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PERŞEMBE 
28 NiSAN 1952 

7 Ki ıene. Nt 2250 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Futbol 
Mağlubiyeti r 

Milli futbol talmnınm iki defa 
Macarlara mai1Up olması ge1?'~ 
mağlUbiyetin eıbap ve avamılı 
hakkında bir takım sözlere mey
dan verdi. Bazı muhanirler apor
cuları ve spor tetkilitmı tenkit 
ediyorlar. Bazıları da mağlubiye
ti izaha çahtıyor. 

ismet Pş. Odesada mÜ- 1 Yeni adli' 

h• b• k .. J d• Kanunlar. 
Bütçe Üzerinde 
Tetkikat 

Evveli. bu münakaıanın açıl
ması, Türk efkarının bu noktada
ki hassasiyetini göstermektedir 
ki herhalde sporun inkiıafı namı· 
na memnuniyete şayandır. Galibi
yete ve mağlUbiytte karıı tama· 
men lakayt olan bir efkarı umu
miye, sporun tekimül ve inki~afı
na hadim bir muhit olamaz. Di· 
ğer taraftan gporda mağ!Ubiyeti 
harp meydanında askeri hezimet 
gibi milli felaket veyahut bir 
ayıp telakki etmek te doğru 
değildir. Sporda hedef iyi ve te· 
ıniz oynamakbr. Bir ıporcu veya 
bir takım kudret ve kabiliyetinin 
hudu~u dairesinde en mükemmel 
oyununu en temiz bir surette oy
nadıktan sonra, bekleyebileceği
rniz her feyi yapmış demektir. 
B11Du yaptıktan sonra dahi mağ
lup oluna bu yüzden ıporcuyu 
ınuahaze etmek sportmence bir 
hareket değildir. 

Diğer taraftan mağlf.ıbiyeti 
iz.ah ve tevil etmeğe çalı~anların 
da hataları yok değildir. Bunlar 
demek iıtiyorlar ki, nemiz Avru
pa memleketlerilc mükayese edi
lebilir ki sporda boy ölçebile· 
lirn?. t 

Bu, aon seneler zarfında maat .. 
l< "ssÜf yerletmeğe batlayan bir 
zıhniyettir. Darülfünunu mu ten
kit ederainiz, derhal bir profes?.r 
çıkar, içtimai hayatımız mı mu
kemmel, iktısadi hayatımız mı 
düzgiin, resaaınlarımız mı vardır 
ki Darülfünunumuzu Avrupa da· 
rülfünunlarile mükayeae edelim?• 
Tiyatronun yolunda olmadığını 
ıöyleyince; köprüler mi yapıy_,
ruz, heykeltratlarımız mı vardır 
ki tiyatromuz da olsun. Şimdi de 
ıpordaki mağlubiyet üzerine ga· 
:.ıetelerimizin de Tim.es gazetesi 
kadar mükemmel olmadığı ileri 
sürülüyor. 

ım ırnutu soy e ı 

"Münasebatımızın iki taraf rejim 
ve menfaatlerine en uygun bir hal
de idame ve inkişafına çalışacağız,, 

Gazi Hz. ismet Paşaya gönderdiği bir telgrafla 
iyi · seyahatler temenni etti 

ODESA, 27 A.A. - Türk mi
safirler, öğle yemeğinden ıonra 
§"hri ge:zu.ifler ve Sovyet ittihadı
nın en büyük limanı olan Odesa· 
nın imal&thanelerini ziyaret eyle
mitlerdir. 

Türk gazetecileri, matbuat yur· 
dunu ziyaret etmişler, orada ken 
dilerine bir çay ziyafeti verilmit· 
tir. 

Misafirlerin geçtikleri yollarda 
türkçe yazılmıt bir takım levhalar 
göze çarpmakta idi. 

Ahali tarafından miıafirler ha· 
raretle kartılanmııtır. 

Saat 18 de mıntaka icra komi
teai reiıi M. Pakhomoff, tarafm
dan bir ziyafet veriimiftir. 

Ziyafet eanaıında M. Pakho· 
moff, bir nutuk İrat ederek Sov
yet ittihadı ile Türkiyenin iki mil
leti aıırlarca kanlı bir cidale at· 
mıı olan Çar ve Sultan rejimini 
yıkmıt olduklarını ııöylemit ve de
miştir ki; 

'
18ugün iki millet, Karadeniz .. 

den yekdiğerine dostane bir su
rette elini uzatmaktadır. 

Türkiye hükumet adamlarının 
Rusyayı her ziyareti ve Sovyet mü 
meaaillerinin Türkiyede yaptıkla· 
rı seyahatler, iki memleket araaın 
daki doıtane münasebetlerin ümit 
verici merhalelerini Ye ayni za .. 

Moskovada Kızıl meydandan bir 
intıba 

manda sulh namına yapılan mü
cadelelerin safahatrnı teşkil et· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hamillerle hangi esas
ları görüşüyoruz? 

Adliye vekilinin riya-
setinde uzun 

bir içtima yapıldı 

Vekil, yarın akpm 
Ankaraya gidiyor 

Evvelki gÜn Adliye daireainde 
Adliye vekili Yusuf Kemal Beyin 
riyasetinde Temyiz mahkemesi re 
islerinden F ahrettin, Temyiz aza· 
aından Şemsettin, Müddeiumumi 

ı Kenan, Aiır Ceza reisi Hasan Löt 
fi, Asliye mahkemeleri birinci ,... 
iai Feyzi Daim, Baro reilİ Hilmi, 
ikinci ticaret mabkemeıi reiıi Nu· 
ri Beylerle diğer bütün Aıliya 
Ceza ve Hukuk reisleri hu:ıuriyle 
bir içtima yapılmıthr. 

Bu içtimada Adliye Vekaleti ta
rafından Millet Mec:liıine verile
cek olan yeni (Tetkili mahakim) 
kanunu proje.inin Halları müza .. 
kere edilmit ve bazı kııımları tes
bit edilmittir. Ayrıca diğer mll
him Adli kanunlarımızda yapıl
ması icap eden tadilibn neden i 
baret olacafı da göriqülmüttür. 

Diier taraftan haber aldığımı
za göre, içtimada lıtinaf mahke
melerinin tetkili, münferit hakim 
tiklerin ceza itlerinden batka Hu
k~k kısmına da tetmili, lıtanbul 
Agır Ceza mahkemesi reisi ayni 
zamanda itiraz mercii de olduğu 
için latanbulda ikinci bir Ağır ce
za mahkemesi teois ile bu mahke
menin yükünün hafifletilmesi me .. 
seleleri de götiioülmüt ve bazı e
ıaalar tesbit olu'nmu,tur. 

Bu içtima dün de devam edil
mittir. 

Dünkü içlimaa Üsküdar Adliye 
si müddeiumumisi, vr mahkemeler 

Muvakkat bütçeye 
lüzum kalmıyacak 
ANKARA, 27 (Telefon-

la) - Bütçe encümeni müL 
hak bütçeler üzerindeki tet
kikatına devam etmektedir. 
Encümen devamlı müzake
reler yaparak bütçe üzerin
deki müzakeratı bir an evvel 
intaç etmek karanndadır. 
1932 bütçe kanun liyiha11 
ile mülhak bütçelerin niha
yet 15 Mayısa kadar peyder 
pey heyeti umumiyeye ıev
ki ve her gün içtimalar ak
dolunarak Hazirana kadar 
bunların kanuniyet kesbet
mesi mukarrerdir. Bu suret
le haziran ayı için bir aylık 
muvakkat bütçe tanzimine 
lüzum kalmayacaktır. 

1,5 Miiyon lira 
Tasarruf 

932 Bütçesinc.'e de 
800-900 bin liralık 

tasarruf temin ediliyor 

Adil Bey bugün Ankaraya 
gidiyor 

Gümrükl"r ve inhisarlar vekili 
Adil Bey bugün te1'•hıizd 'r 

Bu, tamamen yanlıt bir muha
kemedir. Hatalı bir mantıktır. 
Hatta tehlikeli bir zihniyettir. E
iier bu yoldan . yürüyeceksek, 
hiç bir iş ypıpmamahyız. Ne oluyo .. 
ruz? ')n iki sene evvel de böyle 
du~ünseydik, ortada müstakil bir 
Türk devleti, hatta belki de bir 
Türk milleti kalmazdı. Bizim mü
tenevvi sahalardaki muvaffakiyet 
loırimiz bir çok Avrupa milletleri 
arasında menkıbe haline girmiıtir. 
Hem bu yolda muhakeme en az 
•porculara yakıtır. Sportmen mağ 

Saracoğlu Şükrü B. Parise gitmek 
Üzere dün Ankaradan geldi 1 

karaya gidecektir 
Adil Bey, dün Vi
layete gelerek Va· 
li muavini Fazı , 

Beyi ziyaret el· 
miştir. Bilihar~ 
Defterdarlığa gi 
derek Defterda 
Mustafa Beyle ı: 

J 

rütmüttür. Adil B 
dün kendisile g< 
rüşen bir muhftr 
ririmize burada g 

~~ ~1~::,!:~i:u~i'~;ir :.":';:::e~- Prensiplerde itilaf hasıl oldu .. 
alaimidir. Meyusiyete kapılmak-
tan iae mailübiyetimizin sebep ve lanmış olan müzakerata devam 
amillerini araıtırarak onlar üze- için tekrar Parise gidecek olan 
rinde itlcmek daha doğrudur. Saraçoğlu Şükrü Bey dün An-

Türk futbolünün aon zaman- karadan şehrimize gelmiştir. 
larda geçmit aenelere nisbetle )araçoğlu Şükrü Bey bundan 
zaafa uğradıiı anlatılıyor. Biz !vvel cereyan eden müzakerat 
her halde kuvvetli takımlar ile lıakkında hükumete izahat ver-
çarpıttık ve bir coklarını da mağ· miş ve yeni talimat almıştır. 
lüp ettik Son z'amanlardaki nİ•- O 1 b 1 h 
bi zaafı aakerlerle mektepli- 1 sman ı orç arı amilleri ile 
lerin ıivil kuli:plerden uzakta bu- cereyan etmekte olan müzake-
lundurulmalarında aramakta bata rat, 1928 senesinde hamiller 
Yoktur kanaatindeyiz. Sporda la- mümessilleri ile aktedilen iti. 
zım olan, muntazam bir hayat ya· lafnamenin terkedilerek, Türki 
tayarak vücudünü yıpratmayan yenin tediye kabiliyeti ile müte 
~~surlardır. Bu unsurlar da en ıyı ve en çok aıker ocağile mek- nasip yeni bir itilafname akdi 
t~plerdedir. Bugün elimizde ih- ~sasına ır üstenittir. Verilen ha 
tıyarladığı halde yerlerine batka )erlere göre, hükumetimiz hi-
larını ikame edemedi.iimiz bir nillere senede 700 bin lngiliz 
kaç. unıur vardır ki bunlar da aı~ d" · · ki 
lreri mekteplerde yetitmitlerdir. ırası le ıyeımı te if etmittir. 
Maatteeaaüf fert huauıi haya.t.ını Ancak bet ıene müddetle bu pa 
bu müe11eaelerde yetitenler kadar ranm yarısını tfdiye etmemize 
tanzim edemiyor. Bu unıurlar ek _ . muvafakat etmelerini ve bu ıe-
•ilr olunca tabii kollektif kuvvet Sararoğlu Siikrü Bey nelere nit bakıyenin de bun. 
düfiiyor. 

Adliye Vekili Yasal K•m•l B. 

reialeri bütün lıtanbul müıtan
tik, rei. ve müddei 11D1uıniıi itti
rak etmi,lerdir. içtima uzun müd
det devam etmittir. Adliye vekili 
bey müzakereler hakkında henüz 
bir !'IJ' ııöylenemiyeceğini beyan 
et1nİ4 •e yarm aktam Ankaraya 
hareket edeceğini bildirmittir. 

Yeni limon 
Kaçakçılığı 

- -. 
Binlerce limon sandığı 

daha kaçınlmıı 

rülen itler hakkır 
da fU beyanatta 
bulunmu9tur: ADIL B.tiY 

- Burada inhiıarlann bi~tçe ve 
buna taallük eden itlerile mefgul 
oldum. lnhisarların 931 mütefer
rik bütçelerinde bir buçuk milyon 
liralık ve 932 bütçelerinde sekiz 
yüz ile dokuz yüz bin lira araaın· 
da bir tasarruf temin edilmekte
dir. Tevhit 932 senei maliyeıi için 
de ve tedricen yapılacaktır. Bir 
ıene kadar aürecekti.r. 

- Tevhitten sarfınazar edildi
ii ve inhiaarların Ankaraya na
killerinin irat noktai nazarmdan 
zararlı olacağını aöyleyenler de 
vardır, 

- lnhisarlarm tevhidi ve An
karaya nakilleri mukarrerdir. Ta 
bii bu cihetin tatbikına Biıyük 
Millet Mecliıince bu huıuaa ait 
kanunun kabulünden sonra batla 
nacaktır. lnhiıarların burada kal
maları lüzumlu olan aksamı esa
sen burada kalacaktır. Merkeze 
almmaaında fayda görüleceği tea 
bit eden kıaımları da merkeze nak 

Gümrük müfettişleri büy\ik bir !edilecektir. Bu ouretle :aarar de
limon auiiatimali ve l..açakçılığı- ğil, fayda haaıl olmuı olacaktır. 
nrn tahkikile meıg~I olrnaktadır. Müdürü umuminin kim olacağı 

Osmanlı borçlarının sureti ı dan sonra tam tediye edilecek 
Oiger bir sebep te mektepleri- teniyesi hakkında Pariste baş- (Devanıı 6 rn<·ı sahifede) 

ıtıizde halen tatbik edilen terbiyeİ 1 •=-------------=-------.:ı.-----=='""" bedeniye siateminin gençlere bu ı · 

Aldığımız malumata nazaran Haziranda belli olacaktır. Tevhi
bu limon kaçakçılığı çok tarnil bir din aonuna kadar müdürü umumi 
mahiyettedir ve miktarı binlerce lıtanbulda kalacakbr .. 
undığa baliğ olmaktadır. - Rıhtım antrepolarındaki ıui 

RÜnün aporunu yapabilecek atle .. 
tik kabiliyetler vermeiie kafi gel
mediğidir. Bu bir teknik :nesele
•İdir ve mütehaaaıalann herhalde 1 
bununla ciddi surette ali.kadar ol 
rnaları lazımdır. i 

Üçüncü bir sebep te memleket 
te •porun inkitafma meydan '"'e· 
recek apor sahaları olmamaoıdır. 
Türkiyede eb'adı ve vaziyeti fut· 
bol yapmağa müsait bir tek aa• 
ha vardır. O da Kadıköyiinde Fe· 
nerbahre sahc.11dır. Senelerden 
beri sp.:.rcularımız bu noksanın 
!elafiıi için çahfıyorlar. Fakat bu 
~'. f!rt iti değildir. Belediyelerin 
ışıdır. latanbulda bir stadyum ya· 
Pılmaaı hikayesi de herkesin ına· 
hinıudur. 

d 
Bu menfi avaınil ortadan kal
ırılmadıkça aporcuyu ve spor 

teşkilatını ne kadar muahaze et· 
•ek, gene dört gözle beklediğimiz 
r~lcbeyi elde etmemiz tesadüfün 
utfuna bağlı kalır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

o • 

Bc~ıırta~ takımı dün giıti.Resmiıniz sporcuları ve teşyi edenleri J!.ÖSl:erıyor 

c·· .. k h ti t fti · . I iatimal meıeleıi ne vaziyettedir. 

lu~rul deye ı." b" tıyesı bu - Birinci safha mahkemede-
mese e 1 e evam ır ~kilde d" o·. h .. . d 

1 1 
kt d M .. f~ ır. ıger uıuoat uzerın e tetki-

~'."'.~ o .?'a a .. ır. . ':'. eltitler kat yapılmaktadır. 
zoru len !uzum uzerıne buyük bir G.. .. k · d t 
firmanın bir kıımı limonlar.na va- - ~mru varı a ımız azalı .. 

. t' yor mu .. 
zıyet ctmıt ır. - Kontenjandan aor.':'a.. azal 

Fransada 
intihabat 

615 mebus'.uk için 
3612 namzet var 

PARIS, rl. A. A~ Dahiliye ne
zareti, bir mayiıte 615 meb'uıluk i
çin icra edilecek İntihabata namzetli 
jiini koymuf olanların miktarını 
3612 ye baliğ olduğunu tebliğ et
mektedir. 

1928 oeneainde 612 meb'usluk i
çin vuedilmif olan namzetilder mik
tarı 3735 e lıalii bulunuyordu. 

mıttır. Fakat idhalat ile ihracatı
mız araıında ve ihracatımız lehi .. 
ne müvazene hi.ııl olmaktadır ki 
bu cihet şayanı memnuniyettir. ' 

- Yeni bir damgapulu ıuiiıti .. 
malinden bahsediliyor. 

- Meaele yeni ve auiiıtimal 
mahiyetinde değildir. Müfettit 
Beyler meuul olmaktadır. ....... -

Ankarada resim 
• • 

sergısı 

ANKARA, 27 (Telefon) -
Maarif vekili Eıat Beyin hima

?'ı:9inde Halkevinde cuma günü 
ıkı Macar ressamının resim ıer 
giıi açılacaktır. Serııi on ııün 
devam edecektir. 

Sahip ve Bqmuharrirı 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

U...r N1ÇUl7at 
ETEM 

ft Y U1 Mttcfarl 
İZZET 

liste .. 

Ekmek niçin pahalı; 
Yalova 

yolu neden bozuk? 
Vali Bey, iktısat müdürü dün bu 

suallerin cevaplarını verdiler .. 

Yeni iki sual: Havayici zaruriye fiatlannın 
tereffuu karşısında Belediye 

ne yapıyor? Zabıtai Belediye ne halde? 
latanbul umumi mecliıi dün aaat 

14 de reis vekili Sadettin Ferit Be
yin riyaıetinde toplandı. Divan ım. 
tipleri Etem lnet ve Ali Rıza Bey
lerdi. Zaptı sabık okundu ve tasvip 
olundu. Müteakiben rüznamede ınev 
cut 17 marldenin müzakeresine bq4 
landı. Bunlar encümenlerden gelen 
evraktı. Ait oldukları ihtiıaı encü
menlerine havale edildi. 

Etem izzet B.in takrirleri 
Bundan ıonra Etem izzet Beyin 

(Devamı 6 ıncı .ahi/Nle) Galip Babtiyar ve .llıuet Bey/u 

Tehlikenin önüne 
biran evvel 

nasıl geçebileceğiz? 
Mahallelere varıncaya kadar "Ço· 
cuk nasihat yuvaları,, açmak lazım. 

Dr. Profesör Besim Ömer Paşanın beyanatı 
Çocuklarımızda ölüm niıpeti

nin °;(ı 43 Ü tecavüs ettifini ra .. 
kamların belağatına İıtinaden yaz 
mıttık. 

Bu çok hayati meMle etrafında 
ıalahiyetlar bazı doktorlarımrzın 
mütalealannı almak iıtedik. Dr. 
Beıim Ömer Pt. çocuk 11hhatı ve 
çocuk dojurma, büyütme ve bak
ma itlerile uzun senelerden beri 
meşgul olduğunu söyledikten aon 
ra bize dedi ki: 
"- Gene benim bam telime 

baıtınız, en haııaa damarıma do .. 
kundunuz: Bizde çocuk vefiatı 
korkunç denecek deracadedir. Oy 
le aileler bilirim ki aekiz dokuz 
çocuk oahibi olduğu halde bugün 
ellerinde ya bir, ya iki çocukları 
kalmıttır. Çocukların neden öl
düklerini sorsanız ekseriya: "cin 
çarptı!" yahut da adı bataaı ha•a 
leye uğradı" cevabını alıraırua. 

~7 senelik tababet hayatımda 
benı en çok dütündüren çocuk •e
fiyatı olmu9tur. 

(Devamı 6 mcı !tahilede) Dr B•.•fm 6me. Pa,,a 

Dl• a.l••ı Pıo/WllSıı.ıi " Talebni şehrimiu IJ~ldflu 
[Yazısı iç s hifrl~rinıizde] 
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Bulgar muallimleri 
dün V arnadan geldiler 
Dün Galatasarayı ziyart ettiler ve 

Dolmabahçe sarayını gezdiler 
Bugün şehrimize geleceğini de Galatasaray lisesini ziyaret 

yazdığrmız Bulgariıtan liaeleri etmiılerdir. Misafirler tarih 
tarih muallimlerinden mürek- derslerine girerek muallimlerin 
kep heyet dün sabah Burgaz va takrirlerini dinlemitler, mekte
puru ile Varnadan Galata rıhtı bin idaresi ve maarif tqkilatı
mına muvasalat etmiılerdir. Va mız hakkında izahat almıtlar
pur açıkta demirlediği için Ma- . dır. Misafirler mektepte gör
arif erkanından bir heyet, içle- dükleri intizamı bilhaasa takdir 
rinde Bulgar Jeneral konsolosu etmişlerdir. Bulgar muallim
M. Balamezof bulunduğu halde ler, bundan sonra Dolmabahçe 
bir mut ile vapura giderek mi- sarayını, ve Mühendis mektebi 
aafirleri karşılamışlardır. ni ziyaret etmitlerdir. 

İstikbal edenler arasında, Da Bulgar muallimler Dolmabah 
rülfünun emini Muammer Ra- çe sarayını gezdikleri esnada 
fit, Edebiyat fakültesi reisi Mu hep bir ağızdan istiklal martını 
zaffer, Bolu meb'usu Hasan Ce terennüm etmişler ve alkışlan
mil, Maarif müsteşarı Salih Ze mışlardır. 
ki. Maarif müfettişlerinden Bu ziyaret esnasında kendi. 
Bedri, Ekrem ve Galatasaray 1 ıerine maarif erkanı da refakat 
lisesi müdürü Fethi Beyler ve 

1 

etmiştir. Misafirlerin ş~h.rimiz
evvelki gün şehrimize gelmiş o de kalacakları günler ıçın şu 
lan Sofya ~arülfünun Emini M.

1 
program tanzim edilmiştir: 

Boğdan Fırlon bulunuyorlardı. 28 Nisan perşembe öğleden 
Misafirler grup grup bir evvel Darülfünun ve Dişçi mek 

muşla Galata rıhtımına çıkarıl- 1 tebini ziyaret, öğleden sonra 
mışlar, ve rrhtım~a hazır b':'lu- 1 Beylerbeyi sarayında çay ziya
nan Erkek muallım mektebı ta feti. 29 Nisan cuma öğleden ev 
lebesinden yüz kişiden mürek- vel müzeleri ziyaret, saat 14 te 
kep grup tarafından (Hoı gel- Güzel San'atlar birliğinde bir 
diniz) sesleri ve alkışlarla kar- temsil, Halkevinde çay. 

tılanmı9lardır. 30 Cumartesi: Öğleden evvel 
Heyete M. Vladimir Niko- Kız muallim mektebini, Pertev 

lof riyaset etmektedir. Muallim niyal lisesini, Erkek muallim 
lere tarihi tetkikat esnasında mektebini ve erkek lisesini ziya 
lazrm gelecek izahatı verecek ret 16,30 da Darülfünunda çay. 
olan Bulgar Darülfünu~ıu tarih , İ Mayıs pazar; misafirler 
müderrisi M. Zlatar~ki. de he- ' Bursa'ya gideceklerdir. 
yetle beraber gelml§ltr. M. 2 Mayıs pazartesi gününü 
Vladimir Nikolof ve M. Zlatars Bursada geçirecekler ve 2 Ma
ki Ga!atasaray lisesinde, erk~ yısta Yalova yolile avdet ede-
muallımler, Erkek muallım ceklerdir. 
mektebinde, kadın mualli~ler 4 - Mayıs çarşamba; serbest 
de Kız muallim mektebınde 5 Mayıs perşembe; Tıp fa. 
misafir edilmişlerdir. kültesini ve Çamlıca kız mekte 

Bulgar muallimler, misafir bini ziyaret 6 ve 7 Mayıs cuma 
edildikleri mekteplerde bir müd ve cumartesi günleri misafirler 
det istirahat etmişler ve öğle serbest kalacaklar ve 8 Mayısta 
yemeğini yedikten sonra yapı- memleketlerine avdet edecek. 
lan program mucibince saat iki !erdir. 

Hudut hadiseleri 
Fransız hududunda 

Almanlar 
bir hadise çıkardılar 

PARlS, 27. A. A. - Malin gaze
tesi yazİyor: , 

Puar akşamı Sarre hudut nahiye 
sinin Brenschelbach gümrük mev
kiinde Palatinat hiza ında gümrük
çüler, Fransız toprağına biıiklet ye
d~k parçaları geçirmekte olan bir al 
mam tevkif etmitlerdir, 

ı iman milli marşını söyleyen ve 
'"Yatasın Hitler~ diye bağıran 100 
kadar Alman ıren<:i, vatandaılan 
gümrükçülerin ellerinden kurtarmıf 
far, vr. memurları Fransız toprağı
na ilticaya mechuı· etmitlerdir. 

12 seneden 
Sonra neredey"z? 

M. Albert Tbomas yeni bir 
sulh konferansı isteyor 

CENEVRE, 27. A. A. - M. Al
bert Thomaz, mesai konferansındaki 
beyanatında yeni bir aulh konferan· 
sının içtimaa davetini talep etmiş· 
tir. 

Mumaileyh, bütün teıebbüslerin 

felce uğramı' gibi göründüğü bir 11 
rada 1?. sene sonra nerede bulundu
ğumuzun bilinınesi li.zımgeldiğini 
söyl<mittir. 

M. Thomas, hükümetlere tevec· 
ciih ederek onlara beynelmilel iktı
oadi büyük tqriki mesai saatinin 
gelmif bulunduğunu söylemenin kon 
feransın vazifesi olduğunu beyan et 

Yunan parası mit ve demittir ki: 
Her iki meclis albn Fercaat milletlerin havallerioi ta-

mikyasının zip eden ve içtimai mükellefiyetleri 
terkini kabul etti muhafaza etmek imkinsızlığı ile 

dünyanın zencin iıtib .. ıata boiul-
ATlNA, 27. A. A. - Meb'uaan mut olduğu zannedilen bir zamanda 

ve ayan meclisleri altnı mikyasının amele te,kilitlarnu derin surette he 
lc~kine. dair olan kanunu kabul et- yecanı. düaüren tenakuıun mevcudi-
mıtle.-clir. . . . . . yetindedir. 

Bunun ilk netıcesı, pıyasada hiı-
ıedilm.it ve orada ecnebi dövizleri. ···-··••••·····--···-------· ..... 
dÜflDÜf n milli mlet eabllau mah- taımda açılacakbr. Borsada yalnız 
ıuı derecede ..ı.h huhnuıtur. ı milli eıbam üzerine petin muamele 

Atina borsa11 Mayıa •YIDln ilk haf yapılmasına müsaade edilecektir. 

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
Medeniyet ve kültür 
Almanya'nın aon imperatoru 

ikinci Wilhelm'i sevmem ve sev
mem için de hiç bir sebep yoktur. 
Onun hakkında duyduklanm, o
kuduklarım, İnsanlığı yükaelten 
adamlann bir çoiunu yetiıtirmit 
bir melletin batına ceçmeie biç 
de layık olmadıiını ıröaterir. Va
kıa cetlerinin en ..,...,flilerine ben
zemek için san'atkirlan, edebiyat 
çılan tqvik etmek istedi; ama ne 
biçim aan'atı •e hangi edebiyabl 
Bu büyük Fredrik mukallidinin 
Voltaire'i, Leoncavallo oldu. Bu 
kadar zeYkıiz bir adamm başka 
aahalarda, bilhassa inaanlan idare 
etmek demek olan siyasette, dira 
yet göstermit olmasına imkan yok 
tur. Hayır, bu adamı sevmem; fa
kat bir takım kabahatleri, hatta 
isterseniz ı914 senesinde Alman
ya ile harbe giriımiş memleketler 
demagoglannın tabiri ile "cinayet 
leri,. vanlır diye, haklı olduğu za
man da kendisine çıkışmağa hiç 
bir lüzum yoktur. 

