahiyetini haiz değildir. 

3 - Gazinonun masa, sandalya, mutbak levazımı, deniz o'!~ 
caldarı, ve saire gibi eşyasi tekmil olup muhafazalan kırılııl• 
ve feraudeleşınek gibi zayiat tamamen müstecire ait olmak üıe .. 
bu eşyalann birlikte icareten müstecire verilecek eşya ve n:ı011 rün halihazır ı:vsaf ve kıymetleri bini teslimde nazan itibara 11 

mak suretile teslim olunacaktır. İşin hitamında mezkiir eşya b 
motörün kullanılmak yüzünden kıymetlerini kaybedeceği ta 
bulunduğundan her e§yanın cins ve nev'ine ve aşmmalannıı ~ 
zaran o/o 10 ili o/0 100 e kadar amorti tenzil edilerek devren 
sellüm olunacaktır. Binamn amortiıi bundan hariç olup 1111,J 
bu müddet zarfındaki tamirat, boya ve ıaire gibi arıı 
müstecir tarafından ikmal edilmesi ıarttır. 

4 - Elektrik dairesinde motör ve gazinonun dahil ve harieİ11 ~ 
elektrik tesisatı vardır.Müstecir kendisine ait olan tenviratı ilıl'\ 
ettikten sonra bermutat kendisinin tensip edeceği bir ücretle iı'ı;e 
ka mütteriye satabilir. Y -alnız motöre haddi tabiisinden faz)ll ~ 
reyan tahmili atiyen motörün bozulmasına ve kırılmasına ıe 
olacağından bu cihetin nazan itibara alınması şarttır. I ~· 

5 - Plaja gelecek olan müşterilerden on kurut duhuliye 11 .'
1
, 

maktadır. Müstecir bu hususta ıerbesttir. Yani isterse duhıı1~ı 
mikdarım tezyit ve tenkis edebilir. Hililiahmere ait hanele 
müatecirleri bu dubuliyeden. müstesnadırlar. ··~( 

8 - Bedeli icar tahmin edilerek üç taksit ve peşin olmak 11 

re tesviye edilecektir. ,11 

7 - Mevsim geçtikten sonra bina ve eşyaların mubafaı gd 
için senevt 150 lira ücretle bir bekçi istihdam edilmektedir. 
para da müstecire aittir. gı 

8 - Plaj sabası dahilinde mevcut iki adet hane vardır·. &· 
binalar yalmz cemiyete ait olup müstecir ile bir münasebet! til• 
madığı gibi bunlardan gelecek menafi ancak Hililiahmere aıl 
Ve bunlann müstecirlerinden duhuliye alınmaz. ııt 

9 - Müstecir plaj sahası dahilinde bilihara cemiyete ter ,. 
dilmek ve biç bir hak aranılmamak ş:ırtile istediği tesisatı '111P 
bilir. Ve bu hususta cemiy~t bir mes'uliyet kabul etmez. rııe' 

10 - Fazla izahat istiyenler ayrıca bir mektupla Hilalialı 
Cemiyeti lzmir merkezine müracaat edebilirler . dal 

11 - Plaj icara verildikten sonra gerek müstecir tarafıJl 11~ 
otel ve gerek buna mümasil büyük başka tesisat yapmak ~1,il 
edenlerin daha uzun müddet kiraya vermek ve daha müsait ıe 
göstermek üzere müzakereye girişebiliriz. . e~· 

12 - işbu şartnamenin müddeti Nisan nihayetinde bıl~~sı 
tir. ~ 
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