Bilmem hangi Macar veya Leh 
li romancı, Doorn ~toıuna gidip 
onunla görüşmü, ve sualleri ile al 
<lığı ceYapları fransızca ua An-

nale• mecmuurnda ne4retmif. Bu 
mülakatı görmedim; fakat -ta
rih sırası ile keydediyorwn- Le 
Tems'da M. Emile Henriot,nun, 
Akfam'da da Selimi lzzet'in buna 
dair birer fıkrasını okudum. ikisi 
de ikinci Wilbelm'in, medeniyet 
ve kültur hakkındaki sözüne iti
raz ediyorlar. 

ikinci Wilhelm, her keain bir 
parça gayretle taklit edebileceği 
bir "'y olan medeniyet ile semavi 
bir mevhibe olan kültürün bir tu
tulmaması lazım ıreldiğini ve za
manımızda maatteeuüf bunlar
dan birincisinin ilerleyip ikincisi
nin azaldığını ıöylemiı. Alelekser 
ince bir nıünakkit ve tatJı bir ro .. 
mancı olan M. Emile Henriot, hun 
dan allmıt bu kadar sene evel ya 
zılmq bir lügat kitabının bugünkii 
fikir 'nuance,, ların1 göıtenniye .. 
ceğini unutarak Litter~nin meşhur 
eaerini açmış., mahlü İmperatoru 
onunla ilzam ediyor; ronra, Al
manların rrklarını bütün dünyayı 
idare ve ıalaha memur sanm.aJan 
ru bir budalalık ve zevksizlik aan 
makta haklı olan Fransızların yi
ne o kadar budalaca ve zevksiz 
bir hatasına diifüp: "Böyle mana-
sız bir iddia bi-, bir Utin 

Mançuride 
Yeniden kan 

Japonlar asi kuvvetleri 
tenkile karar verdiler 

HARBiN, rl. A. A. - Şarki •e 
Şimali Mançuri yeni Mançuri hükü
metine kartı İsyan halinde bulundu
ğundan Japon kuvvetleri Kinunue
vel ayında vuku bulan Çin-Japon 
mücadelesinden beri yapılmıı olan 
askeri harekitın en muazzamını ic
raya haşlamıttrı. 

Ceneral llirose, 3 alayını kıyam 
erbabına karşı ileri atmıştır. Kıyam
cıların miktarı Şarki Çin demiryol
ları mmtakası ile atağı mıntakada 
20 bin kişi tahmin olunmaktadır. 

Cene.-al Murai'yın alayı lmiempo' 
dan F anırcheng üzerine ıevkeclilmit 
tir. 

Cenera[ Y odanın kıtaatı Ceneral 
Murai kıtaatına iltihak etmek üzre 
flll'kİ Çin demiryolu boyunca şarka 
doğru sevkedilmiıtir . 

Nakamura'run alayı ıilih ve top 
yüklü olan 22 gemi ile Sungariye İn 
mektedir.Bu gemilere 4 gambot reh. 
kat etmektedir. 

LONDRA, 27. A. A. - Mıuıches
te.- Gvardian pzetesi, Sir Miles 
Lampaon'un yeni tekliflerinin Ja
ponya tarafından kabul edilmesi ne
ticesinde bazı mahafilce izhar edilen 
nikbinane intibaata iıtirak etme
mektedir. 

Bu gazete, uzak Şark ahvalinin se 
lih keıbetmekten uzak olduğunu 
ve &ittikçe tehlikeli bir tekil almak 
ta bulunduğu kanaatini izhar ediyor 
MezkUr ırazete, bu mütaliatma esas 
olarak Mançuride ırayri muntazam 
Çin lruvvetlerinin Japonyaya büyük 
müıküat ittiba ebnekte olduklarını 
ve bunlann aon zamanlarda Japon
ya ve Rusya araunda bir ihtilaf çı
karacak dereceye geldiklerini ileri 
sünrektedir. 
~anchester Guardian ırazetesi di

yor ki: 
Olabilir ki Sir MilM Lampıon 

Çin-Japon müzakerelerine esaı ola
cak bir formül bulmuıtur. Japonya
nın bu formülü kabul etmesi kü
çük bir teydir. Çünkü bu memleket 
iıterıe Çin'i kuvvet karşııında ser
firu ettirmek istemediğini bütün dü 
nyaya isbat edebilir. 

Bu gazete, lngiliz ticaretine olan 
zaranndan dolayi lngilterenin de di 
ğer deletler kadar uzak Şark veka
yiinden o derecede mütee.sir oldu
ğunı• ıöyliyerek rreekalesine nihayet 
vermektedir. 

LONDRA, 27. A. A.- Şanghay
dan Reuter Ajansına bildiriliyor: 

Tokyo hükümeti Japonyanın Çin 
elçisi M. Chiıremitsuyu Çin ile Ja. 
onya arasında muallakta kalan meae 
lelere temas eden Sir Mileı Lamp
aon tarafnıdan teklif edilen itilaf su
retini kabule mezun kılmıştır. 

Bu teklif şimdiden Çinliler tarafın 
dan kabul edilmişti, gÖrünüıe ıröre 
ihtilafın seri bir surette halli için 
hiç bir mani kalmamıı gibidir. 

-······ .. ·························--·--···-
Küçük Haberler 

"' Devlet Demiryolları Hay
darpaşa İ!letme müfettiti Ab. 
dullah B. dün Ankaradan avdet 
etmiştir. 

"' Mart ayı içinde 453 köpek 
itlaf edilmiıtir. 

,. Çekoslovakya bu sene mem 
leketimizden her senekinden 
fazla tütün alacaktır. 

"' İmroz adası önünde kara
ya oturan F ranıız Providence 
transatlantiği elan kurtulama
mıttır. Geminin dörtte üçü ka
yaların üstündedir. Mayıs orta 
!arma doğru kurtulacağı ümit 
ediliyor. 

dan dolmazdı, diye böbürleni
yor. 

Seli.mi izzet, Littereyi itin içine 
kanıtınnamış; Utin de değildir. 
Fakat medeniyet ile kültürün ayrı 
ayn "'yler aayılmaslDI onun kafa
sı da almamı~; o da kükrüyor. 

Medeniyet ile kültürü biribirin 
den ayırmak doğru mudur? M. 
Emile Henriot gibi lügatlere bak
ııanız ıüpheıiz ki hayrr, çünkü on 
lar: "Medeniyet, bir milletin adet 
lerinin, kanunlarının, ilim ve san' 
atlanrun heyeti mecmuaııdır,, gi
bi bir şey söylerler; bu kültür için
den kültürü çıkaramaı;aınız. Fa
kat kültür ne demektir? Bu keli
menin, uzun uzadıya metafizik 
mütalealara gi~meden, üstün kö 
rü bir tarifini bile yapmak kahil 
değildir; zaten düıünülen mede
niyet için bulduğumuz tarif de bi
zi tatmin etmez. Bu iki kelimenin 
fÖyle "etrafını cami, ağyarını ma 
ni,, birer tarifini elde edememekle 
beraber onların ne demek İstediği 
ni sezdiğimizi de inlcir edemeyiz. 
Meseli Mebm•t Akif, son derece 
ainiri..me dokunan: "Medeniyet de· 
nilen tek diti k lmış, canavar,, der 
ken hiç fÜpbeaiz ki Avrupa'nm 
kültürünü de toptan reddetmiyor 
du. Bu mısram aadece sofu bir 
müalümanın: Bütün kafirler tek 
millettir,, diye hıriıtiyan ilemine 
hücumdan ba,ka bir §eY olmadığı 
nı •Öyliyenler Goorgea Duha.mel'in . . . . , 

Hitlercilerin uğraşaca Kaçakçılık kanununun tatbiKı 
ğı hayli müşkilat var den beri muhakemeye verilen 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar V 

iki defa yapılan reisicümhur intiha 
hının ikisinin de feshini istediler 

BERLIN, 27 (A.A.) - Mer ı zerine Dahiliye nezaretinin im. 
kez fırkasının kontrol ve ittira peratorluk bayrağı teşkilatı hak 
kile bir Hitler hükiimetinin tec kında yapmış olduğu tahkika
rübe edilmesi lehinde, demok- tın neticesini bildirmek üzere 
rat muhit ve mahafilde bir te- ziyaretine gelmiş olan Dahiliye 
mayülün tereasüm etmekte ol- nazırı Jeneral Groner'in saat 17 
duğu kayda çok şayandır. Mute de nezdine kabul etmiştir. Dev
di! demokratlardan bazıları, sol let reisi ile Dahiliye nazırının 
cenah f1rkalarmın muhalefet mülakatlarına ait olarak re•mi 
hususunda hiç olmazsa Prusya menabiden hiç bir haber intııar 
da biraz tavizat yapılması ve etmemesine rağmen lmperator 
hususile müfrit fırkanın teves. luk bayrağı teşkilatına kaqı 
süütıü tevkif için kendisinde hiç bir tedbir ittihaz edilmeye. 
mevcut gördüğü muhalefet ve ceğine ihtimal verilmektedir. 
hücum kudretini refetmek la- BERLlN, 27 (A.A.) - Ray 
zım geldiği kanaatini izhar et- hiştağ meclisinin yakında akde 
mektedirler. Bunlar, Hitler fır deceği içtima 9 Mayıs'ta açıl
kasımn demagoji propagandası mış olacak ve nazırlar meclisi
yaparak devlete hakim olabil- nin vermiş olduğu karara tevfi
mesine fırsat vermektense ken kan dört gün devam etmesi ib. 
disini şimdiden bütün serbesti timali bulunacaktır. Müzakere 
hakeretine sahip olmayacağı ruznamesinde borçların itfası 
bir temerküze idhal etmenin da şekillerinin tanzimi projesinin 
ha şayanı tercih olduğu mütale münakaşası ve kreuger istikra
asındadırlar. Sosyal demokrat zının temdidi meselesi mevcut. 
fırkası için de sağ cenah ve lur. Komünistler Kreuger me
merkcz fırkaları aralarındaki selesine kar!ı bir istizah takri
tahrikata yalnız seyirci sıfatile ri vereceklerini bildirmiılerdir. 
iştirak edeceği söylenmekte ve Nazistler Rayhiştag'ın feshi ve 
istifa edeceği hakkında verdiği yeni intihabat yapılmasını ta. 
karardan da bu fırkanın nameş lep eden bir takrir vermek niye 
ru yollar ve hilelerden istifade tine', dirler. 
ıuretile iktidar mevkiinde ası-
lıp kalmak çarelerini aramaya
cağı iatidlal edilmektedir. Bu 
itibarla Prusya diyetinin muhte 
lif fırkaları liderlerinin pek ya
kında açacakları müzakereler 
hakkında şimdiden tahminatta 
bulunmak daiyesini gütmek bi
sut olacaktır. M. Braun, ekalli
ytte kalan ve bilhassa bu vazi. 
yette faydalı itler görmek iste. 

Cenevre 
Mülakatları ----
Mac Donald dörtler 

konferansının 
içtimaa davetini istedi 

yen bir kabinenin talihi hakkın PARIS, 27. A. A. - Pelit Pari
da hayalat yapmıyacak kadar sien .~~etesi, M. Mac Donald'ın te-

..be . "d I h"b" b" . şehbüıu ve konferansı çdunazdan 
tecru v_e ıtı a sa .~ ~ ır ın- kurtarmak için izhar ettiği arzu ü-
sandır. Nıhayet, komunıst fırka zerine M. Stimson'nun dörtler kon
ımın 24 Nisan deninden ibret ı feransını içtimaa davete karar ver
almıt olduğu da görülmektedir. mit olduğunu istihbaratına atfen yaz 
Bu bapta Hitler'in Prusya'da maktadır. Diğer taraftan M. Mac 
iktidar mevkiine gelmemesi i- ~onald'ın Cenevrede :runa me~.e-

. l . ed k 11 hııklonda M. Tardıeu, M. Bru-
çı~ ~e yapı mak ıcap erse, _o ning ile de görütmek arzusunda bu
munıat fırkasının onu yapacagı lunduiu da söylenmektedir. Demek 
da bildirilmektedir. bir nokta halledilmiıtir. Tuna mMe 

BERILN 27 (A.A.) _Na- leıi Lozanda ırörüıülmiyecektir. 
zirıt fırkaaı Ahnan Reisicümbur P~R~S, 27. A. A. - Har bir han-
i ğ · "h bat · • 13 M rt çere ıltihabından rahatsız bulunan 
u u _ıntı a ı ıçın ~ . ve M. Tardieu doktorunun tavaiyeai ü 

10 Nısanda cereyan eden ıntıba zerine Cenevreye gitmiyeceği gibi 
bat muamelelerinin tahkiki ile yarın Belford'a söylemek iıtediii 
meşgul olan komiteye bir şika. nutku da irat ~~iyecelrtir. . 
yctname göndererek mezkiir . Bu nut~ hukUmet azasından bi-

.. 1 d lan · "h batı hü n M Tardieu namına okuyacaktır. 
gun er e yapı ıntı a ? M · Tardieu birden bire ve vakıt-
kümsüz olduğuna karar verılme sız bir surette zuhur eden bu ma
sini isteınittir. nünln M. Stimaon'a, M. Mac Do-

Sosyaliıt milliyetçiler fırka. nald'a, M. Brüninıı'e ve Grandiye 
sı Rayhittağ meclisinin müfrit bild~ril.mesine M. Boncour'u memur 
milliyetçilerin hücüm tqkilatı- etmııtir. 
na ait memnuiyetin kaldınlma. CENEV~~· 27 .. A. A.- M. Boa-

. te • · d talep ~--'- cour Tahdidı Teılıhat konferan11na 
aını 11 meaını e .,.....,.._ · ·· k el · • · • . h" b. . . aıt muu er enn vemesaının seyn 
tedır. ~il; taleplerden 1~ ~r~ ve inkitafı hakkında M. Nadolny ile 
nazan ıtıbara alınması ıhbmalı görütmüttür. Bu mülakat eına11nda 
yoktur. Alman ve Fransız murahhas heyet-

BERlLN, 27 (A.A.) - Hin leri araoındaki fikir ibtil8lları da 

d b k d . · p ·· Ü mevzuu bahsolınuıtur. 
en ourg en ıııne azar gun M Stim" bir bi · d M _ ··ı·k . ıon n ar ı ııra . 

M. Brüning ile yaptıgı mu a a Benes M. Zalealri ve Kont Appon-
tın ve Reisicümhurun talebi ü- yi ile ~örü9müttür. 

fecaatlerini, bilhaua yaralıların ken, o da medeniyet ile kültürü iyi 
ve ölenlerin ıstırabını anlatan bu ce tarif edemediğinden, §Öyle bir 
kitabın muharriri de: "işte mede- izah çaresi bulmuıtur: "Eski Yu
niyet.,, derneğe getiriyor; Avrupa nanlılarda kültür var, medeniyet 
lılar bizim 9iirlerimizi bilselerdi yoktur; Fransızlarda her ikisi bir 
belki Georgea Duhamel Akif'in arada yürümektedir; Amerika'da 
mııreını lstiklôl marşı'ndan eve! ise kültür yok medeniyet vardır.,, 
yazılan 'o kitabına değilse de, o- Bittabi bu misali harfiyen ka
nun bir zeyli olan Les sept derni- bul etmek ve Edgar Poe'yu, Walt 
eres plaie&.ye "exergue,, diye ahr t Whitman,ı yetittirmiş bir millette 
dı. (Bittabi gusto meselesini hesa- kültür bulunı:.adıiını iddia etmek 
ba katmıyorum.) doğru olmıyacağını söylemek hak 

La pouesaion du Monde'unda, sızlık olur; çüıokü M. P. Domini
romanlarında, !İirlerinde deruni que bize bir "nuanca,, ı üatün kö
hayatımızı geniıletip giizelle§tİr· rü sezdirmek istiyor. Fakat eaki 
memizi tavaiye eden, büyük san'at Yunanistan için söylediği dikkate 
karlara ve alimlere hürmet edil daha şayandır. 
ı"leaini istiyor, demek ki kültürün M. Domillİque'in &Özünden hiuet 
aleyhinde olmıyan Georges Duha- tiğimize göre meaela konfor ihti
nel de medeniyetin aleyhindedir. yacı ve bu ihtiyacı tatnıin gayreti, 
Scenes de la vie luture'de de, tıp- kültür değil, medeniyet baneaine 
kı ikinci Wilbelm ıribi, medeniye- yazılmalıdır. Eaki Yunan'lılar bu 
tin kültür aleyhinde ilerlediğini ve ihtiyacı duymuyor ve onu tabnine 
"belki yarın, belki yarından da ya çalıfmıyorlar mıydı? Böyle bir ,ey 
kın", dünyayı iatili edeceğini söy.. hiç fÜpheaiz ki iddia olunmaz. 
lüyor. Perikleı zamanında bir ev, elbette 

Medeniyet ile kültürü biribirin ki mağaralardan daha ziyade ra
den ayırmak fikri ne Akif ile Du hat bir yerde ve bu neticeyi, kon
hamel'indir, ne de ikinci Wilhelm' for ihtiyacı ile onu tatmin gayreti 
in. iyi aranacak oluna onu zanne doğurmuftu. Fakat o konfor bu
derim Nietzscbe'de bile bulmak gün bize, Perildeı devri insanına 
kabildir· herhalde ..\lmanya'da mağaraların gözliktüiü gibi, ipti· 
hu fikir 

1

çoktan beri vardır ve, M. dai ve rahataız ıreliyor. 
Emile Henriot'nun iddla11 ·hilafına Bundan, medeniyet ile kültür 
olarak, Li.tin milletlere de pek a- araaındaki farklanlan birini çıka
la ıreçmittir. Hatta bir Fransız mu rahiliriz : medeniyet ilerler, o ka-
harriri M. Pierre Domini ue bir ·· · · 

kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki kanunun tatbikatın 
!andığı günden bu güne kadar alakadar gümrüklerce ya 
takibat ve mahkemeye verilmit davalar hakkında gümrük! 
ihsai malumat istemiştir. Kaçak kanununun tatbikatını 
halinde izah eden talimatname tab'ı ikmal edilmiştir. Bugü 
de gümrük idarelerine gönderilecktir. 

Da hilige müsteşarının segah 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Dahiliye müsteşarı Hilmı 

bugün öğle trenile Gazi Ayıntaba gitmiştir. 

Heyeti vekile dün toplandı 
ANKARA, 27 (Telefonla) - lcra vekilleri heyeti Dr. 

Beyin riyasetinde öğleden sonra bir içtima akdetmiştir. 

Çeltik kanun layihası 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Yeni çeltik kanun layiha 

zerindeki tetkikat ikmal edilmittir. Layiha bugünlerde H 
Vekileye takdim olunacaktır. 

Hilô.liahıner ve Himageietfı 
cemiyetleri birleştirilmigece 

ANKARA, 27 (A.A.) - Gençlik Hilaliahmer teşkilatı 
kında sorulan bir suale cevaben cemiyet reisi ve Sıhhat ve 
veneti içtimaiye vekili Refik Bey, bu hususta hazırlanan tal" 
namenin talim ve terbiye heyetince tetkikatı bitirilmek üzere 
duğunu ve önümüzdeki seneden itibaren tatbikma başlanaca 
söylemiş; Himayeietfal ve Hilaliahmer cemiyetlerinin biri 
ceklerine dair gazetlerde görülen neıriyat hakkındaki suale 
böyle bir birleşmenin mevzuu bahsolmadığını beyan eylemişti 

Hilô.liahmer meclisi umumisi 
de verilen kararlar 

ANKARA, 27 (A.A.) - Hilaliahmer Cemiyeti 1932 se 
meclisi umumisi bugün Hilaliahmer umumi merkezi binası 
saat 10 da toplanmııtır. lçtimaa Büyük Millet Meclisi Reisi 
zım Pata Hazretleri riyaset etmiştir. Meclisi umumi tetkik 
misyonu ve merkezi umumi icraat raporları tetkik ve kah 
932 - 933 bütçesi varidat kısmı 940,001 ve masraf kısmı 
933.441 lira oarak tesbit ve kabul edilmiştir. Bundan sonra ku 
ve kıdem itibarile, merkezi umumi azalığından çıkmış olan 
zat yeniden seçilmiş ve Sofya sefiri Tevfik Kamil ve sabık Ri 
seticümhur katibi umumisi Tevfik Beylerin yerine Ankara val 
Nevzat ve Riyaseticümhur katibi umumisi Hikmet Beyler m 
kezi umumi azalıklarına intihap edilmişlerdir. Kongre içtimaı 
nihayet vermezden evvel Reisicümhur Hazretlerine ve Mec 
Reisi Ki.zım, Büyük Erkanı Harbiye Reisi Müşir Fevzi Paşa 
Hazeratına kongrenin tazimat ve ihtiramatını arzetmek üz 
bir heyetin seçilmesini ve Başvekil ismet Paşa Hazretlerine 
telgrafla hürmetlerinin iblağ edilmesini kararlaştırmıştır. 

1 ürk - lngiliz mahkemesi 
Türk • İngiliz Muhtelit ha- ı beni yemeğe alıkoydu. Bu m 

kem mahkemesi vazifesini ik- lakatların kıymetli hatırası 
mal etmit ve reis M. Hamne- muhafaza edeceğim. 
rich dün şehrimizden müfara- Elyevm Danimarka Diva 
kat etmittir. M. Hamnerich dün muhasebat müşaviriyim. Ay 
bir muharririmize ıu beyanat- zamanda Lahaye beynelmil 
ta bulunmuştur: mahkemesinde aza ve Parla 

- Mahkeme davaları kimi Fransız - Yunan muhtelit ma 
len intaç ederek dağılmıştır. kemesi reisi bulunuyorum. B 
Geçen sene vazifesini bitirmit mahkeme emvalin zaptü müsa 
olan Türk. İtalyan mahkemesi deresi ve Yunanlıların Anadol 
ile birlikte takriben 700 kadar da ika ettikleri hasaratın taz 
dava rüyet ve intaç edilmittir. ni davalarını rüyet etmektedi 
Türkiyeyi terketmeden evvel Mahkeme ayni zamanda ita 
Ankaraya giderek hükilmete yan ve İngiliz tebeasının bu k 
veda ettim. Başvekil ismet P9. bil müracaatlarını tetkik etme 
beni evinde kabul etti. Kendisi- te ise de Fransız - Yunan mu 
le uzun müddet görüttüm. Ay. telit mahkemesi adını tatımak 
ni günde Tevfik Rüttü Beyi zi- tadır. Bu mahkemede esasen i 
yaret ettim. Tevfik Rüttü Bey tim bitmek üzeredir. 

kür. Kültür eserleri ise biribirinin 
etrafına birikir; hiç biri kendisin
den evelkini ifna etmez, sakatlıya 
maz. 

Medeniyetin eserleri üst üate yığı 
lan taşlar gibidir, en üatteki altta 
kini göstermez, hatti onlan ezer. 
Kültür ise bir zencirin halkalanna 
benzer. Yirminci asrın konforu, ge 
çen aaırlarınkini sülünç ve rahat ... 
sız kılmıştır; fakat M. Bergson 
Kont'ı Kont Ariatot'u ortadan 
kaldıramaz. 

Bir ikinci farkı da, ikinci Wil
helm'in sözünden çıkaracağız: 
"Herkeain bir parça gayretle tak
lit edebileceiti medeniyet .. Semavi 
bir mevhibe olan kültür ... ,, 

Seli.mi izzet de, M. Emile Hen 
rint da bu "semavi mevhibe,, (don 
celeste) tabirine baylı öfkelenmiş 
ler; bittabi tamam ile haluız da 
değiller. fakat Doorn'daki ihti
yar da ne yapaın? Bir insanın gü ... 
zel eaerler yaratmağa muktedir 
aolup <:Gürünün olamamasını naslı 
izah etain 7 Bunu en alimler bile 
daha. anlatamıyor. ı839 senesinde 
doğan Coetbe, yine o gün doian 
batka bir Alaman çocuğundan 
daha akıllı çıkıyorsa bunun elbet 
te tabii ve içtimai sebepleri var
dır; dalıa dofruau mucizeyi kabul 
etmiyen buırüııkü kafamız o aebep 
!erin bulunmallftl zaruri ıröriiyor. 
Fakat bu aebepler nedir? Henüz 

mavi mevhibe dememize bir mi .. 
ni yoktur. 

Demek ki medeniyet taklit edi· 
lebilir, kültür edilemez. Japon'y• 
Alman'ların en yeni makinalarnu 
taklit ediyor, belki onlarınkinde:; 
büyük binalar kuruyor, o halde 
medenidir ve Avrupa medeniyeti 
ni almıştrr; fakat bir Kont, bir 
Goethe, bir Einotein yetittiremİ• 
yor, o bi.lde bir kültür memleketi. 
bir Avrupa kültürü memleketi 
değildir. 

Bunlardan ıu neticeyi çıkarabi 
liriz: Vakıa medeniyet, adetleri. 
kanunlan, ilmı, sanatı cami bir kül 
tür; fakat bir kısmı zamanla e•· 
kiT, mahvolur, taklidi de kabildir; 
fakat bir kısmı vardır ki eakime:ıı 
mahvolmaz, taklit edilemez. Me
deniyet kelimeıini birinci kısma. 
kültür kelimeıini ikincisine tahıiı 
etmemize bir mini yoktur; daha 
iyi bir tefrik çaresi buluncıya ka
dar ve sırf kolaylık İçin ..• 

Bu söylediklerimin ne kadar as 
sağlam olduğunu bilmiyor deiİ• 
lim ve maksadım da yazılarmdall 
hotlandığım M. Emile Henriot'ya 
ve arkadaımı Selami lzzet'e kaJ1I 
hiç sevmediğim ikinci Wilhelın'İ 
müdafaa etmek değildi. fakat 
bu mesele, bir çok kimaeler gibi. 
beni de dü9ündürüyor; kendiıP 
cevap venneie çalıttım. Muvaf· 
fak olamadım, çilnkii bu ..,, 
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eker kıllı 1 ve fiatları artmaya ba ladı 1 .. 

• 

EkonoMi 
• • Ankara sergısıne 

eşya gönderildi 
' •.... .. 

ş · rak edecek fabrikatörler cuma 
günü hareket ediyorlar 

1 m•11•ta Ankarada açıiacak 
lan üçt ncü sanayi aerıiıine latan 
uldu d a bir çok firnı-.lar işhrak 

ektedir. 

En iyi bir ,ekiıde olma11 için a· 
ıt&bli ıapet aarfedilen bu aergi· 
..ı.. büyük bir alaka celbedeceii 
""!aşılmaktadır. 

lıtanbuldan seraiye lttirak e
dan finnalann efyaaı temamen 
luıkaraya ıönderihd,tir. latanbul 
fabriluttörlerinden büyük bir ı.e • 
Jet de cuma ıünü Ankaraya ıida 
"ittir . 

lskenderiye Türk 
ticaret odası 

l.1ı:eaı1..,1ya Türk.len tarafın· 
4-ıı bir Tilrk ticaret odau tetkil 
edİlaııit .,. ba tete:.kN hükWneti· 
llııİ&e bilclir11mi4tir. 

't la~enderiye Türk ticaret oda11 
ilrki1e milal&hail ve lhracatçıla· 

" ile dahnt bir münaaebet teeia .. 
~lı:·--~· ....... D'. 

- U zunköprü arasında i,leyeı. 
muhtelit katarlar bir gün git· 
mekte, bir g;jn tahrik edilme. 

mektedir. 

1 
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27 Nisan ~932 
Akpım Fiatları 

fıfikrazlar Tah•illt 
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Çek f:atları 
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Londrı • ; ı ,s Viyana 

::-,-
15.-
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Şeker kıtlığı 
Başladı 

Bir kaç gündür bakkal
larda şeker bulunamıyor 

~eker fiatleri1>deki tereffüden 
..,~a son Üç 8"iindür ,ehrimizde 
büyük bir teker kıtlıfı baalamıt
hr. 

Bir kaç günden ber: bir çok 
bakkallarda şeker bul.onamamak 
tadır. Bu halin may11 kontenjanm 
m tatbikile zail olacağı tÜP· 
hesiz olmakla beraber halk 
bundan telita düşmektedir. 

Alpullu ıelcer fabrika11 bu va· 
ı:iyetin önüne geçmek için batka 
mahallerin ihtiyacmdan bir kumı 
sekeıi piyaaeya çıkarmı§tD'. Söy· 
İendiğine ıöre meYcut atok hi9 
meıabeıine inmiıtir. 

Bunwıla beraber ,eker fiatleri 
de sür'atle ··kaelmektedir. Şeh· 
rin bir çok aemtlerinde 1eke1 62 
kuru;tan satılmaktadır. 

ispirtolu 
Benzin 

Fabrika yapmaktan 
başka çare yokf 

Renzin ithalatını tahdit için 
benzine iapirlo kan§tınJmasının 
muvafık olup olnnya.cağıru tetkik 
eden komisyon nihayet ka• armı 
r:üıpet bir ıeki~de vermittir. Ko
"llİayon lkbaat v,.ki.Jetine benzine 
yi:zde 30 miktartnda ispirto kul· 
lanılm:umı tavsiye ·tmektedir. 

Mahkemelerde 

Sabık Musul meb'usu 
nasıl öldürülmüştü? 

• ••••••• 
Mahkeme tasmim ve teammüt 
olup olmadığını tetkik edecek 
Geçen •ene Beyoğlunda Mis 

10kaimdaki evinin kapıaı önünde 
aabık Musul meb'U1larından Nnri 
Beyi öldüren Arnavut Hacmm mu 
hakemeaine dün aiırceza mahke
meoinde devam edilmiftir. 

Hacı e,,.,elce 10 1ene hapae 
mabkiim olmuı, fakat ternyl:ı mah 
kemesi b;.diaede taaminı ve team· 
müt teabit ederek hiikmü maznun 
aleyhine nakzetmiıtir. 

Dün nakzan b,..Jıyan muhake• 
mede iddia makamını iual eden 
Cemil Bey k :mim ve teammüdün 
tealiti için tal.it ~!bine lüzum 
ıöıtermiftir. Müdafaa vekili Naz• 
mi Nuri Bey buna lüzum olmadı· 
iını aöy ı.enıif, fakat heyeti hiıki· 
me Cem.J Beyın tAlebini mUYafık 
bularak tahit celb~ne karar ver• 
mit ve muhakemeJ'İ 1 haziran 
1alı ıününe talik .;tmi.ştir. 

Gülizar m«ğaıası 
yangını 

Gülizar mağao:ıuı yantmı hak· 
kmda Müddei umumilik vak'a ,,.4 
hallinde yeniden tetkike.t yaptır 
caktır. 

Paraya tamaan mı? 

Şeyh Ali ölmemit. fakat kurıun• 
ların dördü vücudünde kaldıtı i
çi aakatlam:nıttır. İddiayı ,.bal 
olarak ta bu vel..iller 1500 lira taı: 
minat talep etmiflerdir. Muhak .. 
me şahitlerin celbi için batlca SÜ· 
ne bıralulmıt ve maznun· \ tevkıf 
edilmittir • 

Mehtap var mıydı? 
Şehremininde Arap MehmeJi 

61dürmckle nı "nun Zaferin mu· 
hakemeıine dün aiır ce:r.a mahke 
me:ıinde devam edilmi,tir. Geçen 
celsecle müdafaa v ' ilinin talebi 
üzerine vak'a mahallinde ketif 
yapılmak Üzere vak'a ıec:eai hı .. 
vanm ruıaıl olduğu raaatanede:ı 
10rulmuıtn. 

Dili , .·aıataneden gelen cevap 
okundu. !ta atane bu ceYabmda 
Yak'a gec.,.i mehtap bulunmadığı 
nı bilC:iriyordu, Halbuki müdafaa 
nl ·ıi aksini iddıa etmi§tİ. Bu ae· 
ferde ruatanenin bu raporuna i· 
timat etmediiini, bu meaeleyi bir 
kere de kendisinin tetkik edeceği 
ni ıı(;ylemi§, muhakeme 3 mayıs 
aalı gününe talik edilmittir. 

Neşriyat davalan 

Türk malı j Şark 
B.o~marşesi ) Dc~iryol~arı 
Mılh ıkbaa~ ve: ~aaar- ı Şirketin zarar hesap 

ruf cemıyetının Jara tetkik ediliyor 
yeni teıebbüsleri.. Şa k 0 . 

11 • r emıryo arı K ımpan • 
Milli ll:tıoat n Tuarruf cemi· 

yeti latanbul merkezi idar!'l h .. ye· 
ti, di'm içtima ederek muhtelif me 
aeleleri görüşmÜ§tür. 

Bu m<"aelelerd.-n biri, lıtanbul' • 
da büyük bir Türk malı aatıy ma· 
ğaza veya boilDUlrf<.aİ kÜ§adına 
Aittir. Bazı alakadarlar Sanayi ve 
Ma:ıdin Bankamım, kendi idare
sinde bulun:ın dört fabrika ma· 
mul.ô.t ve menaucatmm aatııı için 
açmış olduğu (Y .-rli mallar Pua 
n) nm unvanına itiraz et.nektcdir 
ler. Bunlar (Yerli Malll\r Pazarı) 
unvanmın, bütün yerli malları 511• 

ht inlıüarmı ifade eden şamil biT 
nı&nada oldugunu ileri sürnrek bu 
ünvanm m.,aela (Barka Fabrika
ları aalıf Pazarı) = kalbini İate· 
mektedirler. Dünkü :çtiır.ada, te
mi mevzuu bahis (Türk Malı Don 
maf1e&i) münaaebetile bu it'.raz· 
lar da tetkik edilmit ve muhik ııö 
rülmllf tür. 

Türk M:ılı Bonm:ırtcli'nin açıl· 
maı.ına ait eeaıat k3.t'i surette tea
bit edildikten sonra (Yerli Mallar 
Pıızan) ünvanmın deği~tirilmeai 
için teıebbüat., bulunulacaktır. 

yaıile hükumE. arasında müna
k!t •?n itilafnameye naz.aı an, 
t~rketın zararı hükunıt:tçe tea. 
vıye edilecektir. Şirketin 930 
aeneıi besı:.pları tetkik edilerek 
açığı olduğu görülmüıtür. Şir· 
~et, bu açığın tesviyesi için Na. 
fiaya mürac-aat etmişse de Ve. 
kaletçe yeniden bazı hesapların 
te•ki.<ine lüzum görülmüıtiir. 
liu husuıta mubaberat cereyan 
etmekte, Vekalet bazı hesapla. 
rı kabul etmemekte, Vekaletin 
bazı hesaplarına da şirket itiraz 
eylemektedir. 

Şirketin 931 heaaplarınm tet 
kikine de Demiryollar umum 
müdürü Nuir Bey tarafından 
baflanmıı hulunmaktedır. Kü. 
tabya • Balıkesir hattının kü. 
ıat resminde bulu.,aralc oradan 
Ankara'ya giden Nazir B. bu
günlerde şehrimize avdet ede. 
rek bu hesapların ıirket müm~ 
sillerile birlikte tetkikatma de
vam edecektir • 

Oda meclisi dün 
toplanamadı 

'ricaret Odan mediıi dün bir 
liı:ıa yapacaktı. Fakat ekseri· 

Jet bulunmadığından bu içtima 
)ıoııılmamııtır. 

1'uyork 47M t Madrt t 
Mllsno 9.22 8orllo 

6,!6 
l ,99.8/4 
4,!3 
1,78 

7•~ 
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lçtim'\da, Türk M .. Iı Bonmarıe
ıi'nin ıureti tesisi de rörütülmüı .. 
tür. Bazı yerli şirket ve fabrika· 
lu, bonmı.qenin ac;ılabilıneıi için 
lüzum görülen ilk sermayeyi ce• 
miyet emrine vermek Üze'"e timdi 
den teal, Ülte bı.lunduklan için 
işi.> t:ıı ÇPtİn olan mali cihet hal· 
ledilmiıtir. Yalnız. bu aenn•Je. · 
verec.,k la.nlar, bo!l!Darşede Türk 
malmın Lıymcti, ru. ·aseti, z:al'afet 
ve metaneti hakkmda gayri mü
aait teli.lr.kiler te•lit edebilecek 
mesela takunye, Eyip oyunceiı 8'i 
b; yerli malların kuınaı, kundura 
Ye l u a mümuil Türk mallan 
meyıanmda, bonmar;ıeye kabulünü 
pek te muvafık görmemektedir· 
ler. Bunlar, bonmarten:a, tabir ca 
i:ue, bir az daha ariıtokrat olma
•• lehindedirler . .,iğer fikirde bu· 
lunanlar ise, bonmar§enin demok· 
Yat olmaaını, her 2mıf ve nevi yer· 
li eşyanın aatıtı için tubeleri ihti· 
1a etmeıini muvafık bulmaktaJır. 
lar. 

VllAyette 

Tabiiyet 
Harçları 

r rakyada zahire 
nakliyah az 

• Şark demir yollarında mev· 
lıııi herüz gelmediğimlen zahi 

''e nakliyatuıa herıüz batlanı.ıa 
llıııtır. 

I Bu hafta timdi nir zamaıı
,&ra niıbetle nakliyatm durdu· 
~Uod~ ıikayet et!il~ek.teciir: 
aldıyat az olduğu ıçm Sırkecı 

l akas heyeti 
Varşova' da •. 

Çekoslovakya ile mu· 
kavele yapılmadı 

'f akaa mulraveleleri akli için 
~~Pada aeyahat etmekte olan 
.ı,~~t mı.atetan Abf ve Ofis mü· 
~.....,Cemal Beyler Praidan Var• 
~""Ja ıitınitlerd .r. Aldığıını:a ma 
ll:ııata nazaran heyet Çekoıla· 
~alcyada müaait bir zemin bulma 
li!"'d."". mukavele yapmamı§tı~. 
111 Jetınıız Lehiıtandan 10nra §1• 
lc~I remleketlerine ve lıveç tari· 
\ -j. nıriltereye ıidecektir. 

111 akaı heyeti ayni zamanda 
'I nhtelif memleketlerde ihracat 
•iı:lllnıza mahreç temini mesele-

de meııul olmaktadır. 

lrenıerde 
"az tarifesi 
\' 1~ rııayı~tan itibaren Sirkeci -
i e.!1lköy araamda iıliyen bant0 trenlerinde yaz tarifesi tat 
' 11 lı119lanacaktır. 
~aydarpaıa • Pendik araaın-
1!liyen banliyö trenlerinin 

•:ı: tarifesi 20 mayıstan itiba-. 
. tatbika batlanacaktır. Yem 

ede banliyö hattında ifle
le olan trenlerin s.:yrüaeler 

edi çoğaltılmaktadır. 
. .\akara • Haydarpafa trenle. 

de ayni tarihten itibaren &a· 

lerj 9,55 te Haydarpap'ya 
. ll'Vaselat edecekler akşamlan 
Ilı diki saatte gidec~klerdir • 
Adana postası saat 11,50 de 

11Ydarpa§a'ya gidecek, 17,34 
e ı:elecek ve T oros ekıpresi IB· 

t l?,40 ta gidip 18,55 te gele. 
lır. 

Eleyanname 
llağıtanlar 

1 ~ayUın yakla,ması müna· 
etıle duvarlara komünist be-

1.ıınameııi yapıştırmakla maz. 
llnen yakalanan Recep istİç· f edilmiştir. Bu m~'Seleden 

11Yı diğer bazı kim5elerin de 

Br.ı,.ı i ,38,J / 2 Varıon 

A tıos so ,;o J P•ıt• 
Cincvrc 1.«.l/4" BUkrCf 
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Amistcrdım 1,1 7,J/4 S Mo.kova 

Nukut (aatı9) 

Kuru~ i 
2() f . 1''ran 1uz 170,1/:l J şili n , AY. 

ı isterl ln 771 ,'50 f ı pcıttı 

2:7 ,40 
ı or.so 
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ğ · · b · 'th J"t d rt ııncay a yer:nd.,n vuran Hallo h 1 ıçın enzın 1 a a 1 a a • d k' fa B .. y aleyh;ne ikam., ettig" i ha-
ak d eme .e m&.ruf Halilin mu· 

m ta ır. bakemesine dün ağır ceza mahke karet davasına dün Üçüncü ceza 
Yüzde 30 ııpirtolu benzin eı:an meainde devanı edilmittir. mahkemeıinde devam edilmittir. 

.im ala.kıtdarlar muvafık bir t~r· D a cı • ·ekı'llerı·n· 'dd. Du"nku·· muLkemede mu"ddeı· U· .. • in ı lllllDa na 

Muhacır ve fakir mül
tecilerde.ı ınmıyac&k 

Tao>İİyet muam •lelerinden alma 
cak harçlar haklur-daki 1260 nu· 
lllllralı kanuna ır.üzeyyel kanun 
düı. Vilayete bilı:lirilmiştir. 

ı dolar ıı ı , 112 f ı maıt 

20 liret 2l9.- i 1 1.0lll 

20 1 Bel>ikl 112,- ı 1 peoıo 

Kuru$ 
28.-
16,
so.-
24,-
30.-
24 •• 
74,-

kip bulmaktadırlar. Hatta yalnız gore, Şey'ı .&.liyi öldürmek için mumi muavini Peyami Safa Beyin 
'•pirtonun da bir eaanı olabilece· muanzl~rı bu Halile 300 lira Vll• 482 İnci madde mucibince s .. tim 
ı.i kanaati mevcuttur. Beczine t!etm:şlerdir. O da bu ı.ar va ta- Rag.p Beyin de :485 İnci m~dc!e 
yüzde 30 miktarında İapirto karış maan Şeyh Aliyi ölc!ü ek iıle· mucibin e tecziyesini iıtemiştir. 
tırıldığı taktirde benzin ithalatın• mit, Üzerine 9 el silah ~tmış n l\iıuhake"1~ müdafaa için bir ma
da bir milyon liralık bir tasarruf dokuzunu da ia~b,.t ettimuştir. yıo Pazar gÜnÜne kalmıştır. 
temin edileceği tahmin edilmekle· l !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!'91İ!!!!!l!l!!!!!I•~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 

dir. ı · 

Kanuna nazaran, tabi:yet r.tUA• 

mel el erinden ah nacak harçlara 
d.1.ir olan 15 maJ 11 1928 tarib ve 
1260 rıumarah kanuna afftğıdaki 
fıkra ilave olunmU§tur: : 

"T- ki 1 ur y~ye muvl\sa itları tari· 
20 I•} 

~ıJ drlhr.ll 42.-- l(ı d irı: ar 
2fl ı 1 i çr~ 822. - 1 Çcrnorti 

!!O lev ~~·- ı I Alon 
2(, florin 111.5. - ı "1ccldlyt 
tO ı.ur <.'e.-.) J2.J. - ı Banknot 

ŞJ(), -

43,-
2.l'il -

Tütünün menşei 
Anadoltıdur! 

Garp alimleri de bunu 
teyit ediyorlar 

Yalnız meaele bu kadarla b it· 
miı olmamaktadır. BugÜnkü vazi 
yette dahi iıpirto istibaalatmuz ih 
hyacı karşılıyamadığmdan İspirto 
ithal etmek vr.ziyetinde bulun· 
maktayız. 1930 senesindeki iıp\Jo .. 
to itbaliıtmıız 4,278 lira radde· 
ıinde bulunmakta idi. Bu va:r.iy t 
karşısında iatenilen faidenir. huau· 
lu için İaa>irtoculuğa büyük bir e· 
bemmiyet verilmcıi ve azami ıür' 
atle fabrikalar açılmaıından bat
ka care görülememektedir. 

Ağlehi ihtimal bu fabrikalar 
tesis edildikten ~nra mev.t11u ba
his kararın tal..ıikine ba !anacak· 
tır. 

ldarei hususiye 
muhasebesinde 

,f1üderria Hakkı Nezihi Bey la· 
rafmdan tütüncülük hakkında ha· 
zırıanmakta olan eser ıayanı dik· 
kat bir hakikati ortay,. koymakta Belediye • İdarei hususiye 
dır. muhasebeleri tevhit ve Cemal 

Malumdur ki şimdiye kadar tü- B h b · ı· · t · ed.ld'k 
·· .. k f' t ·h · A 'k nın ke· • mu ase cc ı ıge aym ı ı tünun eş 1 arı ı merı a ~ , d C 1 

file a ni tarihe getirilmekte "" 1 ten s onra sene ortasın a ema 
ilk d:ra tütün iatimalini müşahe- B . ta rafından usulü muhasebe
de eden Kriıtof Kol,.mp olduğu de bazı değişiklikler yapılmış. 
kabul edilmekte idi. 1492 ta?~in tır. A radan bir kaç ay geçmiş 
de Aınerika adala~nda,n bın_ne ve bu değişikliklerin baz ı aksak 
çıkan Kolomp yerlı ha.kın puro 1 ki . 1 b 1 d " 
§eklinde tütün içtiklerini hayretle ı arı md.ukckıp .o mlıbya . a~ a Bıgı 

.. ·· t" nazarı ı atı ce etmıştır. u 
gormuş u. . . b .. · ı, b · 1 · · Maamafih, tütünün menşeını u nun uzerıne mu ase e tf erını 
hiıdiae üzerine Aınerikaya ver· düzeltmek için Belediye Riyaae 
mek doğru bulunmam~k :adır ve tince haricten bir he&ap müte· 
bunu timdiye kadar kımae yap· h t~inine lüzt•m gö ül· 
mak iatememi§tir. lstanbullularm assısı .. . .. 
Amerikadan getirdikleri bu otun müş ve mutehassıs ufatıle Tu. 
taammümü 1560 tarihinden sonra tün İnhisarı umum muhasebe 
olmuı.tur. Bu vazi!ette tüt';inü.n müdürü lstepan Ef. den istifa. 
~merikadan çıktıgı kabul edılmış de edilmesi muvafık görülmüş. 

tırH. akk N 'h' Be . d k tür. lstepan Ef. timdi akşamla. 
ı eza ı y eaenn e en . ·1· 

disine bir mente verilemeyen tÜ· n Beledıye • _Yı. ayet muhasebe 
tünün eskiden beri memleketimiz· itlerinin tanzımılıı; de mefgul 
de yabani bir ot olarak yetiştiği olmıya başlamıştır • 
ve mualecat olarak kullnnıldıiını 
kaydetmektedir. 

Bu cihet Fonandes tarafından 
Lausanne Darülfünunu kolekaiyo· 
nu nıeyamnda cihan Le tabac en 
Bulgarie unvanlı eaerinde de tütü 
nün pek eıkiden beri Türkiye ve 
?·;·anda bulunduğu yazılmakta ve 
bunun mukaddema yapılmıt bir 
tetkik neficeAi olduğu d:ı ilave e
dilmektedir. 

Hakkı Nezihi Bey !akitlerin tü. 
tün çiğnediklerini ve bundan zevk 
duyduklarını eski Yunan eserleri
ni tetkik ederek teabit etmiıtir. 
Bu itibarla tütünün men§eİnin A· 
nadolu olduğu meydana çıkmak. 
tadır. Bu huauıta Hakkı Nezihi 
Bey d iyor ki: 

- Dünyanın en İyi tütününü 
yetiştiren bir memleketin tüt~nii_n 
mentei olmasından daha tabu bır 
şey olamaz. En iyi tütün yetitlir
mek tütünün yetişmesi için lazmt 
olan bütün şeraiti ihtiv;ı etmek ve 
uzun zemanın bıraktığı tecrübtJ: 
demektir. Böyle ıeraiti ihtiva e
den bir yerin menşe olr:ıt\sı ihtim:l . . . 

Amerika ile telefon 
Posta idareıi memleketimizi 1 

beynelmilel telefon hatlarına rap
tetmek için büyük bir meaai aar
fetmektedir • 

Posta idaresi Amerika ile tele· 
fon muhabere!i temin imkinları
nı tetkik etmektedir. 

Şark Demiryolları 
.meclisi idaresi 

Şark Demir yollarının Türkiye 
kıamını idare için yeni kurulan 
anonim tirl.:et meclisi idareıi te· 
şekkül etmiıtir. Eabak Nafia rnÜ•· 
teşan Burhanettin ve aııbık Demir 
yollar umum müdürü Mwıtafa B. 
ler de idare meclis.ine tayin edil· 
mişlerdir. Cec;en cuma günü Pa
ris'ten gelip avdet eden şirketin 
Pari•'teki dircktörlerioden M. Bal 
zak, y~ni şirket mccli.U idare ... inİ!I . . . . . . . 

• 

Dün gürbüz çocuk 
müsabakası yapıldı 

••••••• 
Müsabakaya bir çok aileler 
çocuklarını iştirak ettirdiler 

Birinciliği kazanan sı·ı • ' ı:ocugu muayenıı olunuyor .. 

Halkevinde dün gÜrbüz çocuk 
müaabakuı yapıhnı9tır. Birçok 
aileler, miiaabakaya iıtirak etmek 
üzere çocuklarını ıetinnitlen:li. 

Gürbüz çocukları Dr. Ali . ŞüJc. 
rii Beyin ıiyaaetirıde çocuk dok
torlanndan mürekkep bir heyet 
aeçmiıtir. Ali Şükrü B. müsabaka. 
Ja İ§tirak eden çocukları uzun U· 
zadıya muayene ettikten IOnra 
birinciliği oyun çocuklarından '9 
Yatında Verda Rüstem Vafi Ha· 
nıma vermiştir. 

Müsabakada ikincliği ıene 
oyun çağındaki çocuklardan Ha. 
rika Kapancı H. kazanmııtır. O. 
çücülüğe seçilen de Mes'ude Ha· 
aan H. dır. Mama çocuklan ara-
sında birinciliği Homay Ali Şükrü 
H. kazanmııtır. Homay H. 15 ay. 
lıkhr, kendisine çok iyi bakıldığı 
ıununla da anlaJılır ki Homay H. 
yedi buçuk ayda doğmuı ve dok
t~r babasının ihtimamile aiirbÜz 
bır Ç_?"Uk olarak yetiımi,tir. 

Curbüzlere, altın madalyon ve 
alim kalem gibi muhtelif hediye· 
ler verilmiştir. 

Feyziye Lisesinde 
musamere 

h 

Dünkü içtimada, bu miltale.alar 
etrafında müdavelei efkiır edil· 
mit; Paria, Bertin ve Londra'daki 
bu ıibi umumi aahf pazarlannın 
mahiyetleri tetkik olunmuttur. Ne 
ticede kat'i karar ittihazı için ev· 
velemirde vücude ıctirilecek te 
tekkülün mahiyeti hakkında bir 
etüt hazırlanmau tekarriir etmit 
tir. Bu etütte, bonmartenin koope 
ratif mi, anonim mi, Limited ~ir. 
ket mi olmaaı daha muvafık ola· 
cağı eaaalı ıurette tetkik ve !f'sbit 
edilecektir • 
Cemiyet içirı alameti farika 

Dünkü içtimada, Nizo.mettin 
Ali B. in tebliği üzuine, cenıiywt 
için bir alameti farika eabiti de 
tekarrür etmiı, Güzel San'atlar 
Akademili müdürü Nanuk lamail 
B. bunun teklini hazırlamayı de
ruhte eylcmiıtir. Namık lıınail B. 
bu ıekil için talebe ara1m "ı hu· 
auıi bir müsabaka açac•k, en g:i· 
zel bulunacak ıekil kabul oluna· 
caktır. Bu teklin ortaaında (Türk 
Malı) kelimeleri ve ( 1) İ§areti bu
lunacaktır. Bu şekil, Milli Taa:ır· 
ruf cemiyeti izaıma mahauı yap· 
tınlacak rozet ve cemiyetin bilü· 
mum reklamlarında, nefriyatı İ· 
çin eıas olacakbr. 

Vitrincilik 
İçtimada, bundan ba§ka, Türk· 

!erden Vitrin tanzimi için aan'at
kar yetiştirilmek üzere açılması 
mukarrer kura meaeleai de görü· 
tülmüt. bir Türk Vitrin aan'atka· 
nnm verdiği izahat dinlenmiştir. 
Bu aan'atkir, latanbul'da biri ken 
diıi, diierleri Rum ve Muaevi ol· 
mak üzere Vitrin tezyini aan'atine 
vakıf 5 kiti bulundufunu söyle
miş, kendiainin 4 ay için Alman• 
ya'ya tahaile ıönderilmeaini tek· 
lif etmif ve avdetinde açılacak 
kunta muallimlilı: yapmayı teah· 
hüt etmek iatedifini ilave eyleınit 
tir. 

idare heyeti, Almuya'dan bir 
mütehauıa celbindenae bu Türk 
1an'atk&ruun 4 ay müddetle tez• 
yidi mümııreae için Almanya'ya 
gönderilmeaini e1aı itibarile daha 
muvafık bulmut. kat'i karar İt· 
tilıazı için bu ıençten tercümei· 
hal evrakım iıtemittir. 

Yerli malı değil, Türk mail 

lçtimaa, yerli malı yerine Türk 
malı tabirinin kullanılmaama ve 
bundan aonra Türk malı lehinde 
yapılacak propağanda ve verile. 
cek konferanslara dair bazı ka
rarlar ittihaz edildikten IODra ni. 
hayet verilmiıtir. 

--·------·-----
~ug~ ıaa~ iki buçukta F eyziye 
~~m~e <;•var. reami mekteple
nn ıttırakıle hır müaamere ve. 
rilecektir. 

hinden itibaren bir sene miiddeti 
geçirmi~ olan muhacir n mülte· 
"'"rden, fakirlıklerini bulunduk· 
laı ! vilayet ve:ı-a kaz idare heyet 
~er~11.- _ta,dik ettirenler, birinci ve 
uçuocu madde:erdeki l1arçlara tii 
bi değildir." 

Poli te 

20 yerinden 
Yaralı ceset 

Ne hüviyeti belli, ne 
vuran belli! 

Maalak dvarında dün bir ce
set bulunmu~lur. Cesedin hüvi 
yeti meçhuldür, üzerinde 20 
den fazla bıçak yarası~ ardır. Gi 
yini,inden Karaden·z <+ • ' is in
den olduğu anlatılma' •. ır. 
Zabıta ve Adliye ı , c va-

ziyet etmi,tir lahkı. yapıl. 
maktadır. 

Kamyon ve araba 
kazaları 

Şoför Feyzi Ef. nin idaresin. 
deki Bakırköy Tuğla fabrikası. 
na ait 3353 numaralı kamyon, 
Maçkapalaa önünde nezafet a. 
melesinden Ali'yi çarparak ba. 
tından ve ıol kalçasından yara 
!anmasına sebep olmuftur. 

"' Dün Şehit Mubtarbey 
cadcleaioden geçmekte olan İı· 
panya tebaasından Albert Ef. 
ye Felek nammdaki sürücünün 
~d~ araba çarpmı ~, 
mecruhiyetme sebebiyet vermİ\ 
tir. 

Tarlada define mi? 
EYVelki gün Mevlevihane ka

pıda es!rl Mevlevi tekkesi civa· 
"?'da bır tarlada lıüyük bir de
fıne zuhur etmiştir. Define bir 
küp içindedir ve birinci Selim 
devrine ait altınlardan mürek. 
keptir. Albnlann miktarı haki
kisi teabit edilememiştir. 

Define Gülizar iıminde bir 
kadına ait tarlada kuyu kazılır
ken zuhur etmi,tir. 

Defineyi bulan amelelerle ka 
dm arasında taksim meselesin· 
den ihtilaf cıkmıt, iş polise ak
setmiştir. Polis hadiseye mut. 
tali olur olmaz defineyi bulan. 
ları yakalamış ve çıkan altınla. 
rı müsadere eJerek keyfiyetten 
Müzeler idaresini haberdar et-

Müsamere programı zengin
dir. Yuva danılan ve ufak bir 
piyes oynanacak, monologlar 
sö lenecektir. j mittir. 



4 MiLLiYET l"ERŞEMBE_ ;ın NİSAN 1932 

Asrın umdesi "MiLLiYET" tiı 
Alev arkısı 

Ankara ve İzmirde büyük 
zaferden sonra tekrar ls
tanbula geldi. Bu akşam Maiik'te başlıyo tebşir 

ederiz. 
·~~~~~-··~~~~~~~~-==============================:;~~~~~~~~~~~~~~-:--~--:~ 

28 NiSAN 1932 1 etinin yenmeyeceğini anlatınca ~, H 8 mi!!! T ·~ 1 Muaşeretimiz tabii bir buh-ı Bu akşam: ARTİSTİK 'te --•-.-& 
İdarehane: Ankara caddesi, 

1 
ya kadar adamın postunu güne O li ran geçiriyor. Kafesten sonra Tamamen Fransızça sözlü ve §arkılı 

100 No. ı 1 dans, yırtmaçlı entariden son-

Telgraf adresi: !st, Milliyet şe gô~~n::t mektup Hamza is-ö .Lftte .,~+ ra ismdokin, Bunu sarkdırınca- vı·yana Aşkları 
1 

minde bir zattan... Kahraman ya ka ar kadın ve erke müna- 1 
Telefon Numaraları: kf 

bir şey olacak!. İsminden anla- istop! ve yahut Dermakamı zın . sebetlerinde çok yaralar açaca-Başmuharrir ve Müdür 24318 • Ç k 'b J · • • · 
2 19 1 

Şılıyor ... gız. o garı e er ışır,~cegız 
1 Yazı işleri Müdürlüğü 43 Ç k f · J h' 1 • 

Bu zat Mecidiye köyü sakin. o acıa ara şa ıt o acagız. 1 

ldare ve Matbaa 24310 A · k • · k d b k 1 h 
(Amours Viennoises) 

\BONE ÜCRETLERİ: 

!erindendir. İstanbul halkının cemı aptan gemıyı ara- e ne ya ancı a ıyor. Bunda kendimizin de güna ı. 1 

et almak için köye olan rağbe- ya oturtunca sormuşlar: Ticaret sahamız cihalet ve mız vardır. Çünkü sırtımızdan 

1 
tinden bahsettikten sonra anla - Bre ne yaptın! tecrübesizliğin insanlara neler Şam hırkasını çıkarıp frak giy-

filmi Janie Marese ve Roland T outain 
tarafından. 

Türkiye için Hariç için tıyor: Cevap vermiş: yaptırdığını isbat eden facialar diğimiz halde kafamızın içini ilaveten: Çok şen bir komedi: RADlO FOLİE. 

L K • .. 
3 aylıği 4-

L. K. 
8-

1 
"Geçen gün köyden çıktım, - Ben bir şey yapmadım de la dolu. değiştirmedik. Hanımlanmızı 

Şişliye doğru geliyordum. iki niz tükendi! Zaferle beraber kapılarımıza kafesten kurtarıp alemin içine 
şık hanıma rastgeldim. Bana Bizde de ne zamandan beri dökülen dağ gibi stokları önü· çıkardığımız halde görgü ve te 

GABAROCHE - JANE LORY - MONETTE DINAY'ın temsi 
Fiatlar: ikinci 20 - Birinci ve balkon 30 - Hususi 50 kurus. 

6 
" 

7 50 14 -
12 14- Z8 - ' Mecidiye köyünün nerede oldu san'at, ticaret, lisan, edebiyat müze açılan geniş kredilerle lakkilerini terbiye etmedik. 

.......................................... .. 
-----------• • d 1 gemileri hep birden şapa otur- aldık. Sattık ve yedik. Serma-gunu sor u ar: Medeniyet ve garp muaşe-

- Köy ileride amma, kasap. du. Buna da galiba: yelerini Avrupa itibarile yapan reti cazibelidir. Parlaktır. Fa-Gelen evrak geri veril.ınez -
Müddeti geçeıı nüshalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyeTe müracaat 
ediliı-. Gazetemiz ilanların meı'u
' .yetini kabul etmez. 

Bu akşam: A S R 1 S İ N E M A D A 

l dı D d. Para tu"kendı" ı dı'yeceg"ı'z otuz kırk kadar bu" yük mani-ar şu beri tarafta r.. e ım.. - · · kat 0 medeniyet öyle ahenkli. 
Emsal$İZ bir cazibeye malik mühiç bir §aheser 

1 Şurası nııuhakkak ki on dört fatura ticarethanesinin iflası Gülüştü er .. diyor.. dir ki bir tarafı aksamıaz. Onu 
Latife her taraf! .. Artık Me- sene evvel ileriye fırlayan adım yalnız bunu gösterir. hazmeden insanlar mes'ut ya-

k h ld E · lar •ı'mdı' yerı'nde saymag"a ba• Tu'"rk tu"ccarı, Tu"rk ı'ş adamı · cidiye öyü meş ur o u... tı • ,· şarlar. Bizim taklit ettiğimiz 
Aşk Çocukları 

· 1 • ·ı S .. 1 d ladı. çabuk zengin olur. nın ucuz ugu ı e... _ u gun er e muaşeretin her tarafı aksıyor. 
· d b · d k San'at durdu. Şu son on yıl içinde pek çok 

(Les enfants de l'amour) 

BUGÜNKÜ HAVA 
eti cam yerın e, enzın e an Balo veriyoruz, meyhaneye çe-

l b . · · d • On dört seneden beri Avru. Türk iş adamıı zengin oldu. Bu o an ırını gör ügümüz zaman viriyoruz. Dansediyoruz, çurçu 
Y h ı M 'd' k · .. d pa teknig"i ile çalı•tıg"ımız hal- vatandas.ların refah içinde yaşa - a u. ecı ıye oyun e • naya benzetiyoruz. Otomibil a 

' 
d. de heykellerı'mı"zı· haAlaA frenk dıklarını , sermaye sahibi olduk 

Mqhur LEWlS STON ve PRISCILLA BONNER tarafından 
bir sureti fevkaladede temsil edilmektedir. Ebeveyni tarafından 

terkedilmiş çocukların çektikleri rztirapları tasvir eder. 
Y eşilköy askeri rasat merkezin

den verilen maliimata &Öre bu
gün hava kısmen bulutlu ve sa

kin olarak geçecektir. 

mi oturuyorsun. ıye soraca- lıyoruz, yurumesını bilmiyo-
• san'atkarları dikiyor. larmı ve çalıştırdıkları bir çok 

·-· Perde aralarında: ZENGiN VARYETE NUMARALARI 
gız... l d' ruz. Daha açık bir şey söyle. 

B. · · 1 ·1 · · · Yeni bir devlet yaratan kes. Türkün aile ocag"ını şen en 11'· ız ışın a ayı ı e gevış getırır yim, şöyle medeni bir insan gi-

27-4-32 tarihinde hava tazyiki 
762 milimetre en fazla sıcaklık 

15 en az sıcaklık 8 ııantigrat 

kaydedilmiştir. 

ken, lstanbulda et çıktıkça çı- kin zafer şark tarihini yeni baş diklerini gördükçe göğsümüz bi yemek yemesini bile bilmiyo 
kıyor: tan yaptığı halde san' atkarları kabarıyordu. ruz. 

Üaküdarda lstanbul altıncı icra 
memurluğundan: Beşiktaş ta Hayret 
tin iskelesinde köprü başı sokağında 
33-23 numaralı sahilhanede mükime 
Kaniye ve Hacer Hanımlara yine 
hanei mezkUrde ikamet etmekte İ

ken mukaddema vefat eden Seyful
lah bey zade Şükrü Bey vereseleri 
oğlu Daniş Bey ile kızı Raife Hanı
ma. Müteveffa Hıristaki Nikolaydis 
veresesi mahdumu Nikolaki ve kızı 

Mariya Hanıma bihasbelverase Bey
oğlu birinci hukuk dairesinden iatih 
sal edilip .mevkii icraya vazedilen 14 
teşrinievvel 339 taı-ihli ve 277 numa
ralı iJam mücibince müddeilerin mü

verrisi Hıristaki efendiden bir kıta 

deyin senedi ile istikraz eylediğiniz 
bin dört yüz türk lirası mukabilinde 
Beşiktaşta Hayrettin iskelesinde 
köprü başı sokağında 33-23 numara 

h esaJeten ve veraseten mutasarrıfı 

1909 senesi 5 % faizli 
İstanbul Belediyesi 

istikrazı "Yüksel ki yerin bu yer değil mızın ruhunda bir damla hare- Esefle kaydedelim ki bugün 
dir ... " ket uyandıramadı. Hala milli bunların çoğu zengilkten evvel Parkta görüşüyor, Köprüde 

Benziı:ıe ispirto ... 
• Zannederim • Ziraat veka

leti, İspirto sarfiyatını arttır
mak için otomıobillerde kullanı 
lacak benzine İspirto karıştırıl
masına karar vermiş .. 

Bir taraftan otomobillere is 
pirto verirken diğer taraftan 
şoförler ispirto sarfiyatını a
zaltsalar her gün görülen kaza 
!arın önüne geçmit olurlar .• Bu 
yapılmazsa şoför de arabasını 
taklit eder suyuna İspirto karış
tırırsa piyadelerin hali duman
dır, 

Limon meselesi 
Ortada limon yok ... Yok de

ğil, pek az.. Tanesi dört beş 
kuruş .•. Biz de bundan şikayet 
ediyoruz .. Dün akşam bir frenk 
gazetesinde Rusyaya dair bir 
mektup okudum. Moskovada 
limonun tanesi 45 franga oldu 
ğunu yazıyordu. Halimize şük 
rettim ... On kuruş ta olsa seve 
seve alıp seve seve sıkalım!. 

lVlecidiye köyüne ait .. 
Üç ayrı kariimden Mecidiye 

köyüne ait üç mektup aldım ... 
Bunlardan birisi - bir hanım • 
üç arkadaşile papatya topla. 
mak için Mecidiye köyüne git
tiğini ve oradaki etlerin ucuzlu 
ğunu görünce dayanamayıp al. 
dıklarını ve papatya demetleri 
arasına saklayıp şehre getirdik 
lerini yazıyor .. Şu halde beledi 
ye memurlarını ikaz ediyorum .. 
.Bütün çiçek demetlerini muaye 
ne etsinler, kaçak et girmesine 
5.!et ediliyor .• 

İkincisi Tosun İsminde bir 
zat .. Şehrin et almak için Meci 
diye köyüne akın etmesinden 
fena halde ürkmüş... İsmini gö 
:üp yanlışlıkla belki keserler di 
ye adını (Arslan) a tebdil et
miş... Bana bunu haber veri
yor ... Fena tedbir değil.. İnsan 

Selamiye cevap 
Selami kardeşim!. 
Futbol hakkındaki yazını o

kudum .. Serapa hamiyet!.. Ve 
battan aşağı mantık!. Bu ka
dar kuvvetli, bu derece isabetli 
düşündüğün halde seni bu işin 
başına neden getirmediklerine 
hala aklım ermiyor. 

İsabet etmişsin!. Antrenöri
le, reisile, azasile beraber bü
tün bu futbol teşkilatını istifa
ya davet ediyorsun. istifa etsin 
!er ve yerlerini sana versinler ... 
Bunu yapmazlarsa, bir makale, 
bir makale daha, bir daha, hep· 
sini alaşağı et ve geç bu işin ba 
şına! .. At ta sana yakışır, mız
rak ta! değil mi ki; sen milli 
formanın ve milli bayrağın ki
me ait olduğunu biliyorsun! 

Bana gelince; ben serapa 
mantıksız yazı yazan bir ada. 
mım. Ve bunu bile bile yapa
rım .. Çünkü herkes hergün si
zin gibilerin hep mantıki yazıla 
rını okumaktan bezdikleri için 
ben mantıksız yazıyorum .. Ar
tık bu itirafta bulunduktan 
sonra bana ilişmek doğru ol
maz .. Bilmem dünkü (Milliyet) 
te gene bu futbol mağlubiyeti
ne dair yazdığım mantıksız yazı 
mı okudun mu?. Orada senin 
beğenmeyeceğin fikirler var .. İs 
tersen oku! 

Ben münakaşadan hoşlan
mam .. Bu sefer de istemeye is. 
temeye bu işe girdim. Fakat 
bu defa beni bir şey memnun 
etti: Bu Macar mağlubiyetinde 
karşımda seninle Peyamiyi be
raber görmek ... Yahu! Şu man. 
tık ne kuvvetli şey! Bakın sizi 
bile nasıl birle~tirdi ... 

FELEK 

MEVLİDİ NEBEVİ 
N emlizade Şükrü Efendinin ruhu 

na ittihaf olunmak üzre Nisanın 29 
uncu cuma günü cuma namazını mü 
teakıp ltadıköy'ünde Osmanağa ca
mii~erifinde mevlidi nebevi kıraat e
dileceğinden merhumu sevenlerle 

ıair ihvanı dinin teşrifleri rica olu
nur. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 80 

GÖZYAŞLARI!. 
Etem iZZET 

- Ne?. Dedim. Gözlerimde hudut. 
Dedim. Cevap vereceği yer auz ve zengin bir hayal canlan 

de bana: dı. Karar verdim: 
- Gel benimle beraber.. - Yeriz, yaşarız!. 

Dedi. Beni bitişik bir oda· Ne iş verirse yaparım!. 
ya götürdü. Orada bir yazıha- Biraz da yaşamak için yaşa. 
ne ve bir kasa vardı. Kasayı yayım!. . 
açtı: Naran teklif etti: 

- Bak bütün bu paralar - Al. Ne kadar para ister-
senin olacak!. sen al!. 

Dedi, devam etti: V •ıA , 
1 

e .. ı ave ettı: 
- Banka ardaki servetimin _ Sonra bu kasanın anah. 

de ortağı olacaksın!. tarlarını sana veririm!. . 
Kasa yığın yığın para do· - Şimdi bir şey istemem!. 

)uydu. Gözlerim kamaştı. Dal. Dedim. Tekrar yürüdük. 
dım. Bir kendime, kılığıma, ka Eski yerimize döndük. Yanı
lıbıma .. Bir de o kasayı doldu. ma oturdu, söylmeğe başla-
ran servete baktım: . dı: 

-Oo 

bir marşımız yoktur. Hala ( e- ki hallerini arayacak kadar da- sevişiyor, Divan yolunda evle. 
la gözlerin yaktı beni) diye şar ra gelmişlerdir. niyor ve Ayasofyada ayrı seçi 
kı yapıyoruz. Hatırlıyorum ki büyük harp oluyoruz . 

Türk ihtilal ve zaferi senelerinde yarı hükumet hima Bütün aksayan, tökezleyen 
Fransız inkılabından daha az yesile yuı kendi teşebbüslerile içtimai hayatımız bizim harp 
heyecanlı değildir . bir çok Türk iş adamı yıkıl- neslini yiyip bitirecektir. Ve za 

Bugün Fransızların değil bü maz, tükenmez zannedilen ge. ten böyle kökleri aile köşeleri
tün inkılap geçiren milletlerin niş bir servete sahip olmuşlar· ne kadar giren büyük içtimai 
lisanında dolaşan o meşhur dı . inkılaplar asıl l t miz ve çürük-
( Marseillaise) Fransız vatanı- Bunlardan bir tanesi bile süz ıneyvalarını bir nesli turfa 
nın büyük tehlike geçirdiği an. kalmamıştır. Bir iki sene için- ettikten sonra verir. 
de mıilli galeyanla hudutlara a- de bütün azametile gelen bu 
kan lisanından tarihe intikal et servetler yine bir iki sene için
ti. Bunu yapan (Rouget de de bütün hızile gitmişlerdir. Bu 
Lisle) bir musiki üstadı değil. şans bir tesadüf değildir. Bil
di. Fakat milli heyecanı can gisizlik ve idaresizliktir. Ta 
evinden duymuş bir vatanper- Osmanlı devrinden beri bu iş
verdi. lerde çalışan gayri Türt vatan. 

30 Nisan 1929 tarihli itilafn 
iptidai mukavelenin tespit ettiği ı 
ruru zaman tarihine kadar haliid 
İstikraza ait 38,39 ve 40 numer 
kuponla 9/ 22 - 28 137 numerolu 
kaya bedelatı itilafnameniıı_ tayin 
tiği müddet zarfmda muvafakati 
ru ita etmemis olan bütün hamili 
Banka Kome;çiyale ltalyananın 1 
tanbul Şubei merkeziyesile Lond 
merkezi gişelerinde tediye edilir. 

SÜREYYA TiYATROSU 

Ertuğrul Sadettin ve arkadaıl• 

29 nisan cuma ak~amı Kadı!< 

Süreyya sinemasında vodviller g 
si: Kılıbık, Zor Nik.ih, Aman han 
su.s. 

1 Mayıs pazar akşamı Beıikt Türk vatanı 1918 de daha bü daşların vazi,yeti sarsılmamış. 
yük bir heyecan içinde kalmış- tır. UmumİJ buhran onları da 
tı. Bütün Anadolu ateş içinde müteessir etmittir. Fakat yık
fıkır fıkır kaynadı. Hariçten ge mamıştır. Çünkü tüccar kafası 
len düşman istilasından başka bugün ak\ll kazancı bugün 
içimizde vatanın tamam yirmi zevk ve şat~fatle. yemeğe mü. 
yedi yerinde isyan patladı. sait değildir. Bizimkiler kazan
Ayıntap, Maraş, İzmir, cayır mışlardır. Fakat yemesini bil. 
cayır yandı. Ve bütün bu yer medikleri için pek çabuk yıkıl. 
yer saçılan ateşleri Türk mille. mışlardır. 

Bizim nesil ticaret, san' at 
ve içtimai 'hayat inkılabının 

kurbanıdır. Temenni edelim ki 
daha çok düşmeyelim. Ve ye· 
tişenlerin bünyesini bozmaya
lım. Bunun için ara sıra tehlike 
yi görüp firen yapmak ve ha
yatımızın şu şekilde bilançosu
nu çizmek lazımdır. 

bulunduğunuz bir bap haneyi beyi- Yeni sinema salonunda (Hanıın 
bilvefa suretile dayini mümaileyh ter:zılıanesi). 

ti bastırdı. Bu bir heyecan ham Demek iş ve ticaret sahamız 
lesidir. da san'at ve edebiyat alemimiz 

Ne yazık ki Ahmetleri, Ha
sanları köyünden kaldırıp düş. 
man üzerine saldırtan, dört se 
ne haJ'betmiş yorgun bir mille
ti silahlandırıp yedi düıman ü
zerine kaldıran o esrarlı heye. 
can her gün bir mahalle 9arkı
sı besteleyen san'atkarların ru
huna i9leyemedi. 

Ne yabancı ruh ve ne duygu 
suz san'at. 

Avrupada çalıştırdığımız 
genç ressamlar bize Saint neh
rinin akşam manzaralannı ve 
yahut (Notre dame de Paris) 
nin çan kulesini resmediyor. 
lar . 

Edebiyat tahsil edenler bu
günkü gaı-p fikriyatında bile re 
vaç bulmayan son moda (geure 
Litteraire) mıünakaıasile kendi 
!erini reklam ediyorlar. Hiç bi
ri Türk inkılabından bir yudum 
tatmış değildir . 

On dört senelik inkılap tari 
himizin fikir ve san'at mahsu
lü büyük zaferin haşmeti önün 

gibi fakirlemiş, kötülemiştir. 

Bizde içtimai hayatın geniş 
ve dolgun bir kısmını memur 
sınıfı teşkil eder. B\ı sınd on 
beş sene evvelkine nazaran da
ha yükselmiştiı·. Ali mıektepler 
mahsullerini daha ziyade dev
let kapısına döküyor ve bu su
retle memur sınıfının umumi 
seviyesi yükseliyor. 

Yalnız bir nokta var. 
Yüksek mekteplerin taze fi 

kir ve yeni hi\mle ile silahlan. 
dırıp devlet dairelerine verdiği 
(Element) !ar eski teşkilat için 
de eriyip gidiyorlar. Vakıa şim 
di resmi dairelerde (Medrese
tülküttap' tan yetişme karı ka
dim mümeyiz ve müdürler yok. 
Hatta bunların yerine Avrupa
da okumuş yeniler var. Fakat 
(Mentalite) aynidir. Takip et
tiğimiz iş yine altı ayda çıkı. 
yor. Mesai sistemimiz değişmiş 
değildir. 

Aile hayatımızdan mı bah
setmek istiyorsunuz. 

sın! Kılığın kıyafetin müsait. cımbızla etlerini koparsalar 
Bu işi senden daha iyi yapabi. başka bir şey söylemiyeceksin. 
lecek hiç kimse yoktur. Ya- Ondan sonra seni 'hemen bı
par, gelir, ondan sonra bu kılı. rakırlar. Gidersin, saçını saka· 
ğını atar, değişik bir adam olur lmı traş ettirir, iyice giyinir. 
sun. Ne tanınırsın, ne de bili- sin ve hic tanınmaz, dem deği-
nırsın. şik bir adam olur, bana gelir. 

- Ne yapacağım?. sin. Bunlar için şimdi sana pa 
Dedim . ra da vereceğim. Korkma. Yal 
- Şimdi sana yerini, kim nız tutulmamağa ve çantayı 

olduğunu, nasıl yapacağım iyi. muhakkak bana getirmeğe ça-
ce anlatacağım. Bir erkanı lış !. 
harp miralayı var. Onun elin- - Bu miralay kim?. 
deki çantayı kapacaksın; bana Dedim. 
getireceksin .. Çanta nasıl kapı- - Dur telaş etme .. Söyliye 
lacak, sen kendin> hemen na- ceğim .. 
sıl kaybedeceksin, beni nerede Dedi. Yine ısrar ettim: 
bulacaksın hepsini söyliyece- - Kim. 
ğim!. - Cevat Bey isminde biri. 

Dedi. Ve .. ilave etti: İtalyanlarla burada çok mühim 
- Bütün maharetin tutul- bir meseleyi müzakere ediyor. 

mamak olacak. Eğer tutulur. Yola getirmenin imkanı yok. 
san, dilenciyim, açım, kimse- Para, kadın, davet, ziyafet hiç 
den para bulamadım. Çantanın biri kar etmedi. Yalnız bütün 
içinde para vardır .. diye mira- ! vesikaların çantasında olduğu. 
!ay beyin üzerine atıldım, kap- ' nu öğrendik Bunları mutlaka 

Bankalar harice emniyet gös 
termek için arasıra bilanço ya
par, vaziyeti maliyeierini anla
tırlar. Biz de arasıra kusurları· 
mızı günahlarımızı gösteren 
böyle (Vaziyeti içtimaiye) bi
lançosu yaparsak fena olmaz. 

Burhan CAHİT 

RADYO·] 
Eugünkü Program 

ISTANBUL (1200 m. 5 kilovat) 
18 gramofon, 19,30 stüdyo musiki 
heyeti, 20 Selim Sını Bey hakkm~a 
konferans 21 Belkis Hanım, Nebıl
oğlu lsm~il Hakkı Bey heyeti, 22 
orkestra. 

BELGRAT (429,8 m.) - 20 fran 
sızça ders, 2,30 konferans, 21 kon
se•", 22 haberler. 

!!•~desine ferağ edilmiş olduğundan 

alacağı olan, 1400 liranın maa faiz 
ve masarifi muhakeme ve tahsiline 

karar verilmiş ve mezkU.r ilam üze
rine tarafınıza tebliği İcap eden ih
barnameler ikametgibınızrn meçhu
liyetine binaen tebliğ edilememiş ol 
duğundan ilanen tebliğat icrasına ka 
rar verilmit ve bir ay müddetle ili
nen tebliğ edilmiş ve müddetin mü
ruruna mebni ikinci i.hbarnamenin 
de ilanen tebliğine karar verilmiş

tir tarihi ili.ndan itibaren nihayet üç 
gün zarfında 341-5220 dosya numa
rasile daireye biJmüracia teıviyei de
yin eylemediğiniz veya kanunen ta
yanı kabul bir itiraz dermeyan etme 
diğiniz takdirde mezkUr vefaen mef 
ruğ bulunan hanenin bilmüzayede 
furuht edileceği malumunuz olmak 
ve ikinci ihbarname tebliği makamı
na kaim olmak üzere ilin olunur. 

B. çekmece icra daire.sinden: 
çekmecede mükim bakkal Cemal 
fendinin Çekmeceli değirmenci t4 
san zimmetinde mahkumubih 51 
kuruş alac$ğrnın istifası zrmn01 

mahkum aleyh Hasan ağa nam• 
çıkarılan ödeme emrine merkuı11&1 

üç seneden beri ğaybubet edip hol 
hazır ikametgahının meçhul bulu~ 
duğu mubaşiri tarafından ödem• 
rinin zirine verilen meşrubattan • 

laıılmakla ili.nen tebliğat icra•• 
karar verilmiş olduğundan merkU 

He:san ağanın tarih ilindan itibare 
bir ay zarfında mahkum hih bor<~ 
nu B. çekmece icra dairesine r0ii 
racaatla teşviye eylemesi lüzumu ~· 
aksi takdirde muameleyi kanunİY 
nin icrası mukarrer bulunduğu te. 
liğat makamına kaim olmak ü2ere 1 

lan olunur. 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) - 20 
konferans, 20,30 opera. Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil 

ROMA, (441,2 m.) - Radyojur
nal, 21,45 konser, 23,55 haberler. .AN.AI=>C>Ll.J 
VAR.ŞOVA (1411 m.) - 20,45 

radyojurnal, 21 tefrika, 21,15 hafif 
ınu:siki. konseri, 22, 15 Krakovi, rad
yosu, 23 konser. 

SİGORTA ŞİRKETİ 
Te>şkilatı tamamen Türktür Müessisi İş Bankasıdır 

Telgraf: 
ViYANA, (517,2 m.) 

haydutlar operası, 23,35 
lan. 

- 21,10 
dans hava-

ADRES: 1 Telefon: 1 
20531 İrr:tiyaz 

Ağzı sımsıkı, kimseye inanı ol- bakı§larla onun gözlerinin ıçı
mayan bir zabit. ne bakıyordum. Artık, itimi 

Fakat, ben de vazifemi yap anlatmağa ba§lamıttı: 
mağa mecburum. Artık senin- - Cevat Bey bugün on yedi 
le ortağız. Mesele yok. Şim-

1 
buçuğa doğru Parapalaıtan 

di hiç eski Naran değilim. Çok i çıkacak. Kapıda bekliyeceksin, 
değiştim. Hırçınlığım kalma· çantayı hemen kapıp yandaki 
dı. Uysal, akıllı, idareli, uslu 1 sokağa sapacak, seni bekliyen 
bir kadınım!. Sen de tabii dün 

1 
otomobile atlayacaksın .. Son 

yayı anladın. Paranın kuvvet ra .. 
ve kudretini anladın, görüyor- O devam ediyordu. Daha 
sun ki dünyada en büyük kuv çok dalmıttım. Yine değişiyor 
vet en çok paralının . Artık dum. Yine içimde sarsıntılar, 
mes'ut olacaksın!. Beraber ka- , beynimde rüzgarlanmalar olu
zanacağız, beraber yiyeceğiz... yordu. Bir an zonra beynimde 

Ve .. yine anlatmakta d&Yam 1 esen bu rüzgar bir kasırga hük 
ediyordu: müne girmeğe, kafamdaki hü-

- Saadet parada!.. ceyreleri kazımağa, beynimi 
Kuvvet parada.. savruk savruk etmeğe baıladı. 
Mes'ut olacağız!. Vücudüme bir titreme geldi. 
Her şeyi unutacaksın, Gözlerim büyüdü büyüdü ve 
Tamamile senin olacağım!. kendimi onun göz bebekleri 
Ba.k kendine geldin!. içinde görmıeğe başladım. 
Be" senin ilacınım.. Karışık bir saç sakal! 
Daha iyi olacaksın! • Uzun kirli tırnaklar .• 
Ben yine d 

Çamurlu ve.. yarık ayalı· 
!ar .. 

Tırmıklı, ti§, paslı eller!· 
Bu adama bakarken bak•~· 

ken yine kafamın içinde lı11 

sarsıntı oldu. Bir damar koP' 
tu. içimdeki kasırga cotlj• 
kabardr ve dünya tekrar göı a 
rimde karardı. Fakat, bu ba0' 

bir yenilik getirdi: Muhal<e' 
meın çalışmağa baılamıştı. 1 

İçimden hıçkırıklı bir ferY' 
koptu: 

- Kahpe! .. 
Ve .. haykırdım: 
- Casus karı!.. .. 
Ve .. kuduz bir hamle ile ~ 

zerine atıldım. Parmakları,, 
boğazına geçmişti. SıkıY0 

dum. Söyleniyordum: 
- Demek casus sendin! 
Beni yere sen vurdun!. 
Bunu şimdi söyliyorsun• 
İtiraf!. 
Casusluğu itiraf! .. 



, 
Pek yakında göreceğimiz manzarala·.rdan biri .. 

Selinik muhtelitile cuma ve pazar günü oynuyoruz .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~·· I 

Fenerbahçe, Galatasaray ayrı ayrı ve biribirlerini takviye ct,ineden çıkacaklardır 
Macar maçlarmdan sonra 1 f 

futbol mevsimi proaramınm i
kinci maçı olan Selinik1 muh- , ~ 
leliti maçlarının birincisi bu cu · · .. 
?1a günü oynacaktır. Şehrimize ·· 
d,i maç yapmak için gelen bu ı 
takım Y unaniatanın en güzide ı 
hirinci seri kulüplerinden alınan 
oyuncularla teşkil edilen bu 
llıuhtelitin İstanbulda en kuv
vetli iki takımımız olan Fener. 
bahçe ve Galatasarayla yapaca 

11 •un sıkı bir çalışma devresi yap ı 

1 
mışbrdır. 
Eldeki elemanları nazarı dikka 
te alarak bir takım meydana ge 
tirmek lazım gelse, Sarı kırmı

. j zılıların Yunanlılar karşısında 

ğl maçlar Yunanistan spor ef-

töyle bir kadro ile oynayacağı 
· ümit edilebilir. 

Galatasaray: 
Kale için elde Avni ile Ül

vi vardır. Ülvinin tecrübesi Av 
niye nazaran daha fazla ise de 
antrenemansız bulunması Avni 

ka.rı umumiyesi tarafından çok ı ·~ 
titi~ bir hassasiyetle bek!e11;mek 
ledır. Bu takımın şehrımızde · 

1 yi tercih ettireceğini zannede
riz. Müdafaa için bugünkü hal
i de Burhan ve Vahiden başkası 

lllaç yapacağı tekarrür eder et- ' .. 
lllez, Selanik sehrinin bütün o- ... ·. 
Yuncuları sıkı~ biı· seçmeye tabi 

1 
· 

tutulmuş ve en güzideleri takı-
ma ithal edilerek muntazaman 
jahşi.ırılmış ve bugün en iyi 1 
b~rrnlarında bulundukları tes-
ıt edilmiştir. Gelen takım ara 

sında beş altı tane milli futbol
C!J. bulunmaktadır. Bundan evlet Seliniğin en kuvvetli takım 
arından Ari~ Şehrimizi ilk de-
~ a. olarak ziyaret etmiş, Fener-

ahçe ile yaptığı maçta berabe 
ı·e kalmak gibi iyi bir netice 
alnııttı. Ve arkasından Galata
Saı-aıya mağlup oldu. Bu Yu
~anldarla ilk temasımızdı. Bu 
~elanik muhtelitinin geliti 
~~nanlılarla şehrimizde dör
duncü temasımızdır . · • 
A.ris'ten sonra sehrimize gelen, 
Y Unan şampiyonu Olimpiya
kos · Galatasaray ve Fener kar 
tısında mağlup olmut ise de 

İki sen.eye y:ık111 bir :zamandan beri 
futbolu bıraktığı halde tekrar calrş
ma<ra ve takımda yer almağa lıaşla-

"' yan meşhur Alaeddin 
fena bir netice almamış, kıyıne 
tini yabancı bir sahada isbat 
etmiştir . 

Üçüncü tema! · olarak Yuna 
nistanın en kuvvetli klüpleri o
lan ( Panatinakos) ( Olimpi
yakos) ve ( Enoıis) oyuncula
rından mütetekkil Atina muhte 
liti idi. Hatırlardadır ki bu 
maç sıkı .bir imtihan olmuş ve 
bu çarpıtmalara hazırlanmak İ
çin Yunan olsun Türk takımı ol 

l 
yoktur. Muavin hatları da mu. 
hakkak ki Nihat, Suphi, Mitat 

) olarak teşekkül edecektir. Gala 
tasaray için düşünülecek en mü 
hinı nokta muhacim hattıdır. 
Sarı kırmızılıların da en zayıf 
noK:tası bu hattır. 

Rebiinin oynayıp oynamıya 
cağı malum değildir. Son gün
lerde rahatsız olduğu söylen
mektedir. Oynadığına nazaran 
Galatasaray için en kuvvetli 
hücum hattı şu olabilir: "Ke
mal Şefik, Kemal Faruki, Leb 
lebi Mehmet, Latif Rebii" mer 
kez muhacim mevkiine Mehme 
din alınması bir mecburiyetir. 
Bos kalan sağ açık için, Kemal 
Sefikten başkası yoktur. Latif
de Rebiinin yanından ayırma
mak lazımıdır. (:ünkü Latif u
zun zaman Rebii ile yan yana 
oynamıt bir oyuncudur. Rebii 
ile paslatacak uyuşabilecek 
baıka oyuncuları yoktur. De-

·falkanyatta kalemizi nıuvaffakıyet
ie müdafaa eden ve son maçlarda 
haksız bir boykot cezasına maruz ol 
duğu için oynamayan Hüsanıettin 

bir kurtarrş yaparken 

mek oluyor ki Galatasaray Yu
nanlıların karşısına §U şekilde 
çıka bilin 

Avni 
Burhan Vahi 

Suphi Nihat Mitat 
K. Şefik K. Faruki Leblebi La

tif Rebii 
F enerbahçe takımına gelin. 

ce; Fenerliler hiç şüphe yok ki 
Galatasaraya ı:azaran daha kuv 

1 
vetli bir kadro ile çıkacaklar
dır. F enerbahçeye dahil olan 
Hüsam mmtaka tarafından al
tı ay boykot cezası ile tecziye 
edilmitti. Son dakikada haber 
aldığımıza nazaran bu maçın e 
hemmıiyetini idrak eden Fener 
bahçeliler İstanbul mıntakaaı
na müracaat etmit ve Hüıamın 
affını rica etmişlerdir. 

Hatta lıtanbul mıntakasm. 
dan Hüsamettin için söz de al

. mıtlardır. Hüsam oynadığına 
nazaran Fener kaleıi mevcut 
kalecilerimiz içinde en kuvvet
liainin mes'uliyetine terkedili
yor demektir. 

Hüsamettin şimdiki halde 
elde mevcut kalecilerin, en iyi. 
sidir. Ve antrenemanı da yerin 
dedir. Bir müddetten beri ant
renömanı bırakan Sadi de mun
tazaman çalışmakt.-.dır. Ankara 
da Fenerbahçenin yaptığı oyun 
dan sonra Sadiden sitayişle 
bahsedildi. Hücum hattı ise he 
rr.ıen hemen malum gibidir. Yal 
nız sağ iç mevkiinde bir parça 
şüphe vardır. . 

Dört beş aydan beri futbo
lü terketmiş olan Alaeddin bir 
buçuk aydan beri çalışıyor. Ve 
kendisinin iyi olduğu da söyle
niyor. Enerjik ve futbolü kav
ramıt bir oyuncu olan Alied
dinin takımda yer alacağı kuv
vetle muhtemeldir. 

Alieddin on bq aene müte
madiyen Zeki ile yan yana oy
namıştır. Aksamıyacağını zan
nederiz. Alieddin hiç şüphe 
yok ki muhacimlerin en tehli. 

Ankara' da spoı 
cereyanları 

Yeni proS?ramın ilk teması 
Fenerbahçe yaptı 

Bugüne kadar Ankarada 
spor çok sönük bir halde idi. 
Bu kadar sönük kalmasının da 
birçok s~:bepleri vardı. Öğren 
diğimize nazaran be1Ji başlı 
sebepler şunlardır: 

1 - Mekteplilerin kulüp
lerde oynamaması hakkında 
Maarif vekaletinin vermiş oldu 
ğu karar; Ankara futbolüne 
büyük bir darbe vt•rmuştur. 
Çünkü Ankarada gençliğin kıs 
mı azamını mektepliler teşkil 
etmektedir. 

2 - Kulüpler mali noktai 
nazardan iyi vaziyette değiller 
dir. Beş kulübün üçünün, Genç 
ler birliğinin, Çankayanın, Al. 
tın ordunun iyi bir binası yok
tur. 

3 - Şimdiye kadar hariçle 
temas imkanını bulamamışlar
dır. 

4 - Ankara sporunun' ba
şında çalışacak idareci pek az 
dı. Şinıdi Ankarada bir uyanık 
lık başlamıştır. Mıntaka riya .. 
setine getirdikleri Muvaffak 
Bey çok çalışmaktadır . 

1 

Muvaffak Bey mıntaka riya 
setini kabul ederken bazı şart
lar dermeyan etmiştir. Ezcüm· 
le dermeyan edilen şartlar şun 
lardır: 

1 - Kulüplere nakti mua
venet yapılacak. Bunun üzeri
nedir ki şimdi kulüplere ayda 
elliier lira nisbetinde muave
nette bulunulmaktadır. Bunlar. 
dan başka binaıı olmayan kulüp 
lere mıntaka binasmda birer o. 
da tahsis edilmiştir. 

2 - Bir antrenör temin edil 
mittir. FutbolcüJer bu antrenö 
rün nezareti altında çalışmak
tadırlar. 

3 - Her ay bir takım getir 
megı düıünüyorlar. İşte bu 
programın ilk kısmanı teşkil 
eden temasın birincisi olarak 
F enerbahçe davet edilmiştir. 
Fenerliler tr~nden indikleri va
kit bütün Ankara gençliğini 

--

kelisidir. Fenerliler bundan ev 
vel bu oyuncunun Olimpiyako. 
ıa karşı yaptığı nefis bir golle 
galip gelmişti. 

Zekiye nazaran daha pek 
genç olan Alaeddinin tekrar fut 
bole başlaması hem F enerbah
çe için, hem de Türk sporc için 
büyük bir kazançtır. Şu halde 
Fener de şöyle bir kadro ile çı 
kacağı zannedilmektedir: 

Hüsameddin 
Yaşar Hadi 

Cevat Sadi Reşat 
Niyazi Alaeddin Zeki Muzaf

fer Fikret 
F enerbahçelilerin çıkaraca

ğı bu takım en kuvvetli bir şe
kildir. Hücum hattı 1stanbu
lun en iyi bir hücum hattıdır. 

Sarı lacivertlilerin Yunanlıla 
ra karşı Galatasaraydan daha 
iyi bir netice alacağını zannede 
nz 

Müdafaa hattına gelince; 
malumdur ki senelerden beri 
Fenerlilerin müdafaası en za
yıf noktalarını tetkil ediyordu. 
Fenerliler bu hatta aylardan be 
ri Cevat ve Hadiyi çahttırıyor
lardı. Yalnız son günlerde Ya-

karşılarında .gördüler. 1' 
zam bir istikbal ·nerasimi 
dı. Bu da gösterir ki An 
da spora karşı büyük bir . 
vardır. Fenerliler Lozan 
sa misafir edildiler. Dört 
saatlik bir istirahatten 
İmalatı harbiye, Çan 
Gençler birliği muhteli 
karşılaştılar. Fenerbah 
çok yorgundular. 

T-ren yolculuğu Fene 
iyi sarsmıştı. Bu yorg 
rağmen Fenerliler komb• 
temiz bir oyun oynadılar. 
ci devrede iki, ikinci d 
beş gol yaptılar ve macı 
kazandılar. -

F enerliierin bu oyunu 
rahlar üzer:-de çok iyi b' 
sir yaptı. N.Dkaralılarm 
dar büyük bir farkla m 
olmalarına başlıca sebep 
oyuncularının bir arada 
mamış bulunmalarıdır. 

Bugün Ankaralılar 
nazarı dikkati celbeden o 
lar mevcul. .ır. Bilhassa 
Nevzat, Bilal, Abdi. Bug 
tanbulda bile birinci sını 
lüplerde yer alabilecek o 
lardır . 

İkinci müsabaka ertes 
Muhafız gücü ile oldu. 
fız gücü muhtelite nazara 
ha mütecanis bir takımd 
yun çok sert oldu. Bir 
gün evvelki maçın yorgu 
da inzinıam edince Fen 
muhtelite oynadıkları oyu 
nayamadılar. Ve sıfır -
berabere kaldılar. 

Muhafızlılar araımda 
mıt elemanlar vardır. 

Ankaralılar gelecek a 
Galatasaraylıları davet ed 
lerdir. Şimdi de ıehrin 
sında bir saha yapmak iç 
ratıyorlar. Bu uyanık 
pek büyük hizmetleri do 
Muvaffak Beye Türk s 
mına teşekkür bir va · 

M. K. 

şar ile Hadiyi oynatmakt 
lar. 

Y &§ar Hadi müdafaası 
hafta An.karada çok güz 
oyun oynamış ve çok al 
mıftır. Her ikiıi de sert, 
hiç bir teyden korkmaya 
kafası işleyen oyunculardı 
şar Hadi bu hatta oynat 
eskiden beri güzel bir m 
oyuncusu olan Cevat ta h 
tına alınacak demektiT. 
Fener muavin hattı icin b 
zanç olacaktır. Ve e~ do 
da Yaşar Hadiyi oynatın 
Muavin hattına gelince sa 
mevkiinde Cevat oynatıl 
tır. Sol haf mevkiinde de 
vardır. Merkez muavin içi 
diki halde Sadiden ba!kas 
tur. 

Gelecek haftada Fener 
ve Galatasarayın şehrimiz 
lecek olan Atina şampi 
(Enosis) ile çarpışması t 
rür etmiştir. Bu maçlar ay 
manda her iki takım için ( 
siı) maçına bir hazırlık o 
tır. Her iki takımımıza da 
nanWar karııamda muvaf 
yetler temenni ederiz. 
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ismet Paşa Odesa'da mühim Tehlikenin önü Ham illerle 
Müzakere 

Ekmek niçin ~ahalı, Yalova 
yolu neden boznk? bir nutuk ıöyledi ne nasıl 

[Bap 1 1-' ıtdil..t.J 
....ı.t-dir." 

M. Palı.:'ıomoff, l.....ı: Pqa Has 
retlerine hitap ederek fÖyle de
miftir: 

"Baıvekil Ha:netleri ı Sovyet 
ıt ... vanın t;&kl doatu, yüzide höl:.A 
111•t acbı• ::ı ve ıohrettiar kuman• 
ün .... k&l'aabmıza ııöre yeni Tiir 
l:iy., m.,mlek"t'erlmiz arasında 
dah' sıkı bir mukarenet Ye itiliıf 
vücude ıı~·rocektir." 

M. Paklıomoff, Türkiya Reisi· 
cümlıuru GAZI MUSTAFA KE· 
MAL Haztetlerinin, iSMET PAŞA 
Ha~tlerinito, TLVFlK ROŞTO 
Be.,efendinin .. batlerine ve Türri: 
Milletinin saadetine kadehini kal· 
dırarak içmit ve miaııfirlerb ziya
retinden mütevellit malıızuziyetini 
beyan etmiştir. 

lamet Pa§a Hazretleri ce•ahen 
irat etmif o:duğu nutukta, demit • 
tir ki: 

"Size m'lliyetperver Türkiyenin 
derin ve samimi hiniyatmı getiri· 
yorum. Kaı'1deniz bizi birbirimiz· 
den ayırmamakta, bilakü iki mil
letin menafü icabı ve ahval vuku· 
atin mantıki neticesi olarak kalp· 
lerimizden ıelen arzu ve temayü
le tevfikan bizleri birleıtirmekte
dir. 

Bu gÜzel 'l'azifeye devam et• 
mekle bahtiyar ve Türkiye ile Ga
zi Muatafa Kemal Hazretlerinin 
doatlulı: tmnir.abııı bizzat getir· 
mekle mesudum." 

laınet PB§a, M. Kalenin ile M. 
Molotoff'un sıhhatine kadehini 
kaldırdıktan aonra acın olarak Sov 
yet ibtililinin satvetli zimamdan 
M. Stallli'in ıerefine içilme.İci tek 
lif etmittir. 

Misafirler bundan sonra tiyat· 
ro)·a gitmiılerdir. 

kadelıimi kaJdırar"k Sovyeder İt· 
tihadı Reiaieümhuru Kaknin Haz 
rctlerinln ıer.,fi, ittihat milletleri· 
" 'n ikbal ve saadeti ve ittihadın 
komiııerler meclisi Reisi Molotof 
cenaplarının ve 1-lariciye k""mi1eri 
Litvinof cenapları• .ın sıhhatleri ve 
ittihadm Türkiye büvük elçisi M. 
Suritzin ve burada bulunan hanım 
)arın afiyeti için içiyorum. Siizleri
mi ba,Jadığım fevk ile bitirmeğe 
duygularımı ve dütündüklcrimi 
tam ifade edebilmeğe müoaade 
buyurursanız Sovyet inkılabının 
b-..giinkü kudretli mümessili ve 
müdürü olan Stalin Hazretlerinin 
aıhuat ve afiyetine birlikte içmek 
teklif ediyonun. 

Gaziden ismet Paşa'ya 
telgraf 

ODESA, 27 A.A. - ismet Pll§a 
Ha"lretleri, biri Gazi Hazretlerin· 
den, diğeri Sıhhiye vekili Dr. Re· 
fik Beyden olm~k Üzere iki tel • 
graf almıfl:lr. 

Gazi Hazretleri, İsmet Pa~aya 
iyi seyahatler temenni etmekte, 
Refik Bey de heyeti vekile namına 
sıhhat ve iyi seyah~t temennisinde 
bulunmaktadır. 

Rfr R:ıs gıızetesinin iktıısa
diyatımı:ı hakkında bir 

makalesi 

geçebı"Je g"' ı" ? [Başı ı inci sahifede] ce z taksitlere zammedilmeaini ilave 
[Başı ı inci sabiiede] etmittir. Hamiller iae senede 

Hayvanatın en zebunu ve en 820 bin İngiliz lirası tediye11ini 
ziyade takayyüde muhtaç olanı, istemektedirler. Diğer taraftan 
İnsan yavr>uudur. Çocuk bakımı 
ve büyütülme.;inin her tarafta bir dün Ankaradan verilen bir ha· 
fen halini almı§ olmas, bundan İ· bere göre hükıimet daimi ve sa 
!eri geliyor. Çocuk, baıka m~m- !>it bir tediye formülü olarak ~" 
leketlerde artık ihtiyar kadınla· nede 500 bin lngiliz lirası ver
nn ve ebe taslaklarının elinde de-
ğildir. Halkımızın pek mahdut mek auretile borcun ml:ayyen 

f Başı birinci sahifede] 
verdiği iki takrir okundu. Takrirler 
den biri zabıtayi belediyeden polise 
geçen memurların keııilen maa~ları
na dairdi, Takrirde, tevhitten son
ra belediye zabıtaaı itlerinin nasıl 
cereyan ettiğine dair sekiz suale de 
cevap istenİyGı-du. 
D:ğer takrir de havayici zaru

riye fiyatlannın son :.·amanlarda 
Y\\oeldijii, belediyenin bun~ kartı na 
•ıl bir tedbir aldığı hakkmda idi. 
Her iki takrir de ilk celaeile cevap 
verilmek üzere müstaceliyet kaydile 
makama havale edildi. 

bir kısmı iat.Una edilirse bizde ço- seneler zarfında tediyesini arzu 
cuk bakını meçhul bir bilgidir. etmektedir. Bu esas üzerinde ha 
Çocuk ölümünün önüne geçmek milıerle bir itilaf hasıl olması 
için, yeni yeti§en neslin lnzlarma ümit edilmektedir. Hükumet te 
analığı, analığın icaplarını ve ço- 1932 bütçesine beş yüz bin İngi Ekmek meselesi 
cuk bakımmı fenni bir surette i • M 
zah ve muhtelif veaııitle halk irtat liz lirası karşılığı olarak üteakı'ben, geçen içtimada Ga-
ve tenvir olunmalıdır. 4,060,000 lira koymuştur. Os- lip Bahtiyar B. tarafmdan ekmek fi. 

Dig" er "Demleketlerde kadın, adı ) bo J t ·1· yatının son günlerde yükseldiğine 
man ı rç arının enzı 1 esası. dair verdiği takrire, iktisat müdürü-

hi tekilde doğurtulur. Kimsesiz nı istihdaf etmekte olan müza- nün cevabı dinlendi. lktia.ıt miidürü 
kadın himaye altına almır. Do- O l ak 
ğumdan sonra anne fakir iae bu kerat amanlı borç arının t - dedi ki: 
gibiler için açdmıt olan müe.aese· ııiminden sonra hisselerirıe bi. - Ekmek narlıı bin gram üzerine 
ye yerle•tirilir. rer mikdar borç isabet edecek ı değil, bin yüz Ç'lm üze-ine konur. 

Hayatını hariçte kazanmaia ol B lk hük' • · b'l Konulan narh tatbik ediliyor. Faz. an a an um · en ve ı 1 •·ld - L-'-l---da b' ·ı.o 
mecbur olan anneler, çocuklarını h y • b fT d asına sa~ ıgı ,,,...,..,. ır ''""Y"" 
husuıi bakım evlerine emanet e • assa unanıstan ms l!I ı m e te llU\nlZ kalmadık. Ekmek fiy::tlan 
derek itlerine ııiderler. Her fal.ri büyük bir alaka uyandırmıştır. iıtatistikleri 1928 ıenesinılen itiba
kada bir süt emzirme 1alonu bu- Çünkü Osmanlı borçları indiril ren ha§lar. 928 de ekmek 19 kurut 
lunma•• mecburidir Bizde de bazı diği takdirde, bu hükUmetler 1929 da 16,5, bugÜn İae 8,5 kuruı
bakım evleri ve çocuk tetlrilab ya hissesine isabet edecek mikdar tur. lsta~bul halkı bu sene.~ ucu_z 
rılıyor. Şüphe yok lı:i bunlar bayır d . d' 'I . l cak ekmek yıyor. Hasat meV111ru bazı.. 
Jı te,ebbüslerdir. Fakat malr.aada a m ın mış 0 a tır. randa. Mart, ı:U mayu aylan kı-
eritmekten henüz çok uzakız. Saracoğlu Şükrü Beyin Hr aylardır. Geçen' ıer.o bu aylarda 

MOSKOV A, 27 A.A. Tus A,nn• Bu tqkilill en hicra yerlere b.eyaııatı ekmek ırene yükselmeğe baılamııtı. 

rini rica edeceğim." 

Murat Beyin takriri 

Bunun üzenne Murat beyin takri
ri okundu. Bizzat kendisi de izahat 
verdi. Tablekiırlar meselesine temaıı 
etti dedi ki: 

- Yüzde iki, üç fırın :aıcak ek
meğini kendi tezgruundıı satar.Di
i;-erleri ta blekarla: vasıtasile satarlar. 
Tablekarlar ekmek batına bir milc
tar para alırlar. 

Hamdi B. diyor ki 

Haır.di B. de dedi ki: 
- Borsanın verdiği vasatilerin na 

zari olduğu yolunda Galip Bahtiyar 
Beyin sözleri katiyen varit değildir. 
Bütün satıİ fiyatları üzerinden va
sati alınrr. ktisat müdürü de narh 
için boraanm verdiği rakamlara is
tinat ettiklerini söylediler. Borsa bir 
ticaret malıfelidir. EkmekçHik tdıre 
ait bir meseledir. iktisat müdürlü
ğünün bizim rakamlarnnızı etüt et
mesi liızmıclır. Biz sadece esas veri
yoruz. Şu halde belediye ynlnız ba
sit bir hesap ameliyesi yapıyor, de
mektir. 

Avni B. de buğday aal:ltına temu 
ediyorlar. Buğday sabtında gayri 
tabiilik yoktuı. Bona mttliain:le ik· 
ti..,t müdürü B. de dahildir. Kendi· 
lerine de ye>< ayrılmıttır. Asli aza.. 
mızdandtr. Hatta 10 lira hakkı hu-
zur ücreti bile veriyoTIJE. ~ 

11 bildiriyor: kadar teımıli lazımdır. Bundan Saraçoğlu Şükrü Bey dün V~i!!'t "?ormai değildir.Bir de ma 
Burada müntetir "Joumal pour 25 • 26 aene evvel Pr. Dr. Pinard' bir mt harririmize §U beyanatta aarifi ımalıye ~!"ır· Buğdny par"!'ı? Münakaşa devam ediyor 

l'industri Aliaation" .!aze<Esi ın çocuk büyfüme kitabmı tercü- b 1 muamele vergw de ayndır. B121 
"Dumlupinarda mücadele eder me ederek kız mekteplerinde oku u unmuf~: .. narhı, borsanın verruği rakı:.ml11r Ü- Azad.arı Feridun B. dedi ld: 
Tü"k" ünvanile neırettiği ;r ma- tulmak üzere Maarif nezaretine - Parıste cereyan eaen mu zerine l<oyanz. Biz un fiyatlan ile - Ekmeğin brtılarak almmıw 
kalede, genç Türkiye Cümburive- 11ı;ndermi§tim. O :zamanki Maarif' z..keratm e::ası §Udur: alakao•r değiliz. Borsa bi7e ne ve- mahzurludur. Ekm,.1< tam bir kilo 
tinin askeri Ye siyasi muza;feriyet Nazırı kız mekteplerinde analık- 1 - Osmanlı borçlan ihtili- rir&e ona göre narh koyanz. Masa- olarak tespit eclilıneli. Fazla, eluik 
!erinden aonra iktıaadiyat u.hasın tan babs~dilmesini ahlaka muga· fmı h!lJletmek rifi imaliye meseleıi ise dört sene olamaz. Fırıncılar tarttırmak istiyen 
Ja da iatil.:lalini muhafaza ile mef yır (?) bulduğu için kabul etme- 2 _ Borçla~da T.. ki e his e~el tesp~t. edilmişti. ~unun üz,.. mÜ§terİye fena m'1amcle bile yapı-

• • · k gul olduğunu yazarak diyor ki: di. • . n ur .Y nnde tenzılit yapdıraa ıyi olur. yorlar 
Başvekılimızın nut ıınun "Ecnebi sermayedlll'la'l'l Türki- Çok ~ükür buafuı o devir~eri •esme ısabet eden mıkdarı, Ekmek hazirana kadar daha paha- Gali~ Bahtiyar B. dedi ki: 

metni yenin kendi milli istiklali ile kabi- yaıMDJYoruz. it bB§ında olan nca· memleketin ikbsadi ıartlarma !anacaktır. _ Tablekirlann ücreti 9 kunıt 
ODESA, 27 A.A. - BB§vekil li telif olmıyan hususatı kabul ede l limiz, yar .. yı biliyor, tedavi çare • uygun bir mikdara indirmek. lkbsat müdürü dah3 bazı ihsai 10 paraya kadar yükseliyor. Bunun 

ismet Pıqa Hazretleri Odesa'da miyeceğini bir türlü kabul erlemi- !erini d" arayor. Ergeç bil bayati 3 _ Bulunacak §ekli hallin malıimat okudu. tetkik etmek razımdır. Kontrol edil. 
tehi.;- Şuraunda verilen ziyafette yorlar. mücadelede de muvaffak olmak kat'i ve nihai olmasını temin melidir. Pitı.m~ ücreti de fazladır. 
IÖylenen hoıamedi nutkuna ceva· Bine.enaleyh, bu hakiki tehlike- ve cehaletimize bakım..ızbğunıza etmek. Galip Bahtiyar B. in beyanatı Avni B.- B>. kısım fırıncılar ıab 
ben it;deki nutku irat buyurmuı yi nazarı dikkate alan TürJ.. hüln1 kurban giden yavruları kurtar· Müteakiben Galip Bahtiyar B. leki.ra para \•erir, bir kısmı vermez. 
lardır : meti ve Cümhuriyet Halk Fırkau mak lazun!" 4 - Osmanlı borçlarındaki oöz alarak iktisat müdüninü ıiddet- Tablekar vaziyeti müotaJ..illen muta-

"Türkiye'nin büyük dostu Sov- milli ikbaadiyab tarsin etmek ve Diğer taraftan çocuk haatalık- Türkiye hissesini ayırıp, eski le tenkit etti dedi ki: Jaaya c!eğer bir mevzudur. FTl'tltlan 
yet ittihadıntn mühim merkezleri· Türkiyenin garbe olaa iktıaadi ta- ları mütebaaaioi Dr. Ali Şükrü B., borçlara ait hisseleri İplal ede- _iktisat müdürü ile bemf".kir de- tahdit itinı tetbik etmeli, dc.,hal O• 

ni memleketimin mümessillerin- büyetini tahfif eylemek ma!ı:s;ıcii- diyor ki: rek yeni bir tahvil vermektir. ğilim. Narh bin yiiı gram üzerin- lamaz. Meclisin bu hutustaki seli.-
den mürekkep kalabalık bir heyet ı~ mün.kün olan her ıeyi yapmak- "- Her şeyden evvel çocuk ba- den degı"lılir . Bin rramdan fazlası hiyetini de bilmiyorum. iktisat mü-
le ı<İya:rete çıkarken ilk belde ola tadır. kımını ve büyütmesini annelere Müzakeratm hülasa ve esas- ek•iği hıyledir. N;:..h konuyorsa dürü bu iıi tetkik etmeli, daimi en-
rak ,.yak basl:lğmıız Karadenizin Bu ırazete, bu meselenin halli öğretmeli. Bun'1D için de mahalle lan yukarıda aaydığnu nokt.:ı.. muayyen miktar üzerine konur. Ek- cümene göndermelidir. Miidür B. a
bu gÜzel limanının henüz pek a- hususunun gerek harici ve gerek !erde çocuk nasihat yuvalanna ih lardan ibarettir. Aıağı yukan mek bin gramdır. Ne kadar tabah- likadar olmalıdır. tahdit iıl bir an 
;ıklarında b~'ıyarak gittikçe kuv aahili bir takım mükıülat arzet- tiyaç "ardır. Na.ibat yuvalarında bu noktaların. hepsinde pıensip bur eder, ne kadar kaybolur, hepsi evvel yaprlmalıdır . Hatta mümkünse 
vet ve har!ll'etini artıran ve ;ıah· mekle beraber Türk aanayiinin, çocuk bakımı hakkında konfe- 't'b il t '--k h" l 1 1· d F 1 . b bu içtima deVYesinde bu iti görüıme' 
sım vasrtaıiyle onkılapçı ve milli- hükiim~t taı·afrrdan ittihaz edilen r~nslar verilir ve araya getirilen ı ı ar e mu a.,.. at ası o mut ma um ur. mncı ar ısterae unu ya liyı'z. 

t db. ı • d h • d k' hh ti · k tr 1 di ise de iki üç esadlı nokta etra. parlar. 9 kuruta kadar hiila ekmek 
yetç: Tiirkiye Cümburiyetine te- e ır e~ aaye..ın e ma su. ere• ço u .ann sı 8 erı on ° e • satılıyor. Gariptir ki 7 kuruıa da ek Relediye reiıi Muhittin B. söz 
Veccüh. eden •amnn' •1 tezahürler· cede kuvvet bulmuf olduğunu yaz lir. Nitekim Sıhhiye Vekaleti de fmda tarafeYD henüz yekdiğeri 

1 
alarak dedı' ki·. 

uh l f d d b k b 1 mek satı ıyor. Ev,·el emirde ekmek den son der• ce mütehaaais oldugu" makta ve Türkiyede m te i sa- ayni usulü biz e e tat ' e aı a• ne tamamen yaklasmı .. deg"iller 
· b h ı ı O küd B ikt Ed. - Y fi~'"Btının ist.'<rarı için bu gayri mun- U ~• ... elmıeld L t mu b ırada JU hakiki dostlar aof- nayı J.ıa atının maz ar o mu§ o mış, s . ar, eı af ve ırne- dir. Maamafih bu noktaların i- lazam tekli kalclınnalıdır. iktisat mü· - cuza sa .. ...., er ... ya. 

ra.ında Zikretmekten derl·n bir me duğu inkişafı etrafile tahlil ede- kapıda çocuk diapanaerleri açm. •t k' f h k fb lamış olanlardır .Bu cinı ekmeklerin 
b k • · d b' k ı d d ı tar m ütün müza t!"e aa a dürü bey bir tetkik yaplllar Bunlar • il ıoı, ok So b' • aerret duymaktayım. Odeaa'da ge rek Cümhuriyet Ü umetinın e • tır. Daha da ırço yer er e ••· narn e a ... aaı y tur. n ır ay ı· 

· il • h " b' ı ı kt sında gösterdig" i sanıİ.ioiyet ve zaten malumdur. Cuvalda randıman · -'e al L-·ma bl lira -~ çirdiğiıniz ı.,kınil bir ııün komşu mıryo arı ınıasına ususı ır e• pan•e er açı aca rr. - çına un çuv -. r ~·-
ve c!ost memleketin bütün diınya- her.ımiyet atfetmekte olduğunu Bundan maada vefiyatın önü- hüsnü niyet sayesinde ihtilafın 94 dür. 525 kuruştur. Ekmek 7,10 mlJtır. Bir çnvnldancla 94 ekme!< çı
da tanılan e>l"İz misafirperverliği- ve şimendifer prngrammm dalı;l ne guçmek için annelerin çocukla- bertaraf edileceğini ümit etmek kuruı eder. Bizim koyduğumuz kıyar. Bittabi ekmek batmıı 40 para 
nin kalplerimizde silinmez hatıra- şimdid"'n kıMDen ikmal edilmit rma bu:zat süt vermeleri temin e- haksız bir nikbinlik değildir. narh İcRbı fırıncı undan ticaret :va- zammolmuıtur. Bu iti uzun bJyld 
lanın kaydetmİ§tir. Karada ve bulunduğunu kaydeylemektedir. dilmelidir. - Bir istikraz akdi mevzuu pamaz. Biz 115 kuruş imaliye veri- müzakereye bile lüzum yu tur .. 
denizde lı:omıu bulunduğumu:r; ismet Paşa bükiııneti, memleke Ana sütünde yalnız çocuğun bü :vo•uz. Halbuki 95 kuruş kifiılir. Be- Galip Bahtiyar B.- Bu iı böy-
Sovyet ittihadmda bu tehrin sene tin mevcudiyet ve istiklaline müs- yümesine değil ayni zamanda bahis midir? ;~ye onlara piıirme ücreti vermİf· le kıyaıla halloluııama:z. Bu mesele 
lenlen beri husuıi bir mevkü var· tenit hizmetini görecek iktıaadi hastalıklara kartı koymusma da - Parise münhasnan Os. adam akıllı tetkik edilmelidir. 
dır. lki memleketin ricalini müşte bir esas vücude getirilmeoinin a· yardnn edici haualar vardır. Arın rnıınlı borçları ihtılafınm halli Borsa vasntilerine gelince, biraz Avni B~ Bu iıi yapmağa mec-
rek teıebbüs ve faaliyetlere ve ;. :ıim ehemmiyeti olduğunu pek mü oütiinden mahnım kalan ço::ukla- için gidiyorum, bunllll haricin- nazaridir. Vasati 525 kurut bulunu- bur olan bir heyet vardır. Tetkilı: e 
lı:i dost devletin münasebetlerini kemmel bir suretle anlamıştır. rı beslemek için ıehirde mutlaka d d'I . b' f yor .Halbuki bir çokları 520 den un der, neticeyi meclise bildirir. 

B. ti' k d' .. · ·· hh. k "t" b ı rt e bana tevdi e ı mı§ ır vazi e alıyorlar. Fiyat vasatileri alınırken Ekmek el · · ılan devamlı bir inkitafa götüren ıe- ınne ce en ı sanayıını vucu- 51 , çocu aıı u u unmaoı ıa • mes e•ıı üzenne yap 
mereli temaslarda denilebilir ki de getirmek lüzumunu müdrik tır. yoktur. 3 • 4 güne kadar hare- asgariler nazarı dikkata alınmalıdır. müzakerat kifi görüldü. 
Odeaa her vakit er. yakm bir gÜ· bulunmaktadır. Çifi teıkilinde, tarafeynin sı•.- ket edeceğim. 8,5, 9 kuru! emek pahalıdır. Hem 
:zergah ve ill< merhale olmu•tur. Türkiye bu sahada ecnebi ka • hati, hatta yaşı nazarı itibara a _ Eski mukavelede veril- bu sene mal da fazladır. 25-30 vagon Bursa - Yalova yolu 
Bu itibarla çok güzel ifade '>uyur pitalizminin muhalefeti ile çarp•ş lmmalıdır. Hastalıklı, bahusus mi« olan teminata ilaveten ba. değil, 80-90-100-150 vagon geliyor.. Müteakiben Etem izzet Beyın" Ya 
d 'b' K d · b' · maktadır. müzmin hastalıklı kimseler, evler. ~ Belediye otomatik bir terfi yapıyor. uğunuz gı ı ara enız ızı ayır 'd t b J nnın bo 1 Iova . Buran yolu bakmdn evv·'ce 

B·ı·k· b' 1 · • K ı Bu gazete netice olarak diyor memelidirler." 71 varı a mem a a rç a Biraz da tical'İ iktisadi noktııyi ns- "' mıyor. ı " ız ır eştırıyor. ıyı a h 1 • • d ğ verdiği tı.krire vali ve beledı'ye reı' • k' ra ta sis edi eceğı şayıası o • zardan bakılmalıdır. Bu mesele ta-
nno daima köpürmüı bir neı'e ile ı: V l" B • b" ta 'hı" si cevap vererek dedi ki: 

k h 'k' k . • "Türkiye hali hazırda milli mü a l eyJD lf VZ! ru mudur?. mik olunmalıdır. Ekmek imaliye mas 
~ı ayan ve er ı ı omşu merr .. e· . _ Yalova . Bursa yolunun ihale-
k t · ti · b c"dele devresin<le, siyaset sahasın Du"n Yalı' ve Beledı'y- reı'oı' Bey- B" 1 b' •la ınevz rafi İ!e iktisat müdürünün itirafı e e sayısız nıme er getiren u ~ - oy e ır teY ao UU sı' ı-nn· sanı'de :~ ,ıJnu•tır. ln-•ta 
en büyük gölün vefakar bekçileri da olduğu veçhile şimdi de iktı•la- den şu mektubu aldık. Aynen der bahis deO.ilclir. Bilakis eski mu. mucibince fazlaclır. Hülasa ekmek fi ba•l.:,.dı .• Sonra.rkı~ ba'smdı . ..-Tftbıı'" 

d -'-' · " .. b ı • diyat sahasında garp emperya iz cedıyoruz•. " yatları fahiştir. Ahali iae en çok ek- • . u ara§ın an.ı aam1m1 munase et erın k 1 d 'l temın' at I" amele --•···--dı. E·--- mukavele 
d · k' f Ih 1 minin hücumlarına kerdi kuvvet· ave e e ven en UZU· mek yiyor. ~- - .. 

evam ve ın ıııa ı su ve mem e· d" "Milliyet gazetesinin 26/4/S32 d f l ld " • · b müddeti de 15 eyliilde bitecektir. 
k t h ab .. b · b" "k b' leri ile karşı koymağa ve iktısa ı tarı'hlı' nu"shasımn u'"çu"ncu" sahife mun an az a o ugu ıçın, un. e es ına şup esız uyu ır M h'dd' B d' k' Maamaf'ıh müteabitten de memnun kazançtır. Dumlupınarın yaratmağa çalı- ve üçüncü sütununda (Belediyede !arın belki tenkisi mevzuu ba- u l ın • ıyor ı değiliz. Eğer bu izahatım kafi gel-

"Filhakika her iki memlek,.tte şıyor.'' ölen çocuklar çoğaldı) ba,hklı kı- his olabilir. Müteakiben belediye reisi Muhit- miyoraa batmühendis bu hususta ha 
yık.lmıt bulunan eski rejimlerin • oımda Daimi encümen azaları tin B. söz aldr Dedi ki: zırlanmıttır. Daha fazla izahat vere 
anl~•amamazhm yerine bugün iki B' • • • t' du··n sabah Belediye Çocuk bakmı ·~ .. ır •erırın Cl naye 1 - Galip Bahtiyar B. fiyat farkı- bı'I' 
mraf münasebatına hakim olan Y evlerini gezerek tetkikat yaptık- Kaza kurşunlt nın ekmekteki vezin farkından oldu- ır. 
-rsılmaz doatluk mukadderatla- lzmirden yazılıyor: İki vün evvel ları ve son zamanlarda çocuk ve- k .L gu" nu kabul etmiyorlar. Hiç bir za. Eg" er bu yoldan gidileceks' 

1 im b ' 'il 1 · 1 b b ki Gaziantepte Amerikan me tcuin- . " rını e e a ış u.•~nan mı P.t erın Torbalıda müthiı bir facia o muş-• · fatının arttığı ve u apta tet • tal man fınncılar tam bir kilo olarak ek 
arzularını tahakkuk ettirmeği ye- tur Hadise Torbalının Oğlan anası kat icraoile alakadar makamal:ln de Mehmet isminde bir ebe &atin mek çıkarmaml§lardır. Bilhassa ge- Müteakiben Etem izzet B. söz al
g&ne şi'lll' edinen hükümetlerimi - çiftliği civarında geçmittir. Neticede nazan dikkati celbedileceği mu· aldığı tabancayı arkadaşı Zekeriya celeri eksik ekmek çıkarırlardı. Mü- dı ve Muhittim Beyin izahatını kafi 
zin it bB§ma IJ"lmeıiyle teesoüs et Tahir isminde üc aylık bôr çocuk fe barrer bu!unm~.k!adı~- Ç~~k b~- Efendiye gösterirken ateş almı• ve fettiıliğim zlllDBmnda bu i!i ben ta- addettiğini aöyliyerek aynca sermü-
miştir. . kild "ld" .. 1• .. t" kım evlennde olum ıstatıstıklen Zekeriya Efendiyi öldürmüştür. ki . G cel • f '··- ka d hend• si dinlemeğe lüzum kalmadı-

" Denilebilir ki bu dostlulı her cı i'ah· .e o uru. ~uş ur. k d k tutulmadığı cihetle Dispanser ku- _ ............. __ ,. .. _,_____ rı!.ı:t::ler;im,";~hl'i:':ksi: ek: ğını beyan ederek dedi ki: 

hanllı• b;• t-tı'bın' tercu"me.: d,,g.il, .1 . ~~.n .~nekası eynep ti~ ınake;- yudatından çocuk vefiyatı hakkın - Vali beyefendi yolun bozuk ol-
.. w •• çı. enn.ı onune tin!• v .• e. o atm ı- da bı'r fı'kı'r elde edilemıy" ecein gi-

1 
mek müsadere ettiğimi çok iyi bili- d "-• ihal . • dclı"-· "t-L 

nıilletlerimbRn sinesinden lıarıılık o·ı -ftli afl ~· 1 mi k ti d yorunL En salim usul •imdiki tartı Ugunu esmın yap ....... mu .... sm g ıın anası çı gı tar ·~rma bi bu suretle salahiyettar maka- Komıu me e e er e ' bitten memnuniyetaizlilı:lerini ihı-
k menlaatlerımi:Wı ue hadiselerin gİbnİ§tİr. Bir aralık tadının önüne mattan da beyanatta bulunulma· uıulüdiir. Halk kendi kendine alda- de ediyorlar. Filhakika lstanbul vl-

lzmi de 
Asarıatika 

1800 sene evvel diki· 
len imparator Adri

en 'in heykeli bulund.ı 

IZMIR, 27 A.A. - lzmirin Nı 
mazııah me:zarhğuıda, Dikilita 
civarında lzınir ve bavaliıi, aaaı 
atika muhipleri cemiyeti namını 
İzmir mÜHsi müdürü Salihattiı 
Bey tarafından yapılmakta ob 
hafriyat esnaamda lyonyalılar 
ait birçok kubbeli mebaniye tesa 
düf edilmittir. 

Üzerinde muhte§em bir bina b 
luaduğu, çıkan aaar ve enkazda; 
anla§'lan kubbeler üıtünde kit• 
beli ve mükemmelen mahfuz bi 
heykel kaidesi buhınmuttur. Kit• 
benin üzerindeki 11 satırlık yazı 
nın kiraatmde, bu heykel Ronı 

lmperııtorii meşhur Adriyen'e a 
olduğu anlatılmııtır. 

Direklerinin labalanna k ... da 
toprağa gömülü, atlan 6,5; üzeı 
)eri 3,5 ıretre umkundaki bu kul 
belerin üstünde meydana çıkarı 

lan birçok iai.r ve avaniden Muh· 
tetem bir bina ve Adriyenin hey 
kf'linin de bu binada olduğu gÖ 

rülmüıtür. 

Kırılmıt olan bu Adriyen h oyl" 
linin birkaç p..rçau elde edılmiş• 
tir. 

Milattan aonra, 119/138 tarih 
ne kadar yaııyan Donfonra Olin' 
piyano• unvanı mefbaretini laf'· 
yan impr.ratör Adriyenin bu he;
keli zamanunızdan 1800 ae11e ev · 
vel b:ıraya dikilmittir. Bura•ınlll 

lzminain tarihçe meşhur ve nere 
d., bulunduğu miina:ziünfih olan 
b yük tiyatrosu olduğu anlıı~ıl· 
maktn iae de yer aJtmda ve iistü:ı 
de yapılan tetkikattan ebniyenın 
bir kısmının tiyatroya bir kısmı· 

run b&§ka bir binaya ait olduğll 

görülr-üı ve bunun tiyatro mu, 
mabet mi, çarşı mı olduğu henilıı 
an!B§ılmamııtır. 

Be .. gama'da bulunan büyük ar
keolog Dr. Wiegant ve Alman i· 
ıarı atika enstitüsü lstanbul ıube• 

sinden gelen mektuplarda bu haf· 
riyatm çok ehemmiyetli ve entere 
aan olduğu bildirilmi~ ve planı >" 
pılmak üzere Dr. Wiegant taraflı> 
dan sureti mahsusa.da..~ bir ra1ü.te .. 
bauıs mimar gönderilmiştir. 

Hafriyat lzmir ve bavaliai asa· 
n atik& mttL.ipleri cemi) eti r :si 
Vali K.azmı Pı.iaıın. teıebbüsat ..,. 
teıviki ve belec:iyenin yardımil• 
yapılmaktadır. 

Bir hayvan hırsızı 
yakalandı 

MANiSA, 2..:i. - Zabıta Bursa 
ve Gunan havalisinde hir çok hırs1ı 
hklannm fnili bulunan Şerafeddin i• 
minde bi1· ıabaı yakaladı. 

Bu yaman hayvan hırsızı Günanırt 
Sarı nahiyesi hayvan riil!um meınut 
luğunun kır.ı.aıım kıra ·ak matbu 
hayvan •to;aıılarile resmi mührüna 
çalıp firar etmiş ve çaldığı hayv~o-
1 -ı bu matbu kGçanlım d!>ldura k 
ve miih-rliyerek elden çıkarmak!~ 
~İmdiye kadar kendisine iyi bir va· 
7İfo eclinmi~tir. 
Merkum birçok yerlere uğradıktart 

wnm nihayet şehrimize gelmiş v• 
geçen pazar günü sokakta görd 'ii!Ü 
12 yaşıncla Rıdvan isminde hir coc\I 
ğa para vererek pazarda bir ağaçla 
bağlı bulunan lnymetli bir h•Y'·~nr 
aşırtmaktn iken taharri memur;arı 
tarafından yakayi ele vermi~tir. 

--·--
Boluda kar 

BOLU, 24. - Son giinlerde ha• 
valar birdenbire soğudu. 3 günden· 
beri dağlan gene bembeyaz yapan 
kar ,ebirde de yağmağa başladı. 

Hemen tarnamile çiçek açan meY• 
va ağaçları soğuklardan mütl!<'ssir 
dir. Ağaçlar 11lak iken hav» birdeıt' 
bire açar ve ayaz ynparsn, gcceJI 
ıene gibi, bu aene de hic meyva ye
tİ§miyeceği tahmin ediliyor. 

icabından doğan cereyan ve arza• Fahri ve Liitfi ismittch> ilci yabancı dıg·ı ve e••• ı'ti'ban'le çocuk vefi- s • mıyor. Herkes tarttınp öyle almah- •• . if . • olun , 
lann tabii bir ifadesidir. On ikin· - u rıye d ... yeti vaz eum yapımıı, y ınıa-
ci -fili• vaıı~ münaaebatım..,m çrkını!tır. ~~n'.'ftğız evvela bu'!la· yatı çoğalml§ olmayıp bilakis a • ır. A . B . . h il İçin para ayırmııı, ihale de etmiı· diği Adalar suyu hakkındaki takrit 
m5abet :.ahi';'ii tUtck anıumiyet- n gelıp geçıca lır yolcu zannetınış- zalmakta olduğunun ayni sütun- E •ı • vnı · • m ıza atı tir. Ancak iktisadi ve içtimai nokta· mevzua müzakere oldu, Emin Ali o. 
le müaeUem bir uak'a olmuıtur. tir. fakat bunlardan Fahri kadının da derç ve neşrini rica ile teyidi rmeDJ Cf) Bunun üzerine Adalı Avni B. aöz yı nazarlardan aynca bir kıymet ve Adanın ıuya ne kadar ihtiJ·aCf 
Bu hayırlı uak'anın iki taraf ,... sürüsüne atılmıt geçileri alıp götür- ihtiram eylerim Ef.'' aldı. Dedi ki: mahiyet ifade eden bu yolun bir an olduğunu anlatb, Belediye reisi l\'lıı 
jim .,., menfaatlerine fİ:nulİ;ye ka- mek istemİftİr. Güçlü kuvvetli bir Vali Beyin aynen ne,rettiğimiz. 400 kişilik bir kafile _ Bize zahire borsası fiyat ve- fiYef tamiri elz-dir. Yalova aai- bittin B. cevap vererek dedi ki: 
dar oldajıı ııibi daima en uygun köy kadmı olan Zeynep H. derhal bu mektubunun çocuk vefiyabnın E . • d" rİr .Ekmek bayati bir meseledir. aon'u baılamııtır. Bilfar:r; buııün la- . _ Adaya elektrik getirdiğimiz ,; 
bir halde idame,,. inki§alma ilıti Fahrinin önüne durmuş ve sürüyü bilakis azaldığına iıaret eden nok rıvana gt ıyor Meclisi ilinin vazifesi yalnız narh tanbula gelmit olan 80 Bulııar pro- bi ıu ıla ııetireceğiz. Bubusasta te-
mam l!fmek halılimetlerimiz. için götürmesine mini olm.J. istemiıtir. tası?.:': h:ok~nd~ ~dece d'?' net;· BERUT, 26 ~ Buradaki Erm,._ koyınak değil, ekmek istihlilı:ini da- fesörü yann öbür gün Bunaya gi- ıebbüslerimiz vardır. Vapurla Adal• 
vazife olduğu ni.sbette :zevkli bir Bu mümanaat üzerine Fahri derhal rettıgımız ıstatıstikler vazıh bır nilerden 400 ki§ilik bir kafile ma- ha ucuza temin imkanını da bulmak- decekler ve oradan da Yalovayj gör ra su götürmek yalıut orada artc:ıi• 
faali-t tefkil eder. Bu vadie ikı' tabancaaına sarrlmı• ve Zeynep Ha- cevap teşkil ed.iyor •. Şeb~ meclisi tır. Naıd oluyor ela 8 kurut 10 pa- mek arzusunu izfuır edeceklerdir. Su Jen kn~•lan teaı"ı etmek ı'sti'yoru~· 

,.. ' d A B dun e•ret yısta Erivana doğru yola çıkacak- ka lı eh • dedi · bu ' -memleketin mes'ul ricali arasında nımıı at• .. etmi•tir. ":~~·1? an vnı eyın.. n • • raya tespit ettiğimiz ıey 7 kuruı 10 ve P ca f n ğmız yere Kuyıılan a~k İ,.;n aletlen' ıı'parı'f 
"" _ .. '.. . tıgımız beyanatı da dıger huauaat !ardır. Bura gazeteleri bu bavadiai b h · ld -tü- •• r·- .--mes'ut bir itiyat haline gelen te- Kad - 1 d k ı k paraya satılıyor. Bu meselede, mu- u zevatı angı yo an go recegız. ettik. Bir ay sonra -•ecektir. 

1 f d I .. . mcagız 0 um en urlu ma •· ta bizi teyit eder sözlerdir. verirken "uğurlar olsun!" dettıekte- Eğer Bursa Yalova yolundan götü. •~ 
ma
1 

s arm ay a an mucerreptir. cin büyük bir çeviklik göatererek , • 110 • 1 dirler. hakkak bir suüstimal vardır. Beı a- rül- ki h hald bu --'ek Tevfik Salim Pf. Adanın jeolojill 
ıte bu kanaatladır ki dost Savyet hemen yere yatmıı ve filhakika kur iız ekmek çıkaranlar daha az kaza. uce erae er e """"'ı et nziyetinin bmıa müsait olup ol-· 
bükUnıet ve halkına Mustafa Ke- tunlar lıadmın ıırtmı sıyırarak geç- Urfada kuraklık Halepte vataniler nü- myorlar, Mesela 20 ağız ekmek çılıa Y.b!arı hakkında bu zevata yi b;,. in clığnu sordu. Muhittin B. tetkik edl 
mal Türkiyeıinin ael&m ve mubah miıtir. Fakat kadmcağız 3~;;.,, dog" ran fırınlar imal masarifini çok indir ti vermez. )eceğini söyledi Dedi ki: , 
~etlerini bizzat getirmekle habti • rııJ ,...,_ URFA, 24. - Urfada kuraklık mayİ• yaptılar mit oluyorlar. Öyle ise bütün fırm- Bunnu takiben Muhittin B. tek- - Kuyulann tesiı masrafı 150 bill 
yanın. Türk Milleti ve ıahamı hak duğu zaman, kendisine raatlamı- halen devam ediyor. Buğday ve bü- Y lann 20 ağız ekmek çıkarması la- 1'111' söz aldı, mutehhide lizmı gelen Ura kadar olacakbr. idame masrafı 
!undaki kıymetli beyanatmızdan yan kurıunlann yerde çimenler Ü- tün hububat fiatleri yükselmİ§tir. Halepten yazılıyor: Vataniler bu- zımdır ki ucuza mal olsun. Bu ise ibtarabn yaılacağmı, Yalovanın he- da senede 10 bin lira kadardı•. ']"3 • 

Jolayı çok müteşekkirim. Harici- zerinde yatan Üç aylık yavrusu Ta- Havran ova01ndaki köylülerin yüzde radn ne kadar nakil vasıtası varsa fazla geliyor. Bu vaziyette fırm a- nüz 1,5 sene evvel lstanbul viliye.. bii fenni tetkikattan sonra bu ite ıi· 
ye vekilimize diğer arkadaılanmı birin beynini parçaladığım heyecan- elli ve hatti altmııı batka kazıda- hepsini turllrak büyük bir nümayiı detlerini tahdit etmek 18znndır. Bu ti hudutlarına girdiğini Yalova yol- riıilecektir. Müspet netice almaz•all 
za tealhik eden nazik.in<! sözleri- la gönnüıtür. ra ııötürüldüklerinden bu köylerde tertip el:mİ§lerdir. Tezahürata bü- ,ehirde 129 kişiye bir bakkal dük- ları için bu müddet zarfında yanın giriımiyeceğiz." 
nizden ve ihraz buyurduğunuz si- Hadiseden baberclar olan jandar- ambar edilen hububat kamyonlarla tün kadın, erkek ve hatta çocuklar kanı düşüyor. Fırınları dıa tespit milyon lira sarfeclildiğini söyledi. Yakıt geç olmuıtu. Müukcre ki;• 
ze ha& misafirperverlikten müte- malar derhal harekete aeçerek katil tehre takınmaktadır. bile iştirak etmişlerdir. Nümayiş es ve bthdit etmeli. Bu hususta Fortun !i_ g~rül ... erek .içti.maa .. n .. ibayet v_eril. di- 1 

vellit tetekkürleriıni de oyncc;a~~i-:J.~F~a:h:n~·y:i1y~akl~~am~ı~~ar~v~e~a~dl~i:y~ey~e:.!t!ea~-~~Y!'.!a~ln!ı!z~Si~ı~v!erek~~k~a~za!!:''~n~da~p~ek:!,_:a~z_Lna~s~ı~n~d!a~·=·Y~a~ş~a~s~ın~T~u~·rı.~iy!e!":.!d~il:e~lıa!!);;;-.L-w,ı;-'!ı;..-D:ııı.ı;ıııL.ı--ıı:..-~!!l!i~-·~~-~ll:l-~'ıı..i.''~~···...ı~~~~...'.A.:.::d~aJ::a:r~s~ı~ıy~u~----.1JlıladO...,..,.anıtY.i...,.,;;,.n.....i·i.-_.;:...;~ııL·".J 
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Nis'teki atlı 
Yarışlar 

Nis srazeteleri zabitle
rimizi takdir ediyorlar 

Gümrükteki sahipsiz 
eşya 

Gümrükte müterakiın ve sa hip 
aiz efyamn aatılmaaı için gümrük 
başmüdürlüğüne henüz bir emir 
verilmemiftir. 

Akit 
Tekirdağında Kemalh Hasan 

Efendinin kerimesi inayet Hanım 
ile müskirat inhiaan Trakya mü
fettit muavini Neşat Yahya Beyin 
akit ve velimeleri icra kılınınıttır. 
Saadetler temenni ederiz. 

Niı'te yapılan atlı yantlar ~-~
kında Niı'te çıkan gazeteler iflı
rak eden zabitlerimiz hakkın: 
takdirkar yaz!lar .. 7az111Ak~; 
Verilen tafsilata ıore, yan§, , 
it tirak eden zabitan. h~yetlennın 
halka takdimi merasımı çok heye-
canl ı olmuıtur. Her an.illet• men- 1ıtanbul yedinci icra dairesinden: 
aup heyet halka ta~~inı edilirk~n 
bayrağı direğe çekilıyor ve o mıl- Y akacı:kta Sefa otelinde mukim iken 

MILLlYET PERŞEMBE NiSAN 

ı MUZA YEDE İLE SATIŞ 
1932 NiMnın 29 uncu Cuma giinü 

sabah sası 10 da Kadıköyde Moda 
cadde•İnde 113 numerolu hanede bu
lunan Aıım Bey zade Ahmet Nuri 
Beye ait cayet kıymettar ve nadide 
ttYalar İ"f'lat münaıebetile müzaye
de suretile ıablacaktır. Hakiki altm 

Oıküdarda lıtanbul altıncı icra 
memurluğundan: 

Niıantafında hacı Emin efendi so 
kağında 48-2 numaralı Ziya bey a
partrmamnın betinci katında mükim 
iken elyevm ikametgahı meçhul mü 
teveffiye Firdevı hanım Yel'eoesİn

den Atıf bey ve yine mahalli mez
kurda Şemıettin Ziya bey mahdu
mu Mahmut Bey ve Şitlide malıi 

.. Naim 
lzmir 

Vapur idaresi • 

sür'at postası 1 
(20 Saat) 
Lükı 

ADNAN 
Her 

hafta 

vapuru 

Perşembe 
tap sokağında 44 numaralı lbrahim günl.,.i Galata rıhtımından aaat 
Itri apartımanında müteveffa Feri- tam 18 de hareketle doğru 
dun bey zevceıi Nazime hanıma: İZMJR ' e 
Müteveffa Hıriataki Nikolaydiı ve- ve pazar ıünleri lzınir'den saat 
reseai mahdumu Nikolaki ve kızı 14 1/ 2 da hareketle l•tanbul'a av 
Mariya hanımın bihaobelverue Mül det eder 
ğa Beyoğlu birinci hukuk dairesin- Tafsilat için Galata, Gümrük 
den muta Z9 Eylul 339 tarih ve 276 karıısında Site Fran•ez Han No. 
numaralı istihıal eylediği ilamda 12 yazıhaneıine müracaat. 

., 

EBEVEYNİ İZLE, YAVRULARINIZ VE 
SEVDlKLERlNİZiN 

Hatıralarını daima muhafaza etmek ister misiniz ? 

FOTO FRANSE'de 
Ağrandismanlarını yaptırınız. Fiatlar mutedil is 

fevkal~de san'atkaranedir. Elinizde mevcut en kü;ük~ 
en eski fotoğrafı gönderiniz, canlandırılıp büyültülür'. 

~al~ı:z ?5 kurut, gö~derini~, ~~kabilinde REISICOMHUR Hz.nin tabii 
buyuklukte, san atkar11ne hır huıt portrelerini elde edecek · · T '' k' • . . ... . . .. . . aınız . ur ıye 

run bilumum rıca]ı "lıyenın portrelerinin fiatları dah ' 'd' 

Posta masrafı yukarıki bedele dahildir. 
ı aynı ır. 

FOTO FRANSE, Ist iklal caddesi No. 128,BEYOCLU 

letin martı çalınıyordu. Bu eanada elyevm ikametıahı meçhul bulunan 
o zabitan grupu da hayvanlarına Rauf ve Nezih Beylerle Mukteda ve 
binmit olduktan halde jüri heye• Azade Hanımlara: Evkaf müdüriye
tinin bulunduğu tribünün karıııı-
n a g~liyordu. tine muaccele noksanından bin bet-

Alfab e aıraıile e vveli Belçika, yüz liranın temini zunmnda tanzim 
sonra aıraıi le l apa nya, lrl&nda, 1- kılrnan ödeme emirlerine Kartal Jan 
talya, Portekiz, Çeko•lovak, arka darına Kumandanlığı tarafından ve
•ından da Türk takımı ve nihayet rilen mctruhatta ikametgihınızın 

yaldrzlı Fransız mamuliltlı müzey
yen salon takımı~ Lion ipeğinden ma 
mul 4 pencere perdesile, büfesi yan· 
ları vitrinli aıri yeınek oda takım 
iki adet maıif yatak oda takımları, 
Viyana mamuliıb 9 parçadan mü
rekkep ıedefli aalon takımı, 1 kana
pe ve 2 koltuklan mürekkep maro
ken takımı, kristalli yazıhane, 2 a
det mason aynası, salamandra soba· 
oı; bronz 'heykeller, Edison markalı 
mükemmel gramofon, kristal anze
ler, 1 kanape, 2 koltuk pantazot,ço
cuk bisikleti, vesair lüzumlu qya
l•r. ~'Bı.icher0 markalı Fransız pi
yanosu, Acem ve Anadolu halıları 

ve seccadeler. Pey sürenlerden 100 

muriıiniz müteveffiye Firdevı hanı- 'i:;;:;;~T~e;l.~B~. 0~.~1~04;1~ . .;;;:: 
mın halihayatında müddeilerin mÜ· 1: 
verrisi Hıristakiden bir kıta müda- ALEMDAR ZADE MEHMET 

Davetname 
Şark Demlryollar. 

Fran11z takımı halka takdim edil ·ı · ''d meçhul olduğu bildin ıntf ve 0 eme de 25 teminat alınır. 
mi ıt tir. Bir Niı ıazeteıi diyor ki: emirlerinin tarafınıza ilinen tebliği-

"llk defa Niı yarıtlarmda görü 
len Türk takımını teşkil eden par ne karar verilmit olmakla tarihi ilan Oıküdarda lstanbul altıncı icra 
lak ıÜYari zabitleri pek çok alkıı dan itibaren 38 gün zarfınd& dairei memurluğundan: Nişarıtaş ında hacı 
landı." icraya 3351 2094 hukuk doıya Nu.aı Emin elendi ıokağında 48-2 numa• 

Saim Beyin ikinci ıeldiii yan! mu·· staıbaben müracaatla kanuni bir ralı zı·ya '--y apartımanının betinci 
" büyük oteller mükafatı" denilen uc 
ve Niı'te hiç yarış kazanmıyan itiraz dermeyan edilmediği takdirde katında mükim iken elyevm iı..a-t . 
hayvanlara mahauıtu. Ni• gazete- hükmü ili.mın gıyabınızda icra Ja. gi.hı mechul müteveffiye Firdevs 
&İ d iyor ki : lınacağı malüm olmak ve ödeme em• hanım veresesinden Atll bey ve yİ· 

" Bu yanıta ilk defa Türk süva- ri makamına kaim bulunmak üzere ne mahalli mezkurda Şemııettin Ziya 
rilerini ve mükemmel hayvanları- ilan olunur . bey mahdumu Mahmut bey ve Şişli -
nı ıörmek fıraatına nail olduk. 
Billıa..a Kıımet İ•mindeki hayva- de Mahitap sokağında 44 numara 
na binmif olan Türk binicili~ mek İ•tanbul 4 üncü icra memurluğun- lbrahim Itri apartımanında mütevef 
tebinden mülazim Saim Beyın ha- dan: Tamamına (42,700) lira kıy- fa Feridun bey zevce•i Nazime ba
taaız olarak maniaları atlayıtı met taktir olunan lıtanbul limanına nıma. Müteveffa Hıristaki Niko-
hassatan alkıılandı. Kısmet, Türk 1 b 1 r layidiı vereaeıinden mahdumu Niko-
ka.nı biı· hayvan olup güzel kotu· mensup ve halen ıtan u onanın· bih 

:<.. 1 da b 1 119 •enedi laki ve ı. __ ı Marya hanımın ' aı-•ile beyaz ay yıldızlı al bayra5 ., da eneeren z u unan ıux 
Yarıf direğinde temevvüç ettirme- bahrid; mukayyet ve 1881 senesin- belvıoraae Mülğa mahkemei asliye be 
ğe muvaffak oldu. de lniglterede inşa olunmut 300 ka- ıinci hukuk dairesinden İstihsal ey-

Bu yan,ta birinciliği 1 d.a!'ik~ dem tul ve J6.25 kadem arzında !edip 10 Mayıs 341 tarih ve 156 Nu. 
l O saniye ile Portekiz zabıti mu- ve 24-58 kadem umkunda ve 7098 lı ilam mucibincemuriıiniz müte-
la7ım Beltrav kazanarak 1200 
frank mükafat aldı. ikinciliği de numara ve 29 mayıs 340 tarihli me- veffiye Firdevs hanımın müddeilerin 
Türk müliızimi Saiın Bey 1 daki- saha tehadetnamesile ve 1460 reıiın müverriıi Hıriıtaki efendiye bir kı
lıa 12 saniyede kazanarak 1000 tonilatoluk Kampavnt makinalı lı· ta müdayene senedi ile iıtikraz eyle
frank mükafat aldı. l•panyol za- tanbul vapurunun temaını yüz hiue eliği iki bin bet yüz türk lirası mu
bitı' 3 u"ncu·· lrlanda 4 üncü Çeko• 
lovakya 5 inci, başka .bir .lrl~da- itibarile elli hiaseıi açık artırmaya kabilinde büyük adada büyük ada 
lı 6 ıncı Franaız zabitı 7 mcı ltal- vazedilmİf olup 1-5-932 tarihinde camii mahallesinde atik yeni bahçe 
Yan zabiti 8 inci ıeldiler. tartnamesi Divanhaneye talik edile- çakır cedit ıerviU sokağında atik 12 

Diğer bir Niı gazete•İ de f(iyle rek 21 mayıs tarihine müsadif cu- cedit 1-3 numarolı maa müştemila t 
diyor: · d martesi ıünü saat 14 ten 17 ye ka- banenin beybilvefa •uretile dayin uh 

"O günkü yarıtları en zıya e 
Portegizlerle lapanyolla~ 0kaz~n- dar lstanbul 4 üncü icra dairesinde desine ferağ edilmiş ve i,bu deynin 

yene senedi mucibince ahz ve iatik- VAPURU 

raz etmif olduğu iki bin adet türk K A R A D E N İ Z E 
lirası mükabilinde Betiktaşla Teı-

vikiye mahalle.inde atik 5 mükerrer Bülent vapuru 
ve cedit 3 numaralı malUmül hudut 1 p z 
olduğu bir kıta arsa ve kö,kün ıibi Mayıs A AR 
hiaseıini beyibilvefa ıuretile dayin 
uhdesine ferağ ve ahiren kö,kün 
muhterik olarak arsa haline ifrağ ve 
hisıedarlarrnın taksim ve dayinhı bu 
cihetten alacağı mukabilindeki hak
kı teminatı medyunun hiııei mukar· 
reresi Üzerine tarafeynin muvafaka~ 

tile tahsis olduğu tebeyyün etmiyen 
ve müddeilerin dahi iıtihzaren tah
lifleri icra kılınmı, olmakla müddei
nin alacağı olan iki bin liranın mü
verriaeniz Firdevı hanımın tereke
sinden ol111ak üzere maa faiz ve ma
sarif tahsiline karar verildiği muhar
rer bulunmu, ve tarafınıza tebliği 
icap eden ihbaı-nantenin ikametgi. -
hınızın ıneçhuliyetine binaen tebliğ 
edilememit ve ilanen tebliğat icra e
dilerek müddetin mürurunu m11bni 
ikinci ihbarnameninde üç gün müd
detle ilanen tebliği takarrur etmit
tir. Tarihi iliindan itibaren nihayet 
üç gün zarfında 341-5098 doıya 

numarası ile daireye bilmüracaa 
teaviyei deyin etmediğini:ı veya ka
nunen §ayanı luobul bir itiraz der -

Günü aktamı saat 19 da Sirke
ciden hartketle (Zonguldak, ine
bolu, Ayancık, Samsun, Ünye, 
Ordu, Gireson, Vakfıkebir, Trab
zon, Sürmene, Ri:ze ve Mapav
ri) ye azimet ve avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: Aliıiye Han 
1 inci kat, Telefon: 21037. 

Laster Silbermann ve Şü. 
DOYÇE LEY ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvers, lstanbul 
ve Bahriı iyah arasında azimet ve av 

det muntazam postaları 

Hamburg, Brem, Stetin, Anve.rs ve 
Roterdam 'dan limanımıza muvasala

tı beklenen vapurlar 
NICEA vapuru 29 nisana doğru . 

ANDROS vapuru 1 Mayıaa doğru. 
MOREA vopuru 5 mayıoa doğru 
GALILEA vapuru 15 mayıaa doğ 

ru. 
MACEDONIA vapuru 20 mayısa 

doğru. 

Burgaz, Varna, Köstence, Kalaı ve 
lhrail icin limananızdan hareket 

edf'Cf'k vapurlar 
ANDROS vapuru 1-4 mayısta tah 

milde. 

Türk Anonim Şirketi 
Esas mukavelenamesinin 44 üncü maddesi ahkii.mı 

mucibince İstanbul'da Şark Demiryolları Türk Ano

nim Şirketi hissedarlar Heyeti Umumiyesi 23 Mayıs 
1S~2 tarihinde öğleden evvel saat il de Sirke'ci'de Sir

ketın Merkezi idaresinde fevkalade olarak içtimaa da
vet olunur. 

RUZNAME! MÜZAKERAT· 

1 - Meclisi İdare azalarının tayini 

j •• ~ - Meclisi İdare azalarına ait hakkı huzurun tes-
pı . ı, . 

3 - Mürakibe veri.lecek aidat 

~ - Bir muavin ra.ürakip ta~i. 
E.sas mukavelen111nenin 49 uncu maddesi ahkamma 

tı:_vfıkan,A He!eti u'?umiyye gerek asaleten ve gerek ve· 

kalete~ laakal 20 hısse senedine malik olan hissedaran
dan muteşekkel bulunmaktadır. 

Heyeti Umumiyyeye iştirak edecek her azanın gerek 

eı;aleten ve gerek v e kaleten hamil olduğu her yirmi his

se senedi için bir re'ye hakkı vardır. Ancak 10 rey'deıı 
fazlasını nefsinde cem edemez. 

Hak~ r~'Y,e malik azadan işbu fevkal'ade Hey' eti 

U~uınıye ıçtımama iştirak etmeği arzu eden zevattan 

1:ıcaret Kanununun 371 İnci maddesi ahkamına tev: 

fıkan hi~se senetlerini veya olbaptaki muvakkat sene

datm, ~hay~t g~lece~1 Ma~ıs ayının 15 inci gününe 
kadar Şırketı~ Sırkecı dekı Merkezi İdaresine yatırıl
rnası hususu rıca olunur. 

dılaraa da Türk zabitlennm yuk- açrk arım- ile satılacaktır. Artır- tediyeıine kefil olduğunı.ız mezkur 
sek kabiliyet ve muvaffakiyetini ma ikincidir. Birinci artırmasında 2500 liranın müverriıiniz Firdevs 
de zikretm .. k lazımdır. (5500) bet bin bet yüz liraya talip hanım ttteke<inden olmak üzett 

Kısmet isminde mükemmel bir 

meyan etmediğinİ7. takdirde mez
kUr vefaen mefruğ bulunan arsanın 

bilmüzayede furuht edileceği malu
munuz olmak ve ikinci ihbarname 
tebliği makamına luıim olmak üzere 
ilin olunur . 

MACEDONIA vapuru 22-23 ma- 1 

Şark Demiryollan 

Tiirk Anonim Şirketi Meclisi 

İdaresi 
ala binmiş olan mülazım Saim B., çıkmıf olup bu kerre en çok artıranın maa faiz ve masarif tahıiline karar 

Oıküdarda l.tanhul altıncı icra 
memurluğundan; fili ntaJında Ha. 
cı Emin efendi sok nda 48-2 nu-

hiç hataaız bir kotu yapb ve ikin üstünde bırakılacaktır. Arttırmaya verilmit ve mezkı'.ir il.anı İcraya vaze 
ciliği kazandı. Diğer milletlerin it tirak için yüzde yedi teminat alt- dilerek tarafınıza tebliği icap edip 
zabitler i de iyi idiler. Yalnız Fran nır. Müterakim bilumum deniz re- ihbarname ikametıri.Junızın mesJıu
aız ve Belç ika zabitleri muhtelif simleri müıteriye aittir. icra ve if. liyctine binaen tebliğ edilmemit ve 
Yarıtlarda mea'ut neticeler alama 
dda r." IR:; kanununun 119 er maddeeine ilinen tebliğat icrasına karar verile- maralı ZiyA. Bey f\parlımanının beşin 

Saim Beyin girdiği yarıta 34 ıü tevfikan hakları Deniz Ticareti Mü- rek birinci ihbarname bir ay müd- ci katında mükim iken elyevm ika
Var i zabiti i9tirak etmit olup ya- düryetinin verdiği siciller ile sabit detle ilinen tebliğ ve müddetin mü- ruetgi.hr meçhul mütcveffiye Firdevs 
~ıta ijtirak edenlerin 14 ınania ~t- olmayan İpotekli alacaklılar ile eli- rurunu mebni ikinci ihbarnamenin Hanım vereoeıinden Atıf Beye ve 
l1>malan lazım ıeliyordu. SalDl •er alakadarların bu hakl .. nnı ve hu de ilanen tebliği takarrür ebniıtir. yine mahalli mezkUrda .Şem•ettin 
B. bu maniaların hepsini hataMaız ~uıile faiz ve masarife dair olan id- Tarihi ilandan itibaren nihayet üç Ziya Bey mahdumu Mahmut Bey 
atlamağa muvaffak olmuştur. e-
ıafe takriben 560 metre idi ve dialarıru ilftn tarihinden itibaren 20 gÜn zarfında 341-5097 doıya numa- ve Şitlide mahitap, sokağında 44 nu 
d a kikada asgari 440 metre sür'at· gün iç.inde evrakı müıbitelerile bil- raıile daireye bilınüracaa teaviyei maralı İbrahim Itri apartnnanında 
le katedilmeıi lazımdır. dirmeleri lazımdır. Ak•i halde hak- deyin etmediğiniz veya kanunen p.- müteveffa Feridun bey zevcesi No.zi 

Bu müıabakaların dün netice· arı işbu ıiciller 1Je sabit olmayan1ar yanı kabul bir itiraz dermeyan et- me banıma: Müteveffa Hıristaki Ni 
lenmesi mukarrerdi. Müsabakalar atış bedelinin paylaımaaından hariç 1 mediğiniz takdirde mezkUr ..efaen ' kolayidiı veresesi mahdumu Nikola
hakltında şehrimize gelen ma1U- s 
tna ta göre, Mülazim Saim B. mü- kıJırlar, alakadarların i,bu maddei mefru bulunan hanenin bilmüzayede ki ve kızı Ariya hanımın bihaıbel-
•aba kalann birinde ikinci, birinde kanuniye ahkamına cöre tevfiki hare furuht edileceği malumunuz olmak veraae Mülğa mahk•mei aıliye be
Üçüncü olmu,, diğer bir mü.aba- ket ebneleri ve daha fazla malıimat ve ikinci ihbarname tebliği makamı- ,inci hukuk daireıinden istihaal e-
kada da mukafat kazanmıştır. almak isteyenlerin 931-440 dosya nu na kaim olmak üzere ilan olunur. dilip mevkii icraya vazedilen 10 
Yüzbaşı Cevat B. de m~oab~alar araıile memuriyetimize müracaat- _ ı Mart 341 tarihli ve 155 numaralı ;_ 
dan birinde muvaffakıyet ıhraz m 
ettnittir. 22 nisandan dün aktama arı ilin olunur. MAMA lim mücibince maverriainiz mütevef 
kadar yapılması mukarrer olan ~ İ fi~~ F~de~s h~nımı~ . hali~ayabnda 
&on müıabakalardan üçüne daha lstanbul dördüncü icra daireıin- ,. muddeılenn muvernsı Hıriıtaki e-
•Ü"arilerimiz ittirak edeceklerdi. den: Bu kerre tadilen temamına ı Dr. Hakkı Şinasi ı fendiye bir kıt& deyin senedi ile;,_ 
Bunlarda ne netice alındığına da· dö'rt .. yirmi bin lira kıymet tak- Yavrunuzun en ııhhl gıduıdır tikraz eyledikleri bin bet yüz türk 
İı henüz malıimat gelınem.iştir. yuz 

ti edilen Beyoğlunda Hüaeyin ağa 1 lirası mukabilinde büyük adada bü-
Nakliyat tarife ...:U..ııeıinde eski ve yeni Caddeyi latanbul ikinci icra memurluğun- yük ada camii mahallesinde atik Ye-

k b' Tiyatro sokaklarında ki.İn dan: Beyoğlunda Galataaarayda dai- nibahçe çakır cedit çakır çrlunaz1 so 
kongresi e~r 1v~-l ila 16 20, 21, ı ili. 6, 17 rci mahouoasında ifayı vazife eden kağmda atik 12 cedit 4-4-1 NJı maa 

Beynelmilel Şimeodiferlerle ;• 
19

,25,2Z.l ili 8,23, 24 ve yeni lıtanloul ikinci icra memurluğun mü,temilii.t köfkÜn beyibil•efa sure 
Nakliyat Tarife kongresi Peıte 1~0 172 174 176 46,a,19 nuına- dan. Tamamına (3277) üç bin iki tile dayin uhdesine feroğ cdilmit ol 
de toplanmıştır. Kongrede Dev ıa' .

1 
' .J.ka.;, ıe~eden 2306 zı yüz •yetmit yedi lira kıymet takdir duğundan alac:ııiı olan 1500 liranın 

let O • il 1d · d ra r 1 e mur O 1 · · · F' d h emır yo an aremız e _, rrf "U. od Lo.•ı·'n mag·a edilen alriidarda cadiye mahalle- munsınız ır evs anım terekesin-l k ed' K nuı s 11111 ma a aesaaı .. . 
eınail edilme t ır. ongre 1 f ki d artımanları mÜf sinin Çamlıca lcadiye caddeııinde den olmak uzere mu faız ve masa-

nı • • b' k .. k d .k za arı ve "" n e ap 'f · ı· k ·ı , ~aıaı ır aç gune a ar ı - .1 't dö' dı'ğeri Hıriı- ki.in atik 6 mükerrer cedit 137 nu- rı tahaı ıne arar ven mıı ve mez-
1 temı 11 e pera namı . · fı 

ına edilecektir. k' h • t mammın 10 mara ile murakkam mo.a bahçe bir kur ılim üzerıne tara nıza tebliği i-ta ı an ve paıa11nın e . . 
h . 't'ba · 1 Aliy luuurnın mata• bap hanenin birinci açık arttırmaaı cap eden ihbarname ıkametgi.hını-
ısıe ı ı rıy e e . . b' . MI Diplaraku'nın oarıf olduğu bir hio-i acılı artırma 30-5-932 tarihine müıadif pazartesi zın meçbulıyetınc ına~n teblığ e-

• • ya vazedilmit olup 1-S-9J2 tarihin- günü aaatl4 ten 16 ya kadarDairede dilememit olduğundan. il~nen tebli-
sergısı de tartnamesi divanhaneye talik e- icra kılınacaktır. Arttırmaya iftirak ğat icrasına karo~ venl~t ve birin-

Eaerlerini teşhir etmek üzere dilerek 30 932 ıar·hine mü- :r:n kıymeti muiıaminenin yüzde o- ci ihbarname hır ay muddetle ila-
'8hrimize gelm:• olan Yunan reı- mayıa ı -r dil ek ''dd · 

~ ku sadif t • ·· ·· t 14 ten 17 nu nı'ıbetinde teminat alıçeıi veril- nen tebliğ e er mu etin müru-ıatnlanndan Mel Talia Diplara pazar esı gunu ıaa . . . 
Pazerteai gününden itibaı:en Gala ye kadar lstanbul clördün~ü icra mek liizımdır. Hııkları Taı>u sicilli- runu mebni ikincı ıhbarnaınenin de 
lasaray liaesinde bir eergı açacak dairesinde açık artırma ile satılacak- ğile sabit olmayan İpotekli alacaklı- ilıinen tebliği takarrür_ etmiftir tari
lır. bu mak•atla mektep ınüdürlü tır. Artmnaya İ!tirak için hiHeye farla diğer alakadarların İrtifak bak- hi ilandan itibaren nıhayeı üç gün 
ğü bir salon tahıiı edecektir. Mel muaip miktardan yüzde yedi temi- ki sahiplerinin bu baldarını ve hu- zarfında 341-5099 dosy~ numaraaile 
Diplaraku ayni ıüııde Yunan san' · b'l ·· t · d 
ati hakkında bir de konferans ve- nat akçe•i alınır, müterakim vergi. suıile faiz n masrafa dair olan id· daireye ı muracoa eıvıyeı eyin et 
recektir. Sergi ı 1 mayısa kadar beelıliye rüsiımıi, vaktf icaresi. müı- dialann il.in tarihinden itibaren yir- mediğiniz veya kanunen ıaYni ka
Utnuma açık bulundurulacaktır. teriye aittir, icra kanununun 119 mi ,..ün zarfında evrakı müıbitleri- bul bir itiraz denneyan etmediğiniz 

yısta tahmilde . ı -------------------------
Yakında Han-.'>ıırg, Brom, Anvers 1 Dr• H O R H O 
ve Roterdam limanları icin hareket ~ · R U N 1 ~ 

ede<:ek vanurlar. C .. t ve Zlihrevi hastalıkları muayenehaıı ~ ·i 
NICEA vauru 29-30 nisanda tah Beyoğlu, Taksirn, Zambak sokak No. 41 

milde. 
ALIMNIA vapuru 3-4 mayıola tah 

milde. 
THESSALIA vapuru 7-8 mayıs

te tahmilde, 
Fazla tafsilat icin Galata'da Ova

kimyan hanında Laıter Silbermann 
ve Şürekisı vapur acentahğ1na mü
racaat. Telefon: Beyoi!lu 641-S74. •• 
-~~~---~--~~----
Karadeniz Orman İşletme 
T. A. Şirketi Meclisi İda

resinden: 
Karodeni~ Orman ltletme Türk 

Anonim Şirketinin tahtı iltizamm
da bulunan Zaframbolu kazaaı da
hilinde vaki Turna ormanının iılet
meıi Meclisi idarece karargir olan 
şerait dairesinde bir müteahhide ve
rilmesi mukarrer olduğundan ,erai
ti anlamak ve bu İfİ deruhte eyle
mek isteyenlerin Nisanın 30 uncu 
cumartesi cününden itibaren Ma~ 

yısın 5 İnci perşembe giinü aktamı 
na kadar sirketin Galatada Omer 
Ahit Hanında 4 cü kattaki merkezi 
idaresinde her ıün öğleden sonra 
saat ?. dr" 5 e kadar müracaatlan 
ilin olunur • 

Pertevniyal Vakfından: 

Şitli'de izzet Paşa sokağın. 
da Valde apartımanlıilm 5 No lı 
dairesi 1 sene müddet ve 45-47 
lira ecri misille; ve Kadırııa' da 
53 No. lı ana 2 sene müddet ve 
10 lira ecri misille ve yirmi gün 
müddetle müzayedeye vazedil
mittir. Taliplerin yevmi müza
yede olan Mayısın 12 nci per
şembe günü saat 16 ya kadar la 
tanbul Evkaf Müdiriyetinde 
Pertevniyal vakfı idareat111' ve
ya idare encümenine müracaat 
etmeleri. (1568) 

Istanbul P.T.~.B. müdiriyetinden: 
Vesaiti nakliyede kulanılmak üzere 11000 ·ı· 14000 k'I L .. • 1 200 k'I . ı a ı o .,.,n. 

zın e .. ı o makıne yağı aleni olarak münakasaya vazolunmuş 
~ur. Munakasa Mayısın on sekizinci çarşamba günü uat 15 te 
ıcra kıl~n~~ğı~dan taliplerin o/o 7,5 nisbetinde teminatı muvak
katelennı ham~len Başmüdiriyette müteşekkil komisyona müra
caat eylemelerı. (1662) 

~~~--~~~~~~~~~~-~ 

1 lstanbuf Belediyesi ilanları 1 
Büyükada belediye gazinosu 

kiraya verilecektir 
. Büyükadada İ~kele caddesinde maababça gazino bir seneden 

üç seneye ~ada~ kı~aya verilmek üzere müzayede müddeti biı 
hafta temdıt edılmış ve 5 15 / 932 per,.embe gu"nu" ih 1 • • • k ~ a esının ıcrası 
~u arrer bulun~uş old~~~~an talip olanlar bir senelik için 37 
lıra 50 kuruş ve uç .•enehgı ıçm 112 lira 50 kuruşluk teminat mak 
buz ~eya mektubu ıle yevmü mezkiirda saat on beşe kadar Daimi 
Encumene müracaat etmelidirler. (1683) 

.Bakı;~öyü~~«: t~planacak çöplerden çıkacak paçavra kemik ve 
ıaıre gıbı kabtlı ıstıfade mevat 10 Nisan 932 tarihinden 30 Nisan 
932 tarihine kadar müzayedeye vazedilmit olduğundan talip o
lanların mezkür kaza belediyesine müracaatları ilin olunur. 

(1378) 

Sarıyer Kaymakam ve Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Bü
yükdere caddesinde kain daire binası pazarlık &uretile tamir etti · 
rileceğinden taliplerin tartnameyi görmek üzere her gün saat 13. 
19 kadar daire muhasebesine ve pazarlık için 2 5 '932 Pazar gü
nü saat 14 te daire encümenine müracaatları. (1682) 

Sergi o gün ıaat 16,30 ~a açı• uncu maddesine tevfikan hakları ta- le daireye bildinneleri liizımdır. Ak- takdirde mezkur vefaen mefruğ bu. 
lacak ve vali B. in himayesınde o- pu ıicilleriyle sabit olmıyan İpotekli si halde hakları tapu •icilliğile sa- lunan hanenin bilmü7"yede furuht 
lacaktır. alacaklılar ile diğer alakadar•nın ve bit olmayanlar satı, bedelinin pay- edileceği malumunuz olmak ve ikin- r Dr. Çiprut , 

Beyoğlu Belediye Müdürlüğünden: Galatakulesi meydanında 
bulunan kuleizemin arsası üzerinde baraka ve saire yapılmamak 
şart~~ bir sen~ mü~detle ve açık müza~e~e suretile kiraya veri
lecegmden t&lıplerın l 7 Mayıs 932 tarıhıne müsadif Salı günü 
saat 15 te Encümene müracaat etmeleri. (1684) 

k J dı rını ve hu•uaiyle faiz ve masarife kim vergi ile belediye rüıumlan ve kaim olmak üz~re ilan olunur. d Ve ı 
sonra ya a an dair olan iddialarını ilan tarihinden vakıf icareıi mü,teriyc aittir. Daha --------------- z HREVİ 
Bir katil iki sene rrtifak hakla sahiplerinin bu bakla- !aşmasından haric kalırlar. Miitera- ci ihbamame tebliği makamına ~İL T SAÇ 

liri 1 T bal d z l'ha iı kları . mütehasmı Beyoğlu 
tnind/~:e~:: r:;,.t

1
v: H::... Aİi itibaren 20 gün içinde evrakı müsbi- fazla malümat almak iıteyenlerin l H Tİ R A İ LAN 1 ımeoçıt, Atlat Han No. 2 . Adet 

• ' ld'' ··ı teleriyle bildirmeleri lizımdır. Akıi 931-3166 No lu dosyasına müracaat- " Seleloz ile mevaddı mümaıilenin T l B O ' 

Istan bul Deniz levazım 
satınalma komisyonundan: 

"mİnde iki ıahıs tarafından ö uru e · · 3353 ı 5000 Muhtelif cins ve muhtelı'f plısta c g' e -•. ık mu" na!r. as ıı •nüştü, Katille•den Murot yakalan- halde hakları tapu •İcilleriyle sabit la mezkür mahallin evsaf ve mesaha tekere tahvili uıulü" hakkında is- ~. .~ 
ını1 ve muhakeme neticesinde 018h- olmıyanlıır sahf bedelinin payl11ttı- sini havi vaziyet ve takdiri kıymet tihsal olunan 24-2-1929 tarih ve BEBEK'te D , 2Ll 5 193A2 Cbumarbteıi günü saat 10.5 dıt.. 
lıuın olmuıtu. Bunlardan katil Ha- nlmaımdan hariç kalırlar. Alakadar- raporuna müracaatla beraber ve her 961 numerolu ihtira beratı bu defa ' enız evazım m arı i ti yacı olan ve yukarıda mikdarı ) a. 
•an Ali ise kaçmııtı. Hasan Ali hak !arın iıbu maddeyi kanuniye ahki.- kesin görebilmesi için 30-4-932 tari- mevkii fiile konmak üzre ahere dev 1 I zılı eğelerin hizasındaki gün \'e saatte ac•k münakasaaı İcra olu-
kındaki takibatın müddeiumumilik- mına ıöre tevfiki hareket etmeleri hinden itibaren daire divanbanesin- rüferağ veya icar edileceğinden ta- 1 6 odalı mobilyalı apartıman nacağmdan şartnamesini görmek iste) e~lerin her gün ve tal P 
çe. muvakkaten tatiline karar veril- ve daha fazla maliimat iıteyenlerin de ....ı. bulunan arttırma şartname- Up olanların Galatadn Cinili Rıh- : kiralıktır. . olanların muvakkat teminatlarını fsta,,bul Defterdarlığı vrzne· 
~ti. Hasan Ali e""elki gün Sey- ~ sine yatırarak alacakları makbu7. ile birlikte münakasa gün v< d"-·· d 930.579 doıya numaraıiyle memuri- oini ııöriip anlayabilecelderi iliın o· tun Hanında Robert Ferriye müra- ı ,e&<,kteAnlanlı ko-ğa müracaat 
.,. .._Y e yakalaıunıı Ye mahfuzan saatinde Kasımo .. ada Deniz Levazım Satmalma komisyonuna 
ıootıaJ- aevlııolu----. Y"timize müracaatları ilan olunur.. lunur. caatları ilan olunur T,.fofo .. : Beı..lı 88 . ._.. • ( 1677, 

-·- r- müracaatları. ' ............. ____________________________ ~ 
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8 MiLLi Y .t:T PER EMSE 28 NlSAN 1932 

Günlük taze yumurta, nefis taze tereyağ, YALOVA Mı·ııet ve Baltacı 
yoğurt, fişelerde [ Pastorize ] süt 

Çiftlikleri 
mamulita Hasan Ecza 

~e~ıne pl8jlan ınozaye~e ,artnaınesi 
Hililiahmer Cemiyeti lsmir Merkezinden: 
1 - 18 kabine - banyo soyunma mahalleri • 1 büfe, 1 gazino, 

1 mutbak, elektrik dairesi, au tesisatı 1 hususi oda 3 dut 3 baliyi 
müttemil Çetmede Ilıca -kiinde kain plaj 5 sene müddetle 
icara verilecektir. 

2 - Plaj arazisi müstaklllen Hililiahmer Cemiyetine ait olup 
bundan başka plaj sabası olmadığı gibi hiç bir kimse tesisat yap
mak salahiyetini haiz değildir. 

3 - Gazinonun masa, ıandalya, mutbak levazımı, deniz oyun
caktan, ve saire gibi e9yaai tekmil olup muhafazaları kırılmak 
ve ferıudeleşmek gibi z1tyiat tamamen müstecire ait olmak üzere 
bu eşyaların birlikte icareten müstecire verilecek eşya ve motö
rün halihazır evsaf ve kıymetleri hini teslimde nazarı itibara alın 
mak auretile teslim olunacaktır. İtin hitamında mezkur etya ve 
motörün kullanılmak yüzünden kıymetlerini kaybedeceği tabii 
bulunduğundan her eıyanın cins ve nev'ine ve aşınmalarına na
zaran o/o 1 O ila o/" 100 e kadar amorti tenzil edilerek devren te
sellüm olunacaktır. Binanın amortisi bundan hariç olup ancak 
bu müddet zarfındaki tamirat, boya ve saire gibi arızalar 
müstecir tarafından ikmal edilmesi ıarttır. 

4 - Elektrik dairesinde motör ve gazinonun dahil ve haricinde 
elektrik tesisatı vardır.Müstecir kendisine ait olan tenviratı ikmal 
ettikten sonra bermiltat kendisinin tensip edeceği bir ücretle baş
ka mütteriye satabilir. Yalnız motöre haddi tabiisinden fazla ce
reyan tahmili atiyen motörün bozulmasına ve kırılmasına sebep 
olacağından bu cihetin nazarı itibara alınması şarttır. 

5 - Plaja gelecek olan müşterilerden on kurut duhuliye alın
maktadır. Müstecir bu hususta serbesttir. Yani isterse duhuliye 
mikdarını tezyit ve tenkis edebilir. Hilaliahmere ait hanelerin 
müstecirleri bu duhuliyeden müstesnadırlar. 

6 - Bedeli icar tahmin edilerek üç taksit ve peşin olmak üze
re tesviye edilecektir. 

7 - Mevsim geçtikten sonra bina ve eşyaların muhafazaaı 
için aenevi 150 lira ücretle bir bekçi İstihdam edilmektedir. Bu 
para da müstecire aittir. 

8 - Plij sabası dahilinde mevcut iki adet hane vardır. Bu 
binalar yalnız cemiyete ait olup müstecir ile bir münasebeti oL 
madığı gibi bunlardan gelecek menafi ancak Hilaliahmere aittir. 
Ve bunların müstecirlerinden duhuliye alınmaz. 

9 - Müstecir plaj sabası dahilinde bilihara cemiyete terke
dilmek ve hiç bir bak aranılmamak tartile istediği tesisatı yapa
bilir. Ve bu hususta cemiyet bir mes'uliyet kabul etmez. 

10- Fazla izahat istiyenler ayrıca bir mektupla Hilaliabmer 
Cemiyeti İzmir merkezine müracaat edebilirler . 

ll - Plaj icara verildikten sonra gerek müstecir tarafından 
otel ve gerek buna mümasil büyük başka tesisat yapmak arzu 
edenlerin daha uzun müddet kiraya vermek ve daha müsait ıerait 
göstermek üzere müzakereye giritebiliriz. 

12 - İşbu şartnamenin müddeti Nisan nihayetinde bitecek. 
tir. (1638) 

Ereğli Havzai F ahmiyesi 
U. müdürlüğünden: 

Ereğli Havzai F abmiyesinin Kozlu mevkiinde kain ve Kasap 
ıamail Ağa vereselerile Hoca Halil Efendi ve Mazlumcu zade 
Y akup ve Haydar ve Odabqı zade Mehmet Beylerin uhdei imal
lerinde bulunan 368 numaralı kömür ocağının 929 senesinden 
beri itletmediği ve llit ve edevatının kaldınldığı mahallinde ya. 
pılan tetkikata müstenit ita olunan rapor münderecabndan anla
'ılmıt olmakla lktıaat Vekaleti celileainin ~!baptaki emirname. 
!erine tevfikan Havza talimatnamesinin 48 ınci maddesine göre 
ocağın bükUmetçe zaptı lazım ııelmit olduğundan itbu madde 
ahkamına tevfikan mezk<kr ocak metrik addedilmit olduğu ali
kadaranın malilmu olmak üzere ilin olunur. (1489) 

ispirto ve is~irtolu i~~iler 
inhisarı umumi müdürlüğünden 
30/4/ 1932 taribiııde yapılması mukarrer yirmi bet milyon 

"tite münakasası tehir edilmittir. (1637) 

TURKIYE SANAYİ VE MAADIN 
BANKASINDAN: 

3.ı48,60 lira bedel ketifli Unkapanı değirmeninin çatı tamiratı pazarlık
la talibine ihale olunacaktır. Kqif ve t•rtnameıi bq lira mukabilinde Ban
kada tevzi edilmektedir. Tilip olanların (350) üç yüz elli liralık teminat ile 
5 Mayıı Perıembe aünü aaat on clöl'tte Bankaya müracaatları ilin olunur. 

Edirne vilayeti encümeni 
daimisinden: 

San'atlar Mektebine alınmak üzere münakasaya çıkarılan aıa 
ğıda cins ve mikdarı yazılı malzemenin münakasa müddeti 20 
gün temdit edilmiştir. 15-5-932 pazar ııünü ihalesi yapılacağın. 
dan taliplerin depozito paralarını Ziraat Bankasına yatırarak 
makbuzlarile Vilayet encümenine gelmeleri. 

Cinsi 
1 - 90 kiloluk öra 
2 - 25 )( 25 gönye kötebent 
3 - 20 ila 30 T. demiri 
4 - Kordon demiri 
5 - Delik tezgahı 
6-15 , 15ve20 20demir 
7 - 5 / 15 lama d~miri 
8 - 5 ,\ 20 )ima demiri 
9 - Demirci ocağı üfleme çetmesl 

10 - Ayaklı mengene 26 kiloluk 
11 - Büyük mikyasta ıürmelikumpaa 

Mikdarı 
4 tane 

200 kilo 
200 kilo 
100 kilo 

2 tane 
300 kilo 
100 kilo 
100 kilo 

i tane 
1 tane 
1 tane 

lstanbul liseler mubayaat 
komisyon undan: 

HiZMET 
Her yerde ve her teyde tenıôl&tı 

Hayat pahalılığı kalmıyor. 

EmniJet landığı Müdirliğinden: 
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Merhuoatın Cins ve Nevile 

Mevki ve Müştemilatı 
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114 Balatta Hamamimuhittin mahallesinde Tanburcu 
sokağında atik 19 mükerrer cedit 31 numaralı bir 
hanenin nısıf hissesi Mehmet Halit Bey 

2450 3123 Kadıköyünde lbrahimağa mahallesinde Hekim 
Limbo sokağında atik 11 mü. cedit 20 • 22 numa
r:ılı dükkanı mü§temil bir hanenin tamamı. 
Yusuf Kenan Bey ve Ayşe Mükerrem Hanım. 

1 

14592 3155 Kadıköyünde Cağferağa mahallesinde atik Yoğurt 
çu çeşmesi cedit Safa sokağında atik 13 cedit 10 
numaralı bir hanenin tamamt. 1 

Kemal Bey ve Züleyha Naciye Hanım. 1 

3400 4502 Süleymaniyede Süleymaniye mahallesinde Ayşeka [ 
dın hamamı sokağında atik 5, cedit 9 numaralı bir I 
hanenin tamamı. Kimi! B. ve Muazzez H . . 

' 
6140 9235 Sultanahmette Firuzağa mahallesinde Ticaretha- 1 

ne sokağında atik 29 cedit 71 numaralı maabahçe 
bir hanenin tamamı. Ülfet, Meliha ve Seniha H. 

lar, Osman Bey 

2968 

2350 

2058 

1894 

11970 

9431 Edirnekapıda Haticeııultan mahallesinde Çukur-

1 
bostan sokağında atik 133 cedit 125 numaralı bir 
hanenin tamamı. Fatma H. 

1 
9437 Fenerde Tahtaminare mahallesinde Tırandafil so-

kağında eski 1 ve yeni 5 numaralı bir hanenin ta. 
mamı. Mediha H. ve Nafiz Ömer Ef., 

9479 Bakırköyünde Y enimaballede 2 inci sokakta 26 
numaralı bir hanenin tamanu. Hadiye H. 

9484 Bakırköyünde Kartaltepe mahallesinde Avniye so 
kağında umum hesap 196 ve cedit 11 numaralı bir 
hanenin tamamı. Sabire ve Şevkiye H. lar 

9507 Boğaziçinde Büyükdere mahallesinde Büyükdere 
caddesinde ve Eskinavi sokağında atik 352,354, 
356-2 ve cedit 329,331, 6-4 numaralı maa dükkan 
iki hanenin tamamı. Annik H. vekili Köseyan An

tuvan T akfo Ei(. 
17275 9569 Balatta Tabtaminare mahallesinde eski Tahtami

nare ve yeni Kiraoğlu ve T abtaminare soka
ğında eski 139, 137, 142, 141, 141; 141 mü. ve ye
ni l; 133; 135, 137, numaralı seneden maa arsa 
üç dükkin elyevm bir dükkin fevkinde apartımanı 
müştemil fırının tamamı. Fatma H. 

3360 9577 Drağmanda T ercümanyunus mahallesinde Drağ. 
man sokağında atik 16 cedit 9-11 numaralı maa 
oda bir hanenin tamamı. İbrahim Ethem Ef. ve 

Münevver H. 

4289 9586 Üsküdarda Çakırağa mahallesinde atik Mes'udiye, 
cedit Kefçedede sokağında atik 2 mükerrer cedit 
80 numaralı bir hanenin tamamı. 
Saide H. bilesale ve Sabri 8. tarafından bilvekile 

1902 9589 Boğaziçinde lncirköyünde Paşabahçesi mahalle
sinde eski Köyiçi yeni iskele sokağında eski 1, ye
ni 26-3, 26-3 numaralı maadükkin bir hanenin 
tamamı. Cemil Bey 

2973 140 Beykoz mahallesinde atik Alibey cedit Kemer so-
kağında atik 29 cedit 25, 25 nu'maralı mütterek 
methal mahallini havi müfrez maabahçe bir hane
nin tamamı Ayte Muzaffer H. 

9727 7400 Kuzguncukta Kuzguncuk mahallesinde Patalima
nı caddesinde eski 116 ve yeni 155, 155 1, 155 2 
numaralı tahtında maakayıkbane, gazinoyu müt
temil bir sahilhanenin tamamı. Emine Muzaffer H. 

Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlakin vadesi hitamında 
borcunu ödenmemesi basebile 61 gün müddetle satılığa çıkarıldı
ğından talip olanların veya fazla tafsilat almak isteyenlerin San
dık satı, amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

---... ·-··--- ---· -- ""'; 

1 Devlet Oemiryolları idaresi iliiınlarl l 
Samsunda bulunan bir deniz motörü, 6 duba, 1 salapurya, 1 ça 

par, 1 sandal vesairenin aleni müzayedesi 14 Mayıa 1932 Cumar 
teai günü saat 14 te Samsunda mağaza müdürlüğümüzde yapı
lacakhr. Tafsilat Ankarada Malzeme dairesinde, fstanbulda 
Haydarpat• mağazasında meccanen v.,ri)en tartnamelerde yazı. 
lıdır. (1675) 

~Müzayede Tehiri 
"Klariç,, oteli eşyasının müzayedesi mayısı" 

6 ıncı cuma gününe tehir edilmiştir 

Edirne vilayeti encümeni 
daimisindeu: 

ClNSl MlKDARl 
Elektrik motörü 1/10 beygirlik 
Firenli elektrik motörü 1/4 ,. 
Elektrik körüğü 1/ 2 ,. 
Elektrik motöı-i: 1 ,, 
Elektrik motörü 3 ,, 

Maarif Vekaleti lıtanbul Levazım ambarı deposunda mevcut Motörlü makap tezgahı 1 <ane 

Kütahya Kiremid 
MARSIL YA kiremidi 
KÜTAHY ANIN eski 

larındandır. 

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

Salahiyettar makamlardan müteaddit fenni tahlil raporları 
vardır, en sonuncusu aşağıdadır. 

IST ANBUL VlLA YETi FEN HEYETiNCE yerli kiremit1eri 
arasında DEVLET İnfaatında tercihan kullanılmaktadır. 

Mühim şehir ve kasabalarda ajanları vardır. 

Mamu!atı KÜTAHY ADA FABRİKADA veya IST ANBUL satış 
deposu olan GALAT ADA KALAFAT yeri No. 74(Nihat Bey)de 
görülebilir. Telefon Beyoğlu 4298 

T.C.NAFlA VEKALETİ YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBi 
tahlilat Müderrisi ve TiCARET BORSASI Laboratuvar 

NUREDDİN BEYİN Analiz Raporundan 

kimyevi 
Müdürü 

Kütahya kiremicli Marsilya kiremidi 
1 Jnhina mukavemeti 

(Meenet açıldığı 30 ım) 213 KilogTam 229 Kilo1Yam 

il Sikleti (Kuru halde) 2400Gram 2700 Gram 

111 Niıpi. meoamiyet ha11a11 
(Mas ve cezp ettiği ıu mikdan 24 aaatta) Yüzde 13 Yüzde 13,S 

iV Don tecrübe... 
(Brart uıuli) Vezni eluilm~ınit Vezni eksilmemiı 

n patlamamı,ın. ve patlamamıttıı 

v Bir metre murabbaını ne kadar örter 14 ı4 

Analiz, piyasadan tedarik edilen 15 kiremit üzerinde yapılmıttır. 

lstanbul Evkaf müdiriyetinden 
Mahalle ve Mevkii 

Küçükmastapa§a 
Altımermer Katipmus
lahaddin. 
Galata Mebmetalipafa 
hanı dahilinde. 
Çakmakçılar lbrahim
paıayi atik. 
Kuzguncuk'ta 

Merdivenköyü'nde 

Tahtakale Rüstempaıa 

Zeyrek Hocaaktar 
Altımennle'r Hacıdemir 
Ayvansaray Korucu. 
mebmetpqa • 
Edimekapı Karabet 

Çartamba Koc:adede 
Ayasofyayikebir 
Çartı 
Çemberlitat'ta Sofçu 
hanında orta k•tta 
Şehzadebatı Eminnu. 
reddin 
Boğaziçi Rumelibisarı 
Kuımpafa Gazibaaan. 
paıa. 

Sokağı 

Kuburbel veya İncebel 
Perendebaz. 

o 

o 

o 

Mamada havuzbaıın 
da 
Mahkeme 

Zeyrek caddes' 
o 
Eyiip caddea 

Perendebaz 

Beyceğiz caddes 
Cami avlusunda 
Lutfulabağa 

o 
Türbe 
Türbe 

No. sı Cinsi 

6 Hane 
O Meırutahane 

44 Oda 

40 Mektep ma-
halli. 

27/111 Dükkin ve ar .. 
2/1 / 2 Dükkin 

12 Dükkln 

o Arsa 
12-14.l& Arsa 

23 Ana 

90 Hane 

25/29 Hane 
1 Dükkia 
e Dükkan 

14 Oda 

33 Mektep ma-
halli 

46 Dükkin 
25/29 Ana 

Müddeti 
acarı 

1 sene 
1 sene 

Ecri 
lirt 

933 Mayıs gaye. 
sine kadar 
l sene 

1 sene 

1 sen,. 

933 Mayıs gave. 
aine kadar 
1 sene 
1 sene 
1 sene 

933 Mayıs ııaye 
aine kadar. 

,. 

" .. .. 
3 sene 

.. .. 
Baladaki emlik pazarlıkla müzayedededir. Nisanın 24 üncü gününden Mayısın 23 üncu / 

nüne kadar müddetle bir ay zarfında pazarlıkla kiraya verileceiüıclen talip olanların ~ 
berlitaı'ta Evkaf Müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatları. (1 

Cocuk haftasında kumbara ala\' ... 

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

Bayram ne kadar tatla 
Arabamız kanath 
Neş'emiz iki katla 
Çünkü kumbaramız var 

241 kalem eşya pazarlıkla satılacağından Ortaköy'de kain am- ı San'atlar Mektebine muktazi olan yukarda yazılı malzemenin 
bardaki bu eşyayi görmek isteyenlerin Kabataş lisesi müdiriyeti- münakasa müddeti 20 gün temdit edilmiştir. 15/ 5/ 932 pazar 
ne ve pazarlığa iştirak edeceklerin de Cağaloğlunda Maarif dai- ı günü ihalesi yapılacağından taliplerin depozito paralarını Ziraat • 
resindeki komisyonumuza 3 51 932 tarihine müsadif Salı günü Bankasına vatırarak makbuzlarile Vilayet encümenine gelme.! 
aaat 16 da müracaatları. (1663) ı leri. (1669) 

1 Türkiye İş Bankası ___ , 


